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1 Inleiding 

Dit verweerschrift heeft betrekking op twee hogerberoepsprocedures die aanhangig 
zijn gemaakt door Fastned B.V. (hierna: Fastned). Het hoger beroep ziet op twee 
uitspraken van de rechtbank Amsterdam. Het betreft: 

de uitspraak van 8 december 2017 (AMS 17/1652) inzake verzorgingsplaats 
De Hackelaar, bij uw Afdeling bekend onder zaaknummer 201800296/1/A1, en 

de uitspraak van 22 december 2017 (AMS 17/6658) inzake verzorgingsplaats 
De Andel, bij uw Afdeling bekend onder zaaknummer 201800298/1/Al. 

De bestreden uitspraken hebben beide betrekking op een door de minister van 
Infrastructuur en Milieu (thans: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, hierna: 
de minister) verleende vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet 
beheer rijkswaterstaatswerken (hierna: Wbr) voor het plaatsen van een 
energielaadpunt voor elektrische auto's bij een benzinestation op een 
verzorgingsplaats langs de rijksweg. 

Tegen deze uitspraken is één gezamenlijk pro forma hogerberoepschrift ingediend door 
Fastned bij brief van 10 januari 2018. De hogerberoepsgronden zijn aangevuld bij brief 
van 9 februari 2018. 

Uw griffier (mr. Verweij) heeft op 22 maart 2018 telefonisch aangegeven dat de zaken 
gevoegd worden behandeld. Om die reden heeft dit verweerschrift betrekking op beide 
zaken. 

In dit verweerschrift wordt allereerst het procesverloop van beide zaken besproken in 
paragraaf 2, waarna in paragraaf 3 het juridisch toetsingskader van de 
Wbr-vergunning uiteen wordt gezet. In paragraaf 4 worden de bestreden uitspraken 
samengevat, alvorens in paragraaf 5 de hogerberoepsgronden van Fastned worden 
besproken. 

2 Procesverloop 

2.1 Verzorgingsp/aats De Hacke/aar 

Bij besluit van 16 februari 2016 (kenmerk RWS-2016/7168) heeft de minister een 
Wbr-vergunning verleend aan Autobedrijf De Wegman Muiden B.V. (hierna: 
De Wegman) voor het exploiteren van een energielaadpunt met vier opstelplaatsen 
als aanvullende voorziening bij het bestaande servicestation van De Wegman en het 
uitbreiden met zeven parkeervakken op verzorgingsplaats De Hackelaar, aan de 
noordzijde van rijksweg Al ter hoogte van hmp 13,4 in Muiden. 
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Fastned wenst ook een energielaadpunt te exploiteren op verzorgingsplaats De 
Hackelaar en heeft op 29 maart 2016 bezwaar gemaakt tegen het besluit van 
16 februari 2016. 

Ter behandeling van het bezwaar heeft een hoorzitting plaatsgevonden op 19 oktober 
2016. De Wegman heeft nadien een zienswijze gegeven op het bezwaarschrift bij brief 
van 28 oktober 2016. Hier heeft Fastned op gereageerd bij brief van 11 november 

2016. 

Bij besluit van 27 januari 2017 heeft de minister het bezwaar van Fastned 
niet-ontvankelijk verklaard, omdat Fastned niet is aan te merken als belanghebbende 
bij het door haar bestreden besluit. 

Fastned heeft vervolgens op 9 maart 2017 pro forma beroep ingediend bij de 
rechtbank Amsterdam en de gronden van haar beroep aangevuld op 10 april 2017. 

De rechtbank heeft bij uitspraak van 8 december 2017 met zaaknummer AMS 17/1652 
het door Fastned ingestelde beroep ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de 
rechtbank heeft de minister het bezwaar van Fastned terecht niet-ontvankelijk 
verklaard. 

Tegen deze uitspraak heeft Fastned op 10 januari 2018 pro forma hoger beroep 
ingesteld. Op 9 februari 2018 heeft zij haar hogerberoepsgronden aangevuld. 

2.2 Verzorgingsplaats De Andel 

De minister heeft bij besluit van 25 oktober 2017 (kenmerk RWS-2017/41348) de 
vigerende Wbr-vergunning van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. (hierna: 
Shell) van 23 maart 1977 (nummer RVT 20709) gewijzigd. Deze wijziging maakt het 
mogelijk om een energielaadpunt met twee opstelplaatsen voor elektrische 
personenauto's te maken, te hebben, te onderhouden en te exploiteren bij het 
benzinestation van Shell op verzorgingsplaats De Andel, nabij hmp 30,S rechts aan de 
zuidoostzijde van rijksweg A12 in de gemeenten Gouda en Bodegraven-Reeuwijk. 

Bij brief van 8 november 2017 heeft Fastned bezwaar gemaakt tegen dat besluit. Zij 
heeft de minister daarbij gevraagd in te stemmen met rechtstreeks beroep als bedoeld 
in artikel 7: la, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 

Bij brief van 13 november 2017 heeft de minister ingestemd met rechtstreeks beroep 
en het bezwaarschrift aan de rechtbank doorgezonden. 
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De rechtbank heeft bij uitspraak van 22 december 2017 met zaaknummer 
AMS 17/6658 het beroep van Fastned ongegrond verklaard. 

Tegen deze uitspraak heeft Fastned op 10 januari 2018 pro forma hoger beroep 
ingesteld. Op 9 februari 2018 heeft zij haar hogerberoepsgronden aangevuld. 

3 Toetsingskader Wbr-vergunning 

Een verzorgingsplaats langs de rijksweg is een waterstaatswerk als bedoeld in artikel 1 
van de Wbr. Voor het realiseren van een voorziening op een verzorgingsplaats is 
ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wbr een vergunning nodig. Dit artikel bepaalt: 

"Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister van Verkeer en 
Waterstaat gebruik te maken van een waterstaatswerk door anders dan 
waartoe het is bestemd: 
a. daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden; 
b. daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, 
te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen." 

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wbr kan een vergunning slechts worden 
geweigerd of gewijzigd ter bescherming van waterstaatswerken en ter verzekering van 
het doelmatig en veilig gebruik van die werken, met inbegrip van het belang van 
verruiming of wijziging anderszins van die werken. 

Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Wbr kan een besluit tot weigering van de 
vergunning mede strekken ter bescherming van aan de waterstaatswerken verbonden 
belangen van andere dan waterstaatkundige aard, maar uitsluitend voor zover daarin 
niet is voorzien bij of krachtens een andere wet gestelde bepalingen. 

Bij de beoordeling van een aanvraag om een Wbr-vergunning voor het maken of 
wijzigen van een voorziening op een verzorgingsplaats wordt het beleid betrokken dat 
de minister daartoe specifiek heeft vastgesteld. Het voorzieningenbeleid is te vinden in 
de Kennisgeving Voorzieningen op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen (hierna: de 
Kennisgeving) . 

Stert. 22 maart 2004, nr. 56. 

Het voorzieningenbeleid maakt een onderscheid tussen basisvoorzieningen en 
aanvullende voorzieningen. Onder basisvoorzieningen werden tot 10 januari 2012 
slechts verstaan: een benzinestation, een wegrestaurant en een servicestation. 
Zelfstandige exploitatie van een energielaadpunt (als basisvoorziening) was op dat 
moment niet mogelijk. Energielaadpunten konden wel als aanvullende voorziening bij 
een van de drie basisvoorzieningen (benzinestation, wegrestaurant of servicestation) 
worden gerealiseerd. In de Kennisgeving staat namelijk dat het een houder van een 
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Wbr-vergunning van een basisvoorziening is toegestaan om aanvullende voorzieningen 
te plaatsen. Aanvullende voorzieningen bij de basisvoorzieningen zijn toegestaan voor 
zover: 

daarvoor op de verzorgingsplaats voldoende ruimte beschikbaar is; 
ze een functionele relatie met het weggebruik hebben; 
ze geen afbreuk doen aan de verkeersveiligheid en sociale veiligheid; en 
ze geen verkeersaantrekkende werking hebben. 

