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Hoogedelgestreng college,
A. Inleiding en procesverloop
1.

Bij brief van 10 januari 2018 heeft Fastned B.V. (hierna: Fastned) bij uw Afdeling hoger
beroep ingesteld tegen de uitspraken van de Rechtbank Amsterdam (hierna: Rechtbank)
van 8 december 2017 met zaaknummer 17/1652 en van 22 december 2017 met
zaaknummer 17/6658 (hierna: Bestreden Uitspraken), deze uitspraken heeft Fastned met
het inleidend hoger beroepschrift aan u toegezonden. Dit hoger beroep is bij uw Afdeling
bekend onder bovenvermelde zaaknummers. Bij afzonderlijke brieven van 12 januari 2018
heeft u Fastned in de gelegenheid gesteld de gronden van haar hoger beroep uiterlijk op
9 februari 2018 in te dienen. Van die gelegenheid maakt Fastned hierbij tijdig gebruik. Voor
deze zaak kiest Fastned woonplaats te (1018GW) Amsterdam aan de Sarphatistraat 370
ten kantore van WinthagenMensink Advocaten, van wie mr. L.P.W. Mensink als
gemachtigde optreedt.

2.

De Bestreden Uitspraken hebben beide betrekking op een door de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat (voorheen Minister van Infrastructuur en Milieu; hierna te
noemen: Minister) op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (hierna: Wbr)
verleende vergunning voor het uitbreiden van een bestaand benzinestation op een
verzorgingsplaats langs de snelweg met een laadstation voor het snel opladen van
elektrische auto’s.

3.

Door een beleidswijziging van 20 december 2011 is het voor alle geïnteresseerde partijen
mogelijk geworden een Wbr-vergunning te krijgen voor een laadstation. Tussen alle

partijen die tijdig een aanvraag hadden ingediend is in april 2012 per verzorgingsplaats
door middel van een loting de volgorde vastgesteld waarin zij in aanmerking komen voor
een Wbr-vergunning voor een laadstation. Latere aanvragen zouden op volgorde van
binnenkomst worden behandeld. De Bestreden Uitspraken zijn beide gebaseerd op een
onjuiste uitleg van deze verdelingsprocedure. Namelijk dat deze uitsluitend zou hebben
gegolden voor zelfstandige laadstations en dat voor benzinestations de
uitzonderingspositie zou gelden dat zij op elk door hen gewenst moment alsnog ook een
Wbr-vergunning kunnen krijgen voor een laadstation ook al is of komt er op dezelfde
verzorgingsplaats al een laadstation van een eerdere aanvrager.
4.

De uitspraak van 8 december 2017 ziet op de vergunning die de Minister bij besluit van 16
februari 2016 (met kenmerk: RWS-2016/7168) heeft verleend aan Autobedrijf De Wegman
Muiden B.V. (hierna: Autobedrijf De Wegman) voor het toevoegen van een laadstation aan
haar benzinestation op verzorgingsplaats De Hackelaar aan de linkerzijde langs rijksweg
A1 te Muiden. Fastned is het daar niet mee eens, omdat zij al eerder een aanvraag had
ingediend om een Wbr-vergunning te krijgen voor een laadstation op dezelfde
verzorgingsplaats. Ondanks herhaaldelijk aandringen van Fastned heeft de Minister echter
lang gewacht met het verschaffen van de benodigde informatie voor het aanvullen van
die vergunningsaanvraag. Ook heeft de Minister geheel nagelaten de behandelvolgorde
voor deze verzorgingsplaats vast te stellen. Het gevolg daarvan is dat pas in februari van
dit jaar, twee jaar na de vergunningverlening aan Autobedrijf De Wegman, een vergunning
aan Fastned is verleend. Het bezwaarschrift van Fastned van 29 maart 2016 tegen de aan
Autobedrijf De Wegman verleende vergunning is door de Minister bij beslissing op
bezwaar van 27 januari 2017 niet-ontvankelijk verklaard. Daartegen heeft Fastned beroep
ingesteld bij de Rechtbank. Een overzicht van het procesdossier in eerste aanleg is als
Productie A aangehecht. In de uitspraak van 8 december 2017 is de Rechtbank de Minister
gevolgd in de stelling dat Fastned geen belanghebbende zou zijn bij het besluit tot
vergunningverlening, omdat Fastned niet in aanmerking komt voor een vergunning voor
een laadstation als aanvullende voorziening bij een benzinestation en Fastned zelf nog
geen laadstation heeft op verzorgingsplaats De Hackelaar.

5. De uitspraak van 22 december 2017 ziet op de Wbr-vergunning voor een energielaadpunt
die de Minister op 25 oktober 2017 verleende aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij
B.V. (hierna: Shell) voor het toevoegen van laadstation aan haar benzinestation op
verzorgingsplaats De Andel rechts aan de zuidoostzijde van rijksweg A12 in de gemeenten
Gouda en Bodegraven-Reeuwijk. Fastned heeft in 2014 een Wbr-vergunning voor een
energielaadpunt op deze verzorgingsplaats gekregen, op basis waarvan zij al geruime tijd
een operationeel laadstation heeft. Op 8 november 2017 heeft Fastned een bezwaarschrift
ingediend tegen de aan Shell verleende Wbr-vergunning met het verzoek om in te
stemmen met rechtstreeks beroep. Voor de gronden verwijst dat bezwaarschrift naar het
op dezelfde bij de Rechtbank ingediende verzoekschrift om een voorlopige voorziening
waarin Fastned heeft toegelicht dat de vergunning in strijd is met de verdelingsprocedure
en het veilige en doelmatige gebruik van de verzorgingsplaats. Een overzicht van het
procesdossier in eerste aanleg is als Productie B aangehecht. De Rechtbank heeft in de
uitspraak van 22 december 2017 geoordeeld dat de beroepsgronden gelet op het

relativiteitsvereiste geen behandeling behoeven en het beroep van Fastned daarom
ongegrond verklaard.
6. Fastned kan zich met de Bestreden Uitspraken niet verenigen. De Rechtbank geeft een
onjuiste uitleg aan de beleidsregels van de Minister die erin resulteert dat de Rechtbank
met de Minister van oordeel is dat benzinestations de mogelijkheid hebben om als
tweede aanbieder een laadstation te openen op dezelfde verzorgingsplaats als waar al
een laadstation is of komt, terwijl andere partijen die mogelijkheid niet hebben. De
verdeelprocedure voor Wbr-vergunningen voor laadstations zou volgens de Rechtbank
namelijk niet gelden voor benzinestations die een laadstation willen. Die uitleg is in strijd
met tekst, achtergrond en strekking van de gehouden verdeelprocedure zoals die op 20
december 2011 bekend is gemaakt. Fastned zal dat in beroepsgrond 1 toelichten, nadat zij
eerst die achtergrond heeft weergeven. Vervolgens zal Fastned in beroepsgrond 2 en 3
toelichten dat zij uiteraard een direct geraakt belang heeft bij de aan Autobedrijf De
Wegman toegekende vergunning voor een laadstation op verzorgingsplaats De Hackelaar
waarvoor Fastned jaren eerder al een aanvraag had ingediend die de Minister ten onrechte
op de plank heeft laten liggen. In beroepsgronden 4 en 5 zal Fastned toelichten dat de
Rechtbank in het relativiteitsverweer van de Minister en Shell geen grond had mogen zien
om af te zien van inhoudelijke behandeling van de aangevoerde beroepsgronden dat de
vergunning in strijd is met het veilig en doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats.
Allereerst zal Fastned hieronder samengevat weergeven waarom een tweede laadstation
op dezelfde verzorgingsplaats onveilig is en dus door de Minister niet mag worden
toegestaan.
B. Samenvatting bezwaren Fastned tegen een laadstation bij een benzinestation op
dezelfde verzorgingsplaats als waar een laadstation van Fastned is of komt
7.

1

De Minister meent dat twee laadstations op dezelfde verzorgingsplaats in strijd is met het
veilig en doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats en dat de weggebruiker daarmee
ook niet “extra wordt gefaciliteerd”. 1 Dit is volgens Fastned terecht. Echter, de Minister
meent dat een tweede laadstation op dezelfde verzorgingsplaats wel moet worden
toegestaan als het tweede laadstation hoort bij een benzinestation. Dat is volgens Fastned
onjuist. 2 Op de zitting van 13 december 2017 inzake De Andel heeft de Minister
desgevraagd ook moeten erkennen dat uit oogpunt van doelmatigheid één laadstation
volstaat, zo blijkt uit het artikel van Energeia (de aan het Financieel Dagblad gelieerde
informatiedienstverlener voor de energiesector in Nederland en België) met een verslag
van die zitting (Productie C):

Staatscourant 13 maart 2017, nr. 11880; productie 10 bij het verzoekschrift in eerste aanleg inzake De Andel.
Zie het verzoekschrift in eerste aanleg inzake De Andel hoofdstuk D (nummers 28-67) en het aanvullend
beroepschrift in eerste aanleg inzake De Hackelaar (nummers 55-63), het bezwaarschrift van Fastned inzake De
Hackelaar en de brief van 13 november 2017 met nadere toelichting en stukken inzake De Hackelaar (pagina 2-4).
2

8. Het aanbieden van snellaadvoorzieningen op twee verschillende plekken op dezelfde
verzorgingsplaats veroorzaakt gevaarlijke situaties. Het kan namelijk tot twijfel leiden bij
de automobilist naar welke van de twee laadstations hij of zij toe zal rijden. De keuze
tussen beide moet in een split second worden gemaakt, kort na het verlaten van de
snelweg wanneer men doorgaans nog op relatief hoge snelheid rijdt. De elektrische rijder
wordt op die eerste splitsing van de verzorgingsplaats expliciet gewezen op de keuze die
hij/zij moet maken. Twee aanbieders van laadvoorzieningen op dezelfde verzorgingsplaats
leidt ook tot verkeersbewegingen tegen de ingestelde rijrichting in van het ene naar het
andere laadstation, bijvoorbeeld om wachttijd te ontlopen, laadtijd te verkorten of gebruik
te kunnen maken van een andere laadstandaard.
9. De verkeerskundigen van RoyalHaskoning DHV komen na toetsing aan de hand van de
door Rijkswaterstaat zelf geformuleerde principes van ‘Duurzaam Veilig’ voor
verkeersveiligheid en concluderen dan ook tot de conclusie dat het in strijd is met de
verkeersveiligheid:3

Het gevolg van twee laadstations op één verzorgingsplaats is dat wegen die bedoeld
zijn voor gebruik in één richting zullen worden gebruikt in twee richtingen.
Spookrijden als gevolg van twee laadstations leidt ertoe dat verkeer met een 180
graden richtingsverschil op korte afstand van de uitrit van de snelweg elkaar zal
ontmoeten. En zoals hierboven al in detail besproken leidt twee laadstations op één
3

Pagina 5 (onderaan) van het verkeerskundig advies van Royal Haskoning DHV van 2 december 2014. Dat advies is als
bijlage 1 aangehecht aan de zienswijze van Fastned (Productie 7 bij het verzoekschrift van Fastned in eerste aanleg
inzake De Andel).

verzorgingsplaats tot onzeker gedrag. Conclusie: de realisatie van twee laadstations op
één verzorgingsplaats voldoet niet aan de drie principes van Duurzaam Veilig ”.
10. Deze conclusie baseert RoyalHaskoning DHV op de volgende situatie:

11. De Verkeerspsycholoog GTi heeft aan de hand van de door Rijkswaterstaat opgestelde “10
gouden regels om rekening te houden met de weggebruiker” en de bekende human
factor-aspecten bij verkeersgedrag de situatie beoordeeld van een verzorgingsplaats met
zowel een zelfstandig laadstation als een laadstation dat onderdeel uitmaakt van een
groter benzinestation. Hij merkt onder andere op dat zolang een automobilist niet steeds
van alle benodigde informatie op de hoogte kan zijn op het beslissingspunt onveilige
situaties ontstaan door meerdere aanbieders op dezelfde verzorgingsplaats: 4

Op het moment dat de weggebruiker een keuze moet maken tussen een laadstation
en een benzinestation op dezelfde verzorgingsplaats, dient hij op de hoogte te zijn van
de consequenties van zijn keuze en dus hoe hij moet kiezen. Onder de huidige
omstandigheden en met de beschikbare middelen kan niet op een verantwoorde en
afdoende manier alle benodigde informatie worden aangeboden en zeker niet kort
voor het keuzemoment. Informatie op het beslissingspunt zelf of het ontbreken van
noodzakelijke informatie om de keuze te kunnen maken, levert altijd in potentie
gevaarlijk en ongewenst gedrag op.
12. Het is onmogelijk om steeds voorafgaand aan de te maken keuze van alle benodigde
informatie op de hoogte te zijn. Dat kan de Minister ook niet van elektrische rijders
verwachten (zoals hij dat ook niet verwacht van automobilisten met een auto die op
benzine of diesel rijdt waarvoor per verzorgingsplaats maar één benzinestation is). Alleen
4

Verkeerspsychologisch advies laadstations op verzorgingsplaatsen, 18 september 2016, p. 10 (bijlage 2 bij de
zienswijze van Fastned, Productie 7 bij het verzoekschrift van Fastned in De Andel in eerste aanleg).

al vanwege het ontbreken van vrij zicht op het laadstation bij het benzinestation en dat
van Fastned op het punt waarop de keuze moet worden gemaakt op verzorgingsplaatsen
De Andel en De Hackelaar,5 kan de elektrische rijder niet beschikken over informatie over
de bezetting en eventuele wachtrij bij beide laadstations. Daarnaast wordt op de splitsing
bijvoorbeeld niet bekend gemaakt welk laadvermogen door welke aanbieder wordt
aangeboden. Uiteraard kan en mag een elektrische rijder niet al rijdend een app op de
mobiele telefoon gebruiken om voor zijn of haar keuze benodigde informatie te
achterhalen. Dit gebrek aan informatie bij de elektrische rijder op het keuzemoment
betekent dat een tweede aanbieder verkeersonveilige situaties zal opleveren.
13. De Minister erkent dat elektrische rijders niet steeds voorafgaand aan de te maken keuze
van alle benodigde informatie op de hoogte zullen zijn. 6 De Minister stelt zich echter op
het standpunt dat elektrische rijders steeds van tevoren weten waar zij gaan laden en dus
geen onzeker gedrag zullen gaan vertonen bij een keuze tussen twee laadstations op
dezelfde verzorgingsplaats. Zij zullen volgens de Minister ook niet van een eenmaal
gemaakte keuze willen terugkomen door tegen het verkeer in alsnog naar het andere
laadstation te rijden. Dat laatste is aantoonbaar onjuist. Uit beelden gemaakt op
verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek west – een fotovoorbeeld staat hieronder – blijkt dat
automobilisten daadwerkelijk tegen het geldende eenrichtingsverkeer in van het
benzinestation met laadstation naar het laadstation van Fastned rijden.7

5

Zie respectievelijk de foto onder nummer 6 verzoekschrift van Fastned in eerste aanleg inzake De Andel en bijlage
12 bij het beroepschrift van Fastned in eerste aanleg inzake De Hackelaar.
6
Zie nummers 50 en 51 verzoekschrift Fastned in eerste aanleg inzake De Andel.
7
Bijlage 14 in eerste aanleg inzake De Hackelaar en productie 7 in eerste aanleg inzake De Andel.

14. Ook de stelling dat elektrische rijders steevast voor hun rit bepalen waar zij zullen gaan
opladen, is onjuist. Uit een door Fastned gehouden mini-onderzoek8 onder gebruikers van
haar laadstations blijkt dat ongeveer 40% voorafgaand aan een rit de exacte laadlocatie
en aanbieder plant. De overige 60% doet dat dus niet. Wel zoeken veel elektrische rijders
uit op welke verschillende verzorgingsplaatsen langs de route eventueel kan worden
geladen. Pas gedurende de rit wordt dan de keuze gemaakt welke verzorgingsplaats het
daadwerkelijk wordt. Ruim 80% van de ondervraagde elektrische rijders geeft aan wel
eens op een andere locatie te laden dan vooraf bedacht. Bijvoorbeeld omdat alle laders
van een laadstation bezet zijn, vanwege de aanwezigheid van horecavoorzieningen,
omdat een laadstation was gemist, er storing was, of vanwege tegenvallende of juist
meevallende capaciteit van de accu´s. Meer dan 70% geeft aan dat het een reden is om
van de planning af te wijken als op een andere locatie veel sneller kan worden geladen.
15. De uitkomst van dit onderzoek bevestigt dus dat elektrische rijders zeker niet uitsluitend
laden op vooraf geplande locaties en bij vooraf geplande aanbieders. Die veronderstelling
van de Minister is dus onjuist. Als er twee aanbieders van laadvoorzieningen aanwezig zijn
op dezelfde verzorgingsplaats zal het dus gebeuren dat de elektrische rijder ter plekke
wordt geconfronteerd met een niet vooraf gemaakte keuze. Daarnaast kan een elektrische
rijder bij het vooraf uitstippelen van zijn route inclusief oplaadlocatie niet betrokken
hebben of een laadstation op het moment dat hij daadwerkelijk wil gaan laden wel of niet
bezet is. Het komt nu al met enige regelmaat voor dat beide snelladers in een laadstation
van Fastned gelijktijdig in gebruik zijn en een volgende elektrische rijder dus zal moeten
wachten voordat van deze laders gebruik kan worden gemaakt. Gelet op de groei van
elektrisch rijden in Nederland, en dus van het gebruik van laadstations, ligt het in de lijn
der verwachting dat het binnen afzienbare termijn op verzorgingsplaats De Andel
normaal is dat elektrische rijders soms moeten wachten voordat zij kunnen opladen (zoals
ook bij een benzinestation wel eens op een vrijkomende pomp moet worden gewacht).
Dat levert uiteraard een prikkel op om tegen de rijrichting in naar het andere laadstation
op dezelfde verzorgingsplaats te rijden (een prikkel die bij benzinestations niet aan de
orde kan zijn omdat daarvan bewust maar één aanbieder per verzorgingsplaats is).
16. Een van de grondbeginselen van ‘Duurzaam Veilig’ is het voorkomen van onzeker gedrag
bij automobilisten. Het toestaan van meerdere aanbieders van laadvoorzieningen op
dezelfde verzorgingsplaats leidt tot onzekerheid bij elektrische rijders, het beperken tot
één aanbieder per verzorgingsplaats voorkomt onzeker gedrag en de daaruit
voortvloeiende onveilige verkeerssituaties. Het is niet voor niets het beleid van de Minister
dat per verzorgingsplaats in Nederland maar één benzinestation aanwezig is. Op een
verzorgingsplaats met een benzinestation van Shell is niet ook een benzinestation van
Texaco. Een situatie met meerdere benzinestations per verzorgingsplaats wordt door de
Staat als onwenselijk bestempeld:9

8

Bijlage 15 in eerste aanleg inzake De Hackelaar.
Rechtbank Den Haag van 29 april 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BI2610 (r.o. 2.19). Voor de duidelijkheid de in dit citaat
gehanteerde term servicestation wordt in het Rijkswaterstaatsbeleid gebruikt voor de combinatie van een
benzinestation met een wegrestaurant.
9

