
Van:                                (MN)
Verzonden:                     donderdag 27 mei 2021 11:53
Aan:                                ' '
Onderwerp:                    RE: Lingehorst en Hellevliet
 
Hallo ,
 
Voor Hellevliet heb ik een aanvullende reactie ontvangen:
In de aanvraag 1ste fase is door ons uitgegaan van opheffen van de MrGreen locatie en de parkeerplaatsen terug te geven voor langsparkeren.
 
Door het handhaven van de laadplekken MrGreen moet er wel compensatie van deze parkeerplaatsen komen dit kan aan het eind van de langsparkeerzone rechts door max. 3 personenauto of 1
vrachtwagenplaats te realiseren.
 
Zou je dit in de tekening en overzicht werkzaamheden willen doorvoeren?
 
Voor Lingehorst wacht ik nog op een re ctie.
 
Groeten, 
 
Van: B @fastned.nl> 
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 15:01
Aan:  (MN) < @rws.nl>
Onderwerp: Re: Lingehorst en Hellevliet
 
Beste ,
 
Ten aanzien van de locatie Lingehorst:
- Het laadstation komt min of meer tot aan de insteek van de watergang. Materieel voor het onderhoud van de sloot kan gewoon gebruik maken van het straatwerk van ons station, de constructie van onze
overkapping staat in de zone van de snelladers.
- Het Mister Green station zal naast het laadstation van Fastned blijven bestaan totdat wij het station kunnen uitbreiden. Indien uiteindelijk de uitbreiding niet kan plaatsvinden, zal het station blijven bestaan tot
aan het einde van haar concessietermijn.
 
Hellevliet:
- Ook voor deze locatie geldt dat het Mister Green station naast het laadstation van Fastned zal blijven bestaan totdat wij het station kunnen uitbreiden. Indien uiteindelijk de uitbreiding niet kan plaatsvinden,
zal het station blijven bestaan tot aan het einde van haar concessietermijn.
 
Voor verdere toelichting met betrekking tot de vergunningen verwijs ik je graag door naar de door mijn collega  verstuurde mail van 15 februari jongstleden.
 
--
 
Met vriendelijke groet / Kind Regards,
 

 

 
 / Senior Architect MSc Location Design

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

@fastned.nl
 
 
 
 
On Tue, May 25, 2021 at 5:00 PM  (MN) < @rws.nl> wrote:

Hallo ,
 
Over Lingehorst nog 2 vragen.
 
Hoeveel ruimte blijft er over tussen jullie station en de watergang? Hier moet nog voldoende ruimte overblijven om het onderhoud van de watergang te kunnen blijven uitvoeren.
Wat gaat er met de MrGreen locatie gebeuren nu de tweede bouwfase niet doorgaat?
 

 
En voor Hellevliet dezelfde vraag over MrGreen. Wat gaat er met de MrGreen locatie gebeuren nu de tweede bouwfase niet doorgaat?
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Alvast bedankt en ik zie je reactie graag tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 

Senior adviseur vergunningverlening
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