De minister had in eerste instantie de hoop dat de bestaande exploitanten van 
benzinestations, wegrestaurants en servicestations zelf en op eigen initiatief een 
landelijk dekkend netwerk van laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen zouden 
realiseren als aanvullende voorziening bij de basisvoorzieningen. Omdat de bestaande 
exploitanten echter geen actie ondernamen, is het energielaadpunt ook als 
basisvoorziening toegevoegd aan de Kennisgeving. Daarmee bleven energielaadpunten 
bij de basisvoorzieningen benzinestation, wegrestaurant en servicestation toegestaan 
als aanvullende voorziening (in die mogelijkheid is geen wijziging gebracht), maar 
werd zelfstandige exploitatie van een energielaadpunt als basisvoorziening eveneens 
mogelijk. 

Stert. 20 december 2011, nr. 23149. 

Het is vergunninghouders van de basisvoorziening energielaadpunt niet toegestaan 
aanvullende voorzieningen (zoals een gemakswinkel, autowasstraat, snoepautomaat 
etc.) aan te bieden. Om dit te verduidelijken is de Kennisgeving op 20 november 2013 
nogmaals gewijzigd. 

Stert. 20 november 2013, nr. 32624. 

Overeenkomstig de Kennisgeving van 20 december 2011 worden verzoeken voor 
energielaadpunten als basisvoorziening die zijn gedaan vóór 16 januari 2012 slechts in 
behandeling genomen als hiervoor voldoende ruimte bestaat op de verzorgingsplaats. 
Indien er meer vergunningen worden aangevraagd voor energielaadpunten (als 
basisvoorziening) dan er ruimte is op een verzorgingsplaats, worden de aangevraagde 
energielaadpunten naar evenredigheid verdeeld onder de aanvragers. Wanneer ook 
dan nog onvoldoende plaats is, wordt onder de aanvragers geloot. Aanvragen voor 
energielaadpunten als basisvoorziening ná 16 januari 2012 worden behandeld op 
volgorde van binnenkomst. 

Met deze beleidswijziging werd het ook mogelijk om meerdere energielaadpunten als 
basisvoorziening op een verzorgingsplaats te realiseren. Deze mogelijkheid bleek bij 
nader inzien echter niet wenselijk. De doelmatige inrichting van de schaarse grond op 
een verzorgingsplaats verdraagt zich niet met twee energielaadpunten als 
basisvoorziening. De weggebruiker wordt hierdoor ook niet extra gefaciliteerd. 

I 
--' 
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Bovendien worden dergelijke energielaadpunten veelal vormgegeven als laadstation 
met bijbehorende aan- en afvoerwegen. Een verkeersveilige inrichting van de 
verzorgingsplaats met een goede doorstroming van het verkeer is dan ook niet 
gediend met meer dan één basisvoorziening voor energielaadpunten. 

De minister heeft daarom het beleid gewijzigd en bepaald dat met ingang van 
14 maart 2017 op verzorgingsplaatsen nog slechts één energielaadpunt als 
basisvoorziening kan worden toegestaan. 

Stert. 13 maart 2017, nr. 11880. 

4 De bestreden uitspraken 

In de uitspraak van 8 december 2017 over verzorgingsplaats De Hackelaar heeft de 
rechtbank geoordeeld dat de minister het bezwaar van Beheersmaatschappij Breesaap 
B.V. en Fastned terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Zij zijn niet als 
belanghebbende aan te merken. De rechtbank heeft het beroep daarom ongegrond 
verklaard. De rechtbank komt tot dat oordeel na een uitgebreide beoordeling van de 
betekenis van de Kennisgeving van 20 december 2011. De rechtbank leest in die 
Kennisgeving en de toelichting daarop dat, anders dan Fastned stelt, een 
energielaadpunt als basisvoorziening én als aanvullende voorziening naast elkaar 

kunnen bestaan. 

In de uitspraak van 22 december 2017 over verzorgingsplaats De Andel heeft de 
rechtbank geoordeeld dat de inhoudelijke beroepsgronden van Fastned niet kunnen 
slagen. In reactie op de beroepsgrond over de verdelingsprocedure voor 
energielaadpunten verwijst de rechtbank naar de overwegingen over de uitleg van de 
Kennisgeving van 20 december 2011 in de uitspraak van 8 december 2017, waaruit 
reeds blijkt dat die beroepsgrond niet slaagt. De beroepsgrond over het veilig en 
doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats kan volgens de rechtbank niet leiden tot 
vernietiging van het bestreden besluit, nu het relativiteitsvereiste van artikel 8: 69a 
van Awb hieraan in de weg staat. De rechtbank komt daardoor niet toe aan een 
inhoudelijke beoordeling van deze beroepsgrond. 

5 Gronden van hoger beroep 

Fastned voert in haar aanvullende hogerberoepschrift van 9 februari 2018 vijf 
hogerberoepsgronden aan: 

1. De rechtbank geeft in beide uitspraken een onjuiste uitleg aan de Kennisgeving 

van 20 december 2011; 
2. Fastned is in de uitspraak van 8 december 2017 ten onrechte niet aangemerkt 

als belanghebbende, omdat zij eerder een vergunning heeft aangevraagd dan 
De Wegman; 
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3. Fastned is in de uitspraak van 8 december 2017 ten onrechte niet aangemerkt 
als belanghebbende, omdat zij als concurrent werkzaam is in hetzelfde 
verzorg i ngsgebied; 

4. In de uitspraak van 22 december 2017 wordt Fastned ten onrechte het 
relativiteitsvereiste tegengeworpen; 

5. In de uitspraak van 22 december 2017 wordt ten onrechte geen correctie 
toegepast op het relativiteitsvereiste vanwege een schending van het 
gelijkheids-, rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. 

Deze hogerberoepsgronden worden in het navolgende achtereenvolgens besproken. 

5.1 Uitleg Kennisgeving 20 december 2011 

De rechtbank heeft in haar uitspraak van 8 december 2017 (r.o. 8-13) geoordeeld dat 
uit de Kennisgeving van 20 december 2011 en de toelichting daarop volgt dat een 
energielaadpunt als basisvoorziening én als aanvullende voorziening naast elkaar 
kunnen bestaan op dezelfde verzorgingsplaats. De beleidswijziging van 2011 was er 
uitsluitend op gericht om een solitair energielaadpunt als basisvoorziening mogelijk te 
maken, niet om een energielaadpunt als aanvullende voorziening bij een 
benzinestation, servicestation of wegrestaurant uit te sluiten. In de uitspraak van 
22 december 2017 (r.o. 4) heeft de rechtbank deze uitleg van de Kennisgeving 
bevestigd. Zij zag geen aanleiding om daar in die zaak anders over te oordelen. 

5.1.1 Tekst en systematiek Kennisgeving 20 december 2011 

Volgens Fastned legt de rechtbank de Kennisgeving van 20 december 2011 verkeerd 
uit. Volgens haar blijkt uit de tekst en systematiek van de Kennisgeving niet dat 
energielaadpunten naast elkaar kunnen bestaan als basisvoorziening en als 
aanvullende voorziening. 

Anders dan Fastned stelt, is met de beslissing van de minister om een energielaadpunt 
óók toe te staan als basisvoorziening, geen verandering opgetreden in de mogelijkheid 
om een energielaadpunt als aanvullende voorziening te realiseren. In de toelichting bij 
de wijziging van de Kennisgeving van 20 december 2011 heeft de Minister opgemerkt: 

"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 gewiizigd. 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 
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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 afhankeliik 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. n 

Stert. 20 december 2011, nr. 23149, onderstrepingen AJvdV. 

Uit deze toelichting blijkt duidelijk dat het beleid op slechts één onderdeel wordt 
gewijzigd: energielaadpunten worden als basisvoorziening toegevoegd aan de tot dat 
moment reeds bestaande basisvoorzieningen. Er wordt geen wijziging aangebracht in 
andere delen van de Kennisgeving, waaronder de mogelijkheid om energielaadpunten 
als aanvullende voorziening te realiseren. De beleidswijziging had dan ook slechts tot 
gevolg dat de plaatsing van energielaadpunten niet langer alleen van de bestaande 
exploitanten van benzinestations en wegrestaurants afhankelijk is; óók nieuwe partijen 
kunnen nu een energielaadpunt realiseren, in hun geval noodzakelijkerwijs als 
basisvoorziening. Daarmee blijven energielaadpunten bij de basisvoorzieningen 
benzinestation, wegrestaurant en servicestation toegestaan als aanvullende 
voorziening, maar is zelfstandige exploitatie daarvan als basisvoorziening eveneens 
mogelijk. 