Een eventuele aanvraag van u voor het realiseren van een servicestation naast het al
bestaande benzinestation aan de Oostzijde kan helaas niet gehonoreerd worden. De
reden hiervoor is dat op de Oostzijde door het aanwezige benzinestation al een
mogelijk servicestation aanwezig is. De Staat wil, met uitzondering van de reeds
bestaande locaties waar zowel een wegrestaurant als een benzinestation zijn
gevestigd, voorkomen dat er nieuwe zogenaamde dubbellocaties zullen ontstaan
(onderstreping toegevoegd, adv.)
C. Achtergrond beleidswijziging 20 december 2011
17. Het wegverkeer is binnen de Europese Unie verantwoordelijk voor 20% van de C0 2uitstoot. Het beleid van zowel de Europese als de Nederlandse overheid is gericht op het
terugdringen van die uitstoot. Elektrisch rijden levert een belangrijke bijdrage aan het
behalen van die doelstelling van het milieu- en klimaatbeleid. De Nederlandse overheid
stimuleert het dan ook en heeft daartoe het Formule E-Team opgericht. Op de website
van de Nederlandse overheid wordt het belang van elektrisch rijden als onderdeel van de
noodzakelijke energietransitie als volgt omschreven:10

Elektrisch vervoer heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het
klimaat. Elektrische auto’s stoten geen of aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit en
rijden vaak op groene stroom.
18. Elektrisch rijden kan alleen een succes worden als er voldoende snellaadmogelijkheden
zijn langs de snelweg. Dat neemt de range anxiety weg, de angst om tijdens de rit te
stranden met een lege accu. De Staat heeft in 2013 in de civiele kortgedingprocedure die
de benzinestations zijn gestart om zelfstandige laadstations te verbieden tegenover
Rechtbank Den Haag dan ook gesteld dat er “ een garantie [moet] zijn dat langs de
snelweg altijd geladen kan worden.” De Minister van Economische Zaken en Klimaat licht
het belang van een goede laadinfrastructuur in verband met de gewenste transitie naar
elektrisch vervoer als volgt toe aan de Tweede Kamer: 11

Omdat het aantal oplaadpunten en de locatie daarvan een belangrijke rol spelen bij
de beslissing om een elektrische auto aan te schaffen en goed gebruik van deze auto
te kunnen maken, heeft ook een passende laadinfrastructuur de aandacht van dit
kabinet. Om de transitie te ondersteunen richting elektrisch vervoer in Nederland is
immers een goed werkende laadinfrastructuur nodig, die aansluit bij de wensen van
haar gebruikers.
19. Naast het reguliere laden thuis, in een parkeergarage of op het werk, zijn
snellaadvoorzieningen langs de snelweg dus noodzakelijk om ervoor te zorgen dat
elektrische auto’s een grotere actieradius krijgen en daarmee een volwaardig alternatief
vormen voor auto’s op fossiele brandstof. Dat inzicht bracht de Nederlandse overheid ertoe
10

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/2-elektrisch-rijden/informatie-over-elektrisch-rijden/milieu-en-elektrisch-rijden
11
Kamerstukken II 2016–2017, 31 305, nr. 216.

om de benzinestations en wegrestaurants gelegen op de verzorgingsplaatsen langs de
snelweg tot en met 2011 herhaaldelijk te verzoeken om snellaadvoorzieningen te
realiseren. Zij waren daartoe echter niet bereid. Het verzoek van de Nederlandse overheid
is door hen “weggelachen”, aldus de heer Koornstra die destijds als vice-voorzitter in het
Formule E-team verantwoordelijk was voor laadinfrastructuur.12
20. De situatie in 2011 was als gevolg van de weigering van de zittende partijen dus als volgt:
de Nederlandse overheid wilde elektrisch rijden stimuleren, maar succesvolle introductie
en opkomst daarvan was onmogelijk vanwege het ontbreken van snellaadvoorzieningen
langs de snelweg. Dat moest toen snel veranderen. Oftewel: het kip-eiprobleem – moeten
er eerst voldoende elektrische auto’s zijn om rendabel laadstations te realiseren of eerst
voldoende laadstations voor succesvolle introductie van elektrisch rijden – moest worden
doorbroken. “Zonder de infrastructuur van de snellaadpalen wordt het beleid van het
kabinet, dat is gericht op duurzame automobiliteit, onuitvoerbaar”, aldus de Staat
tegenover hof Den Haag. 13 Daarbij wist de Staat dat het nog jaren zou duren voordat
laadstations rendabel konden worden geëxploiteerd.
21. De Staat wilde dus dat er laadinfrastructuur zou komen. Echter, op grond van de in de
kennisgeving ´Voorzieningen op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen´ d.d. 22 maart 2004
(hierna: Kennisgeving) neergelegde beleidsregels vond de Minister op dat moment dat hij
alleen Wbr-vergunningen voor laadstations kon verlenen aan de zittende wegrestaurants
of benzinestations. De Kennisgeving bepaalt namelijk dat alleen zogenoemde
basisvoorzieningen zelfstandig mogen worden gevestigd op een verzorgingsplaats. De
Kennisgeving kende toentertijd drie basisvoorzieningen: benzinestation, wegrestaurant en
servicestation (een combinatie van een benzinestation en een wegrestaurant). Een
laadstation mocht dus niet zelfstandig worden gevestigd. Wel mocht een
vergunninghouder van een basisvoorziening op grond van de Kennisgeving bij haar
basisvoorziening aanvullende voorzieningen aanbieden. Aanvullende voorzieningen zijn,
in de woorden van de Minister (zie hierna nummer 29), alle andere voorzieningen dan
basisvoorzieningen. Daaronder valt dus elke voorziening totdat deze wordt aangemerkt
als basisvoorziening.
22. Het toenmalige beleid uit de Kennisgeving had dus tot gevolg dat afhankelijkheid
bestond van de zittende partijen om over te gaan tot het aanbieden van de door de
Nederlandse overheid als noodzakelijk bestempelde snellaadvoorzieningen.
23. Aangezien de zittende partijen niet bereid waren om laadstations te realiseren, moest die
afhankelijkheid worden doorbroken. Anders zou het overheidsbeleid onuitvoerbaar
blijven. Dat bracht de Minister ertoe de Kennisgeving op 20 december 2011 in die zin te
wijzigen dat met ingang van 10 januari 2012 energielaadpunten 14 als vierde basis-
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voorziening worden aangemerkt. Het doel was om zo snel mogelijk tot een landelijk
dekkend netwerk te komen. Stilzitten was ongewenst, want dan zou het voornoemde kipeiprobleem niet worden opgelost. Succesvolle introductie en opkomst van elektrisch
rijden zou dan nog steeds niet mogelijk worden gemaakt. Het gewijzigde beleid was er
daarom op gericht dat de toekomstige vergunninghouders snel aan de slag zouden
(moeten) gaan. Zo gold een getrapte verdeelmethode in het geval er meer aanvragen
zouden zijn dan te verlenen vergunningen. Eerst een relatief korte periode waarbinnen
partijen hun interesse konden tonen om mee te doen aan een loting om de onderlinge
volgorde vast te stellen. Na die periode zouden aanvragen op volgorde van binnenkomst
worden behandeld. Een andere ingebouwde prikkel om tot snel handelen aan te zetten,
is dat de gewijzigde Kennisgeving voorschrijft dat na vergunningverlening snel een
netaansluiting moet worden aangevraagd bij de elektriciteitsnetbeheerder en dat de
vergunning kan worden ingetrokken als het laadstation niet snel genoeg na
vergunningverlening is gerealiseerd.
24. De Minister voorzag dus op voorhand dat er voor sommige verzorgingsplaatsen meer
gegadigden dan te verlenen vergunningen zouden kunnen zijn. Er is dus sprake van
schaarse vergunningen. De gewijzigde Kennisgeving bevat een verdelingsprocedure voor
de Wbr-vergunningen voor energielaadpunten die, als gezegd, mede tot doel had om
stilzitten te voorkomen.
25. Naar aanleiding van deze beleidswijziging konden alle partijen (inclusief uiteraard de
zittende wegrestaurants en benzinestations) die daarin geïnteresseerd waren in
aanmerking komen voor een Wbr-vergunning voor een laadstation. Verschillende partijen
hebben zich daarvoor ook daadwerkelijk gemeld binnen het aanvraagtijdvlak uit de
Kennisgeving. Aangezien er inderdaad voor een deel van de verzorgingsplaatsen meer
aanvragen binnenkwamen was de in de Kennisgeving voorgeschreven loting nodig om
de behandelvolgorde van de aanvragen vast te stellen. Tussen de partijen die uiterlijk op
16 januari 2012 een aanvraag hadden ingediend, is derhalve door de notaris op 27 april
2012 een loting verricht “verbandhoudende met het vaststellen van de volgorde van de

partijen die zich bij de Staat hebben aangemeld om in aanmerking te komen voor het
verkrijgen van een vergunning van de Staat voor het hebben van een energielaadpunt op
een verzorgingsplaats langs rijkswegen”.15
26. Fastned was een van de vijf partijen die aan de loting heeft deelgenomen. Eind december
2011 heeft zij aanvragen ingediend voor het realiseren en exploiteren van snellaadstations
op verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse snelwegen, waaronder verzorgingsplaatsen
De Hackelaar en De Andel. Na 27 april 2012 wisten partijen dus per verzorgingsplaats wat
de volgorde was waarin zij in aanmerking zouden komen voor een Wbr-vergunning voor
een energielaadpunt. Op basis daarvan zijn de ondernemingen aan de slag gegaan met
de uitrol van een netwerk van laadstations (zie Productie D voor een tweetal voorbeelden
van een laadstation van Fastned). Infrastructuur voor elektrisch rijden is een markt die nog
in de kinderschoenen staat en dat zeker nog stond begin 2012 ten tijde van het
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aanvraagtijdvlak uit de Kennisgeving. Desondanks is Fastned specifiek opgericht om in
één klap de landelijk dekkende infrastructuur te realiseren die nodig is om elektrisch rijden
in Nederland tot een succes te maken. In tegenstelling tot de benzinestations, was – en is
– Fastned bereid om voldoende te investeren in snellaadvoorzieningen door heel
Nederland en geschikt voor alle elektrische auto’s.
D. Beroepsgrond 1: Rechtbank geeft onjuiste uitleg aan Kennisgeving
27. Het in de Kennisgeving neergelegde beleid is dus per 20 december 2011 gewijzigd, als
Productie E is een integrale versie van de Kennisgeving na deze wijziging aangehecht. In
de uitspraak van 8 december 2017 legt de Rechtbank het beleid uit de gewijzigde
Kennisgeving ten onrechte zo uit dat een Wbr-vergunning kan worden verleend voor een
energielaadpunt als basisvoorziening en los daarvan op dezelfde verzorgingsplaats ook
een Wbr-vergunning voor een energielaadpunt als aanvullende voorziening bij het
benzinestation of wegrestaurant. De in de Kennisgeving voorgeschreven verdelingsprocedure en de op basis daarvan vastgestelde behandelvolgorde hebben in de uitleg van
de Rechtbank uitsluitend betrekking op een Wbr-vergunning voor een energielaadpunt
als basisvoorziening. De Rechtbank verwerpt dus de beroepsgronden16 en overweegt:

12. De rechtbank leest in de kennisgeving van 20 december 2011 en de toelichting
daarop dat een energielaadpunt als basisvoorziening én als aanvullende voorziening
naast elkaar kunnen bestaan. De wijziging is er enkel op gericht om een solitair
energielaadpunt als basisvoorziening mogelijk te maken, niet om een energielaadpunt
bij een basisvoorziening uit te sluiten. De e-mail van 8 april 2013 bevestigt dat.
13. Voor beide vormen van voorzieningen kan een vergunning op grond van de Wbr
worden verleend. Daarnaast biedt informatie uit de kennisgevingen geen grondslag
voor de stelling van Fastned dat er per verzorgingsplaats maar één aanbieder van
energielaadpunten kan bestaan, ofwel in combinatie met een benzinestation,
wegrestaurant of servicestation, ofwel als losstaande basisvoorziening. De rechtbank is
dan ook met de minister van oordeel dat er geen belemmering bestaat een
aanvullende én een basisvoorziening voor energielaadpunten te vergunnen voor één
verzorgingsplaats, mits beide vergunningen, ieder voor zich, niet in strijd zijn met de
toetsingscriteria van de Wbr.
Uitleg Rechtbank in strijd met tekst en systematiek Kennisgeving
28. Deze uitleg van de Rechtbank is onjuist. Volgens de Rechtbank zou uit de tekst van de
beleidswijziging en de toelichting volgen dat een energielaadpunt als basisvoorziening en
als aanvullende voorziening naast elkaar kunnen bestaan. Dat staat echter niet in de tekst
van de Kennisgeving. Uit de integrale versie van de Kennisgeving (Productie E) blijkt dat
het beleid na de wijziging per 20 december 2011 als volgt luidde:
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Een benzinestation heeft als hoofdactiviteit de verkoop van motorbrandstoffen.
In de gemakswinkel van een benzinestation kan sprake zijn van beperkte restauratieve
diensten.
Een wegrestaurant heeft als hoofdactiviteit het verlenen van uitgebreide restauratieve
diensten.
Een servicestation heeft als hoofdactiviteit de verkoop motorbrandstoffen en het
verlenen van uitgebreide restauratieve diensten.
Een energielaadpunt heeft als hoofdactiviteit de verkoop van motorenergie.
Bij de basisvoorzieningen dient voldoende parkeerruimte aanwezig te zijn.
De vergunninghouder van een basisvoorziening mag aanvullende voorzieningen
aanbieden. Aanvullende voorzieningen zijn toegestaan voor zover daarvoor op de
verzorgingsplaats voldoende ruimte beschikbaar is en de aanvullende voorzieningen
een functionele relatie met het weggebruik hebben. Daarnaast mogen aanvullende
voorzieningen geen afbreuk doen aan de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid en
geen verkeersaantrekkende werking hebben. Gedacht kan worden aan een
autowasplaats, aan een faciliteit voor kleine reparaties, aan een afstelplaats voor dode
hoekspiegels, aan gemakswinkels en aan communicatiefaciliteiten.
29. Hieruit blijkt geenszins dat energielaadpunten naast elkaar zouden bestaan als
basisvoorziening en als aanvullende voorziening. Net als benzinestations en
wegrestaurants steeds een basisvoorziening zijn in de zin van de Kennisgeving en niet
naast elkaar bestaan als basisvoorziening en aanvullende voorziening. Het is in strijd met
de systematiek van de Kennisgeving om dezelfde activiteit aan te merken als
basisvoorziening en als aanvullende voorziening. De Kennisgeving bepaalt dat een
energielaadpunt vanaf 10 januari 2012 wordt aangemerkt als basisvoorziening. Uit de door
de Minister gehanteerde definities van basisvoorziening en aanvullende voorziening blijkt
dat een activiteit ofwel wordt aangemerkt als basisvoorziening ofwel als aanvullende
voorziening en dezelfde activiteit dus niet tegelijkertijd als beide kan kwalificeren:17

Aanvullende voorzieningen (alle andere voorzieningen dan de basisvoorzieningen) zijn
bij die basisvoorzieningen toegestaan voor zover:
en:

Een aanvullende voorziening is een voorziening die slechts als aanvulling op een
basisvoorziening vergund kan worden. Een basisvoorziening kan wel zelfstandig
vergund worden. 18

30. Een voorziening die zelfstandig kan worden gevestigd, kan logischerwijs niet gelijktijdig
een voorziening zijn die slechts als aanvulling op een andere voorziening kan worden
vergund. Energielaadpunten mogen vanaf 10 januari 2012 zelfstandig worden gevestigd
17

Zie bijvoorbeeld de beslissing op bezwaar gedateerd 22 augustus 2017 waarin de Minister opnieuw beslist op de
bezwaren van Fastned tegen de weigering om een wachtruimte met aanvullende voorzieningen toe te staan bij haar
laadstation op verzorgingsplaats Velder; bijlage 16 van Fastned in eerste aanleg inzake De Hackelaar.
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kortgedingprocedure tegen de komst van zelfstandige laadstations langs de snelweg.

en zijn dus vanaf dat moment niet meer een voorziening die slechts als aanvulling bij een
wegrestaurant of benzinestation vergund kan worden. Ook kan een voorziening niet
tegelijkertijd een basisvoorziening zijn en behoren tot de categorie alle andere
voorzieningen dan basisvoorzieningen. Kortom, een basisvoorziening is dus niet eveneens
een aanvullende voorziening. Energielaadpunten zijn vanaf 10 januari 2012 dan ook geen
aanvullende voorziening meer, omdat zij vanaf dat moment zijn aangemerkt als
basisvoorziening.
31. Het past om nog een reden niet binnen de systematiek van de beleidsregels uit de
Kennisgeving om dezelfde voorziening aan te merken als zowel basisvoorziening als
aanvullende voorziening. De Kennisgeving beschrijft in hoofdstuk 2 uitgebreid de
aanleiding om tot herziening van het beleid te komen. De eerste genoemde reden is de
opheffing van de zogenoemde functiescheiding tussen wegrestaurants en
benzinestations die tot 2004 gold, zie de integrale Kennisgeving (Productie E):

