
Van:                                @fastned.nl>

Verzonden:                     donderdag 3 juni 2021 21:28

Aan:                                 (MN)

CC:                                    (MN)

Onderwerp:                    Re: Ontvangstbevestiging van uw aanvraag met kenmerk 81048586

 

Beste ,

 

Zoals gisteren besproken zullen we voor deze aanvraag contact opnemen met van het projectteam Knooppunt Hoevelaken. Zodra hier meer over bekend is zal ik je dat laten weten.

--

 

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 11:35 AM  (MN) < @rws.nl> wrote:

Hallo ,

VZP Neerduist maakt onderdeel uit van het project Hoevelaken, de VZP wordt hiervoor aangepast: https://knooppunt-hoevelaken.nl/ . Dit gebied is ook opgenomen in het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening als uitbreidingsgebied.

Dit heeft gevolgen voor jullie beoogde locatie. Ik kan dan ook alleen een vergunning verlenen tot het moment dat de grond nodig is voor het project. Zou je willen aangeven of dit een optie is?
Of wil je hierdoor de aanvraag intrekken?

Alvast bedankt.

Groeten, 

Van: @fastned.nl> 
Verzonden: donderdag 29 april 2021 14:22
Aan:  (MN) < @rws.nl>
Onderwerp: Fwd: Ontvangstbevestiging van uw aanvraag met kenmerk 81048586

Beste ,

Ter info: hierbij mijn ontvangstbevestiging van de ingediende vergunningsaanvraag voor de locatie Neerduist.

Mochten er vragen zijn hoor ik dat graag. Uiteraard zijn wij bereid het ontwerp toe te lichten in een Teams-meeting. Indien dat gewenst is, zou jij dan iets kunnen inplannen, met de betrokken personen?
Alvast dank.

--
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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

---------- Forwarded message ---------
From: Ministerie van Infrastructuur en Milieu <T21nZXZpbmdzbG9rZXRAcndzLm5s=response@formdesk.com>
Date: Thu, Apr 29, 2021 at 2:18 PM
Subject: Ontvangstbevestiging van uw aanvraag met kenmerk 81048586
To: < @fastned.nl>

Geachte aanvrager,

Uw aanvraag is verstuurd naar RWS Service Centrum Vergunningen (SCV), met als kenmerk 81048586.

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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