Er bestaan geen aanknopingspunten in de tekst van de Kennisgeving of de toelichting 
daarbij voor de uitleg dat een energielaadpunt niet meer als aanvullende voorziening 
bij een benzinestation, wegrestaurant of servicestation kan worden gerealiseerd. Die 
uitleg is bovendien strijdig met de beperkte eisen die voor én na de wijziging uit 2011 
aan aanvullende voorzieningen werden gesteld. Een beperking van de mogelijkheid om 
een energielaadpunt als aanvullende voorziening te realiseren, zou voorts in strijd zijn 
geweest met de bedoeling van de minister om een landelijk dekkend netwerk van 
laadpunten langs rijkswegen te realiseren. Daarvoor zijn zoveel mogelijk laadpunten 
op verzorgingsplaatsen nodig, ongeacht het antwoord op de vraag of het daarbij gaat 
om energielaadpunten als basisvoorziening of als aanvullende voorziening. Het is dus 
juist in overeenstemming met de systematiek van de Kennisgeving en de bedoeling 
van de minister om energielaadpunten zowel als basis- als aanvullende voorziening toe 
te staan. 

De citaten die Fastned aanhaalt onder nr. 29 van haar hogerberoepschrift 
maken dit niet anders. Zo wordt in één daarvan een zin uit een memorie van 
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antwoord van de Staat aangehaald, waarin wordt opgemerkt dat een 
aanvullende voorziening slechts als aanvulling op een basisvoorziening kan 
worden vergund, terwijl een basisvoorziening wel zelfstandig kan worden 
vergund. Deze zin is volledig correct: inherent aan een aanvullende 
voorziening is namelijk dat hij behoort bij een basisvoorziening. Dit biedt dus 
geen steun voor het standpunt van Fastned. 

De redenering die Fastned onder de nrs. 31 tot en met 33 van het 
hogerberoepschrift ontvouwt voegt daar evenmin iets aan toe. Fastned 
bepleit aan de hand van de opheffing van de functiescheiding tussen 
wegrestaurant en benzinestations (waarmee het servicestation als 
basisvoorziening is gecreëerd), dat daaruit zou blijken dat een functionaliteit 
die geldt als basisvoorziening niet toegestaan zou zijn als aanvullende 
voorziening bij een andere basisvoorziening. Deze redenering gaat evenwel 
voorbij aan het feit dat - zoals hiervoor ook is toegelicht - inherent is aan 
een basisvoorziening dat die een hoofdactiviteit heeft (verkoop van 
brandstoffen of het verlenen van uitgebreide restauratieve diensten). De 
functiescheiding leidde ertoe dat het binnen één voorziening mogelijk werd 
om beide activiteiten op een gelijkwaardig niveau te verzorgen. Meer valt aan 
die systematiek niet te ontlenen. 

Niet alleen de bestuursrechter, ook de civiele rechter heeft inmiddels bevestigd dat 
Fastned een verkeerde uitleg geeft aan de Kennisgeving van 20 december 2011. In 
een kortgedingprocedure waarin Fastned en Mistergreen Fast Charging Network B.V. 
vorderden de Staat te verbieden om medewerking te verlenen aan de komst van 
energielaadpunten als aanvullende voorziening bij benzinestations en wegrestaurants, 
oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag als volgt: 

"5.3 Voor zover Fastned en Mistergreen zich ter onderbouwing van hun 
vordering op het standpunt stellen dat zij een concessie hebben verkregen 
om laadstations te realiseren op bepaalde verzorgingsplaatsen, dat wil 
zeggen een recht om met uitsluiting van anderen die dienst te verlenen, geldt 
dat het - nu de Staat dat betwist - aan hen is om dat te onderbouwen. Daar 
zijn zij naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet in geslaagd. 
Fastned en Mistergreen verwijzen naar uitlatingen van de Staat rondom de 
beleidswijziging zoals hiervoor onder 5.2. bedoeld. Die beleidswijziging 
betekent echter - zoals hiervoor beschreven - slechts dat derden, zoals 
Fastned en Mistergreen, sindsdien in aanmerking zijn gekomen voor de 
realisatie van laadpalen op verzorgingsplaatsen. De beleidswijziging heeft dus 
bedoelde mogelijkheid voor hen geopend. Uit niets blijkt dat de 
beleidswijziging beoogt om aan derden een exclusief recht te kunnen 
verlenen voor de exploitatie van laadpalen." 

en 

"5.5 Uit het voorgaande volgt dat Fastned en Mistergreen geen exclusief 
recht op exploitatie van laadvoorzieningen hebben verkregen en er ook niet 
op mochten vertrouwen dat de exploitatie door benzinestationhouders van 
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laadpalen als aanvullende voorziening thans niet meer is toegestaan. Ook de 
toelichting op de beleidswijziging biedt geen aanknopingspunt voor de 
veronderstelling dat de beleidswijziging een verbod introduceert op het 
aanbieden van een aanvullende voorziening op een locatie waar diezelfde 
voorziening al als basisvoorziening wordt aangeboden. Integendeel, in de 
toelichting op de Kennisgeving van 20 december 2011 staat vermeld dat het 
plaatsen en exploiteren van energielaadpunten als aanvullende voorzieningen 
wel is toegelaten. In de visie van Fastned en Mistergreen heeft deze zin 
betrekking op de situatie zoals die was vóór de beleidswijziging. Uit het 
geheel van de tekst van de toelichting volgt echter dat deze mogelijkheid niet 
is gewijzigd. Immers, expliciet staat vermeld dat het beleid op één onderdeel 
wordt gewijzigd, in die zin dat ook het energielaadpunt als basisvoorziening 
wordt aangemerkt." 

Vzr. Rb Den Haag 24 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:616, r.o. 5.3 en 
5.5, onderstrepingen AJvdV. 

Ook wijst de minister in dit verband op het vonnis van de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Den Haag en het arrest van het Gerechtshof Den Haag in de 
kortgedingprocedure van de Vereniging Particuliere Rijkswegvergunningen van 
Tankstations c.s. tegen de Staat naar aanleiding van de beleidswijziging van 2011. 
Ook uit dat vonnis respectievelijk arrest blijkt dat de wijziging uit 2011 geen 
verandering heeft gebracht in de mogelijkheid van bestaande exploitanten van 
basisvoorzieningen om een energielaadpunt als aanvullende voorziening te realiseren: 

"Daar komt bij dat genoegzaam is gebleken dat de Concessiehouders ook nu 
nog in de gelegenheid zijn om een vergunning aan te vragen. " 
Vzr. Rechtbank Den Haag 25 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9096, r.o. 4.3; 

"Bovendien hadden [appellanten 1 tim 26] ook reeds voor de nieuwe 
Kennisgeving - en hebben zij ook nu nog - de mogelijkheid een concessie 
aan te vragen voor de exploitatie van een laadstation als aanvullende 
voorziening", 
Gerechtshof Den Haag 9 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4216, 
r.o. 2.3, onderstrepingen AJvdV. 

Duidelijk is dus dat de Kennisgeving van 20 december 2011 geen verandering heeft 
gebracht in de mogelijkheid om een energielaadpunt als aanvullende voorziening te 
realiseren. Dit volgde destijds al uit de Kennisgeving en de Rechtbank Amsterdam, de 
Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag hebben dat terecht bevestigd. 

Ook na de Kennisgeving van 20 december 2011 is Fastned herhaaldelijk gewezen op 
het feit dat in de mogelijkheid om een energielaadpunt als aanvullende voorziening te 
realiseren geen wijziging is gebracht. 

