
Van:                                @fastned.nl>

Verzonden:                     dinsdag 9 maart 2021 09:47

Aan:                                 (MN)

Onderwerp:                    Re: verzoek om aanvullende gegevens m.b.t. aanvraag aanvullende voorziening Nijpoort RWSZ2021- 00003340

 

En leges mogen per email. 

 

 // Head of Legal & Compliance  

FASTNED B.V.
James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam

@fastned.nl

 

 

Op di 9 mrt. 2021 om 09:45 schreef @fastned.nl>:

Beste ,

 

Ik ga kijken naar de aanvullende gegevens. Voor ons is het belangrijk dat het hier gaat om een aanvullende voorziening bij het tankstation. Dit staat volledig los van onze eigen basisvoorziening. 

 

Hartelijke groet,

 

 // Head of Legal & Compliance  

FASTNED B.V.
James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam

@fastned.nl

 

 

Op ma 8 mrt. 2021 om 00:44 schreef  (MN) < @rws.nl>:

Dag ,

Ik ga ervan uit dat er geen bezwaar is tegen het corresponderen via de mail.

Op 24 januari 2021 heb jij een vergunningaanvraag op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ingediend. Deze aanvraag betreft de realisatie van een aanvullende voorziening (energielaadpunt)
door Fastned op verzorgingsplaats Nijpoort langs rijksweg 27 (A27).

De aanvraag is ingeschreven onder nummer RWSZ2021- 00003340.

 

Uit het ingewonnen advies van mijn collega’s van het district blijkt dat er informatie ontbreekt die noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen van de aanvraag. De ontbrekende informatie betreft:

Om te kunnen beoordelen hoeverre ruimte van de rijbaan overblijft tot de parkeerstrook aan de rechterzijde van de rijbaan zijn de afmetingen van de locatie noodzakelijk.;

In de aanvraag zit niet aangegeven of de locatie voorzien wordt van een luifel;

In de aanvraag ontbreekt ook de aanpassing/vervangen van de bebording door het aanbrengen van het LOGO op de borden. (bv. Infobord langs de rijksweg en de verwijzing op de vzpl)

 

Verder heb ik begrepen dat een eventuele realisatie van de aanvullende voorziening ten koste gaat van één of meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Er zou nog een overleg plaatsvinden om samen
met Fastned te kijken na de compensatie van voornoemde parkeerplaats (en).

 

Graag ontvang ik van jou de ontbrekende gegevens om de aanvraag te kunnen beoordelen.

 

Zal ik de legesbrief ook via de mail indienen of zal ik die via de post opsturen?

Groet,

 

slotr01
Typemachine
195



 

 




