
Van:                                @fastned.nl>

Verzonden:                     maandag 23 november 2020 20:36

Aan:                                 (MN)

Onderwerp:                    Fwd: Ontvangstbevestiging van uw aanvraag met kenmerk 77463834

Bijlagen:                          Aanvraag_Wbr_beschikking_77463834.pdf

 

Beste ,

 

Ook om voor deze locatie de snelheid in het proces te houden heb ik voor Hellevliet zojuist de vergunningsaanvraag ingediend. Deze locatie was immers akkoord bevonden tijdens onze meeting. Ik heb de
tekeningen voor "bouwfase 1" ook bijgevoegd. Uiteraard is deze vergunningsaanvraag voor de grote versie van het laadstation.

 

Mochten er verder nog vragen zijn hoor ik dat uiteraard graag.

 

--

 

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

 

 

 

/ Architect MSc Location Design

FASTNED B.V.
James Wattstraat 77R / 1097 DL Amsterdam

@fastned.nl

 

 

 

---------- Forwarded message ---------
From: Ministerie van Infrastructuur en Milieu <T21nZXZpbmdzbG9rZXRAcndzLm5s=response@formdesk.com>
Date: Mon, Nov 23, 2020 at 8:30 PM
Subject: Ontvangstbevestiging van uw aanvraag met kenmerk 77463834
To: < @fastned.nl>

 

Geachte aanvrager,

Uw aanvraag is verstuurd naar RWS Service Centrum Vergunningen (SCV), met als kenmerk 77463834.

Indien u contact opneemt met SCV of aanvullende documenten wilt aanleveren, verzoeken wij u bovenstaande kenmerk te gebruiken.

In de bijlage vindt u een kopie van het door u ingevulde formulier.

Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat

Postbus 4142

6202 PA Maastricht

Tel: 088-7974300

e-mail: omgevingsloket@rws.nl
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Aanvraag Wbr beschikking


 


Ten behoeve van
 


Vraagt u de vergunning voor uzelf aan? Ja


Aanvrager is: * Bedrijf
 


 


Gegevens Aanvrager
   


Bedrijfsnaam Fastned BV


Achternaam
contactpersoon * Leeuwen Dhr.


Voorletter(s) B Voornaam Bas Tussenvoegsel van


KVK / BIN 54606179 Vestigingsnummer  


Adres James Wattstraat Nummer 77 Toevoeging R


Postcode / Plaats 1097DL Amsterdam Land Nederland


Postbusnummer  


Postcode / Plaats   Land Nederland


E-mail bas.van.leeuwen@fastned.nl


Telefoonnummer 020-7155316 Faxnummer  


kenmerk aanvrager  


 


 


Doel waarvoor de aanvraag geldt
 


Selecteer het doel waarvoor deze aanvraag geldt.


Wegrestaurant / benzine verkooppunt / servicestation / oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen
 


 


Tevens eigenaar / eigendom
 


Zijn de percelen waar u werkzaamheden wilt uitvoeren eigendom van de aanvrager? Nee


Zijn de percelen eigendom van De Staat (zoals Rijkswaterstaat of RVOB (Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf))? Ja
 


 


Waarom? (doel / belang)
 


Wat wilt u gaan doen / maken en waarvoor dient het?    (maximaal 8 regels gebruiken)


Fastned bouwt snellaadstations langs de Nederlandse
snelwegen, op de bestaande verzorgingsplaatsen. Deze
WBR aanvraag gaat dan ook om de bouw van (meerdere)
snellaadstation(s). Eerder zijn voor de tot deze aanvraag
behorende locaties al WBR vergunningen uitgegeven voor de
bouw van een Fastned-snellaadstation. Echter wil Fastned
een ander type overkapping neerzetten, vandaar de
aanvraag tot wijziging van de vergunning.


 


 


Motivering van de aanvraag           (maximaal 7 regels gebruiken)


Op dit moment heeft Fastned meer dan 90 snellaadstations
langs de Nederlandse snelwegen gerealiseerd. Gebleken is
dat een verdere optimalisatieslag binnen het huidige
ontwerp van de overkapping niet mogelijk is. Het nieuwe
ontwerp is qua doelmatigheid, verkeersveiligheid en
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duurzaamheid verbeterd en beter voorbereid op de
toekomst. Dit is reeds toegelicht aan de desbetreffende
vergunningsverlener.


 


Betreft het aangevraagde werk een uitbreiding / wijziging
van een bestaande situatie?


Nee


Is er reeds eerder een Wbr vergunning verstrekt? Nee
 


 


Hoe? (uitvoeringswijze)
 


Hoe zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd?          (maximaal 7 regels gebruiken)


De bouw van een Fastned-station beslaat over het algemeen
3 weken. In week 1 wordt het grondwerk gedaan. Week 2
wordt de overkapping geplaatst. En week 3 wordt het
straatwerk, de technische installaties en de afronding van
het station gerealiseerd.


 


 


Waar? Locatiegegevens / kadastrale gegevens / situatie tekening
 


Adresgegevens van de locatie  


Gemeente Woerden


Postcode  


Betreft Rivier / kanaal / Rijksweg


Naam VZP 177. Hellevliet


Naam loswal / kade / steiger  


Kilometrering xxx.xxx Zijde Li-Re (links-rechts)


Kadastrale gegevens bekend bij 
gemeente . . . , sectie . . .  , nummer . . .


 


X-coördinaat  Y-coördinaat  


 


 


Wanneer + periode (instandhouding)
 


Wat is de gewenste aanvangsdatum van de werkzaamheden? 11-01-2021


Is het resultaat van de werkzaamheden van tijdelijke of permanente aard? Permanent
 


 


Kostprijs / raming van de werkzaamheden (leges)
 


Wat is de kostprijs of raming van de kosten (exclusief BTW) van het aangevraagde werk?


>   EUR 2400,-


heeft u een afwijkend adres
voor de factuur?


Nee


 


 


Bijlagen
 


Situatietekening (algemeen) 77463834_5998562_177-
Hellevliet_Station_Fastned.zip


Kadastrale gegevens (algemeen)  


Specificatie van gewenste wijzigingen en bijbehorende vergunning(en) (datum en nummer)  


Overige relevante bijlage  


Overige relevante bijlage  


Overige relevante bijlage  


Overige relevante bijlage  


Overige relevante bijlage  


 


Ik verklaar hierbij deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld.


 