Zie bijvoorbeeld de e-mail van RWS aan Fastned d.d. 8 april 2013, het 
antwoord op vraag 2 (bijlage 1 bij het verweerschrift in eerste aanleg inzake 
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De Andel). Hierin is het onderscheid tussen het energielaadpunt als 
basisvoorziening en het energielaadpunt als aanvullende voorziening nog 
eens uitgelegd. Anders dan Fastned in haar hogerberoepschrift stelt, wordt 
met deze e-mail geen andere uitleg gegeven aan de Kennisgeving, maar is 
simpelweg bevestigd wat al uit de Kennisgeving zelf volgt. 

Snel/aden als aanvul/ende voorziening bij benzinestation 

De stelling van Fastned in nr. 61 van haar hogerberoepschrift dat snelladen geen 
aanvullende voorziening kan zijn bij de verkoop van motorbrandstof is onjuist. Zoals 
uiteengezet in paragraaf 3 van dit verweerschrift is voor een aanvullende voorziening 
louter als eis gesteld dat de voorziening een 'functionele relatie met het weggebruik' 
heeft. Voorzieningen waarbij dit niet het geval is, zoals grootschalige detailhandel en 
speeltuinen, zijn niet toegestaan. Deze eisen zijn met de beleidswijziging van 2011, 
2013 en 2017 niet gewijzigd. Dit betekent dat, anders dan Fastned doet voorkomen, 
er geen functionele relatie is vereist tussen de hoofdactiviteit van de basisvoorziening 
en de aanvullende voorziening die daarbij wordt gerealiseerd, teneinde te kwalificeren 
als aanvullende voorziening. Een dergelijke opvatting berust op een onjuist begrip van 
de Kennisgeving. 

Ook feitelijk is het standpunt van Fastned niet juist. Zij stelt dat hybride auto's géén 
gebruik kunnen maken van de vergunde energielaadpunten, omdat hybride auto's niet 
zouden beschikken over de mogelijkheid om te snelladen. Een energielaadpunt is 
daarom volgens Fastned een 'in-de-plaats-van-voorziening' en geen aanvullende 
voorziening. De hybride Mitsubishi Outlander kan echter wel degelijk ook gebruik 
maken van snelladers (ook op de website van Fastned wordt dit vermeld). De 
Mitsubishi Outlander is met meer dan 25.000 exemplaren in Nederland ruimschoots de 
meest populaire hybride auto (gevolgd door de Volvo V60 met circa 15.000 
exemplaren). Sterker nog: er rijden meer Mitsubishi Outlander's op de Nederlandse 
wegen, dan er in totaal aan volledig elektrische auto's rijden (circa 23.000). Bovendien 
valt niet in te zien waarom in de toekomst niet nog meer hybride auto's de 
mogelijkheid van snelladen zouden krijgen. 

Verdelingsprocedure energielaadpunten als basisvoorziening 

Fastned stelt dat de verdelingsprocedure in de Kennisgeving van 20 december 2011 
betrekking heeft op álle energielaadpunten (zowel basisvoorzieningen als aanvullende 
voorzieningen). Dit zou ook volgen uit het proces-verbaal van de loting die is verricht 
op 27 april 2012. Fastned stelt - onder verwijzing naar de conclusie van staatsraad 
advocaat-generaal Widdershoven in de Vlaardingen-zaak (ECU: NL: RVS :2016: 1421) - 
dat het niet mogelijk is om de verdelingsprocedure achteraf te wijzigen en te beperken 
tot energielaadpunten als basisvoorziening. 
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In de eerste plaats merkt de minister op dat het betoog van Fastned dat de in de 
onderhavige zaken verleende vergunningen schaarse rechten zijn waarop de 
verdelingsprocedure van de Kennisgeving van toepassing is, volledig is gebaseerd op 
de veronderstelling dat het sinds de beleidswijziging in 2011 niet meer mogelijk is om 
een energielaadpunt als aanvullende voorziening te realiseren. Fastned miskent dat 
dat de minister twee van elkaar te onderscheiden typen Wbr-vergunningen kan 
verlenen. Ten eerste kan (sinds de beleidswijziging uit 2011) toestemming worden 
verleend om een solitair energielaadstation als basisvoorziening te realiseren. Ten 
tweede kan, zoals is uiteengezet, toestemming worden verleend voor de aanwezigheid 
van een energielaadpunt als aanvullende voorziening bij een basisvoorziening. Dit 
geschiedt door middel van een wijziging of aanvulling van de bestaande 
Wbr-vergunning. Voor vergunningen voor energielaadpunten als basisvoorziening geldt 
een voorgeschreven verdelingsprocedure. Dit is anders voor de wijziging of aanvulling 
van een bestaande vergunning voor een energielaadpunt als aanvullende voorziening, 
waarvan in de onderhavige gevallen sprake is. Aan Fastneds standpunt dat de 
voorgeschreven verdelingsprocedure niet is gevolgd, ligt de onjuiste stelling ten 
grondslag dat, door de beleidswijziging van 20 december 2011, energielaadpunten 
uitsluitend nog zijn aan te merken als basisvoorziening. Zoals toegelicht in paragraaf 
5.1.1 van dit verweerschrift, berust die veronderstelling echter op een verkeerde 
lezing van de Kennisgeving. 

Anders dan Fastned stelt, blijkt uit de Kennisgeving van 20 december 2011 bovendien 
wel degelijk dat de verdelingsprocedure uitsluitend betrekking heeft op 
energielaadpunten als basisvoorziening. De verdelingsprocedure is in die Kennisgeving 
beschreven onder de kop "Procedure". Die kop is op haar beurt onderdeel van 
hoofdstuk "2a. Energielaadpunt". Dat hoofdstuk luidt - voor zover hier relevant - als 
volgt: 

2a. Energíeh¡adpunt 

Vanaf 10 januari 2012 kan op een verzorgingsplaats langs rijkswegen ook als basisvoorziening worden 
toegestaan: een energielaadpunt. 

Technische e'isen 

[ ... ] 

Procedure 

Voor verzoeken om vergunning die uiterlijk 16 januari 2012 zijn ingediend, geldt de volgende 
procedure. Bij voldoende ruimte op de verzorqinqsplaets kunnen deze aanvragen in behande'ling 
worden genomen. Indien er verçurminqen worden aanpevraaqd voor meer enerqieìaadpunten dan er 
ruimte is op een venorglings.plaats worden de aangevraagde energiellaadpunten naar evenredigheid 
verdeeld onder de aanvragers, maar zodanig dat iedere aanvrager minimaal één energielaadpunt 
wordt vergund. Indien ook dan nog onvoldoende plaats is, wordt er onder de aanvragers geloot. 
Aanvragen van na 16 januari 2'012 worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
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De verdelingssystematiek is dus opgenomen in het hoofdstuk 2a. Energielaadpunt, dat 
aanvangt met de zin dat het vanaf 10 januari 2012 mogelijk is om óók een 
energielaadpunt als basisvoorziening toe te staan. Daarna worden in dit hoofdstuk 
onder meer technische eisen aan een dergelijke voorziening, alsmede de procedure 
voor verzoeken om vergunning beschreven. Daarmee is duidelijk dat de 
verdelingsprocedure betrekking heeft op de vanaf 10 januari 2012 ontstane 
mogelijkheid om een energielaadpunt als basisvoorziening toe te staan c.q. te 
vergunnen. 

Als Fastned meent dat een 'behoorlijk geïnformeerde inschrijver' er op basis van een 
objectieve uitleg van de Kennisgeving van uit mocht gaat dat dezelfde procedure zou 
gelden voor een aanvullende voorziening, dan meent zij kennelijk dat een behoorlijk 
geïnformeerde inschrijver iedere door hemzelf gewenste uitleg aan de Kennisgeving 
mag geven en geen acht hoeft te slaan op de inhoud daarvan. De verdelingsprocedure 
had blijkens de opbouw van de Kennisgeving immers uitsluitend betrekking op de 
ontstane mogelijkheid om een energielaadpunt als basisvoorziening toe te staan. 

