
Van:                                 (MN)
Verzonden:                     woensdag 2 december 2020 16:22
Aan:                                ' '
Onderwerp:                    RE: Ontvangstbevestiging RWSZ2020-00017783
 
Hallo ,
 
Het district heeft de vraag landelijk verder uitgezet.
 
De kaderbeheerder inrichting verzorgingsplaatsen gaat samen met WVL/GPO kijken naar de vraag of en hoeveel plaatsen er gecompenseerd moeten worden, dit in relatie tot de taak van RWS om
rustgelegenheid aan te bieden. Tevens wordt er gekeken naar de ruimtelijke inpassing i.r.t. de groenvoorzieningen en door het aanbrengen van de extra verharding ook de watercompensatie.
Hierdoor ontstaat er ook een landelijke antwoordlijn.
 
Ik wil totdat hierover duidelijkheid is de aanvragen aanhouden, omdat uit bovenstaande kan blijken dat er minder parkeerplaatsen gecompenseerd moeten worden. Hoe kijk jij hier tegenaan?
 
Ik ben benieuwd.
 
Groeten, 
 
 
Van:  (MN) 
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 10:55
Aan: ' @fastned.nl>
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging RWSZ2020-00017783
 
Hallo ,
 
Over het compenseren van parkeerplaatsen voor personenwagens gaat het District een intern overleg houden, zodra de uitkomst bekend is zal ik de brief versturen.
 
Groeten, 
 
Van:  (MN) 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 12:02
Aan: ' @fastned.nl>
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging RWSZ2020-00017783
 
Hallo ,
 
Ik ben inderdaad de vergunningverlener voor de 3 aanvragen. Jarmo verzorgt de correspondentie.
 
Ik heb een eerste reactie van het District ontvangen.
 
         We hebben aandacht gevraagd voor “doorrijders” naar de gewone parkeerplaatsen en een hoogtebeperking ivm vrachtwagens. Graag aangeven hoe hiermee door jullie rekening wordt

gehouden.
         Wat niet in de aanvraag staat is waar de compensatie van de opgeheven parkeerplaatsen komt. Het huidige beleid is compenseren wat weggehaald wordt. Graag dit in de aanvraag verwerken.
 
Je vraagt een wijziging aan, zoals besproken willen jullie een nieuwe vergunning aangezien Fastned nog geen vergunning hier heeft. MisterGreen wel en een wijziging hiervan kan ook, maar dat
had niet jullie voorkeur. Graag ontvang ik hiervan een bevestiging.
 
Daarnaast is nodig om de vergunning van MisterGreen in te trekken, zodra jullie beginnen met bouwen. Dit zal ik in de brief bij de vergunning tzt bevestigen.
 
Graag je reactie, dan kan ik hiermee al rekening houden bij het verzenden van het verzoek om aanvullingen per brief.
 
Groeten, 
 
Van: @fastned.nl> 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 11:46
Aan: (MN) < @rws.nl>
Onderwerp: Fwd: Ontvangstbevestiging RWSZ2020-00017783
 
Hoi ,
 
Zie onderstaand. Ik neem aan dat jij deze aanvraag verder op je neemt? Of hoe moet ik dat zien?
 
Ik hoor graag even van je.

--
 
Met vriendelijke groet / Kind Regards,
 

 

 
 / Architect MSc Location Design

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

@fastned.nl
 
 
 

---------- Forwarded message ---------
From: (MN) < @rws.nl>
Date: Thu, Nov 26, 2020 at 11:36 AM
Subject: Ontvangstbevestiging RWSZ2020-00017783
To: @fastned.nl < @fastned.nl>
 

Geachte heer ,
 
Op 23 november 2020 heeft u een vergunningaanvraag op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ingediend.
 
Deze aanvraag betreft het aanleggen, behouden en onderhouden van een snellaadstation naast de Rijksweg 12 (A12) bij km 51.2 (Re) in de Gemeente Woerden.
 
Deze zaak is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2020-00017783.
 
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.
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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
 




