
Van:                                @fastned.nl>

Verzonden:                     maandag 10 mei 2021 15:23

Aan:                                 (MN)

Onderwerp:                    Re: Legesbrief zaaknummer RWSZ2021-00010639

 

Ok, duidelijk.

--

 

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

 

 

 

 / Senior Architect MSc Location Design

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

@fastned.nl

 

 

 

 

On Mon, May 10, 2021 at 3:21 PM  (MN) < @rws.nl> wrote:

Hallo ,

Dat klopt, dan krijg je gelijk een vergunning.

Groeten, 

Van: @fastned.nl> 
Verzonden: maandag 10 mei 2021 15:19
Aan:  (MN) < @rws.nl>
Onderwerp: Re: Legesbrief zaaknummer RWSZ2021-00010639

Hoi ,

Dank voor de uitleg. Dit betekent dat er bij wijzigingen dus geen uitgebreide procedure wordt gevolgd?

--

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

 / Senior Architect MSc Location Design

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

@fastned.nl

On Mon, May 10, 2021 at 12:39 PM  (MN) < @rws.nl> wrote:

Hallo ,

Het Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerkenis is uit 2001. We hanteren voor iedere nieuwe basisvoorziening de uitgebreidere procedure.

Al jaren staat het volgende in jullie vergunningen:

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de WBR heeft conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. Reden hiervan is, dat er sprake is van
een nieuwe basisvoorziening op verzorgingsplaatsen en dat niet bekend is welke (derden)belanghebbenden door dit besluit in hun rechten kunnen worden aangetast. Dit betekent dat in eerste instantie een
ontwerpvergunning wordt opgesteld. Tegen deze ontwerpvergunning kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. De zienswijzen worden bij het opstellen van het besluit betrokken.

Groeten, 

Van: @fastned.nl> 
Verzonden: maandag 10 mei 2021 12:23
Aan:  (MN) < @rws.nl>
Onderwerp: Re: Legesbrief zaaknummer RWSZ2021-00010639

Beste ,

Sinds wanneer is dit het geval, dit is namelijk nog niet eerder voorgekomen? En waar wordt de keuze op gebaseerd dat een vergunning wel of niet in de uitgebreide procedure valt?
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--

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

 / Senior Architect MSc Location Design

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

@fastned.nl

On Mon, May 10, 2021 at 11:36 AM  (MN) < @rws.nl> wrote:

Hallo ,

Wanneer de uitgebreide procedure wordt gevolgd is het 920 euro, zo staat het in het Besluit leges Wbr. Blijkbaar hebben we dit lange tijd niet goed gedaan, maar dit is wel het correcte
bedrag.

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/vergunningen-rijkswegen/leges-en-kosten

Groeten, 

Van: @fastned.nl> 
Verzonden: maandag 10 mei 2021 11:19
Aan: mn-vv-secretariaat (RWS) <mn-vv-secretariaat@rws.nl>
Onderwerp: Re: Legesbrief zaaknummer RWSZ2021-00010639

Beste ,

Hartelijk dank voor je bericht.

Een vraag: tot op heden zijn de leges voor een WBR vergunning altijd 200,-- euro geweest. Klopt het bedrag van 920,-- euro wat in deze brief wordt gevraagd dan wel?

Ik hoor graag van u.

--

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

 / Senior Architect MSc Location Design

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

@fastned.nl

On Mon, May 10, 2021 at 9:00 AM mn-vv-secretariaat (RWS) <mn-vv-secretariaat@rws.nl> wrote:

Geachte heer ,

Hierbij zend ik u een legesbrief met betrekking tot uw aanvraag voor het aanleggen, behouden en onderhouden van elektrische oplaadplaatsen op verzorgingsplaats Haarrijn naast de Rijksweg 2
(A2) bij km 53,0 (Re) in de gemeente Stichtse Vecht.

Ik verzoek u het bedrag van € 920,00 binnen drie weken na dagtekening van deze brief, over te maken op rekeningnummer IBAN: NL55INGB0705000656, ten name van Min IenW Agentschap
RWS, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2021-00010639.

Met vriendelijke groet ,

Administrat ief Medewerker Vergunningverlening

........................................................................
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Vrijdag is mijn vaste vrije dag