Fastned meent verder dat haar standpunt wordt bevestigd in het preces-verbaal van 
de loting van 3 mei 2012, dat zij als productie 9 bij het verzoekschrift in eerste aanleg 
inzake De Andel in het geding heeft gebracht. Fastned heeft echter ook het 
preces-verbaal niet goed gelezen. Uit pagina 1, uitgangspunt 1 van dat preces-verbaal 
blijkt immers duidelijk dat de loting betrekking heeft op het verkrijgen van een 
vergunning voor het realiseren van een energielaadpunt als basisvoorziening - omdat 
die mogelijkheid was gecreëerd met de beleidswijziging van 20 december 2011. 

De minister heeft hieronder een uitsnede van de betreffende passage opgenomen. 

UITGANGSPUNTEN -~----------~._.~--_.- 

Voorafgaand aan de lotlng fs riamens de Staat medeg'edeeld dat de loting plaat'Nindrt _. 
onder de volgende ultgangspunten:------ 

1. Volgens de KennIsgeving WijzIging Voor.denlngen op verzorgingsplaatsen I(¡ngs 

rlJJcsweg'en (energlefaadpunten), zoals daza I'S gepubliceerd In de Stilatscourant 
nummer 23149 de dal:o twintig december tweeduizend elf, hierna te neemen: _. 

Rœ¡gt1lUng, wordt vanaf ttSFl januar! tweeduizend twa~lf als baslsvoorz[enlng op - 
een y,erzorgrngsp.laats langs njkswegen ook toegestaan een en erg le1ae dpunt.--· 
Gefnteresseerde pattíje·n ziJn In de gelegenheid gesteld een verzoek In te díenen - 

voor het verkrijgen van een vergunnIng van de Staat voor het hebben van een - 

energielaadpunt op een verzorgIngsplaats lang.s rijkswegen, hierna te noernan: ~- 

Vergunning. --------------~--------------------------~ ___ 
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Uit het aldus geformuleerde uitgangspunt bleek dus dat de loting uitsluitend 
betrekking had op de mogelijkheid om een energielaadpunt als basisvoorziening te 
realiseren. 

Ook overigens is het niet geloofwaardig dat Fastned bepleit dat de loting zowel zou 
gelden voor energielaadpunten als basisvoorziening en als aanvullende voorziening. 
Inherent aan een aanvullende voorziening is immers dat die louter gerealiseerd kan 
worden door de exploitant van de basisvoorziening. Daar kunnen derden dus sowieso 
niet voor in aanmerking komen. Bovendien is een loting niet een voor de hand 
liggende verdelingsmethodiek indien zowel vergunningen voor basisvoorzieningen als 
vergunningen voor aanvullende voorzieningen zouden zijn te verdelen. Een 
basisvoorziening en een aanvullende voorziening hebben immers een geheel andere 
impact op de inrichting van een verzorgingsplaats. Daar komt bij dat deze 
verdelingsmethodiek blijkens de Kennisgeving was bedoeld voor de situatie waarin er 
meer verzoeken waren ontvangen dan er ruimte was op een verzorgingsplaats. Ruimte 
is bij een energielaadpunt als aanvullende voorziening echter geen heikel punt, omdat 
zo'n energielaadpunt wordt ingepast op het bestaande terrein van de basisvoorziening, 
waardoor het geen extra (schaarse) ruimte kost. 

Duidelijk is dus dat de loting uit 2012 noch de verdelingsprocedure uit de Kennisgeving 
betrekking had op een energielaadpunt als aanvullende voorziening. De 
verdelingsprocedure had uitsluitend betrekking op energielaadpunten als 
basisvoorziening. De minister heeft de verdelingsregels precies zo toegepast als zij 
beschreven zijn. Deze procedure is niet gewijzigd door het verlenen van de 
onderhavige vergunningen. Op de onderhavige vergunningen is de 
verdelingsprocedure van de Kennisgeving van 20 december 2011 niet van toepassing. 
Ook daarom kan deze beroepsgrond niet slagen. 

Meer subsidiair merkt de minister nog op dat Fastned de verleende vergunningen ten 
onrechte kwalificeert als een schaars publiek recht. Volgens staatsraad advocaat 
generaal Widdershoven is sprake van schaarse publieke rechten "als de som van de 
omvang van de aanvragen het aantal beschikbare publieke rechten overtreft" (zie 
overweging 2.5 van zijn conclusie). Voor een vergunning voor een energielaadpunt als 
aanvullende voorziening zijn er niet méér gegadigden (mogelijk) dan er vergunningen 
zijn te verlenen. Uitsluitend de aanbieders van de op een verzorgingsplaats aanwezige 
basisvoorzieningen zijn feitelijk en juridisch immers in staat om een energielaadpunt 
als aanvullende voorziening te realiseren. Inherent aan het karakter van een 
aanvullende voorziening is dat die wordt gerealiseerd bij de bestaande 
basisvoorziening. Andere partijen dan de exploitant van de basisvoorziening zijn daar 
in beginsel toe niet gerechtigd. Het Gerechtshof Den Haag kwam tot hetzelfde oordeel 
in zijn arrest van 9 december 2014: 
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"Bovendien hadden [appellanten 1 tim 26J ook reeds voor de nieuwe 
Kennisgeving - en hebben zij ook nu nog - de mogelijkheid een concessie aan te 
vragen voor de exploitatie van een laadstation als aanvullende voorziening, een 
mogelijkheid die derden, niet zijnde bestaande concessiehouders, niet hebben. " 
Gerechtshof Den Haag 9 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4216, r.o. 2.3, 
onderstreping AJvdV. 

Dit betekent dat er slechts één gegadigde is voor de gevraagde vergunning, terwijl aan 
iedere gegadigde een vergunning kan worden verleend. Zowel een wegrestaurant als 
een benzinestation kan immers voor een energielaadpunt als aanvullende voorziening 
in aanmerking komen - ongeacht of een dergelijke aanvullende voorziening reeds bij 
de ander aanwezig is. Dit betekent dat er voor iedere vergunning slechts één 
gegadigde kan zijn én iedere gegadigde voor één vergunning in aanmerking kan 
komen. Zodoende is er geen schaarste. Van een situatie waarin "iedere 
mededingingsruimte wordt uitgesloten" is voorts, anders dan Fastned stelt, geen 
sprake. Het recht op het exploiteren van een benzinestation wordt conform de 
Benzinewet iedere 15 jaar geveild. 

De verleende vergunningen voor aanvullende voorzieningen beperken ook niet de 
mogelijkheid van Fastned om een energielaadpunt als basisvoorziening vergund te 
krijgen. Sterker nog, Fastned heeft al op vele verzorgingsplaatsen een zelfstandig 
laadstation vergund verkregen náást een energielaadpunt als aanvullende voorziening 
bij een benzinestation of wegrestaurant. Fastned doet in de onderhavige procedure 
een beroep op de ongeschreven rechtsnorm die ertoe strekt om bij schaarse 
vergunningen mededingingsruimte te bieden, terwijl zij evident een tegenovergesteld 
belang heeft: het voorkomen van concurrerende aanbieders van energielaadpunten op 
dezelfde verzorgingsplaats. 

5.2 Belanghebbende als eerdere aanvrager 

Volgens Fastned is zij door de rechtbank in de uitspraak van 8 december 2017 als 
eerdere aanvrager van een Wbr-vergunning ten onrechte niet aangemerkt als 
belanghebbende bij de verleende vergunning aan De Wegman voor verzorgingsplaats 
De Hackelaar, nu gelet op het veilig en doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats 
maar één laadstation kan worden geplaatst. 

Fastned had ten tijde van het besluit van 16 februari 2016 tot het verlenen van de 
Wbr-vergunning aan De Wegman en de daarop volgende bezwaartermijn nog geen 
vergunning voor een eigen energielaadpunt op verzorgingsplaats De Hackelaar. Zij had 
voor die vergunning slechts een aanvraag ingediend. Fastned heeft die vergunning pas 
op 6 februari 2018 verleend gekregen. 
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Fastned is geen belanghebbende bij het besluit tot het verlenen van de vergunning 
aan De Wegman op verzorgingsplaats De Hackelaar omdat Fastned ten tijde van de 
besluitvorming geen potentieel concurrent was. 