Tot 1 januari 2004 kenden we op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen uitsluitend
benzinestations en wegrestaurants. Deze waren van elkaar gescheiden in die zin dat
er of een vergunning werd verleend voor een benzinestation of voor een
wegrestaurant. Deze functiescheiding is per 1 januari 2004 opgeheven. Door de
opheffing van de functiescheiding is een nieuw type bedrijf geïntroduceerd: het
servicestation. Een servicestation biedt de mogelijkheid van exploitatie van een
benzinestation en een wegrestaurant.
32. Met deze wijziging ontstond voor servicestations de mogelijkheid om zowel uitgebreide
restauratieve diensten te gaan verlenen als motorbrandstoffen te gaan verkopen. Het was
daarbij niet zo dat (a) het benzinestation in aanmerking kwam voor een Wbr-vergunning
voor restauratieve diensten als aanvullende voorziening en evenmin dat (b) het
wegrestaurant als aanvullende voorziening motorbrandstoffen mocht gaan verkopen. Het
gecombineerd aanbieden van beide basisvoorzieningen werd daarentegen aangemerkt
als een nieuwe basisvoorziening: het servicestation. De hoofdactiviteit van de
basisvoorziening benzinestation (verkoop motorbrandstoffen) of wegrestaurant
(uitgebreide restauratieve diensten) werd dus niet gelijktijdig ook een aanvullende
voorziening bij een andere basisvoorziening.
33. Diezelfde systematiek geldt voor een energielaadpunt. De hoofdactiviteit van die
basisvoorziening (verkoop motorenergie) is dus geen aanvullende voorziening meer in de
zin van de Kennisgeving. Als een houder van een Wbr-vergunning voor een andere
basisvoorziening ook een energielaadpunt wil realiseren dan is daarvoor dus een Wbrvergunning voor de basisvoorziening energielaadpunt nodig. De Kennisgeving staat er niet
aan in de weg dat die vergunning voor de basisvoorziening energielaadpunt wordt
verleend aan de bestaande houder van een Wbr-vergunning voor de basisvoorziening
benzinestation, servicestation of wegrestaurant. De overweging van de Rechtbank dat de
beleidswijziging enkel is gericht op het mogelijk maken van een solitair energielaadpunt
als basisvoorziening en “niet om een energielaadpunt bij een basisvoorziening uit te
sluiten”, suggereert dus ten onrechte dat door het aanmerken van het energielaadpunt als

basisvoorziening zou worden uitgesloten dat de daarvoor benodigde Wbr-vergunning zou
worden verleend voor een energielaadpunt bij een andere al bestaande basisvoorziening.
Dat heeft Fastned ook nimmer gesteld. De Rechtbank legt deze valse tegenstelling ten
grondslag aan de rest van de uitspraak van 8 december 2017 die reeds daarom niet in
stand kan blijven.
34. Het energielaadpunt is dus vanaf 10 januari 2012 niet langer een aanvullende voorziening,
maar net als het benzinestation en wegrestaurant ook een basisvoorziening geworden.
Dat een laadstation ook bij een benzinestation door de Minister als basisvoorziening werd
aangemerkt, blijkt bijvoorbeeld uit de ontwerpvergunning van de Minister naar aanleiding
van de aanvraag van VOF J.G. Bruinen en Zn voor het plaatsen van een laadstation bij het
benzinestation langs rijksweg N11 in de gemeente Bodegraven. Die laadvoorzieningen
merkt de Minister expliciet aan als basisvoorziening. 19 Ook wegrestaurant Van der Valk
merkt zijn laadvoorzieningen op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek langs rijksweg A4, in
lijn met de per 20 december 2011 gewijzigde Kennisgeving, aan als basivoorziening. 20
35. Het beleid uit de Kennisgeving kent een procedure voor de verdeling van Wbrvergunningen voor energielaadpunten. Die procedure geldt uiteraard ook gelijkelijk voor
de houders van een Wbr-vergunning voor een andere basisvoorziening. Immers, ten
aanzien van het verkrijgen van exploitatierechten voor de nieuwe markt van
laadvoorzieningen voor elektrische auto’s zijn alle partijen gelijk en behoren
benzinestations dus op dezelfde wijze te worden behandeld als andere partijen. De
benzinestations hebben er echter zelf voor gekozen om aan die verdelingsprocedure
destijds niet deel te nemen. Pas later hebben zij zich gerealiseerd dat elektrisch rijden een
ontwikkeling voor de toekomst is en hebben zij alsnog ten aanzien van een aantal
drukbezochte verzorgingsplaatsen vergunningsaanvragen ingediend. Die aanvragen
komen op grond van de Kennisgeving onderaan te staan in de vastgestelde volgorde
waarin partijen in aanmerking komen voor een Wbr-vergunning voor een
energielaadpunt. Immers, aanvragen voor energielaadpunten “van na 16 januari 2012
worden behandeld op volgorde van binnenkomst”, aldus de Kennisgeving.
36. De thans door de Minister gekozen, en door de Rechtbank gevolgde, uitleg dat ook na het
aanmerken van het energielaadpunt als basisvoorziening dezelfde voorziening daarnaast
nog steeds een aanvullende voorziening is, blijkt ook niet uit de door de Minister veelvuldig
aangehaalde zin uit de toelichting bij de beleidswijziging in de Staatscourant van 20
december 2011: “Het exploiteren van energielaadpunten als aanvullende voorziening door
de huidige exploitant van een basisvoorziening is overigens wel toegelaten”.21 Die zin in de
toelichting volgt namelijk op de zin dat solitaire exploitatie van een laadpunt niet mogelijk
is. De door de Minister aangehaalde zin had dus duidelijk betrekking op de situatie zoals
die bestond vóór de beleidswijziging. Toen was zelfstandige exploitatie van een
energielaadpunt niet mogelijk, omdat de Minister (in strijd met de rechtspraak van uw
Afdeling over de verdeling van schaarse vergunningen, zie hierna nummer 47) exclusief
19
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aan benzinestations en wegrestaurants de mogelijkheid bood de schaarse vergunning
voor een laadstation te bemachtigen. Van die mogelijkheid werd echter geen gebruik
gemaakt. Juist om die situatie te beëindigen, werd het beleid gewijzigd door laadstations
vanaf 10 januari 2012 aan te merken als basisvoorziening. De door de Minister aangehaalde
zin uit de toelichting heeft geen betrekking op de situatie zoals die na die beleidswijziging
is ontstaan.
37. Uit die toelichting volgt duidelijk dat de eerste alinea met daarin de door de Minister
aangehaalde zin betrekking heeft op de situatie van voor de beleidswijziging. De tweede
alinea gaat over de situatie die is ontstaan na de beleidswijziging waarmee het laadstation
als basisvoorziening is aangemerkt:22

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft bij Kennisgeving van 22 maart 2004 het
‘Voorzieningenbeleid op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen’ vastgesteld. In
afwachting van een algehele herziening wordt het voorzieningenbeleid
spoedheidshalve op één onderdeel gewijzigd. Dit beleid onderscheidt drie
basisvoorzieningen op verzorgingsplaatsen: het benzinestation, het wegrestaurant en
het servicestation (deze laatste voorziening biedt de mogelijkheid van exploitatie van
een benzinestation en een wegrestaurant). Omdat alleen deze drie typen
voorzieningen zijn toegestaan is zelfstandige exploitatie van een solitair
energielaadpunt niet mogelijk. Het plaatsen en exploiteren van energielaadpunten als
aanvullende voorziening door de huidige exploitant van een basisvoorziening is
overigens wel toegelaten.
Dat het elektrische rijden momenteel sterk toeneemt en gestimuleerd wordt op grond
van rijksbeleid is een omstandigheid die bij het opstellen van het beleid in 2004 niet
voorzien was. Om het elektrisch rijden te faciliteren is het wenselijk dat er zelfstandig
geëxploiteerde elektrische laadstations beschikbaar komen op de verzorgingsplaatsen
langs rijkswegen. Immers, dan is de plaatsing niet alleen afhankelijk van de exploitant
van al aanwezige basisvoorzieningen. Daarom is het wenselijk om naast het
benzinestation, het wegrestaurant en het servicestation ook het energielaadpunt als
basisvoorziening aan te merken.
38. De Rechtbank gaat er dus ten onrechte vanuit dat een energielaadpunt naast elkaar een
basisvoorziening en een aanvullende voorziening is. Er is in de Kennisgeving maar één
categorie vergunningen voor energielaadpunten en dat is sinds 10 januari 2012 het
energielaadpunt als basisvoorziening. Voor het verkrijgen van die vergunningen is een
behandelvolgorde vastgesteld en daar moet de Minister zich aan houden. Ongeacht of de
aanvrager Shell, een andere benzinestationhouder, een zelfstandig laadstation of welke
partij dan ook is.
Uitleg Rechtbank in strijd met eisen aan verdeling schaarse rechten
39. De tekst van de Kennisgeving spreekt van de vergunning “voor een energielaadpunt” en
beschrijft onder het kopje “procedure” hoe de Minister zal omgaan met aanvragen voor
22
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die vergunningen. Op geen enkele manier wordt in die tekst die te volgen procedure
beperkt tot energielaadpunten als basisvoorziening. Evenmin wordt duidelijk gemaakt dat
energielaadpunten nog steeds als aanvullende voorziening zouden gelden en dat dan de
in de Kennisgeving beschreven procedure voor vergunningen voor een energielaadpunt
niet geldt.
40. De weergave die de Rechtbank in overweging 5 van de uitspraak van 8 december 2017
geeft, waarvan onduidelijk is in hoeverre het de weergave is van de Minister of van de
Rechtbank zelf, klopt dus niet. De loting die is verricht tussen partijen die binnen het in de
Kennisgeving genoemde aanvraagtijdvak een aanvraag hadden ingediend, was niet op
grond van het beleid beperkt tot (in de woorden van de Rechtbank) ‘externe partijen’ en
het doel ervan was ook niet de rangorde te bepalen “waarin diegenen die voor 17 januari

2012 een aanvraag voor een energielaadpunt als basisvoorziening hadden ingediend, in
aanmerking zouden komen voor een vergunning”. De Kennisgeving spreekt simpelweg
van een vergunning voor een energielaadpunt. Uit het proces-verbaal van de loting23 blijkt
ook dat die loting is verricht om de rangorde vast te stellen tussen de partijen die zich
tijdig hebben gemeld “voor het verkrijgen van een vergunning van de Staat voor het
hebben van een energielaadpunt op een verzorgingsplaats”. En niet, zoals de Minister nu
achteraf ten onrechte stelt, uitsluitend voor partijen die zich hebben gemeld om een
vergunning te krijgen voor een ‘energielaadpunt als basisvoorziening’. Partijen, zoals
Fastned, hebben ook simpelweg vergunningen aangevraagd voor energielaadpunten en
niet voor ‘energielaadpunten als basisvoorziening’. De uitnodiging voor de loting maakt
eveneens duidelijk dat het zonder onderscheid gaat om het vaststellen van een volgorde
tussen de ingediende aanvragen ‘voor de exploitatie van oplaadpunten’:
From: "Wolde, Frank ten (CDR)" <frank.ten.wolde@rws.nl>
Subject: Loting trance 2
Date: 5 April 2012 at 18:01:44 CEST
Cc: "Bruggeman, Ab (CDR)" <ab.bruggeman@rws.nl>, "Willemsen, Janneke"
<j.willemsen@pelsrijcken.nl>

Beste Wbr vergunningaanvrager,
In een eerder stadium is aan u aangegeven, dat RWS meerdere Wbr vergunningsaanvragen
heeft ontvangen voor de exploitatie van oplaadpunten dan waarin zij op dit moment kan
voorzien. Conform het gestelde in de Staatscourant (publicatie 20 december 2011) zal in een
dergelijk geval onder de aanvragers worden geloot. Op 27 april om 13:00h zal onder toeziend
oog van notaris mr. R. A. Gallas de loting plaatsvinden. Van de uitslag wordt een procesverbaal opgesteld. Indien wenselijk, kunt u de loting bijwonen. Gelieve uw aanwezigheid aan
mij op te geven. De routebeschrijving vindt u in de bijlage.
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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Met vriendelijke groet,
Frank ten Wolde
Programmamanager elektrisch rijden
.................................................................................
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

41. Niet alleen maakt noch de tekst van de Kennisgeving noch die van het proces-verbaal van
de verrichte loting duidelijk dat een afwijkend regime zou gelden voor het
energielaadpunt als aanvullende voorziening, ook de achtergrond en doelstelling van de
beleidswijziging maken dat de thans door de Minister gehanteerde uitleg van de
Kennisgeving begin 2012 zeer onwaarschijnlijk was. Het was destijds namelijk uitdrukkelijk
de bedoeling dat snel na de beleidswijziging zou worden overgegaan tot de aanleg en
ingebruikname van een landelijk dekkend netwerk van laadstations. Stilzitten was
ongewenst, omdat zonder dekkende infrastructuur elektrisch rijden niet van de grond zou
kunnen komen, terwijl dat een noodzakelijk onderdeel was (en is) van het klimaat- en
milieubeleid. Dat beleid was zonder laadstations langs de snelweg onuitvoerbaar. Het
stilzitten van de benzinestations en wegrestaurants maakten de wijziging van de
Kennisgeving in de optiek van de Minister noodzakelijk. Zoals toegelicht (zie nummer 23),
was de gewijzigde Kennisgeving dan ook gericht op het stimuleren van snelle aanleg van
energielaadpunten. Als daarbij echter duidelijk zou zijn gemaakt dat benzinestations en
wegrestaurants als enige rustig de ontwikkelingen zouden mogen afwachten (en hun
stilzitten dus beloond zou worden), omdat zij later op elk door hen gewenst moment
alsnog op dezelfde verzorgingsplaats laadstations zouden mogen gaan exploiteren dan
zou daar uiteraard een grote remmende werking van zijn uitgegaan. Partijen, en in ieder
geval Fastned, zouden dan niet bereid zijn geweest om grootschalig en voor de
marktontwikkelingen uit over te gaan tot het aanleggen van een landelijk dekkend
netwerk van laadstations. Immers, dan zou men na jarenlange aanloopverliezen worden
geconfronteerd met een tweede aanbieder op dezelfde verzorgingsplaats die zonder
dergelijke verliezen de markt mag betreden.
42. De thans door de Minister gekozen uitleg van de Kennisgeving dateert dan ook van later
datum, nadat partijen als Fastned al waren opgericht en aan de slag gegaan met de uitrol
van het netwerk van laadstations. Echter, door achteraf de gehanteerde verdeelmethode
te beperken tot energielaadpunten als basisvoorziening en energielaadpunten die
volgens de Minister kwalificeren als aanvullende voorziening bij een benzinestation of
wegrestaurant daarvan uit te zonderen, vindt een wezenlijke wijziging plaats van het
object van de gehouden verdeling. Dat betrof immers de niet onderverdeelde categorie
Wbr-vergunningen voor een energielaadpunt. Het achteraf wijzigen van de
verdeelmethode en/of de aard en omvang van het verdeelde schaarse publieke recht is
niet toelaatbaar.

43. Op basis van het Unierecht zijn in de rechtspraak beginselen ontwikkeld over de verdeling
van schaarse publieke rechten, waaronder ook schaarse vergunningen als onderhavige
Wbr-vergunningen
voor een
energielaadpunt.
Staatsraad
Advocaat-Generaal
Widdershoven heeft dit uitvoerig beschreven in zijn conclusie voorafgaand aan de
uitspraak van uw Afdeling van 2 november 2016. 24 Deze criteria dienen ervoor om elke
vorm van willekeur of favoritisme door de verdelende overheidsinstantie uit te sluiten. De
criteria houden onder andere in dat alle inschrijvers dezelfde kansen krijgen en dat voor
hen allemaal dezelfde voorwaarden gelden. De conclusie geeft onder andere de volgende
strekking weer van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie:

De verdelingscriteria moeten "objectief en niet-discriminerend" zijn en "duidelijk,
precies en ondubbelzinnig" zijn geformuleerd. Aldus kunnen alle "behoorlijk
geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers" de juiste draagwijdte ervan
begrijpen en wordt de discretionaire bevoegdheid van de verlenende overheid
afgebakend en wordt voorkomen dat de criteria op willekeurige wijze worden
gebruikt. (zie noot 40) Overigens is een nadere precisering van de criteria na afloop van
het aanvraagtijdvak wel mogelijk, mits zij niet leidt tot wijziging ervan en geen
elementen bevat die, ware zij bekend geweest bij de voorbereiding van de aanvragen,
die voorbereiding hadden kunnen beïnvloeden. (zie noot 41) De criteria moeten
gedurende de procedure op alle aanvragen op gelijke wijze worden toegepast. Een
afwijkende interpretatie ervan ten gunste van één aanvrager - en bevoordeling van die
aanvrager - is niet mogelijk. In het verlengde hiervan geldt bovendien dat essentiële
bepalingen van een eenmaal verleende schaarse vergunning gedurende de looptijd
ervan in beginsel niet wezenlijk mogen worden gewijzigd. (zie noot 42) Een wijziging
is wezenlijk indien zij, ware zij bekend geweest bij het begin van het aanvraagtijdvak,
had kunnen leiden tot een keuze voor een andere aanvrager.
(voetnoten weggelaten, adv.)
44. De thans door de Minister en de Rechtbank gekozen uitleg dat sprake is van twee te
onderscheiden type Wbr-vergunningen waarbij een energielaadpunt als basisvoorziening
en een energielaadpunt als aanvullende voorzieningen naast elkaar op dezelfde
verzorgingsplaats kunnen bestaan, volgt niet uit de in de Kennisgeving beschreven
procedure voor het behandelen van aanvragen om een vergunning voor een
energielaadpunt. Daaruit volgt wel objectief, niet discriminerend en duidelijk dat de
volgorde tussen aanvragers van Wbr-vergunningen voor energielaadpunten zal worden
vastgesteld door loting en vervolgens – na 16 januari 2012 – door moment van binnenkomst
van de aanvraag. Het uitzonderen van laadstations bij benzinestations of wegrestaurants
betekent een forse inperking van de schaarse rechten waarvoor destijds de volgorde is
vastgesteld. Als gezegd, zou Fastned een andere handelwijze hebben gekozen als ten tijde
van het aanvraagtijdvak duidelijk zou zijn geweest dat de Minister het benzinestations en
wegrestaurants op hun verzoek te alle tijden alsnog zou toestaan om laadstations te
plaatsen op dezelfde verzorgingsplaatsen als waar een laadstation van Fastned is. De nu
24
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gekozen uitleg van de Minister is dus een wezenlijke wijziging ten opzichte van de tekst
van de Kennisgeving na de wijziging van 20 december 2011. Dat is niet toegestaan.
45. In lijn met het door de Staatsraad Advocaat-Generaal aangehaalde Unierecht overweegt
ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat nadat voor een verdeelmethode is
gekozen het bestuursorgaan “niet hangende de besluitvormingsprocedure tot wijziging

van die methode behoort over te gaan indien daardoor afbreuk wordt gedaan aan het
belang van een aanvrager die overeenkomstig het bekendgemaakte toewijzingsbeleid
zijn aanvraag heeft ingediend en zijn handelwijze heeft bepaald”.25 Door ten behoeve van
benzinestations en wegrestaurants energielaadpunten uit te zonderen van de
verdeelmethode en vastgestelde behandelvolgorde wordt afbreuk gedaan aan de
belangen van aanvragers zoals Fastned die overeenkomstig de per 20 december 2011
gewijzigde Kennisgeving hun aanvragen hebben ingediend en hun handelwijze bepaald.
46. De Staatsraad Advocaat-Generaal komt tot de conclusie: “Uitwerking van de regels na

afloop van het aanvraagtijdvak kan onder omstandigheden toelaatbaar zijn, mits daarbij
niet wordt afgeweken van de verdeelregels” (onderstreping toegevoegd, adv.) en: “Het
bestuur moet de verdelingscriteria voor schaarse vergunningen gelijkelijk toepassen op
alle aanvragen en mag daarvan in het individuele geval niet afwijken, ook niet als deze
criteria zijn geformuleerd in een beleidsregel”. De nu door de Minister gekozen uitleg
vormt echter een afwijking van de verdeelregels uit de Kennisgeving, omdat de Minister
een aparte categorie is gaan hanteren voor later ingediende aanvragen om
energielaadpunten die volgens hem kwalificeren als aanvullende voorziening.
47. Die uitleg is eveneens in strijd met de rechtspraak van uw Afdeling over de verdeling van
schaarse vergunningen. Immers, in die uitleg is er sprake van een vergunning voor een
energielaadpunt als aanvullende voorziening die uitsluitend kan worden verleend aan de
zittende houder van een Wbr-vergunning voor een andere basisvoorziening. Daarbij is dus
geen enkele vorm van mededinging naar die schaarse vergunning mogelijk en dat
verdraagt zich niet met de rechtspraak van (de grote kamer van) uw Afdeling waaruit blijkt
dat een beperking van beschikbare vergunningen wel is toegestaan maar “evenwel niet
zover [kan] gaan dat iedere mededingingsruimte volledig wordt uitgesloten”.26
48. Dat in de door de Minister en Rechtbank gekozen uitleg sprake is van een schaarse
vergunning die slechts aan één partij kan worden verleend, blijkt onmiskenbaar uit de
volgende overweging van de Rechtbank:

