
Van: opvragen archief
Aan:
Cc: Wobpublicaties
Onderwerp: RE: Opvragen informatie archief vergunningen Milieuvergunning 06115-L, Indusdreef 5 / Gangesdreef 10
Datum: maandag 4 november 2019 13:02:14
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Geachte ,
 
Klik op deze link om het dossier 06115-L  te downloaden.
Wij raden u aan de bestanden binnen 10 dagen te downloaden. Na deze periode worden
ze automatisch verwijderd.
 
Deze stukken vallen mogelijk onder auteursrecht. Als u deze wilt gebruiken dient u hier
toestemming van de eigenaar voor te hebben.
 
Voor de volledigheid wil ik nog vermelden dat ik omwille van de privacy van derden
persoonsgegevens heb geanonimiseerd.
 
Het dossier wordt u verstrekt op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
 
 
Zodra ik antwoord heb over de vraag van de milieuvergunningen van voor 1996
laat ik het u weten.
 
 
Hebt u nog vragen? Reageer dan op deze e-mail.
 
De gemeente Utrecht is continu bezig om de dienstverlening te verbeteren, wij zouden
het op prijs stellen als u ons klanttevredenheidsonderzoek zou willen in vullen dit kost
slechts 2 minuten van uw tijd.
Klik hier om naar het onderzoek te gaan. Hartelijk dank.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
  
  opvragenarchief@utrecht.nl
  www.utrecht.nl/
  
  Gemeente Utrecht
  Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  Vergunningen
  maandagochtend, dinsdag en donderdag
   
  Postbus 8406
  3503 RK Utrecht
   
  

  
    

   
   

            
   
       
 
 



Van: opvragen archief 
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 9:05
Aan: ' '
Onderwerp: RE: Opvragen informatie archief vergunningen  een mail gestuurd met vraag
over milieudossiers van voor 1995. Afwachten reactie 31-10 
 
Geachte ,
 
Onderstaande dossier is waarschijnlijk een milieuvergunning. Helaas kan ik het dossier
niet van te voren inzien omdat het archief bij onze externe partij is gehuisvest.
Het dossier is bij onze externe partij aangevraagd. Zodra het binnen is sturen we het
naar u toe.
 
06115-L
Zorgcentrum Overvecht Noord - Rosendael
Indusdreef 5 te Utrecht
 
Verder heb ik geen milieuverrgunningen gevonden op het adres Indusdreef 5 of
Gangesdreef 10.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
  
  opvragenarchief@utrecht.nl
  www.utrecht.nl/
  
  Gemeente Utrecht
  Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  Vergunningen
  maandagochtend, dinsdag en donderdag
   
  Postbus 8406
  3503 RK Utrecht
   
  

  
    

   
   

            
   
       
 
 
Van:  
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 11:48
Aan: Omgevingsloket
Onderwerp: Opvragen informatie archief vergunningen
 
Naam
Telefoonnummer +31
E-mailadres
Kenmerk vergunning
(indien bekend)

: 190548-B01

Over welk adres of
welke locatie wilt u
informatie?

verzorgings-/verpleegtehuis Rosendael aan de Indusdreef 5 /
Gangesdreef 10 in Overvecht

Onderwerp Milieuvergunning



Anders, namelijk: Graag ook informatie tankenbestand
(bovengronds+ondergronds). Betreft relevante informatie ten
behoeve van uitvoering bodemonderzoek

 