Op grond van vaste jurisprudentie kan degene met een potentieel concurrentiebelang 
bij een besluit worden aangemerkt als belanghebbende bij dat besluit op voorwaarde 
dat diegene concrete plannen heeft en is begonnen met de uitvoering daarvan. Het 
enkele voornemen om in de toekomst in hetzelfde marktsegment en in hetzelfde 
verzorgingsgebied een project uit te voeren, is onvoldoende om aan te nemen dat 
sprake is van een voldoende objectief bepaalbaar en actueel belang dat rechtstreeks 
bij het besluit is betrokken. 

Zie o.m.: 
AbRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3395, r.o. 2; 
AbRvS 26 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2823; 
AbRvS 6 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ0794, r.o. 4-4.2. 

Het enkele feit dat Fastned een vergunning had aangevraagd voor een 
energielaadpunt op dezelfde verzorgingsplaats maakt niet dat gesproken kan worden 
van "concrete plannen, waarvan de uitvoering is begonnen". Fastned had ten tijde van 
het primaire besluit en de daarop volgende bezwaartermijn geen eigendomspositie of 
anderszins een privaatrechtelijke toestemming op verzorgingsplaats De Hackelaar. 
Ook publiekrechtelijk had zij nog geen enkele positie op de verzorgingsplaats. Het was 
ook onzeker of ze die wel zou krijgen. 

Verzorgingsplaats De Hackelaar is zelfs niet eens betrokken in de loting die op 27 april 
2012 plaatsvond voor Wbr-vergunningen voor energielaadpunten als basisvoorziening. 
De inrichting van die verzorgingsplaats was als gevolg van de beoogde verlegging van 
de Al en de bouw van een wegrestaurant namelijk nog onzeker. De aanvraag van 
Fastned had dus betrekking op een verzorgingsplaats die niet was opengesteld voor 
een energielaadpunt als basisvoorziening. Ten tijde van het primaire besluit 
(16 februari 2016) en de daarop volgende bezwaartermijn was de inrichting nog 
steeds onzeker; ook de vraag of er een energielaadpunt zou komen en zo ja, van wie 
(Fastned of MisterGreen). Eerst bij overeenkomst van 27 december 2016 (die bij 
e-mail van 1 maart 2017 aan de minister is toegestuurd) is tussen Fastned en 
MisterGreen afgesproken dat Fastned in aanmerking kwam voor de Wbr-vergunning, 
hetgeen bij brief van de minister van 21 maart 2017 is bevestigd (bijlage 1 bij het 
verweerschrift in eerste aanleg inzake De Hackelaar). 

Vgl. AbRvS 22 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0691 r.o. 2-2.3. 

Onder deze omstandigheden kan niet worden gesproken van "reeds in uitvoering 
zijnde concrete plannen". Ten tijde van het primaire besluit en de bezwaartermijn was 
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de exploitatie van een energielaadpunt door Fastned een onzekere toekomstige 
gebeurtenis. 

Het enkele voornemen van Fastned, dat zich slechts uitte in haar vergunningaanvraag 
voor een verzorgingsplaats die niet was opengesteld voor het realiseren van een 
energielaadpunt als basisvoorziening, is dus onvoldoende om aan te nemen dat sprake 
is van een voldoende objectief bepaalbaar en actueel belang dat rechtstreeks bij het 
primaire besluit is betrokken. Om die reden heeft de minister het bezwaar - naar zijn 
mening terecht - niet-ontvankelijk verklaard. 

5.3 Belanghebbende als concurrent 

Fastned stelt belanghebbende te zijn bij de vergunning van De Wegman, omdat zij als 
concurrent werkzaam is in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied. 

Volgens vaste jurisprudentie is degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is 
betrokken bij een besluit belanghebbende als bedoeld in artikel 1: 2 Awb. In dat geval 
moet sprake zijn van werkzaamheden in hetzelfde verzorgingsgebied en 
marktsegment. 

Zie bijvoorbeeld AbRvS 22 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0691, r.o. 2.2. 

Ter beoordeling van de vraag of sprake is van hetzelfde verzorgingsgebied worden 
blijkens de jurisprudentie van uw Afdeling de geografische regio en de schaal waarop 
concurrenten werkzaam zijn bezien, en is ook de aard van het product of de activiteit 
van belang. Over het algemeen geldt dat het verzorgingsgebied groter is naarmate de 
activiteit die een onderneming verricht of het product dat wordt aangeboden 
exclusiever is. 

Een groot en bekend factory-outletcenter in Lelystad heeft bijvoorbeeld een 
groot verzorgingsgebied, nu klanten daar van grote afstanden speciaal 
naartoe komen. Appellant in deze zaak was ontwikkelaar van een 
outletcenter in Roosendaal, op ongeveer 160 kilometer afstand. Uw Afdeling 
merkt appellant aan als concurrentbelanghebbende, omdat aannemelijk was 
dat de verzorgingsgebieden, ondanks de aanzienlijke afstand tussen de twee 
outletcenters, elkaar in elk geval deels overlappen. 

Zie AbRvS 7 maart 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA0085, r.o. 2.3. 

Zie eveneens de uitspraak van uw Afdeling van 21 februari 2007, 
ECLI:NL:RVS:2007:AZ8995, r.o. 2.4. Hierin oordeelt uw Afdeling dat 
appellante belanghebbende is bij een handhavingsverzoek tegen een 
vergunninghoudster die net als zij (kokkel)schelpen tot kippengrit verwerkt. 
Uw Afdeling overweegt dat voldoende aannemelijk is dat, "mede in 
aanmerking nemende de aard van het product, appellante en betrokkene in 
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hetzelfde verzorgingsgebied actief zijn en zich tot dezelfde klantenkring 
richten, waardoor appellante geacht kan worden een rechtstreeks bij het 
bestreden besluit betrokken belang te hebben". 

Omgekeerd is een verzorgingsgebied kleiner als de activiteit of het product minder 
exclusief is. 

Dit blijkt bijvoorbeeld uit uw uitspraak van 14 mei 2014, waarin uw Afdeling 
oordeelt dat zowel de verhuurder als exploitant van een supermarkt die op 
ongeveer 6 kilometer afstand ligt van het perceel waarop een supermarkt is 
voorzien, geen belanghebbende zijn bij het bestemmingsplan dat betrekking 
heeft op het perceel met de voorziene supermarkt, omdat zij niet in hetzelfde 
verzorgingsgebied werkzaam zijn. 

Zie AbRvS 14 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1758, r.o. 1. 

Voor energielaadpunten geldt dat deze veel voorkomen in Nederland en niet exclusief 
genoemd kunnen worden. Energielaadpunten zijn geen bestemming op zich, maar 
worden gebruikt door automobilisten die onderweg geconfronteerd worden met een 
bijna lege accu. Die automobilist zal op zoek gaan naar een dichtbijgelegen 
snellaadpunt die hij of zij op de route naar de bestemming tegenkomt. Het 
verzorgingsgebied van een energielaadpunt op een verzorgingsplaats wordt dus 
bepaald door de weg en rijrichting van die weg waarlangs de verzorgingsplaats 
gelegen is, het bereik van de accu en de aanwezigheid van alternatíeve 
energielaadpunten in de omgeving (die automobilisten zullen verkiezen op het moment 
dat dat laadpunt dichterbij gelegen is). 

Als toegelicht in paragraaf 5.2 van dit verweerschrift exploiteerde Fastned ten tijde 
van het primaire besluit en de daarop volgende bezwaartermijn geen energielaadpunt 
op dezelfde verzorgingsplaats (De Hackelaar). 

In oostelijke richting op de Al is het dichtstbijzijnde Fastned-station te vinden op 
verzorgingsplaats De Hucht (Ugchelen), op 64 km afstand. Die afstand is te groot om 
te kunnen spreken over hetzelfde verzorgingsgebied. Op verzorgingsplaatsen Paimpol 
(Al Terschuur, op 47 km afstand) en Eemakker (A27 Eemnes, op 26 km afstand) is 
Fastned ook aanwezig, maar die verzorgingsplaatsen bevinden zich aan de andere 
kant van de rijksweg. Tussen die locaties en De Hackelaar zijn bovendien verscheidene 
andere energielaadpunten langs de rijksweg (aan dezelfde kant van de weg) aanwezig, 
bijvoorbeeld het snellaadpunt van de ANWB bij afrit 6 Naarden-Vesting. 