Niet in geschil is dat Fastned voor ‘De Hackelaar’ niet in aanmerking kan komen voor
een energielaadpunt als aanvullende voorziening, omdat zij niet beschikt over een
bestaande basisvoorziening op deze verzorgingsplaats. In zoverre kan Fastned dus niet
meedingen naar de vergunning die aan De Wegman is verleend voor een aanvullende
voorziening.
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49. De uitleg van de Minister en de Rechtbank zou ook tot gevolg hebben dat, eveneens in
strijd met de rechtspraak van uw Afdeling, de Kennisgeving voorafgaand aan de
verdeelprocedure voor Wbr-vergunning voor een energielaadpunt geen ‘passende mate
van openbaarheid’ heeft geboden door na te laten duidelijkheid te scheppen over:
(i)
de beschikbaarheid van de schaarse vergunningen;
(ii)
de verdelingsmethode;
(iii)
het aanvraagtijdvak; en
(iv)
de toe te passen criteria.
50. Immers, alsdan zou later blijken dat in afwijking van en in aanvulling op de tekst van de
Kennisgeving na de wijziging van 20 december 2011 de verdelingsprocedure geen
betrekking had op alle verzoeken om vergunning voor een energielaadpunt, maar: (i) dat
de schaarse vergunningen voor een energielaadpunt zouden moeten worden opgeknipt
in vergunningen voor een energielaadpunt als basisvoorziening en vergunningen voor een
energielaadpunt als aanvullende voorzieningen; (ii) dat de laatste categorie slechts
beschikbaar is voor zittende houders van een Wbr-vergunning voor een andere
hoofdactiviteit; (iii) dat de in de Kennisgeving opgenomen verdelingsmethode niet geldt
voor die tweede catgegorie schaarse Wbr-vergunningen voor een energielaadpunt
waarvoor dus ook het eerder bekendgemaakte aanvraagtijdvak geen enkele betekenis
zou hebben; en (iv) dat de toe te passen criteria voor een energielaadpunt bij een bestaand
benzinestation anders zijn dan voor een zelfstandig energielaadpunt (want een
aanvullend energielaadpunt mag bij een benzinestation worden gevestigd op dezelfde
verzorgingsplaats waar al een laadstation is, maar een energielaadpunt als basisvoorzieng
is niet toegestaan op verzorgingsplaatsen waar al een laadstation is. Ook mogen
energielaadpunten geen enkele aanvullende voorziening aanbieden, maar mag een
energielaadpunt als aanvullende voorziening door een benzinestation wel in combinatie
met ander aanvullende voorzieningen worden aangeboden).
51. Deze door de Minister achteraf gekozen uitleg blijkt, als gezegd, echter in het geheel niet
uit de gewijzigde Kennisgeving. Deze uitleg mag daaraan dan ook niet alsnog worden
gegeven. Wat wel blijkt uit de tekst en strekking van de gewijzigde Kennisgeving is – in
overeenstemming met de eisen uit de rechtspraak van uw Afdeling over de verdeling van
schaarse vergunningen – dat (zie integrale tekst van de Kennisgeving na de wijziging van
20 december 211 – Productie E):
(i)
er vergunningen met een concessieduur van 15 jaar beschikbaar zijn voor
energielaadpunten op verzorgingsplaatsen;
(ii)
aan de hand van de beschikbare ruimte, de gevolgen voor de verkeersveiligheid,
de doelmatige inrichting en het functionele belang voor de weggebruiker het
precieze aantal beschikbare vergunningen zal worden vastgesteld en de
aanvragen zullen worden beoordeeld (hoofdstuk 2a en 5 Kennisgeving);
(iii)
de beschikbare vergunningen worden verdeeld naar evenredigheid en als dat niet
lukt dan zal de behandelvolgorde van de partijen die hun aanvraag voor of op 16
januari 2012 hebben ingediend door loting worden bepaald en voor latere
aanvragen door het moment van binnenkomst (hoofdstuk 2a Kennisgeving); en

(iv)

stilzitten ongewenst is, zodat partijen die onvoldoende voortgang maken hun
aanspraken op een laadstation weer verliezen.

52. De Kennisgeving biedt een passende mate van openbaarheid dat deze vergunningen voor
alle daarin geïnteresseerde partijen op hetzelfde moment beschikbaar zouden komen en
dat bij meer aanvragen binnen het bekendgemaakte tijdvak door loting de volgorde
tussen partijen zal worden vastgesteld. De aldus beschreven procedure voldoet eveneens
aan de aan het gelijkheidsbeginsel ontleende rechtsnorm dat partijen in de
verdeelprocedure gelijke kansen hebben om mee te dingen naar de schaarse
vergunningen. Het is dan ook deze uitleg die alle behoorlijk geïnformeerde en normaal
oplettende inschrijvers destijds uit de Kennisgeving mochten en konden begrijpen. Deze
uitleg mag de Minister niet meer wijzigen gedurende de looptijd van de Wbrvergunningen voor energielaadpunten zoals die in het bekendgemaakte aanvraagtijdvlak
door partijen zijn aangevraagd.
53. De Minister en de Rechtbank beroepen zich nog op een e-mail van 8 april 2013 van een
medewerker van Rijkswaterstaat aan Fastned. Allereerst is die e-mail uiteraard van ruim
na het aanvraagtijdvlak uit de gewijzigde Kennisgeving. De e-mail is reeds daarom niet
relevant voor de uitleg van het beleid dat moet worden toegepast gedurende de looptijd
van de Wbr-vergunningen voor energielaadpunten die in het bekendgemaakte
aanvraagtijdvlak zijn aangevraagd. Naar aanleiding van de e-mail is de Minister ook terecht
niet overgegaan tot aanpassing van de Kennisgeving conform de mededelingen uit die email. Immers, zoals uit de rechtspraak van het CBb blijkt, stond het hem niet vrij om
gedurende de besluitvormingsfase over te gaan tot wijziging van de beleidsregels. 27 Ook
uw Afdeling heeft overwogen dat het uitgangspunt moet zijn dat het beleid dient te
worden toegepast zoals dat gold op de laatste dag waarop aanvragen konden worden
ingediend en een bestuursorgaan dat niet hangende de besluitvorming ten nadele van
een of meer aanvragers kan wijzigen.28 Op basis van deze rechtspraak komt de Staatsraad
Advocaat-Generaal tot de conclusie dat het bestuur nadat een keuze voor een
verdeelprocedure is bekendgemaakt daarop niet kan worden teruggekomen, de
verdeelregels gedurende de besluitvorming niet meer mogen worden gewijzigd en
gelijkelijk moeten worden toegepast op alle aanvragen, als het gaat om regels vastgesteld
bij beleidsregel geldt dat de mogelijkheid voor afwijking in een concreet geval afwezig is. 29
De Minister had het beleid uit de per 20 december 2011 gewijzigde Kennisgeving dus
gelijkelijk moeten toepassen op alle aanvragen om een Wbr-vergunning voor een
energielaadpunt. Anders dan de Rechtbank overweegt, kan de e-mail van 8 april 2013 daar
niet aan afdoen.
54. Bovendien, uit die e-mail, en ook uit de overige communicatie van Rijkswaterstaat, zoals
Fastned die altijd heeft begrepen en ook heeft mogen begrijpen, volgt dat per
verzorgingsplaats een mogelijkheid bestaat voor een laadvoorziening en dat versnippering
27
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van aanbod op dezelfde verzorgingsplaats ongewenst is. Met de opmerking dat
benzinestations nog steeds een Wbr-vergunning kunnen aanvragen voor een laadstation,
heeft Rijkswaterstaat destijds niet duidelijk gemaakt dat voor een dergelijke aanvraag niet
zou gelden dat versnippering en dubbelaanbod van dezelfde voorziening op dezelfde
verzorgingsplaats ongewenst was. Nee, ook een dergelijke aanvraag zou worden getoetst
aan het Rijkswaterstaatsbeleid waaronder het tegengaan van versnippering, omdat dat
volgens Rijkswaterstaat tot onveilige en ongewenste situaties leidt. Dat een dergelijke
aanvraag zou worden toegewezen voor een verzorgingsplaats waar al een laadstation is,
heeft Rijkswaterstaat dus destijds niet aan Fastned kenbaar gemaakt.
55. De uitleg dat de in de Kennisgeving neergelegde verdeelprocedure betrekking had op alle
Wbr-vergunningen voor een energielaadpunt wordt bevestigd doordat de Minister in de
Kennisgeving spreekt van een concessieduur van 15 jaar. Ook richting de Tweede Kamer
zijn de ingediende aanvragen kort na het tijdvak aangeduid als concessieaanvragen. Zo
schrijft schrijft de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in de brief van
de brief van 14 februari 2012:30

Ook stemmen de marktontwikkelingen rond snelladen positief. Zo heeft
Rijkswaterstaat in januari 2012 tegen de 500 aanvragen ontvangen voor concessies
voor snellaadpalen op verzorgingsplaatsen langs de snelweg.
56. De heer Ten Wolde destijds aan de zijde van Rijkswaterstaat betrokken, schrijft op de
website van zijn huidige werkgever:31

Eén van de meest in het oog springende projecten die Frank heeft vormgegeven is de
mogelijkheid voor de verkoop van stroom op verzorgingsplaatsen langs het
hoofdwegennet. In analogie met de Benzinewet ontwierp Frank het concessiemodel.
57. De Minister kondigde dus in de Staatscourant dus aan dat sprake zou zijn van een
concessieduur van 15 jaar en wekte daarmee bij Fastned de indruk dat op dat moment de
rechten zouden worden verdeeld voor een periode van 15 jaar.
58. De heer Koornstra, tegenwoordig de nationale energiecommissaris, destijds betrokken als
vicevoorzitter van het door de Nederlandse overheid opgerichte Formule E-team en in die
hoedanigheid verantwoordelijk voor de uitrol van infrastructuur benodigd voor elektrisch
rijden, is op 3 februari 2018 geïnterviewd in het programma Nieuwsweekend op NPO
Radio 1 onder de noemer ‘de strijd om de laadpaal’. Naar aanleiding van de uitkomst van
de rechtszaken in eerste aanleg geeft hij zijn visie op de uitkomst van de verdeelprocedure
van destijds en de nu ontstane situatie (als Productie F is een transcript opgenomen):32
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Ik ben toen als verantwoordelijke voor infrastructuur langs al die oliemaatschappijen
gegaan en heb gezegd jongens: joh er komt iets nieuws aan waarvan veel mensen
overtuigd zijn dat het succesvol gaat worden en dat is elektrisch laden. Dus willen jullie
mee inschrijven om ook elektrische laadstations te doen.(…)
Nou ik werd uitgelachen door die gasten. Zo kan je het gerust zeggen. Weggehoond
van ben je niet goed bij je hoofd. Maar ik zei: het gaat er echt komen. Toen is die
inschrijving geweest en toen heeft Fastned, er waren geloof ik 250 van die plaatsen
langs de weg, heeft op 200 van die plekken ingeschreven, (…)
Toen opeens kwam er toch wat meer het inzicht dat die elektrische auto een succes
ging worden en toen werden die oliemaatschappijen wakker en toen zeiden zij: de
overheid heeft stiekem die plekken aan Fastned gegeven. Nou om de dooie dood niet
– ze wilde niet. En toen is er een rechtszaak geweest van de oliemaatschappijen tegen
de Nederlandse overheid om te zeggen dat hadden jullie stiekem niet mogen doen.
Toen heb ik nog voor de rechter gestaan om uit te leggen wat mijn rondje geweest
was en dat ze echt niet wilde. (…)
Alleen Fastned wordt hier toch een beetje bij de neus genomen. Ik vind de overheid
moet voor deze club gaan staan, die hebben meer dan 100 miljoen geïnvesteerd, die
hebben hun exclusiviteit gekregen en nu opeens verwatert dat een beetje als een soort
trucje. Dat is niet eerlijk!
59. De heer Koornstra verklaart dus dat namens de Nederlandse overheid aan de
benzinestations is gevraagd of ze mee wilden doen aan de verdeelprocedure voor de Wbrvergunningen voor laadstations langs de snelweg. Dat wilde ze niet. Andere partijen,
waaronder Fastned, wilde dat wel en hebben zich ingeschreven en rechten verkregen om
laadstations te exploiteren. Nu het later alsnog ook aan de benzinestations wordt
toegestaan om laadstations te exploiteren op dezelfde verzorgingsplaatsen is, in de
woorden van de namens de Nederlandse overheid destijds betrokken heer Koornstra,
sprake van verwatering van de destijds verleende exclusiviteit. Dat komt, wederom in zijn
woorden, neer op een trucje waardoor Fastned bij de neus wordt genomen. Als de aan de
zijde van de overheid betrokken personen de inhoud en betekenis van de
verdeelprocedure van destijds zo hebben begrepen, dan is duidelijk dat de behoorlijk
geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers destijds ook de indruk hadden en
mochten hebben dat de behandelvolgorde die met de loting werd vastgesteld betrekking
had op alle Wbr-vergunningen voor laadstations op verzorgingsplaatsen langs de snelweg.
60. Tenslotte miskennen zowel de Rechtbank als de Minister dat op grond van de regels die
gelden voor de verdeling van schaarse rechten, de de criteria van doelmatig en veilig
gebruik van de verzorgingsplaats op alle aanvragen op dezelfde manier moeten worden
toegepast. Dat betekent dat het oordeel van de Minister dat een tweede laadstation ter
verzekering van veilig en doelmatig gebruik niet wordt toegestaan, omdat het geen
toegevoegde waarde heeft voor de weggebruiker, dus ook moet worden toegepast op

aanvragen van benzinestations en wegrestaurants om een Wbr-vergunning voor een
tweede laadstation.
Snelladen logischerwijs geen aanvullende voorziening bij een benzinestation
61. De kwalificatie van snellaadvoorzieningen als aanvullende voorziening bij een
benzinestation is ook niet logisch. Snelladen kan immers niet worden afgenomen in
aanvulling op het tanken van motorbrandstof, zoals bijvoorbeeld autowassen, aankopen
in de gemakswinkel, etc. Slechts volledig elektrische auto’s kunnen gebruik maken van
snelladen, hybride auto’s niet. Dat is een verschil met regulier laden, wat wel ook geschikt
is voor hybride auto’s. Een energielaadpunt op een verzorgingsplaats langs de snelweg in
de vorm van een reguliere laadvoorziening (AC-laders met een vermogen tot 22 kW) richt
zich dus op dezelfde automobilisten die ook brandstof komen tanken. Regulier laden kan
dus in aanvulling op motorbrandstof tanken worden afgenomen. Snelladen niet. Dat is ten
opzichte van motorbrandstof tanken een ‘in de plaats van’-voorziening en geen
‘aanvullende’ voorziening. De onveilige verkeerssituaties bij twee aanbieders van snelladen
doen zich ook niet voor als een reguliere laadvoorziening en een snellaadvoorziening op
dezelfde verzorgingsplaats worden geplaatst. Immers, deze richten zich beide op een
ander publiek. In 2011 waren er veel meer hybride auto’s dan elektrische auto’s en destijds
lag het dus voor de hand dat een energielaadpunt als aanvullende voorziening bij een
benzinestation een reguliere laadvoorziening zou zijn. Snellaadvoorzieningen richten zich
daarentegen op een geheel ander publiek dat nimmer gelijktijdig motorbrandstoffen
komt tanken (de auto is immers maar geschikt voor één van de twee). Dergelijke
voorzieningen kunnen dan ook geen aanvullende voorziening zijn bij een verkooppunt
van motorbrandstoffen.
Conclusie beroepsgrond 1
62. De Kennisgeving kent een verdeelmethode voor Wbr-vergunningen voor
energielaadpunten. Die procedure moet op dezelfde wijze worden toegepast op alle
aanvragen voor een Wbr-vergunning voor een energielaadpunt. Er is geen reden en
rechtvaardiging om benzinestations daarvan uit te zonderen. Voor de door de Minister
gehanteerde uitzonderingspositie voor aanvragen om een Wbr-vergunning voor een
energielaadpunt bij een bestaand benzinestation biedt de Kennisgeving zoals die sinds
de wijziging van 20 december 2011 is komen te luiden geen grondslag. Het beleid mag
gedurende de looptijd van de tijdig aangevraagde vergunningen ook niet meer worden
gewijzigd.
63. Voor verzorgingsplaats De Hackelaar betekent dat, dat de aanvraag van Autobedrijf De
Wegman in de behandelvolgorde komt na de aanvraag van Fastned en na de aanvraag
van MisterGreen die beide gedurende het aanvraagtijdvlak uit de Kennisgeving zijn
ingediend. De Minister heeft echter Autobedrijf De Wegman nu al als eerste een
vergunning verleend, zodat die vergunning moet worden vernietigd en de behandeling
moet worden aangehouden tot nadat op de aanvraag van Fastned is beslist.
64. Voor verzorgingsplaats De Andel betekent het dat de aanvraag van Shell in de
behandelvolgorde komt na die van Fastned, MisterGreen en de ANWB. Aangezien een

tweede aanbieder van een laadstation op dezelfde verzorgingsplaats door de Minister ter
verzekering van veilig en doelmatig gebruik niet mag worden toegestaan, en ook niet
wordt toegestaan, omdat dat geen toegevoegde waarde heeft voor de weggebruiker, zal
de aanvraag van Shell alsnog moeten worden geweigerd.
E. Beroepsgrond 2: Fastned als eerdere aanvrager ten onrechte niet aangemerkt als
belanghebbende bij verlenen Wbr-vergunning aan Autobedrijf De Wegman
65. Nu gebleken is dat de vastgestelde behandelvolgorde betrekking heeft op alle Wbrvergunningen voor een energielaadpunt op dezelfde verzorgingsplaats, had de Minister
deze behandelvolgorde ook in acht moeten nemen. Dat heeft hij echter, als gezegd, ten
onrechte niet gedaan door aan Autobedrijf De Wegman al een vergunning te verlenen
voordat op de eerdere aanvragen van onder andere Fastned is beslist. De aan Autobedrijf
De Wegman verleende Wbr-vergunning voor een energielaadpunt moet reeds daarom
worden vernietigd. Deze aanvraag kan pas worden behandeld nadat een beslissing is
genomen op de aanvraag van Fastned en eventuele andere aanvragers die na haar maar
voor Autobedrijf De Wegman in de behandelvolgorde staan. De aanvraag van Autobedrijf
De Wegman voor een Wbr-vergunning voor een energielaadpunt op verzorgingsplaats De
Hackelaar is van later datum dan de aanvraag van Fastned voor een Wbr-vergunning voor
een energielaadpunt op die verzorgingsplaats. Het feitelijke verloop was, chronologisch
weergegeven, als volgt:
-

20 december 2011 dient Fastned een aanvraag in voor een Wbr-vergunning voor een
energielaadpunt op onder andere verzorgingsplaats De Hackelaar;
9 januari 2012 dient MisterGreen een aanvraag in voor een Wbr-vergunning voor een
energielaadpunt op verzorgingsplaats De Hackelaar;
26 april 2012 verzorgingsplaats De Hackelaar wordt niet meegenomen in de loting
omdat de verzorgingsplaats nog zal worden heringericht;
21 december 2012 definitieve aangepaste referentie-ontwerp voor verzorgingsplaats
De Hackelaar met een afzonderlijk concessiegebied voor elektrisch laden;
herhaaldelijk aandringen van Fastned bij Rijkswaterstaat om de nodige tekeningen en
informatie te krijgen om haar aanvraag aan te vullen;33
8 oktober 2014 dient Autobedrijf De Wegman een aanvraag in voor een Wbrvergunning voor een energielaadpunt op verzorgingsplaats De Hackelaar;
7 november 2014 Rijkswaterstaat en Autobedrijf De Wegman maken afspraak voor
bespreking over onder andere de aanvraag van 8 oktober 2014;34
16 februari 2016 verleent de Minister een Wbr-vergunning aan Autobedrijf De Wegman
voor een laadstation bij het Shell-station op verzorgingsplaats De Hackelaar;
16 februari 2016 stuurt Rijkswaterstaat een e-mail aan Fastned met de tekst: “Betreft

De Hackelaar A1 heb ik een mail van Frank ten Wolde bijgevoegd. Deze locatie moet
een keer meegenomen worden in de loting. Prioriteit ligt bij RWS om de bestaande
locaties te af te handelen.” Dus op dezelfde dag dat Autobedrijf De Wegman een Wbrvergunning krijgt voor een energielaadpunt op De Hackelaar, krijgt Fastned van
33
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Zie bijvoorbeeld nummer 24 en bijlage 7 bij het beroepschrift van Fastned in eerste aanleg inzake De Hackelaar.
Zie bijlage 6 bij het beroepschrift van Fastned in eerste aanleg inzake De Hackelaar.

