
Van:                                              (MN)
Verzonden:                                   dinsdag 9 februari  2021 11:06
Aan:                                              ' @fastned.nl '
Onderwerp:                                  Ontvangstbevestiging zaaknummer RWSZ2021-00003340
 
Dag mevrouw ;
Op 24 januari 2021 heeft u een vergunningaanvraag op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ingediend. Deze aanvraag betreft de realisatie van een aanvullende voorziening
(energielaadpunt) door Fastned op Nijpoort langs rijksweg 27 (A27).
Uw aanvraag is ingeschreven onder nummer RWSZ2021- 00003340. Ik heb deze aanvraag in behandeling genomen.
 
Op de behandeling van de aanvraag is afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing, met een wettelijke proceduretermijn van 8 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. Ook
wil ik u vragen om mij hiervan per e-mail een afschrift te zenden.
 
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 (zie bijlage).
 
Indien ik besluit positief te beschikken op uw aanvraag, wil ik u er, in verband met uw planning van de werkzaamheden, voor de volledigheid op wijzen dat u mogelijk nog een werkplan in moet
dienen, dat minimaal 10 werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk ter goedkeuring dient te worden aangeleverd. De voorschriften, betreffende onder meer de inhoud van het
werkplan, worden opgenomen in de vergunning.
 
Tevens dienen eventueel te treffen verkeersmaatregelen en de uitvoering van de werkzaamheden tenminste 12 werkdagen voorafgaand aan de week waarin de werkzaamheden starten te worden
aangevraagd/afgestemd met het Verkeersloket Midden-Nederland, telefonisch bereikbaar op 088-7973661 of per e-mail: verkeersloketmiddennederland@rws.nl en te worden aangevraagd via
https://spin.rijkswaterstaat.nl/spin.
 
VERZOEK
Ik ben voornemens om de communicatie met u in deze procedure, en ook in geval van eventuele toekomstige procedures, uitsluitend langs de elektronische weg te laten plaatsvinden. Dat betekent
dat alle berichten, inclusief formele besluiten, naar het bij mij bekende e-mail adres, namelijk @fastned.nl worden verstuurd. Op grond van artikel 2:14 van de Algemene wet
bestuursrecht wil ik u verzoeken om aan te geven of u via deze elektronische weg voldoende bereikbaar bent, zowel voor deze procedure als voor eventuele toekomstige procedures. Dat kunt u doen
door, als beantwoording op deze mail, een bevestiging hiervan naar mij te sturen. Ook in het geval u alle formele correspondentie in deze procedure en eventuele toekomstige procedures per post
wenst te ontvangen, dan verneem ik dat graag van u middels een reactie op deze mail.
 
Ik ga er vanuit u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft dan kunt u contact met mij opnemen.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 

 
Adviseur vergunningverlening
 
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Vergunningverlening
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad
 
Tel: 

@rws.nl
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