In westelijke richting bevindt zich geen Fastned-station in dezelfde rijrichting van de 
Al (aan de andere kant van de rijksweg overigens ook niet). Het dichtstbijzijnde 
Fastned-station bevindt zich op ongeveer 30 km afstand op verzorgingsplaats De 
Watering langs de A8 (Oostzaan), maar die locatie bevindt zich aan de andere kant 
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van de rijksweg. De dichtstbijzijnde snellaadvoorziening van Fastned aan dezelfde kant 
van de rijksweg bevindt zich op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek West (A4 
Rijsenhout), op 35 km afstand. Die afstand is te groot om te kunnen spreken over 
hetzelfde verzorgingsgebied. Het is niet reëel om te veronderstellen dat een 
automobilist met een bijna lege accu 35 km door rijdt in de hoop dat het volgende 
energielaadpunt goedkoper is. 

De minister wijst er hierbij op dat energielaadpunten die zich aan de andere kant van 
de weg bevinden zoals verzorgingsplaats Honswijck (tegenover verzorgingsplaats De 
Hackelaar), naar zijn mening geen betrekking kunnen hebben op hetzelfde 
verzorgingsgebied als dat van verzorgingsplaats De Hackelaar. Verzorgingsplaats 
Honswijck richt zich namelijk op automobilisten die vanuit de richting Amsterdam 
komen en in oostelijke richting rijden. Wanneer zij met hun auto gebruik zouden willen 
maken van verzorgingsplaats De Hackelaar, moeten zij ongeveer 9 minuten omrijden 
over een afstand van ongeveer 8 kilometer. 
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Om vervolgens hun weg naar het oosten weer te vervolgen moeten zij nog eens 
ongeveer 6 minuten omrijden over een afstand van ongeveer 5 kilometer. 

~J ¡ 
"'"" -c 

.,;rl;t.ë~' 
# Qm"Ko'O 

IL If ~" Muiden 

MuldenO 

) 
il' ~ .. -., ,_./' ........ ~- 

í 
\ ~7 I / <, - '""'.. 

Bron: www.googlemaps.nl 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 



20/27 

Het is voor die automobilisten veel logischer om de auto langs de route op te laden in 
plaats van daarvoor om te rijden. Zij kunnen op de route bijvoorbeeld opladen ter 
hoogte van knooppunt Eemnes bij het energielaadpunt van Allego of NewMotion, op 
15 km afstand van verzorgingsplaats Honswijck. Omgekeerd geldt hetzelfde. 
Verzorgingsplaats De Hackelaar richt zich op autoverkeer uit oostelijke richting dat op 
weg is naar het westen en niet op de klantenkring van verzorgingsplaats Honswijck, 
zodat geen sprake is van hetzelfde verzorgingsgebied. 

Gelet op het vorenstaande kan Fastned ook niet worden aangemerkt als 
concurrent-belanghebbende bij het bestreden besluit, nu zij niet werkzaam is in 
hetzelfde verzorgingsgebied als De Wegman. Het oordeel van de rechtbank is dus, 
anders dan Fastned stelt, juist. 

5.4 Relativiteitsvereiste 

Fastned stelt dat de rechtbank in haar uitspraak van 22 december 2017 ten onrechte 
heeft geoordeeld dat het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a van de Awb in de weg 
staat aan een inhoudelijke behandeling van haar beroepsgrond met betrekking tot het 
doelmatig en veilig gebruik van de verzorgingsplaats. 

Artikel 8:69a van de Awb luidt: 

"De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is 
met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen 
rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot 
bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept." 

Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet aanpassing 
bestuursprocesrecht heeft de wetgever met artikel 8:69a van de Awb de eis willen 
stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en het belang 
waarin de appellant door het bestreden besluit dreigt te worden geschaad. De 
bestuursrechter mag een besluit niet vernietigen wegens schending van een 
rechtsregel die kennelijk niet strekt tot bescherming van het belang van de appellant. 

Zie Kamerstukken II, 2009/10, 32 450, nr. 3, blz. 18-20. 

Er dient derhalve te worden beoordeeld of er een verband is tussen het belang dat 
artikel 3, eerste lid, van de Wbr beoogt te beschermen en het belang waarin Fastned 
door de bestreden besluiten dreigt te worden geschaad. 

Uit de considerans van de in 1996 vastgestelde Wbr volgt dat deze wet strekt ter 
bescherming van waterstaatswerken in beheer bij het rijk en ter verzekering van het 
doelmatig en veilig gebruik van die werken. Het doel en strekking van de wet zijn dus 
niet gewijzigd ten opzichte van zijn voorganger, de Wet van 28 februari 1891,Stb. 69. 
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Zie Kamerstukken II, 1995/96, 24 573, nr. 3, blz. 1 en 9. 

Zie ook Kamerstukken II, 1989/90, 21 721, nr. 3, blz. 3-4, waarin over de 
Wet van 1891 is opgemerkt: 

"Als gezegd, noemt artikel1 van de Wet van 1891 als doelstelling van de op 
die algemene wettelijke basis regelgeving: «de bescherming van's Rijks 
waterstaatswerken alsmede de verzekering van het doelmatig en veilig 
gebruik dier werken». Uit deze omschrijving blijkt dat die wet bij haar 
totstandkoming een strekking verkreeg met een typisch waterstaatkundige 
inhoud en wel in die zin dat het daarbij gaat om de instandhouding van het 
werk en het verzekeren van een zodanig gebruik ervan dat het werk als 
zodanig zijn waterstaatkundige functies kan vervullen. Zodanige functies zijn 
thans met name de waterkering, de waterafvoer en -toevoer, de 
waterkwaliteit, het scheepvaartverkeer en het landverkeer. ". onderstreping 
AJvdV. 

Artikel 2, eerste lid, van de Wbr introduceert een verbodsbepaling met een daaraan 
verbonden vergunningvereiste voor het gebruik van een waterstaatswerk. Artikel 3, 
eerste lid, van de Wbr bevat het toetsingskader voor een vergunningaanvraag, dat de 
waterstaatswerken en het doelmatig en veilig gebruik van die werken beoogt te 
beschermen. Het gaat daarbij volgens de wetgever om puur waterstaatkundige 
belangen. 

Zie Kamerstukken II, 1995/96, 24 573, nr. 3, blz. 9. 

Het belang van Fastned is er alleen in gelegen dat zij gevrijwaard blijft van een 
concurrerende aanbieder van oplaadfaciliteiten voor elektrische auto's op de 
betreffende verzorgingsplaatsen. Gelet op de tekst, de considerans en de 
totstandkomingsgeschiedenis van de Wbr strekt het toetsingskader van artikel 3, 
eerste lid, van de wet kennelijk niet tot bescherming van dat concurrentiebelang. 

Artikel 3, eerste lid, van de Wbr strekt ook kennelijk niet tot bescherming van het 
ondernemersklimaat van Fastned. Het ondernemersklimaat is geen waterstaatkundig 
belang. Het toetsingskader beschermt het gebruik van de weg, niet de economische 
belangen van een ondernemer die aan die weg gevestigd is. 

Fastned onderscheidt zich in zoverre ook van de stichting die in uw uitspraak 
van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2753) een beroep deed op een 
(andere) bepaling van de Wbr (te weten artikel 11c, eerste lid, aanhef en 
onder b, dat strekt tot het verbeteren van de verkeersveiligheid door middel 
van een verkeersveiligheidsaudit). Aan die stichting kon het 
relativiteitsvereiste niet worden tegengeworpen, omdat die stichting blijkens 
haar statuten opkwam voor omwonenden die gebruik maken van de weg 
waar hun beroep betrekking op heeft, zie. r.o. 2-2.10 van de uitspraak. 
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Fastned is geen stichting die opkomt voor de verkeersveiligheid van 
(gebruikers van) de verzorgingsplaats en is ook geen weggebruiker. 