-

-

Rijkswaterstaat te horen dat de prioriteit elders ligt dan bij de aanvraag van Fastned
van 2o december 2011 voor diezelfde verzorgingsplaats!
29 maart 2016 bezwaarschrift Fastned tegen vergunning van Autobedrijf De Wegman;
vanwege het, ondanks herhaalde verzoeken, nog steeds uitblijven van de juiste
tekeningen vult Fastned op 10 november 2016 haar vergunningsaanvraag aan op basis
van oude tekening in pdf-formaat in plaats van actuele tekeningen in autocad;
15 december 2016 e-mailt Rijkswaterstaat aan de gemachtigde van Fastned:
“Rijkswaterstaat beraadt zich thans intern op de situatie. Er zijn meer

verzorgingsplaatsen die niet bij de loting betrokken zijn geweest en waar mogelijk
belangstelling bestaat (en mogelijkheden zijn) voor het exploiteren van elaadvoorzieningen. Rijkswaterstaat is zich bewust van de urgentie en hoopt u in januari
aanstaande nader te kunnen berichten over de wijze waarop de vergunningaanvraag
van uw cliënt verder wordt behandeld” (onderstreping toegevoegd, adv.);
-

35

27 januari 2017 verklaart de Minister het bezwaar van Fastned niet-ontvankelijk;
aangezien Rijkswaterstaat, ondanks de aangehaalde e-mail van 15 december 2016,
geen enkele actie onderneemt, hebben Fastned en MisterGreen onderling voor een
aantal verzorgingsplaatsen zelf de tussen hen geldende volgorde maar vastgesteld.
Naar aanleiding daarvan stuurt de Minister op 21 maart 2017 een brief met de tekst:35

Bijlage 1 bij het verweerschrift van de Minister in eerste aanleg inzake De Hackelaar.

-

-

een ontwerp Wbr-vergunning voor Fastned voor het ene laadstation dat volgens deze
brief op verzorgingsplaats De Hackelaar gerealiseerd kan worden, wordt door de
Minister tussen 15 juni en 27 juli 2017 ter inzage gelegd;
Autobedrijf De Wegman dient daartegen haar zienswijze in op 31 juli 2017 (met daarin
onder andere de opmerking dat “De doelmatigheid in twijfel getrokken wordt, omdat

inmiddels er een beschikking is uitgegeven voor laadpunten, als aanvullende dienst,
op de concessie voor het “ Shell “ Tankstation”);
-

op 11 september 2017 verschaft de Minister dan eindelijk Fastned de benodigde
autocadtekeningen van verzorgingsplaats De Hackelaar; en
op 7 februari 2018 is in de Staatscourant bekendgemaakt dat de Wbr-vergunning aan
Fastned is verleend.

66. De Minister meent dat Fastned geen belang heeft bij de aan Autobedrijf De Wegman
verleende vergunning. De hierboven aangehaalde brief van de Minister van 21 maart 2017
maakt terecht duidelijk dat gelet op het veilig en doelmatig gebruik van de
verzorgingsplaats op De Hackelaar maar één laadstation kan komen. Dat betekent dat
Fastned er alle belang bij heeft dat haar eerder ingediende aanvraag om die vergunning
door de Minister wordt behandeld alvorens hij overgaat tot de behandeling van de later
ingediende aanvraag van Autobedrijf De Wegman voor een laadstation op dezelfde
verzorgingsplaats.
67. De Rechtbank overweegt in de uitspraak van 8 december 2017 echter als volgt:

In dit geval heeft de minister aan De Wegman een vergunning verleend voor een
energielaadpunt als aanvullende voorziening, omdat De Wegman al beschikte over
een vergunning voor een servicestation (basisvoorziening). Niet in geschil is dat Fastned
voor ‘De Hackelaar’ niet in aanmerking kan komen voor een energielaadpunt als
aanvullende voorziening, omdat zij niet beschikt over een bestaande basisvoorziening
op deze verzorgingsplaats. In zoverre kan Fastned dus niet meedingen naar de
vergunning die aan De Wegman is verleend voor een aanvullende voorziening. Langs
die weg bestaat er dan ook geen rechtstreeks belang voor Fastned bij de
vergunningverlening. Weliswaar kan het Wbr-criterium van doelmatig en veilig gebruik
van de verzorgingsplaats er in theorie toe leiden dat er door het verlenen van een
vergunning voor een aanvullende voorziening, gelet op de specifieke kenmerken van
de verzorgingsplaats, geen ruimte meer bestaat voor een tweede (basis)voorziening,
bijvoorbeeld door ruimtegebrek of de verkeersbewegingen ter plaatse, maar dat is in
dit concrete geval niet aan de orde. In dat verband merkt de rechtbank op dat
inmiddels duidelijk is geworden dat de ontwerpvergunning naar aanleiding van de
aanvraag van Fastned om een energielaadpunt als basisvoorziening voor de
verzorgingsplaats ‘De Hackelaar’ in juni en juli van dit jaar ter inzage heeft gelegen en
op zijn eigen merites aan de hand van de criteria van de Wbr is beoordeeld. De
gemachtigde van de minister heeft op de zitting verklaard dat de minister voornemens
is om de Wbr-vergunning aan Fastned te verlenen. Hieruit volgt afdoende dat er ten
tijde van de bestreden besluitvorming geen reden was om aan te nemen dat er niet
ook een basisvoorziening mogelijk was. Dat Fastned als belanghebbende moet
worden aangemerkt bij de vergunningverlening aan De Wegman, omdat er slechts

plaats is voor één voorziening kan, gelet op het voorgaande, dus evenmin worden
gevolgd.
68. De Rechtbank onderkent dus de mogelijkheid dat geen ruimte meer bestaat voor een
voorziening omdat die elders op de verzorgingsplaats al aanwezig is. Bijvoorbeeld
vanwege de verkeersbewegingen die ter plaatse worden veroorzaakt door de
voorzieningen. Aangezien de Minister kenbaar heeft gemaakt voornemens te zijn om
uiteindelijk ook aan Fastned een Wbr-vergunning te zullen verlenen, doet die situatie zich
volgens de Rechtbank op verzorgingsplaats De Hackelaar niet voor. De Rechtbank
miskent hiermee dat niet vaststaat of Fastned inderdaad de door haar gevraagde Wbrvergunning zal krijgen en dus nog niet getoetst kan worden welke verkeersbewegingen
daarvan het gevolg zullen zijn. Bovendien heeft Autobedrijf De Wegman een zienswijze
ingediend en zal zij mogelijk ook beroep instellen tegen een aan Fastned te verlenen Wbrvergunning. Daarbij wordt Autobedrijf De Wegman gesterkt door de hierboven
weergegeven brief van de Minister van 21 maart 2017 dat maar één laadstation mag
komen op verzorgingsplaats De Hackelaar. Fastned beschikt dus nog lang niet over een
onherroepelijke Wbr-vergunning, zodat ook nog niet vaststaat of het veilig en doelmatig
gebruik van de verzorgingsplaats de komst van het door Fastned aangevraagde
laadstation toestaat ook als aan Autobedrijf De Wegman eenzelfde voorziening is vergund.
De Rechtbank grijpt in dat verband ook ten onrechte terug naar het moment van de
bestreden besluitvorming waarop volgens de Rechtbank geen reden was om aan te
nemen dat niet ook ‘een laadstation als basisvoorziening’ mogelijk was. Zoals uit het
hiervoor weergegeven chronologische verloop blijkt, ligt het uitsluitend aan de Minister
dat destijds nog niet was begonnen met de behandeling van de veel eerder ingediende
aanvraag van Fastned. Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel om de aanvraag om een
Wbr-vergunning van Autobedrijf De Wegman voor een energielaadpunt op
verzorgingsplaats De Hackelaar al wel en aanvraag om een Wbr-vergunning van Fastned
voor een energielaadpunt op verzorgingsplaats De Hackelaar nog niet te behandelen.
69. Belangrijker nog, de Rechtbank miskent dat juist als gevolg van de ontstane
verkeersbewegingen een tweede laadstation op dezelfde verzorgingsplaats de
verkeersveiligheid in gevaar brengt. Immers, als gevolg van een laadstation bij zowel het
benzinestation als bij een zelfstandig laadstation moeten automobilisten op de eerste
splitsing kort na het verlaten van de snelweg kiezen naar welk laadstation zij toegaan.
Daarnaast genereert het verkeer over de verzorgingsplaats tegen de ingestelde rijrichting
(zie voor beide hoofdstuk B).
70. Ook Autobedrijf De Wegman maakt in haar zienswijze tegen het ontwerpbesluit voor de
aan Fastned te verlenen vergunning duidelijk dat een tweede aanbieder van
laadvoorzieningen op verzorgingsplaats De Hackelaar volgens haar in strijd is met de
wettelijke toetsingsnormen uit de Wbr.
71. Daarnaast onderkent ook Rijkswaterstaat dat voor de toetsing aan het veilig en doelmatig
gebruik van een verzorgingsplaats noodzakelijk is om te weten welke andere
voorzieningen al op de verzorgingsplaats zijn vergund en dat de behandeling van een
latere aanvraag om een vergunning voor dezelfde voorzieningen dus moet wachten op

de uitkomst van de eerdere aanvraag. Zie bijvoorbeeld de brief van 28 december 2017 van
Rijkswaterstaat aan Tinq (Productie G) in verband met de vergunningsaanvraag van Tinq
voor een shop bij haar onbemande benzinestation op verzorgingsplaats De Horn, de enige
verzorgingsplaats waar Fastned over een dergelijke vergunning beschikt (waartegen de
Minister zelf hoger beroep heeft aangetekend dat momenteel in behandeling is bij uw
Afdeling):

Vanwege de lopende hoger beroepsprocedure tussen Fastned B.V. en de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat inzake locatie De Horn, is Rijkswaterstaat genoodzaakt
om de beslistermijn van uw aanvraag te verlengen, ingevolge artikel 4:14, lid 1 van de
Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervoor is dat nog niet vast staat of
Rijkswaterstaat in de besluitvorming rekening moet houden met een onherroepelijk
geworden en al verleende vergunning voor een verkoop-, annex wachtruimte op
verzorgingsplaats De Horn. De vergunning die Rijkswaterstaat aan Fastned B.V.
hiervoor heeft verleend, is nog niet onherroepelijk. Voor het beoordelen van uw
aanvraag en het toetsen van uw aanvraag aan de doelmatigheid en
(verkeers)veiligheid, moet Rijkswaterstaat weten of de vergunning van Fastned wel of
niet in stand blijft.
De inhoud van het gevraagde besluit is daarom mede afhankelijk van de uitspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van deze
uitspraak moet Rijkswaterstaat uw aanvraag aanhouden.
72. Ook uit de nieuwe beslissing op bezwaar inzake de afwijzing van de aanvraag van Fastned
voor aanvullende voorzieningen bij haar laadstation op verzorgingsplaats Velder blijkt dat
de Minister bij de toetsing aan het criterium van veilig en doelmatig gebruik belang hecht
aan welke voorzieningen al op de desbetreffende verzorgingsplaats aanwezig zijn. De
Minister overweegt onder meer: “Om te komen tot een zo doelmatig mogelijk gebruik van

(de schaarse ruimte op) de verzorgingsplaats worden voorzieningen die al op de
verzorgingsplaats aanwezig zijn, bij voorkeur niet elders op de verzorgingsplaats ook
aangeboden” en “versnippering van functies over meerdere locaties op een
verzorgingsplaats [moet] zoveel mogelijk worden voorkomen”. 36 De conclusie die de
Minister daaraan verbindt, is dat Fastned de door haar aangevraagde vergunning voor
aanvullende voorzieningen niet krijgt “omdat deze voorzieningen in voldoende mate
aanwezig zijn op verzorgingsplaatsen”. Dat betekent dus dat de Minister de aanwezigheid
van dezelfde soort voorzieningen betrekt bij zijn beslissing om wel of niet een vergunning
te verlenen. Ten tweede betekent toepassing van deze redenering dat de latere aanvraag
om dezelfde soort voorzieningen moet worden afgewezen omdat voor dezelfde soort
voorzieningen al een vergunning aan een ander wordt verleend. Het is uiteraard in strijd
met het gelijkheidsbeginsel als de Minister deze redenering wel toepast op een
vergunningsaanvraag van Fastned voor aanvullende voorzieningen maar niet op een
vergunningsaanvraag van een benzinestation om aanvullende voorzieningen.
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Pagina 6 respectievelijk 7 van de beslissing op bezwaar gedateerd 22 augustus 2017 waarin de Minister opnieuw
beslist op de bezwaren van Fastned tegen de weigering om een wachtruimte met aanvullende voorzieningen toe te
staan bij haar laadstation op verzorgingsplaats Velder; bijlage 16 van Fastned in eerste aanleg inzake De Hackelaar.

73. In het onderhavige geval kan de Minister de vraag of de door Autobedrijf De Wegman
aangevraagde Wbr-vergunning voor een energielaadpunt op verzorgingsplaats De
Hackelaar in strijd is met het verkeersveilig en doelmatig gebruik van die verzorgingsplaats
dus ook pas beantwoorden nadat de aanvraag van Fastned is behandeld. Dan staat ook
pas vast waar op de verzorgingsplaats het laadstation van Fastned zal worden gesitueerd
en dus (i) welke verkeersstromen zullen ontstaan tussen de voorzieningen van beide
partijen als die vergelijkbare snellaadvoorzieningen zouden gaan aanbieden op dezelfde
verzorgingsplaats en (ii) op welk moment na het verlaten van de snelweg een keuze zou
moeten worden gemaakt tussen de twee aanbieders van snellaadvoorzieningen op
dezelfde verzorgingsplaats.
Conclusie beroepsgrond 2
74. De Minister heeft dus ten onrechte de aanvraag van Fastned voor een Wbr-vergunning
voor een energielaadpunt op de plank laten liggen en Fastned niet geïnformeerd over de
herinrichtingsplannen van de verzorgingsplaats, maar tegelijkertijd Autobedrijf De
Wegman daarover wel op de hoogte gesteld zodat die eerder haar vergunningsaanvraag
kon aanvullen en de Minister deze latere aanvraag voor een Wbr-vergunning voor een
energielaadpunt alvast heeft behandeld en toegewezen. Fastned heeft er uiteraard een
direct en rechtstreeks geraakt belang bij dat haar eerdere aanvraag door de Minister ook
eerder wordt behandeld. De reeds verleende vergunning zal dus moeten worden
vernietigd en de behandeling van de aanvraag van Autobedrijf De Wegman moet
opnieuw plaatsvinden met inachtneming van de dan inmiddels aan Fastned als eerdere
aanvrager verleende Wbr-vergunning voor een energielaadpunt op verzorgingsplaats De
Hackelaar.
75. De Rechtbank heeft dat miskend. Fastned verzoekt uw Afdeling dan ook om, doende
hetgeen de Rechtbank had behoren te doen, Fastned als belanghebbende aan te merken,
gegrond te verklaren de beroepsgronden van Fastned inhoudende dat de aan Autobedrijf
De Wegman verleende vergunning in strijd is met de verzekering van veilig en doelmatig
gebruik van de verzorgingsplaats en derhalve de reeds verleende vergunning te
vernietigen, althans te bepalen dat de behandeling daarvan pas kan plaatsvinden nadat
de aan Fastned verleende vergunning onherroepelijk is geworden.
F.

Beroepsgrond 3: Fastned als concurrent in hetzelfde verzorgingsgebied ten onrechte niet
aangemerkt als belanghebbende bij verlenen Wbr-vergunning aan Autobedrijf De
Wegman

76. Fastned is ook als concurrent actief in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied als
de door Autobedrijf De Wegman aangevraagde snellaadvoorzieningen op
verzorgngsplaats De Hackelaar. Immers, Fastned exploiteert thans een netwerk van
laadstations waarvan meerdere zich richten tot dezelfde weggebruikers met een
elektrisch voertuig als de door Autobedrijf De Wegman aangevraagde voorzieningen
zullen doen.

