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Geachte mevrouw ,  

In mijn brief van 9 maart 2021 heb ik aan u medegedeeld dat op grond van het 

Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken leges verschuldigd zijn voor het 

in behandeling nemen van uw aanvraag d.d. 24 januari 2021. Tot op heden heb ik 

van u nog geen betaling mogen ontvangen. 

 

Tevens heb ik van u geen gegevens ontvangen naar aanleiding van mijn verzoek 

van 8 maart jl. waarin ik u vroeg om uw aanvraag aan te vullen met een aantal 

ontbrekende gegevens.    

 

Naar aanleiding van het bovenstaande wordt de behandeling van uw aanvraag 

door mij opgeschort. 

 

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen verzoek ik u de verschuldigde 

leges, ter hoogte van €200,- , binnen twee weken na dagtekening van deze brief, 

over te maken op rekeningnummer IBAN: NL55INGB0705000656, ten name 

van Min. IenW Agentschap RWS, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2021-

00004029. 

 

Indien de verschuldigde leges en de aanvullende gegevens op 3 mei 2021 nog niet 

door mij zijn ontvangen, dan kan ik op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht besluiten om uw aanvraag niet in behandeling te 

nemen. 

 

Mochten uw betaling en de aanvullende gegevens het verzenden van deze brief 

elkaar gepasseerd hebben, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. 
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Hebt u vragen over de behandeling van uw aanvraag dan kunt u contact opnemen 

met de in de kantlijn vermelde contactpersoon, onder vermelding van 

zaaknummer RWSZ2021-00004029. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland 

 

 

 




