
Van:                                              MN)
Verzonden:                                   woensdag 5 mei  2021 09:21
Aan:                                              @fastned.nl '
Onderwerp:                                  Ontvangstbevestiging RWSZ2021-00010064
Bijlagen:                                       Bi jlage overige vergunningen en meldingen.doc
 
Geachte heer ,
 
Op 19 april 2021 heeft u een vergunningaanvraag op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ingediend.
 
Deze aanvraag betreft het aanleggen, behouden en onderhouden van elektrische oplaadstations naast de Rijksweg 12 (A12) op verzorgingsplaats de Forten bij km 65,3 (Re) in de Gemeente Bunnik.
 
Deze zaak is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2021-00010064.
 
Op de behandeling van de aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing, met een wettelijke proceduretermijn van 26 weken. In het geval er aanvullende
gegevens nodig zijn (dit moet ik nog beoordelen), dan ontvangt u daarover van mij bericht. In dat geval wordt, ingevolge artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, de termijn voor het geven
van de beschikking opgeschort vanaf de dag na de verzenddatum van het verzoek om aanvullende gegevens tot de dag waarop de aanvullende gegevens zijn aangeleverd. Als u een aanvulling op
een al ingediende vergunningaanvraag of melding toezendt aan omgevingsloket@rws.nl, dan verzoek ik u om in het onderwerp het hierboven vermelde zaaknummer en ‘aanvulling’ te vermelden.
 
Ik wijs u op de mogelijkheid dat voor de werkzaamheden tevens vergunningen dan wel ontheffingen of meldingen op grond van andere wet- en regelgeving nodig kunnen zijn.
 
Met vriendelijke groet,

Junior adviseur vergunningverlening
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BIJLAGE


Overzicht van overige vergunningenaanvragen, meldingen en ontheffingverzoeken die u in verband met uw initiatieven mogelijk moet indienen bij waterschappen, provincies of gemeenten* 


		MOGELIJK NODIG

		BESTUURSORGAAN



		vergunning volgens de Waterwet

		waterschap of provincie, zie ook www.waterwet.nl; als er ook een watervergunning van het Rijk nodig is dan verleent Rijkswaterstaat in principe de vergunning



		ontheffing volgens de Keur van het waterschap (= vergunning Waterwet)

		als vanuit de Waterwet rijksbelangen geen rol spelen, dan verleent het waterschap of provincie de vergunning; als er ook een watervergunning van het Rijk nodig is dan verleent Rijkswaterstaat in principe de vergunning 



		vergunning of ontheffing volgens de Natuurbeschermingswet (Nb)

		provincie



		vergunning volgens de Wet bodembescherming (Wbb)

		deze vergunning kan nodig zijn als (het merendeel van) een ernstige bodemverontreiniging is gelegen in landbodem; in dat geval is de gemeente of de provincie bevoegd gezag



		vergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

		gemeente, zie ook https://www.omgevingsloket.nl/ 



		vergunning volgens de Wet milieubeheer (Wm)

		provincie of gemeente



		vergunning volgens de Flora en Faunawet

		Ministerie van EL&I, zie ook www.drloket.nl 



		melding volgens de Waterwet voor:


· het onttrekken van- of in oppervlaktewater brengen van water


· het gebruikmaken van een waterstaatswerk

		waterschap, zie ook www.waterwet.nl 



		melding volgens het Activiteitenbesluit (Ab)

		gemeente of waterschap, zie ook http://aim.vrom.nl/ 



		melding volgens het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)

		waterschap, zie ook www.helpdeskwater.nl



		melding volgens het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

		de (water)bodembeheerder van de toepassingslocatie, d.w.z: gemeente, provincie of waterschap, zie ook http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/bodem 





* dit overzicht kan onvolledig zijn en dient vooral als aandachtspunt voor de realisatie van uw initiatieven; neem contact op met de betreffende overheidsorganisatie om zekerheid te krijgen over wat op uw situatie van toepassing is
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