77. De Rechtbank overweegt echter:

Fastned heeft subsidiair nog aangevoerd dat zij als belanghebbende moet worden
aangemerkt, omdat zij als concurrent in hetzelfde verzorgingsgebied actief is als De
Wegman. De gemachtigde van de minister heeft op de zitting erkend dat ‘het
verzorgingsgebied’ ruimer moet worden uitgelegd dan de minister in het bestreden
besluit heeft gedaan. Hij heeft echter ook - onweersproken - op zitting gesteld dat er
in dezelfde rijrichting op de A1 meerdere aanbieders van energielaadpunten
(concurrenten) in de omgeving van De Wegman aanwezig zijn, die dichter bij ‘De
Hackelaar’ liggen dan het dichtstbijzijnde energielaadpunt van Fastned. De
dichtstbijzijnde Fastned locatie, aan dezelfde zijde van de A1 als De Wegman, ligt op
ongeveer 40 kilometer afstand van ‘De Hackelaar’. Op grond van vaste rechtspraak van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State [voetnoot Rb: Zie bijvoorbeeld
de uitspraak van 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1097] is Fastned reeds om die reden
niet in hetzelfde verzorgingsgebied actief als De Wegman. Dat betekent dat Fastned
niet als concurrent in hetzelfde verzorgingsgebied kan worden aangemerkt en dat
Fastned ook op deze grond niet als belanghebbende kan worden aangemerkt bij het
besluit tot de vergunningverlening aan De Wegman.
78. Deze overweging is feitelijk onjuist in die zin dat de door de Rechtbank bedoelde “ in

dezelfde rijrichting op de A1 meerdere aanbieders van energielaadpunten (concurrenten)
in de omgeving van De Wegman” niet aan de A1 liggen, maar juist van de snelweg af zijn
gelegen. Bovendien bieden deze ‘concurrenten’ een ander type dienstverlening dan
Fastned en dan Autobedrijf De Wegman beoogd te realiseren. Immers, het gaat
doorgaans om laders die slechts tijdens kantoortijden beschikbaar zijn, minder vermogen
hebben en dus (Veel) langzamer laden en/of niet geschikt zijn voor alle type elektrische
auto’s maar bijvoorbeeld alleen voor die van Japanse makelij
79. Bovendien is onjuist dat slechts de meest dichtstbijzijnde concurrenten in hetzelfde
verzorgingsgebied zouden kunnen liggen. Zo wordt in de uitspraak van uw Afdeling van
21 december 2016 een vastgoedeigenaar van een pand aan het Mondiraanplein (geel
gearceerd op de kaart op de volgende bladzijde) in het centrum van Emmen dat geschikt
is voor gebruik als restaurant als belanghebbende aangemerkt bij het verlenen van een
omgevingsvergunning voor een restaurant op ongeveer 500 meter afstand. 37 In het pand
van deze belanghebbende is zeker niet het meest bij Wereldrestaurant Puur (het
restaurant linksboven op de kaart op de volgende bladzijde) in de buurt gelegen
restaurant gevestigd:
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80. De Rechtbank verwijst naar een uitspraak van uw Afdeling over het verzorgingsgebied van
supermarkten waaruit volgens de Rechtbank kennelijk zou volgen dat geen sprake kan
zijn van hetzelfde verzorgingsgebied indien andere concurrenten dichterbij zijn gelegen.
Die algemene gevolgtrekking kan echter niet op basis van die uitspraak worden gedaan.
In het door de Rechtbank aangehaalde geval heeft uw Afdeling het niet geloofwaardig
geacht dat supermarkten zich richten op dezelfde klanten als zij op ongeveer 12 kilometer
afstand van elkaar zijn gelegen en daartussen ook nog meerdere andere supermarkten
liggen.
81. Die uitspraak betrof een hele andere situatie dan hier aan de orde. Ter zitting bij de
Rechtbank is toegelicht dat als gedurende een rit over een bepaalde route een elektrische
auto een keer bijgeladen moet worden dat doorgaans op meerdere verschillende plekken
of momenten kan. 38 Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan een
automobilist ervoor kiezen zijn auto te laden op de heenweg in de buurt van zijn
bestemming omdat hij of zij tijdig is weggereden, of juist om zo ver mogelijk door te rijden
alvorens ergens op de terugweg te laden zodat na de rit de resterende accucapaciteit nog
zo groot mogelijk is voor de volgende rit, of om ergens te gaan laden waar hij of zij ook kan
eten of koffiedrinken, of om alvast te gaan laden omdat hij of zij toch in een file terecht is
38

Zie ook nummer 36 e.v. van het beroepschrift van Fastned in eerste aanleg inzake De Hackelaar.

gekomen, etc. Meerdere laadstations langs dezelfde route richten zich aldus op dezelfde
weggebruikers met een elektrische auto en bevinden zich dus in hetzelfde
verzorgingsgebied. De Minister gaat ook ervan uit dat benzinestations gelegen op
verschillende verzorgingsplaatsen op een gemiddelde afstand van elkaar van 20 kilometer
onderling met elkaar concurreren.39
Conclusie beroepsgrond 3
82. Fastned is als concurrent actief in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied als de
door Autobedrijf De Wegman aangevraagde voorzieningen en dus belanghebbende bij
de door de Minister verleende vergunning. De Rechtbank heeft dit ten onrechte niet
onderkend. Als concurrerende aanbieder van snellaadvoorzieningen wordt Fastned
ermee geconfronteerd dat op verzorgingsplaatsen waar al een laadstation is door haar
geen tweede laadstation mag worden gerealiseerd en geëxploiteerd. De Minister weigert
dergelijke vergunningsaanvragen omdat het niet doelmatig is en het niet in een behoefte
van de weggebruiker voorziet. Met Fastned concurrerende benzinestations mogen van de
Minister echter wel als tweede exploitant een Wbr-vergunning voor een energielaadpunt
op dezelfde verzorgingsplaats waar al een laadstation is. Die ongelijke behandeling raakt
uiteraard rechtstreeks aan de positie en belangen van Fastned als met benzinestations
concurrerende aanbieder van snellaadvoorzieningen.
83. Op basis daarvan verzoekt Fastned uw Afdeling om, doende hetgeen de Rechtbank had
behoren te doen, Fastned als belanghebbende aan te merken, haar beroep gegrond te
verklaren en de aan Autobedrijf De Wegman verleende vergunning te vernietigen.
G. Beroepsgrond 4: relativiteitsverweer ten onrechte gehonoreerd; belangen Fastned wel
beschermd door wettelijke norm van veilig en doelmatig gebruik verzorgingsplaatsen
84. Subsidiair, voor het geval de aan Shell verleende Wbr-vergunning voor een
energielaadpunt op verzorgingsplaats De Andel niet op basis van de eerste beroepsgrond
zou worden worden vernietigd, is Fastned van mening dat de Rechtbank in de uitspraak
van 22 december 2017 ten onrechte de stelling van de Minister en van Shell heeft gevolgd
dat de geschonden wettelijke norm ter verzekering van veilig en doelmatig gebruik van
verzorgingsplaatsen kennelijk niet zou strekken ter bescherming van de belangen van
Fastned als op die verzorgingsplaats gevestigde laadstationhouder.
85. Artikel 8:69a Awb bepaalt dat de bestuursrechter een besluit niet vernietigt vanwege strijd
met een rechtsregel als die regel kennelijk niet strekt tot bescherming van degene die
zich daarop beroept. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het in dit artikel opgenomen
kennelijkheidsvereiste onder andere is opgenomen omdat het “soms niet eenvoudig is om
het beschermingsbereik van een norm vast te stellen”,40 in dergelijke gevallen kan dus
geen sprake zijn van een regel die kennelijk niet strekt ter bescherming van degene die
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zich daarop beroept. Het gevolg daarvan is in de Memorie van Antwoord als volgt
verwoord:41

alleen als de (beweerdelijk) geschonden rechtsregel «kennelijk» niet strekt tot
bescherming van de belangen van degene die zich erop beroept, ketst de
beroepsgrond af op het relativiteitsvereiste. Als de rechter twijfelt over het
beschermingsbereik van de rechtsregel, krijgt appellant dus het voordeel van de twijfel.
86. De Rechtbank overweegt in de uitspraak van 22 december 2017 als volgt over het
beschermingsbereik van de Wbr:

6.3 Met de Wbr is beoogd de Wet van 28 februari 1891, Stb. 69, tot vaststelling van
bepalingen betreffende ’s Rijkswaterstaatswerken te vervangen door een nieuwe wet
waarvan doel en strekking dezelfde zijn. De Wet van 1891 had tot doel “de bescherming
van ’s Rijks waterstaatswerken alsmede de verzekeringen van het doelmatig en veilig
gebruik dier werken”. Dit doel is met de wetswijziging van 1991 (Wet van 13 mei 1991,
Stb. 277) iets verruimd, namelijk zodanig dat het wettelijk geregeld waterstaatsbeheer
tevens moet kunnen strekken ter bevordering van functies en waarden welke aan die
werken kunnen zijn verbonden wegens buiten de typisch waterstaatkundige sfeer
gelegen belangen. Partijen zijn het erover eens dat de verkeersveiligheid van
verkeersdeelnemers op de verzorgingsplaats hieronder valt. Ook de rechtbank gaat
hiervan uit.
6.4 Uit het voorgaande volgt dat de norm van artikel 3 van de Wbr, het doelmatig en
veilig gebruik van het waterstaatswerk, waaronder de verkeersveiligheid van de op de
verzorgingsplaats aanwezige verkeersdeelnemers, kennelijk niet strekken tot
bescherming van het belang van Fastned. Het belang van Fastned is er immers alleen
in gelegen dat zij gevrijwaard blijft van een concurrerende aanbieder van stroom voor
elektrische auto’s op de verzorgingsplaats ‘De Andel’. (voetnoten weggelaten, adv.)
87. De Rechtbank gaat dus zonder nadere vaststelling welke belangen vallen onder
doelmatig en veilig gebruik van verzorgingsplaatsen ervan uit dat de belangen van
Fastned daar kennelijk niet onder vallen. Dat is echter onjuist. Allereerst blijkt uit de
wetsgeschiedenis van de Wet van 28 februari 1891, Stb. 69, tot vaststelling van bepalingen
betreffende ’s Rijkswaterstaatswerken (Productie H) dat die een ruime strekking had. De
Rechtbank heeft reeds daarom ten onrechte aangenomen dat de norm van veilig en
doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats kennelijk niet strekt tot bescherming van de
belangen van Fastned.
Zo blijkt uit het voorlopig verslag van de behandeling van het wetsvoorstel tot
vaststelling van bepalingen betreffende ’s Rijkswaterstaatswerken dat destijds onder
andere is opgemerkt: “wie zal met eenige zekerheid kunnen nagaan wat bij de
algemeene termen van redactie onder dit wetsontwerp valt?” Dat wetsontwerp was
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afkomstig van de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het was destijds onder
andere nodig om algemene maatregelen van bestuur op overtreding waarvan een
boete stond te voorzien van een wettelijke grondslag. De Koning mag op basis van de
wet van 1891 dergelijke algemene maatregelen van bestuur uitvaardigen. Het voorlopig
verslag: “Deze bevoegdheid werd niet ontkend; maar indien en voor zoover zij uit de

Grondwet voortvloeit, behoeft zij niet nader te worden toegekend. Het artikel gaat
echter verder en bijna alles is daaronder te begrijpen ”. Het artikel in het ontwerp
waarop deze overweging betrekking heeft, luidde: “Door Ons worden bij algemeenen
maatregel van bestuur vastgesteld door straffen te handhaven bepalingen ter
bescherming van ’s Rijks waterstaatswerken, alsmede ter verzekering van het veilig en
doelmatig gebruik dier werken.” Wat precies onder veilig en doelmatig gebruik valt
was dus volgens de wetsgeschiedenis niet eenduidig maar het zou ‘bijna alles’ kunnen
zijn. In het na het voorlopig verslag gewijzigde wetsvoorstel is in de geest van de wet
van 9 april 1875 (die inzake de spoorwegwerken een indeling in categorieën bevatte
‘gedeeltelijk geschied naar de objecten die te zamen de spoorwegwerken vormen, en
voor een ander gedeelte naar de wijze waarop van die objecten kan worden gebruik
gemaakt of naar de handelingen, die in direct verband staan met de exploitatie der
werken’) in artikel 1 een onderverdeling gemaakt in 9 artikelleden met betrekking tot
onder andere het gebruik maken van openbare wateren, het gebruik maken van
steigers of dammen, het gebruik maken van veerponten, het gebruik maken van
bruggen of oevers, het vissen of rapen van schelpdieren op of langs vermelde werken
en in vermelde wateren, het hebben of maken van werken en ten slotte “ al hetgeen

verder wordt gevorderd tot bescherming van waterstaatswerken, onder beheer van het
Rijk, alsmede ter verzekering van het veilig of doelmatig gebruik daarvan ”. Uit de
wetsgeschiedenis volgt dat de reikwijdte van de wet ruim is en de begrenzing ervan
niet met zekerheid is vast te stellen, in ieder geval wordt duidelijk dat regulering van
economische activiteiten die gebruik maken van waterstaatswerken daaronder valt.
Verkeersveiligheid op de verzorgingsplaats is ook in het eigen belang van Fastned
88. In reactie op het verweer van de Minister en Shell dat het relativiteitsvereiste uit artikel
8:69a Awb in de weg staat aan de vernietiging van de aan Shell verleende Wbr-vergunning
voor een energielaadpunt, heeft Fastned toegelicht dat zij zich beroept op de veilige
bereikbaarheid van haar laadstation dat op verzorgingsplaats De Andel direct achter het
benzinestation van Shell ligt en op de verkeersveiligheid van de gebruikers van haar
laadstation.42 De Rechtbank laat dat ten onrechte geheel onbesproken.
89. Uit de uitspraak zou kunnen worden afgeleid dat de Rechtbank impliciet oordeelt dat dit
geen eigen belangen van Fastned zijn, omdat Fastned volgens de Rechtbank alleen een
concurrentiebelang zou hebben. Dat impliciete oordeel is echter onjuist. De
verkeersveilige bereikbaarheid van het laadstation van Fastned wordt in gevaar gebracht
als Shell op dezelfde verzorgingsplaats ook een laadstation gaat exploiteren.
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90. Het feitelijke gevolg van een tweede laadstation op dezelfde verzorgingsplaats is, als
gezegd, dat automobilisten van het ene laadstation naar het andere gaan rijden. Ook als
dat tegen het eenrichtingsverkeer in gaat (zie nummer 13). Specifiek voor De Andel
betekent de komst van een tweede laadstation bij het benzinestation van Shell:43
i.
dat elektrische automobilisten tegen het verkeer in naar de inrit van het
laadstation van Fastned zullen rijden (Shell probeert kennelijk te voorkomen dat
weggebruikers met een elektrische auto van het laadstation van Shell naar dat van
Fastned rijden door eigenhandig de verzorgingsplaats vol te zetten met
verbodsbordjes – zie onderstaande foto);
ii.
dat elektrische automobilisten tegen de rijrichting in via de uitrit het laadstation
van Fastned zullen inrijden; en
iii.
dat elektrische rijders tegen het verkeer in van het laadstation van Fastned naar
het laadstation bij het benzinestation van Shell zullen rijden.

91. Daarnaast betekent een tweede aanbieder van laadvoorzieningen op dezelfde
verzorgingsplaats, als gezegd (zie hoofdstuk B), dat elektrische automobilisten op de
eerste splitsing na het verlaten van de snelweg moeten kiezen of zij bij Shell of bij Fastned
zullen gaan laden. Het moment van die keuze is sinds de aan Shell verleende vergunning
als volgt (zo blijkt uit nvaolgende op 14 januari 2018 op twitter geplaatste foto):
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Zie verzoekschrift in eerste aanleg inzake De Andel (nummers 6, 10, 31-44).

92. Op het moment van die keuze kunnen de automobilisten niet over alle relevante
informatie beschikken. Dit “gebrek aan infromatie” erkent de Minister. 44 Zo zal in ieder
geval onbekend zijn welke voorzieningen bezet zijn. Het gevolg van die
keuzemogelijkheid in combinatie met het ontbreken van alle nodige informatie leidt tot
onzeker en dus onveilig verkeersgedrag (zie nummer 11). De verkeersveiligheid van de
gebruikers van het laadstation van Fastned bij het oprijden van de verzorgingsplaats
waarop het laadstation ligt, wordt dus in gevaar gebracht door de aan Shell verleende
vergunning voor een energielaadpunt.
44

Reactie op Tertoolen (de Verkeerspsycholoog GTi), bijlage 4 bij de aan Shell verleende Wbr-vergunning, p. 2 (eerste
en tweede alinea).

93. Kortom, de verleende vergunning brengt de veilige bereikbaarheid van het laadstation en
de verkeersveiligheid van de gebruikers van het laadstation van Fastned op de
verzorgingsplaats in gevaar. Dat raakt uiteraard direct en rechtstreeks het belang van
Fastned. In vergelijkbare zin hebben partijen met een belang in een winkelcentrum uit
dien hoofde ook een eigen rechtstreeks geraakt belang bij een besluit waarvan zij vrezen
dat het zal leiden tot verslechtering van de verkeersveiligheid van een van de
ontsluitingswegen van dat winkelcentrum. 45
94. Deze veiligheidsperikelen op verzorgingsplaats De Andel zullen in aantal alleen maar
toenemen gedurende de looptijd van de aan Shell verleende Wbr-vergunning voor een
energielaadpunt. Immers, de Nederlandse overheid streeft naar, en verwacht dat, het
aantal elektrische auto’s flink zal toenemen ten opzichte van het huidige aantal daarvan
op de Nederlandse wegen. Zo heeft de Tweede Kamer de regering in een aangenomen
motie opgedragen ernaar te streven dat vanaf 2025 louter emissieloze nieuwe auto´s
worden verkocht. Het op 10 oktober 2017 gepubliceerde regeerakkoord bevat het (ten
opzichte van de aangenomen motie iets afgezwakte) streven dat alle nieuwe auto’s vanaf
2030 emissieloos zijn, de fiscale stimulering wordt daarop afgestemd. 46 In 2016 was nog
maar 3,4% van de nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch en dus emissieloos. De Staat
streeft dus naar een forse toename van elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. Dat
betekent ook dat er meer elektrische auto’s gebruik zullen maken van de
laadvoorzieningen op verzorgingsplaats De Andel. Meer automobilisten dus die op de
splitsing na de snelweg voor de keuze komen te staan naar welke aanbieder te rijden en
meer automobilisten die van de ene naar de andere aanbieder van een laadstation op
dezelfde verzorgingsplaats zullen rijden, bijvoorbeeld omdat de laders allemaal bezet zijn.
De Minister stelt, in een poging om de bevindingen van de Verkeerspsycholoog GTi te
weerleggen, onder andere dat hem bij een recente observatie is gebleken dat de
bezettingsgraad van laadpunten langs de snelweg bijna nul is. 47 Echter, op bijvoorbeeld
27 november 2017, is het zeven keer voorgekomen dat de beide laders van het laadstation
van Fastned op verzorgingsplaats De Andel gelijktijdig in gebruik waren. Volgende
elektrische rijders moesten dan dus wachten om hun auto te kunnen opladen. 48
Meerdere respondenten geven in het door Fastned gehouden onderzoek aan dat zij
weleens elders zijn gaan laden dan vooraf gepland, juist omdat de laders bezet waren.
Het komt dus in de praktijk nu al wel degelijk voor dat een laadstation volledig bezet is
en elektrische rijders daarom hun heil elders gaan zoeken. Daarbij komt dat de
vergunningen voor een periode van 15 jaar zijn verleend en dus ook betrekking hebben
op de situatie dat er miljoenen elektrische auto’s op de Nederlandse wegen zullen
rondrijden.
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95. Dat verkeersveiligheidseisen ook strekken ter bescherming van de eigenaren en
gebruikers van een voorziening op een belendend perceel is in lijn met de rechtspraak
over brandveiligheidseisen:49

De Afdeling overweegt dat de brandveiligheidseisen waarop [appellant] een beroep
doet strekken ter bescherming van de belangen van eigenaren en gebruikers van de
gebouwen waarvoor die eisen gelden en eigenaren en gebruikers van belendende
gebouwen.
96. In vergelijkbare zin gelden de verkeersveiligheidseisen – uitgewerkt in de richtlijnen voor
het ontwerp en inrichting van verzorgingsplaatsen en de principes van Duurzaam Veilig –
evenzeer ter bescherming van Fastned als eigenaar, gebruiker en exploitant van het
belendende laadstation.
Verkeersveiligheid tevens van invloed op ondernemersklimaat
97. In de uitspraak van 19 oktober 2016 overweegt uw Afdeling als volgt over de toepassing
van het relativiteitsvereiste op een beroepsgrond dat een besluit in strijd is met het in de
Wbr neergelegde vereiste van veilig gebruik van een weg: 50

2.8. Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg en anderen hebben het beroep mede
ingesteld namens de vereniging Wijkcomité Helpman, de Stichting Vrije School Noord
en Oost Nederland (vestiging het Parcival College) en 25 natuurlijke personen die in
het werkgebied van Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg wonen. Stichting
Leefomgeving Zuidelijke Ringweg stelt zich ten doel in het gebied rond de A7/N7 in
Groningen het stedelijk leefmilieu te behouden en te verbeteren en de leefomgeving
en leefbaarheid te bevorderen in het belang van de bewoners in het gebied. Stichting
Leefomgeving Zuidelijke Ringweg en anderen hebben in het beroep betoogd dat ten
onrechte de verplichtingen uit de Wbr ten aanzien van verkeersveiligheid niet zijn
toegepast. In de zienswijzen hebben zij aangevoerd dat uit de alsnog uitgevoerde
verkeersveiligheidsaudits is gebleken dat het tracé onveilig is en bij de afweging van
de bevindingen het belang van weggebruikers en omwonenden onvoldoende zwaar
is meegewogen.
2.9. De Wbr ziet op de zogenoemde interne veiligheid van de weg. Regelingen voor de
externe gevolgen van een weg op bijvoorbeeld het gebied van de externe veiligheid
zijn in andere regelgeving neergelegd, zoals de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, het
Besluit externe veiligheid transportroutes en de Regeling basisnet. De Afdeling ziet
geen aanleiding voor het oordeel dat het belang van de in de Wbr geregelde interne
verkeersveiligheid geen verband heeft met de belangen waarvoor Stichting
Leefomgeving Zuidelijke Ringweg opkomt, te weten het behoud en verbeteren van
het stedelijk leefmilieu en het bevorderen van de leefomgeving en leefbaarheid van
omwonenden in het gebied rond de A7/N7 in Groningen. De verkeersveiligheid van
wegen in de directe omgeving van de betreffende woningen vormt een onderdeel van
49
50

ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:663.
ABRvS 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2753.

dat leefmilieu en die leefomgeving en leefbaarheid. Een verkeersonveilige staat van de
A7/N7 leidt tot een aantasting van de belangen waarvoor Stichting Leefomgeving
Zuidelijke Ringweg opkomt.
98. De van een besluit gevreesde verkeersgevolgen vormen in vergelijkbare zin een onderdeel
van het ondernemersklimaat. Een verkeersonveilige situatie op verzorgingsplaats De
Andel leidt tot aantasting van het ondernemersklimaat van het op die verzorgingsplaats
gevestigde Fastned. De uitspraak van uw Afdeling van 3 mei 2017 ging over een zaak
waarin een aantal op ‘Bedrijvenpark Bloemendael’ te Weesp gevestigde ondernemers
tegen een omgevingsvergunning opkwam ter bescherming van hun belang gevrijwaard
te blijven van verkeerscongestie als gevolg van het zandtransport, aangezien zij vreesden
daardoor in hun bedrijfseconomische belangen te worden geschaad. Volgens de
rechtbank strekte de norm waarop zij een beroep deden uitsluitend ter bescherming van
milieubelangen, uw Afdeling overwoog echter: 51

Artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor, in samenhang gelezen met artikel 2.12,
eerste lid, aanhef en onder a, onder 2º, van de Wabo, is een regel die is gesteld in het
kader van de goede ruimtelijke ordening. In de afweging van hetgeen een goede
ruimtelijke ordening in dit geval inhoudt komen niet alleen milieubelangen aan de
orde, maar ook de belangen van het behouden en herstellen van een uit ruimtelijk
oogpunt goed woon-, werk- en ondernemersklimaat. Vergelijk de uitspraak van 20
januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:106. De door [appellant] en andere aangevoerde
belangen, waaronder de vrees voor verkeerscongestie, zijn ruimtelijke belangen. De
Afdeling is daarom van oordeel dat artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor mede
de strekking heeft de door [appellant] en andere genoemde belangen te beschermen.
Hierbij wordt in aanmerking genomen dat niet op voorhand is uitgesloten dat het
realiseren van een tijdelijke losvoorziening op het perceel ten behoeve van het
bouwrijp maken van de Bloemendalerpolder zal leiden tot een minder goed
ondernemersklimaat, door bijvoorbeeld verkeerscongestie als gevolg van de
zandtransporten. De rechtbank heeft derhalve ten onrechte overwogen dat artikel
8:69a van de Awb aan vernietiging van het besluit van 14 januari 2016 in de weg staat.
99. Het realiseren van het laadstation bij het benzinestation van Shell op verzorgingsplaats De
Andel naast het al aanwezige laadstation van Fastned zal leiden tot een minder goed
ondernemersklimaat onder andere als gevolg van onveilige verkeerssituaties.
Ondernemersbelangen vallen onder reikwijdte veilig en doelmatig gebruik
100.
Zoals Fastned ter zitting van de Rechtbank heeft toegelicht, voert de Minister een
ordeningsbeleid ten aanzien van het gebruik van de ruimte op verzorgingsplaatsen op
basis waarvan hij bepaalde bedrijfsmatige activiteiten op verzorgingsplaatsen toestaat en
andere in het geheel niet of uitsluitend in combinatie met bepaalde andere activiteiten. 52
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101. Ook voorheen voerde het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat een beleid tot
het reguleren van van voorzieningen op verzorgingsplaatsen waarbij ook
ondernemersbelangen een rol spelen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het toenmalige beleid
ten aanzien van welke partijen benzinestations langs de snelweg mochten gaan
exploiteren. Waarover in de brief van 21 september 2000 aan de Tweede Kamer de
volgende passage staat:53

Door de aanleg van nieuwe snelwegen daalde de omzet van exploitanten van
benzinestations langs bestaande wegen. Het beleid van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat was erop gericht bij de verdeling van stations langs nieuwe wegen voorrang
te geven aan exploitanten met hoog omzetverlies.
102.
Over het voorheen geldende "Beleid ten aanzien van voorzieningen voor het
wegverkeer langs wegen die onderdeel uitmaken van het hoofdwegennet (conform het
structuurschema verkeer en vervoer)" 54 (in onderstaand citaat aangeduid als de
beleidsnota) heeft de bestuursrechter van Rechtbank Arnhem eerder vastgesteld dat het
onder andere de economische positie van betrokken partijen betrof en mede was
vastgelegd ter bescherming van op verzorgingsplaatsen aanwezige partijen:55

Aan de beleidsnota ligt ten grondslag het belang van de verkeersveiligheid. De
beleidsnota gaat voor restaurants, eventueel met beperkte logiesgelegenheid, uit van
een onderling afstandsstramien van ongeveer 40 kilometer. Deze afstand is gebaseerd
op gebleken behoefte en economische haalbaarheid en de realisering is mede
afhankelijk van de beschikbare ruimte, planologische inpassing, bouw- en hinderwet,
waterwingebied en dergelijke.
Bij de beoordeling of bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die de afwijking
kunnen rechtvaardigen moet de achtergrond van het 40-kilometer stramien
betrokken worden. In dat kader verwijst de rechtbank naar eerdergenoemde
beleidsnota, waarin met name de economische haalbaarheid als een van de
achtergronden van het 40-kilometer stramien is vermeld.
Voorts wordt in die beleidsnota als achtergrond voor de tijdelijke aanduiding van niet
weggebonden restaurants de belangen van de beroepsmatige weggebruikers
genoemd.
Uit het verslag van een mondeling overleg op 1 februari 1994 van de vaste
kamercommissie voor het Midden- en Kleinbedrijf (Tweede Kamer, 1990-1991, 22004,
nr. 7) blijkt daarbij met name de economische haalbaarheid van weggebonden
restaurants voorop te staan.
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Hieruit moet worden afgeleid dat het stramien mede ter bescherming van
weggebonden restaurants is vastgelegd. (onderstreping toegevoegd, adv.)
103.
Het wettelijke criterium van veilig en doelmatig gebruik is sinds 2004 uitgewerkt in de
Kennisgeving. Op basis daarvan hanteert de Minister een ordeningssysteem voor welke
voorzieningen wel doelmatig zijn en dus op een verzorgingsplaats mogen worden
gevestigd en welke niet. De eerste categorie is, als gezegd, verder onderverdeeld in
basisvoorzieningen die zelfstandig mogen worden gevestigd en de aanvullende
voorzieningen die uitsluitend bij een basisvoorziening mogen worden gevestigd. Het doel
van het beleid wordt in de Kennisgeving als volgt geformuleerd:

Vooral voor het lange-afstandverkeer is een goede verzorging van mens en voertuig in
het belang van de verkeersveiligheid. De weggebruiker dient daartoe op regelmatige
afstanden in de gelegenheid te worden gesteld om zijn reis te onderbreken om uit te
rusten, iets te drinken of te eten, te tanken, voertuig en lading te inspecteren,
informatie in te winnen en door te geven, en dergelijke. Voor dit doel zijn langs
rijkswegen, in beginsel om de 20 kilometer, verzorgingsplaatsen met voorzieningen
aangelegd.
104.
Dat doel wordt gediend doordat naast de steeds aanwezige algemene
parkeervoorzieningen vier typen basisvoorziening op een verzorgingsplaats kunnen
worden gevestigd. Daarbij zijn aanvullende voorzieningen toegestaan mits er voldoende
ruimte is, ze een functionele relatie met het weggebruik hebben en geen afbreuk doen
aan de verkeersveiligheid. Volgens de Kennisgeving kan gedacht worden aan: “een

autowasplaats, aan een faciliteit voor kleine reparaties, aan een afstelplaats voor dode
hoekspiegels, aan gemakswinkels en aan communicatiefaciliteiten ”. Aanvragen voor een
Wbr-vergunning met betrekking tot verzorgingsplaatsen worden op grond van de
Kennisgeving getoetst aan onder andere de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de
beschikbare ruimte op de verzorgingsplaats, de doelmatige inrichting van de
verzorgingsplaats, het functionele belang voor de weggebruiker en de gevolgen voor de
sociale veiligheid. Bij de toepassing van dit beleid beoordeeld de Minister onder andere of
bepaalde voorzieningen in voldoende mate aanwezig zijn op een verzorgingsplaats (zie
ook nummer 72).
105.
In maart 2017 heeft Rijkswaterstaat een ‘position paper’ gecirculeerd over het
voornemen over te gaan tot wijziging van het voorzieningenbeleid op verzorgingsplaatsen
langs de snelweg (Productie I). De afsluitende alinea luidt als volgt:

106.
Onder de met het voorzieningenbeleid te borgen belangen rekent de Minister dus ook
concurrentie.
107.
Het wettelijk criterium van veilig en doelmatig gebruik uit de Wbr is dus de basis van
het door de Minister gevoerde ordeningsbeleid voor het gebruik van de ruimte op
verzorgingsplaatsen. Het criterium vertoont aldus een grote mate van gelijkenis met het
criterium van een goede ruimtelijke ordening op grond waarvan het bevoegd gezag kan
bepalen welke activiteiten op bepaalde plekken wel of niet mogen worden gevestigd.
Over de toepassing van het relativiteitsvereiste bij dat criterium in het geval van de
vestiging van een concurrerend benzinestation overwoog uw Afdeling als volgt: 56

3.3. De Afdeling heeft in een eerder geding waarin een concurrent in beroep strijd
met deze bepaling aanvoerde om de verwezenlijking van een concurrerende vestiging
tegen te houden (uitspraak van 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:106) geoordeeld dat
art. 2.12, eerste lid aanhef en onder a, onder 2°, van de Wabo is gesteld ter bescherming
van het belang van de goede ruimtelijke ordening, waarvan het behouden en
herstellen van een uit ruimtelijk oogpunt goed ondernemersklimaat een onderdeel
vormt. Omdat in die zaak aannemelijk was dat de verwezenlijking van de
concurrerende vestiging kon leiden tot een minder goed ondernemersklimaat voor de
appellant, was terecht geen aanleiding gezien voor het oordeel dat art. 2.12, eerste lid,
aanhef en onder a, onder 2 kennelijk niet strekt tot bescherming van zijn belangen.
In deze zaak is ook aannemelijk dat de vestiging van het tankstation van CZAV kan
leiden tot een minder goed ondernemersklimaat voor het tankstation van Kuwait. Dit
betekent dat ook in de huidige zaak het relativiteitsvereiste er niet aan in de weg staat
dat Kuwait in beroep met succes aanvoert dat het college niet bevoegd was de
bestreden vergunning op grondslag van art. 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°
te verlenen.
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3.4. Hieruit volgt dat de rechtbank niet met een beroep op artikel 8:69a van de Awb
heeft kunnen concluderen dat het beroep van Kuwait tegen de subsidiaire
ongegrondverklaring van de door haar gemaakte bezwaren ongegrond is.
108.
Ook in onderhavig geval is zonder meer aannemelijk dat de verwezenlijking van de
concurrerende vestiging van een laadstation op dezelfde verzorgingsplaats zal leiden tot
een minder goed ondernemersklimaat voor Fastned. Het beroep van de Minister en Shell
op artikel 8:69a Awb moet dus worden verworpen.
Ondernemersbelangen verweven met doelmatig en veilig gebruik
109.
Als de ondernemersbelangen van Fastned al niet zouden worden beschermd door de
wettelijke norm uit de Wbr, dan is het belang van Fastned in ieder geval verweven met het
belang van doelmatig en veilig gebruik van de verzorgingsplaatsen langs de snelweg.
Fastned is immers de exploitant van een netwerk van snellaadstations op die
verzorgingsplaatsen. Voor rendabele exploitatie daarvan is vereist dat elektrisch rijden
verder toeneemt. Of elektrisch rijden inderdaad verder zal toenemen, is onder andere
afhankelijk van het aanbod aan snellaadmogelijkheden langs de snelweg. De
Kennisgeving is gebruikt om nieuwe toetreders te krijgen op verzorgingsplaatsen toen de
zittende benzinestations en wegrestaurants niet bereid waren laadvoorzieningen te gaan
aanbieden. Daarom zijn partijen als MisterGreen en Fastned actief geworden in Nederland;
zij hebben snelladen langs de snelweg mogelijk gemaakt. Een landelijk dekkend netwerk
werd doelmatig geacht en als noodzakelijk bestempeld om aan de milieu- en
klimaatbeleidsdoelstellingen te kunnen voldoen.
110. Laadstations kunnen alleen een succes worden als elektrisch rijden een succes wordt. Dat
is weer afhankelijk van de vraag of er voldoende laadmogelijkheden zijn langs de snelweg.
Een kip-eiprobleem dus. Die patstelling moest worden doorbroken door de komst van een
landelijk netwerk van laadstations, dan zou succesvolle introductie en opkomst van
elektrisch rijden mogelijk worden. De bedrijfseconomische belangen van die laadstations
hangen af van de vraag of er daadwerkelijk voldoende elektrische auto’s komen. Dat
hangt, als gezegd, onder andere af van het aanbod van voldoende, goede en veilige
laadmogelijkheden langs de snelweg. Er bestaat dus een grote wederkerige wisselwerking
tussen het aantal elektrische auto’s en de exploitatie van laadstations.
111. De aan de Wbr-vergunning van Shell ten grondslag gelegde invulling van het
doelmatigheidsbeleid inhoudende dat Shell op elk door haar gewenst moment een
laadstation mag plaatsen op dezelfde verzorgingsplaats waar al een laadstation van
Fastned is, bemoeilijkt zowel de verdere uitrol als de instandhouding van het reeds door
onder andere Fastned gerealiseerde netwerk van laadstations. Het gevolg zal dus zijn dat
de toename van het aantal laadstations langs de snelweg stokt of wordt beperkt tot
verzorgingsplaatsen waar al een laadstation is en een tweede – in de woorden van de
Kennisgeving – niet bijdraagt aan de behoefte van de weggebruiker. De aan Shell
verleende vergunning heeft dus een negatieve impact op het netwerk van
laadmogelijkheden langs de snelweg. Dat netwerk is, als gezegd, een van de
doorslaggevende factoren bij de vraag of elektrisch rijden een succes wordt en dus of de

laadstations een succes kunnen worden. Het belang van Fastned is zodoende verweven
met het belang van doelmatig gebruik van de bij het snelwegstelsel behorende
verzorgingsplaatsen.
112. Zoals de bedrijfseconomische belangen van een mosselvisser verweven zijn met de staat
van instandhouding van het Natura 2000-gebied waarin zijn mosselperceel ligt,57 zo zijn
de belangen van Fastned dus verweven met het doelmatige aanbod voor elektrische
rijders op verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse snelweg. De Rechtbank heeft dat ten
onrechte verworpen met de volgende overweging:

De verwijzing van Fastned in dit verband naar de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) over de bedrijfseconomische
belangen van een mosselvisser die verweven werden geacht met het belang van
instandhouding
van
een
Natura
2000-gebied
(gereguleerd
in
de
Natuurbeschermingswet) slaagt niet. Het belang van de (verkeers)veiligheid van de
waterstaatswerken en gebruikers van de verzorgingsplaats, waaronder de afnemers
van Fastned, staan in zodanig ver verwijderd verband van het concurrentiebelang
van Fastned, dat niet gesproken kan worden van een zodanige verwevenheid van die
belangen dat om die reden de relativiteitseis niet mag worden tegen geworpen.
(voetnoten weggelaten)
Conclusie beroepsgrond 4
113. Kortom, Fastned kan zich wel degelijk beroepen op zowel de verkeersveiligheid als het
doelmatig en veilig gebruik van de verzorgingsplaatsen. De Rechtbank had de
inhoudelijke beoordeling van de beroepsgronden van Fastned tegen de aan Shell
verleende vergunning voor een laadstation op verzorgingsplaats De Andel dus niet
achterwege mogen laten. Uw Afdeling zal die beoordeling alsnog moeten verrichten,
tenzij uw Afdeling tot het oordeel komt dat de aan Shell verleende vergunning reeds moet
worden vernietigd vanwege de strijd met de per 20 december 2011 gewijzigde
Kennisgeving en de op basis daarvan gevolgde verdeelprocedure. Het resultaat van die
beoordeling is volgens Fastned dat ter verzekering van verkeersveilig en doelmatig gebruik
geen tweede laadstation kan komen op verzorgingsplaats De Andel. Fastned verzoekt uw
Afdeling dan ook om, doende hetgeen de Rechtbank had behoren te doen, het beroep
van Fastned gegrond te verklaren en de aan Shell verleende vergunning te vernietigen.
H. Beroepsgrond 5: relativiteitsverweer ten onrechte gehonoreerd; schending van
gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel noopt tot correctie op relativiteitsvereiste
114. Het beroep van de Minister en Shell op artikel 8:69a Awb had eveneens moeten falen,
omdat sprake is van schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
waaronder het gelijkheidsbeginsel en rechtszekerheids-/ vertrouwensbeginsel.58
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Gelijkheidsbeginsel
115. Het wettelijk criterium van veilig en doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats wordt
enigszins uitgewerkt in de Kennisgeving. Daarin staat dat er richtlijnen gelden voor
ontwerp en inrichting van de verzorgingsplaats en dat vergunningsaanvragen worden
getoetst op onder andere de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de beschikbare ruimte
op de verzorgingsplaats, de doelmatige inrichting en het functionele belang voor de
weggebruiker. Het resultaat van die toetsing wordt bij brief van 22 maart 2017 aan de
Tweede Kamer als volgt toegelicht:59

Het huidige voorzieningenbeleid van Rijkswaterstaat bepaalt dat de
vergunninghouders van de basisvoorziening tankstation, servicestation of
wegrestaurant aanvullende voorzieningen mogen aanbieden. Energielaadpunten zijn
sinds 2011 een basisvoorziening, waarbij vanaf het begin is bepaald dat exploitanten
hiervan geen aanvullende voorzieningen mogen aanbieden. De overweging hierachter
is dat het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en doelmatig ruimtegebruik niet
wenselijk is meerdere aanbieders te hebben van eenzelfde voorziening.
116. Deze brief bevestigt dat energielaadpunten sinds de wijziging van het beleid een
basisvoorziening zijn en niet een aanvullende voorziening. Ten tweede volgt uit de brief
aan de Tweede Kamer dat meerdere aanbieders van eenzelfde voorziening volgens
Rijkswaterstaat niet wenselijk is ter verzekering van veilig en doelmatig gebruik van de
verzorgingsplaats. Die regel past de Minister echter niet toe op vergunningsaanvragen van
benzinestations. De invulling die de Minister aan hetzelfde wettelijke toetsingskader geeft,
resulteert zodoende op twee manieren in een ongelijke algemene regel:
i.
op een verzorgingsplaats waar al een laadstation is mag een aanbieder van
zelfstandige laadstations niet een tweede laadstation realiseren omdat dat geen
toegevoegde waarde heeft voor de weggebruiker, een benzinestation – wiens
aanvraag wordt getoetst aan hetzelfde in de Kennisgeving neergelegde
toetsingscriterium van functionaliteit voor de weggebruiker – mag dat echter wel;
ii.
op verzorgingsplaatsen waar zowel een benzinestation als een laadstation is, geldt
dat het benzinestation als aanvullende voorziening een laadstation mag plaatsen
ondanks dat op die verzorgingsplaats al een laadstation is, maar dat een
laadstation geen winkel mag aanbieden omdat op dezelfde verzorgingsplaats al
een winkel aanwezig is.
117. In de beslissing op bezwaar over de afwijzing van de aanvraag van Fastned om een
wachtruimte met wifi en koffieverkoop te mogen exploiteren bij haar laadstation op
verzorgingsplaats Velder overweegt de Minister:

Een aanvullende voorziening is alleen gewenst als deze voorziet in de behoefte van de
weggebruiker. Daarom is in 2013 besloten uitsluitend toestemming te verlenen voor
het plaatsen en realiseren van energielaadpunten en niet voor aanvullende
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voorzieningen, omdat deze voorzieningen in voldoende mate aanwezig zijn op
verzorgingsplaatsen.
118. Voor voorzieningen die al aanwezig zijn op een verzorgingsplaats wordt dus door de
Minister de algemene regel gehanteerd dat aan een laadstation geen vergunning wordt
verleend, omdat die voorziening al in voldoende mate aanwezig is op dezelfde
verzorgingsplaats. Dezelfde Minister hanteert jegens benzinestationhouders op dezelfde
verzorgingsplaats op basis van hetzelfde wettelijke criterium echter daarentegen de
algemene regel dat wel een Wbr-vergunning wordt verleend voor een voorziening ook al
is die op dezelfde verzorgingsplaats al aanwezig.
119. Een dergelijke toepassing van het wettelijke criterium doelmatig en veilig gebruik van de
verzorgingsplaats is discriminatoir en daarmee niet toelaatbaar. Dit aan de bestreden
vergunningen ten grondslag gelegde beleid is volgens Fastned dan ook onrechtmatig en
ligt in onderhavige zaak ter toetsing voor. 60
120.
Het resultaat van dit discriminatoire beleid is niet alleen dat Shell zich als tweede
aanbieder van een laadstation op verzorgingsplaats De Andel mag vestigen en andere
partijen dat niet mogen op verzorgingsplaatsen waar al een laadstation is. Het resultaat is
ook nog dat Shell op deze verzorgingsplaats actief elektrische rijders lokt met het aanbod
van gratis koffie (zie onderstaande foto) terwijl de Minister het Fastned weigert om bij haar
laadstation ook aanvullende voorzieningen aan te bieden.
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121. De situatie die ontstaat doordat de Minister deze toepassing geeft aan het beleid is
onevenredig voor partijen als Fastned die in 2012 wel bereid waren om over te gaan tot de
aanleg van snellaadvoorzieningen langs de snelweg toen de benzinestations het daartoe
strekkende verzoek van de overheid nog weglachten en de als gevolg daarvan ontstane
situatie van stilzitten moest worden doorbroken. Het te dienen doel met het verlenen van
een Wbr-vergunning voor een tweede aanbieder van een laadstation is ook gering, omdat
de weggebruiker daardoor niet extra wordt gefaciliteerd, aldus de Minister in de
Staatscourant.61 Het belang van Fastned is daarentegen erg groot omdat het voor haar
zeer moeilijk wordt gemaakt om haar investeringen terug te verdienen die nodig waren
om het door de Staat gesignaleerde kip-eiprobleem te verhelpen.
122. Strijd met het gelijkheidsbeginsel kan niet worden gepasseerd met een beroep op het
relativiteitsvereiste. Ook niet als het gaat om een concurrentiebelang dat op zichzelf niet
door de geschonden norm wordt beschermd. Het wettelijke voorschrift is in dit geval
identiek. De feiten zeer vergelijkbaar. Immers, zowel bij Shell als bij Fastned gaat het om
het plaatsen van snelladers op verzorgingsplaats De Andel om elektrische rijders die
gebruik maken van de snelweg in staat te stellen hun auto op te laden. Die laders komen
in beide gevallen te staan op plekken die daaraan voorafgaand in gebruik waren als
parkeergelegenheid. Beide partijen willen laden aanbieden in combinatie met
voorzieningen voor tijdens de laadtijd. Geen van de beperkingen die voor zelfstandige
laadstations gelden (geen mogelijkheid om zich als tweede exploitant van een laadstation
op een verzorgingsplaats te vestigen en geen aanvullende voorzieningen), geldt ook voor
Shell. Fastned wordt daardoor daadwerkelijk benadeeld ten opzichte van Shell. Immers,
zij kan het aanbod van haar concurrent Shell op dezelfde verzorgingsplaats nooit matchen
en zij kan zich niet in afwijking van de vastgestelde behandelvolgorde vestigen op
verzorgingsplaatsen waar al een laadstation is. Aangezien Fastned geen benzinestation of
wegrestaurant is, mag zij van de Minister ook niet meedingen naar het schaarse recht om
een aanvullende voorziening te mogen realiseren op een verzorgingsplaats.
123. Aan alle drie de criteria voor de toepassing van de zogenoemde correctie Widdershoven
is dus in dit geval voldaan.62 Uit de uitspraak van uw Afdeling in de Slijterij-zaak volgt dat
zelfstandige slijters op mogen komen voor het belang van eerlijke concurrentie en daarbij
een beroep kunnen doen op gelijke toepassing van de norm op zelfstandige slijterijen als
op slijterijen bij een supermarkt. Ook Fastned kan zich in dit geval beroepen op
bescherming van het belang van eerlijke concurrentie tussen zelfstandige laadstations en
laadstations bij benzinestations.
124. De Rechtbank overweegt ter zake echter als volgt:

De rechtbank is van oordeel dat dit beroep op het gelijkheidsbeginsel niet slaagt. Dat
op de aanvraag voor het laadstation van Fastned, die al in 2014 is ingewilligd, dezelfde
wettelijke criteria van toepassing zijn als op aanvraag voor laadpalen van Shell, namelijk
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of de realisatie daarvan niet in strijd komt met veilig en doelmatig gebruik van de
verzorgingsplaats, maakt op zichzelf niet dat het om gelijke gevallen gaat. Dat de
feiten zeer vergelijkbaar zijn, zoals Fastned stelt, volgt de rechtbank niet. Voor het
plaatsen van een oplaadstation als basisvoorziening is een nieuwe inrichting van de
verzorgingsplaats ‘De Andel’ noodzakelijk. Dit is niet het geval voor de plaatsing van
twee oplaadpalen als aanvullende voorziening op twee parkeerplaatsen naast een al
bestaand benzinestation. Nog daargelaten dat Fastned niet heeft onderbouwd dat
aan haar bij de vergunningverlening in 2014 verplichtingen zijn opgelegd waaraan
Shell bij of als gevolg van het bestreden besluit niet hoeft te voldoen als gevolg waarvan
zij wordt benadeeld, kan het beroep van Fastned op het gelijkheidsbeginsel dus al niet
slagen omdat geen sprake is van feitelijk vergelijkbare gevallen. Dat geldt ook voor
zover Fastned in dit verband heeft willen betogen dat zij ongelijk wordt behandeld
omdat haar aanvraag voor een aanvullende voorziening, namelijk een (koffie)shop bij
haar oplaadstation, wordt geweigerd, terwijl aan Shell wel een aanvullende
voorziening, namelijk de laadpalen, is vergund. Hierbij speelt de doelmatigheid ten
aanzien van de realisatie van de betreffende voorziening een belangrijke rol. Een
(koffie)shop neemt daarbij ook weer schaarse ruimte op de verzorgingsplaats in beslag,
terwijl dit niet het geval is bij de oplaadpalen die Shell wenst te plaatsen. Die worden
namelijk geplaatst bij reeds bestaande parkeerplaatsen. Een extra shop op een
verzorgingsplaats is dus niet vergelijkbaar met extra laadpalen bij een benzinestation.
125. De Rechtbank miskent dus dat net als bij zelfstandige slijterijen versus slijterijen bij een
supermarkt ook in het geval van zelfstandige laadstations en laadstations bij een
benzinestation sprake is van gelijke gevallen. De Minister behoort die gelijke gevallen nondiscriminatoir te behandelen.
126. Volgens de Rechtbank is het verschil dus echter dat voor een zelfstandig laadstation
herinrichting van een verzorgingsplaats nodig is en voor een laadstation op twee
parkeerplaatsen naast een al bestaand benzinestation niet. Daarmee miskent de
Rechtbank dat de Minister het ook niet toestaat om een zelfstandig laadstation te
realiseren op twee parkeerplaatsen op een verzorgingsplaats waar al een zelfstandig
laadstation is. Een zelfstandig laadstation kan immers uiteraard eveneens worden
vormgegeven zoals het laadstation van Shell op verzorgingsplaats De Andel is
vormgegeven (zie bijvoorbeeld de Wbr-vergunning inzake Tolnegen, Productie J en het
laadstation van MisterGreen op verzorgingsplaats Ruijven Productie K). Bovendien
hanteert de Minister geen enkele kenbare beperking in aantal laders of oppervlakte van
het laadstation als aanvullende voorziening.
127. Eveneens overweegt de Rechtbank ten onrechte en zonder enige onderbouwing dat voor
aanvullende voorzieningen bij een laadstation altijd schaarse ruimte in beslag wordt
genomen en voor een laadstation bij een benzinestation niet. Het laadstation bij het
benzinestation komt op een plek die daarvoor in gebruik was als parkeerplaats. Het
gebruik van de beperkte ruimte om te parkeren wordt dus ingeruild voor gebruik als
laadstation. Aanvullende voorzieningen bij een zelfstandig laadstation zouden eveneens
op een plek kunnen komen die tot dat moment in gebruik is als parkeerplaats. De zaken

daarover die thans bij uw Afdeling in behandeling zijn, gaan echter over aanvullende
voorzieningen op een plek op de verzorgingsplaats waar op dit moment een strook gras
ligt. Van schaarse ruimte die niet langer kan worden gebruikt om in de overige functies
van de verzorgingsplaats te voorzien is dan geen sprake. Ook is op lang niet alle
verzorgingsplaatsen de ruimte zo schaars dat er geen plek zou zijn voor de aanvullende
voorzieningen bij het laadstation zoals Fastned die heeft aangevraagd. De omvang van de
tot op heden door Fastned aangevraagde aanvullende voorzieningen is met 50m2 zeer
beperkt (komt neer op iets meer dan drie langsparkeerplekken), zeker in vergelijking met
de winkels van soms wel meer dan 1000m2 waarvoor volgens de Minister voldoende
beperkte ruimte beschikbaar is op verzorgingsplaatsen. De Rechtbank miskent dat
volledig. Het realiseren van aanvullende voorzieningen in de vorm van een kleinschalige
wachtruimte met shop bij het laadstation is dus wel degelijk vergelijkbaar met het
realiseren van aanvullende voorzieningen in de vorm van een laadstation bij een bestaand
benzinestation.
128. De Rechtbank neemt dus ten onrechte aan dat het beleid dat aanvullende voorzieningen
die al op de verzorgingsplaats aanwezig zijn niet worden toegestaan bij een laadstation,
maar aanvullende voorzieningen die al op de verzorgingsplaats aanwezig zijn wel worden
toegestaan bij een benzinestation geen betrekking zou hebben op vergelijkbare gevallen.
129. Kortom, de door de Minister gegeven toepassing van het beleid is in strijd met het
gelijkheidsbeginsel en dat beginsel strekt ter bescherming van Fastned’s belangen.
Rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel
130.
Zoals in beroepsgrond 1 toegelicht mocht Fastned als behoorlijk geïnformeerde partij
erop vertrouwen dat het beleid uit de Kennisgeving na wijziging daarvan per 20 december
2011 betekent dat alle vergunningsaanvragen voor een energielaadpunt op
verzorgingsplaatsen op dezelfde manier zouden worden behandeld en wel in de op basis
van de Kennisgeving vastgestelde volgorde.
131. In de uitspraak van 15 november 2017 overwoog uw Afdeling als volgt over het belang van
partijen met een financieel belang in een winkelcentrum: 63

Het rechtszekerheidsbeginsel heeft onder meer ten doel dat op voorhand voldoende
duidelijk is wat een bepaalde planregel mogelijk maakt. Het belang van ASR en andere
is gelegen in een ongestoorde voortzetting van de bedrijfsvoering van het naast het
plangebied gelegen winkelcentrum. Zij beogen vanuit dit belang duidelijkheid te
krijgen over de voorwaarden waaronder een gebruik van woningen voor tevens een
beroep of bedrijf aan huis binnen het plangebied is toegestaan. Derhalve heeft het
rechtszekerheidsbeginsel waarop ASR en andere zich beroepen, mede de strekking
hun belangen te beschermen. Artikel 8:69a van de Awb staat er dan ook niet aan in de
weg dat het uitwerkingsplan wegens strijd daarmee wordt vernietigd. Gelet hierop
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dient de beroepsgrond van ASR en andere over het rechtszekerheidsbeginsel
inhoudelijk te worden beoordeeld.
132. In dezelfde zin is het belang van Fastned gelegen in een ongestoorde voortzetting van de
bedrijfsvoering van haar laadstations op de verzorgingsplaatsen De Andel en Hackelaar en
op andere verzorgingsplaatsen. Vanuit dat belang beoogt Fastned duidelijkheid te krijgen
over de voorwaarden waaronder gebruik van benzinestations voor het aanbieden van
aanvullende voorzieningen is toegestaan op verzorgingsplaatsen waar al een laadstation
is of komt. Het rechtszekerheidsbeginsel waarop Fastned zich beroept, heeft dan ook
mede de strekking het belang van Fastned te beschermen.
133. De thans door de Minister gehanteerde uitleg van de Kennisgeving was ten tijde van het
indienen van haar vergunningsaanvragen voor Fastned niet voorzienbaar. Als gezegd (zie
nummer 58), legt ook de vicevoorzitter van het door de overheid ter stimulering van
elektrisch rijden opgezette Formule E-team, die daarbinnen verantwoordelijk was voor
laadinfratructuur, de destijds gevolgde verdeelprocedure zo uit dat daarmee exclusieve
rechten zijn verdeeld die door de huidige aanpak van de Minister worden verwaterd. Zijn
conclusie is dat Fastned zodoende door de overheid bij de neus wordt genomen. Kortom,
de thans gehanteerde uitleg van de kennisgeving, zoals die aan de bestreden besluiten
ten grondslag is gelegd, is in strijd met het door de Minister jegens Fastned in acht te
nemen rechtszekerheidsbeginsel.
134. Bovendien heeft de Minister herhaaldelijk, zie bijvoorbeeld de als Productie L aangehechte
e-mails, concreet en ondubbelzinnig aan Fastned kenbaar gemaakt dat zij als
belanghebbende in staat zou worden gesteld om de opvatting van de Minister dat een
tweede aanbieder van een laadstation op dezelfde verzorgingsplaats niet in strijd is met
het doelmatig en veilg gebruik van de verzorgingsplaats aan de rechter voor te leggen.
Door het doen van dergelijke mededelingen is door Rijkswaterstaat bij Fastned de
concrete verwachting gewekt dat zij zou worden beschermd door de normen waarop zij
thans een beroep doet doordat zij van de onafhankelijke rechter een oordeel zou kunnen
verkrijgen over de (na de wijziging van de Kennisgeving en de daarop gebaseerde
verdeelmethode ingenomen) stelling van de Minister dat een tweede laadstation als
aanvullende voorziening niet in strijd zou zijn met het doelmatig en veilig gebruik van een
verzorgingsplaats.
135. Dat vertrouwen en daarmee de rechtszekerheid van Fastned is geschonden door de aan
Shell verleende vergunning voor een laadstation op verzorgingsplaats De Andel.
Conclusie beroepsgrond 5
136. De strijd met het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het
vertrouwensbeginsel kan niet worden gepasseerd met een beroep op artikel 8:69a Awb.
De Rechtbank had de beroepsgronden van Fastned dus inhoudelijk moeten behandelen
en als gevolg daarvan tot de conclusie moeten komen dat het beroep van Fastned
gegrond is en de aan Shell verleende Wbr-vergunning voor een energielaadpunt op
verzorgingsplaats De Andel moet worden vernietigd.

137. Uw Afdeling zal die beoordeling alsnog moeten verrichten, tenzij uw Afdeling tot het
oordeel komt dat de aan Shell verleende vergunning reeds moet worden vernietigd
vanwege de strijd met de per 20 december 2011 gewijzigde Kennisgeving en de op basis
daarvan gevolgde verdeelprocedure. Fastned verzoekt uw Afdeling dan ook om alsdan,
doende hetgeen de Rechtbank had behoren te doen, het beroep van Fastned gegrond te
verklaren en de aan Shell verleende vergunning te vernietigen.
I.

Conclusie

138. Op grond van het voorgaande kunnen de Bestreden Uitspraken niet in stand blijven.
Fastned verzoekt uw Afdeling om doende hetgeen de Rechtbank had behoren te doen
de beroepen van Fastned gegrond te verklaren en de besluiten van de Minister te
vernietigen. Een en ander met veroordeling van de Minister in de kosten van onderhavige
twee procedure in beide instanties.
Hoogachtend,

L.P.W. Mensink
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