. i 

Fastned lijkt inmiddels zelf ook te beseffen dat artikel 3, eerste lid, van de 
Wbr niet strekt tot bescherming van haar belangen. Twee Fastned 
medewerkers hebben op 2 maart jI. een stichting opgericht, genaamd 
'Stichting Veilig Elektrisch Vooruit', die zich ten doel stelt: "het bevorderen 
van verkeersveilig gebruik van elektrische auto's en laadvoorzieningen ten 
behoeve van elektrische auto's in Nederland". De stichting en Fastned 
hebben recent beiden bezwaar gemaakt tegen een Wbr-vergunning voor een 
energielaadpunt bij het benzinestation op verzorgingsplaats Den Ruygen 
Hoek Oost. 

De vergelijking die Fastned in haar hogerberoepschrift maakt met het vereiste van een 
goede ruimtelijke ordening gaat niet op. Het vereiste van een goede ruimtelijke 
ordening is een veel algemenere norm, die veel meer belangen beoogt te beschermen 
(namelijk álle ruimtelijk relevante belangen, waaronder het woon-, leef- en 
ondernemersklimaat) dan de concrete norm van een doelmatig en veilig gebruik van 
de weg (die blijkens de wetsgeschiedenis uitsluitend betrekking heeft op 
waterstaatkundige belangen). Overigens strekt ook de norm van een goede ruimtelijke 
ordening niet tot bescherming van concurrentiebelangen, ook niet wanneer een beroep 
wordt gedaan op die norm met het oog op de verkeersveiligheid en een goed woon- en 
leefklimaat. 

Zie de uitspraak van uw Afdeling van 14 maart 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:872, r.o. 8.2, waarin wordt overwogen: 

"De Afdeling stelt vast dat het belang van [appellante sub 4aJ en [appellant 
sub 4bJ en [appellante sub 3J bij de bestreden besluiten er alleen in is 
gelegen dat zij gevrijwaard blijven van meer concurrentie in het 
verzorgingsgebied van hun tankstations. Artikel 9.1 van de Verordening en 
het gemeentelijke beleid waarop [appellante sub 4aJ en [appellant sub 4bJ 
zich beroepen, strekken naar het oordeel van de Afdeling kennelijk niet tot 
bescherming van dit concurrentiebelang. Ook de norm van een goede 
ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening, voor zover dit ziet op het verkeersaspect en het aspect van het 
woon- en leefklimaat, strekt kennelijk niet ter bescherming van dit 
concurrentiebelang. De voormelde betogen van [appellante sub 4aJ en 
[appel/ant sub 4bJ en [appel/ante sub 3J kunnen dan ook op grond van het 
relativiteitsvereiste in artikel 8:69a van de Awb niet leiden tot vernietiging 
van de bestreden besluiten. De Afdeling zal deze betogen daarom buiten 
beschouwing laten. " 

Het belang van Fastned bij het gevrijwaard blijven van concurrentie is ook niet zodanig 

verweven met het belang dat artikel 3, eerste lid, van de Wbr beoogt te beschermen, 
dat om die reden het relativiteitsvereiste niet zou gelden. Fastned betoogt in dit 
verband dat haar laadstations niet bereikbaar zullen zijn voor haar klanten als een 
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verkeersonveilige situatie leidt tot een ongeval. Zij verwijst daarbij naar de 
verwevenheidsjurisprudentie van uw Afdeling, meer in het bijzonder naar de uitspraak 
over de mosselvisser wiens bedrijfseconomische belang verweven was met de 
instandhouding van een Natura 2000-gebied (AbRvS 30 juni 2015, 
ECLI:NL:RVS:201S:2174, r.o. 6.4.2). 

De rechtbank heeft in haar uitspraak van 22 december 2017 (r.o. 6.4) terecht 
geoordeeld dat het belang van de veiligheid van de verzorgingsplaats en de gebruikers 
van de verzorgingsplaats (waaronder de afnemers van Fastned) in zodanig ver 
verwijderd verband staat van het concurrentiebelang van Fastned, dat niet gesproken 
kan worden van een zodanige verwevenheid van die belangen dat om die reden het 
relativiteitsvereiste niet opgaat. Het veilig kunnen gebruiken van de weg is als gezegd 
een belang van de weggebruikers (waaronder de klanten van Fastned). Fastned heeft 
daar zelf geen rechtstreeks belang bij. De bereikbaarheid van het Fastned-station in 
geval van een ongeval is een geheel ander belang dan de verkeersveiligheid, dat daar 
niet mee kan worden vereenzelvigd. Bovendien is niet aannemelijk dat het Fastned 
station in geval van een ongeval op de verzorgingsplaats onbereikbaar wordt, zodat 
ook een indirect verband tussen het belang van Fastned en de door artikel 3 van de 
Wbr beschermde belangen ver te zoeken is. 

Het feit dat Fastned geen beroep kan doen op artikel 3 van de Wbr, maakt 
natuurlijk niet dat de minister de verkeersveiligheid op de verzorgingsplaats 
niet in de besluitvorming betrekt. De veiligheid vormt, zoals toegelicht in 
paragraaf 3 van dit verweerschrift, samen met de doelmatigheid de kern van 
het toetsingskader. Uit de bestreden besluiten en de processtukken in eerste 
aanleg blijkt dat de vergunde situatie niet tot onveilige situaties leidt. 

Voor verzorgingsplaats De Hackelaar geldt bovendien dat Fastned ten tijde van het 
bestreden besluit niet beschikte over een Wbr-vergunning voor een energielaadpunt 
op die verzorgingsplaats. Voor zover Fastned in die zaak al is aan te merken als 
belanghebbende concurrent op een ándere verzorgingsplaats, kan de norm van een 
doelmatig en veilig gebruik van verzorgingsplaats De Hackelaar dus (ook om die 
reden) nooit strekken tot bescherming van de belangen van Fastned, die daar immers 
niet gevestigd is. 

5.5 Correctie op relativiteitsvereiste 

Volgens vaste rechtspraak van uw Afdeling - in navolging van de conclusie van 
staatsraad advocaat-generaal Widdershoven - kan een geslaagd beroep op het 
gelijkheidsbeginsel of het vertrouwensbeginsel leiden tot een correctie op de 
toepassing van het relativiteitsvereiste. De schending van een norm die niet de 
bescherming beoogt van de belangen van een belanghebbende, en die op zichzelf 
genomen dus niet tot vernietiging zou kunnen leiden, kan bijdragen aan het oordeel 
dat het vertrouwensbeginsel of gelijkheidsbeginsel is geschonden. De schending van 
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die norm is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor toepassing van 
de correctie, omdat daartoe ook moet worden voldaan aan de vereisten die voor beide 
beginselen gelden. 

Zie: 

~ \ 
Conclusie staatsraad advocaat-generaal Widdershoven, 
ECLI:NL: RVS:2015:3680; 
AbRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:732, r.o. 18-18.4. 

Fastned is van mening dat de rechtbank in de uitspraak van 22 december 2017 ten 
onrechte geen aanleiding heeft gezien voor deze zogenoemde correctie-Widdershoven. 
Volgens haar schendt het bestreden besluit het gelijkheids-, rechtszekerheids- en 
vertrouwensbeginsel. Om die reden had de rechtbank de beroepsgrond ten aanzien 
van het doelmatig en veilig gebruik van de verzorgingsplaats inhoudelijk moeten 
behandelen, aldus Fastned. 

De minister is van oordeel dat het beroep van Fastned op het vertrouwens- en 
gelijkheidsbeginsel niet slaagt, zodat van toepassing van de correctie-Widdershoven 
geen sprake kan zijn. Ook het beroep op het rechtszekerheidsbeginsel kan niet slagen, 
nog daargelaten dat een algemene rechtszekerheidscorrectie niet de bedoeling van de 
wetgever is geweest. 

Zie: 
Kamerstukken II, 2010/2011, 32450, nr. 7, p. 28; 
Conclusie staatsraad advocaat-generaal Widdershoven, 
ECLI:NL:RVS:2015:3680, o.m. onder 4.2 en 4.10; 
AbRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:732, r.o. 18.2. 

5.5.1 Gelijkheidsbeginsel 

Fastned stelt dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden doordat Ca) een tweede 
zelfstandig energielaadpunt niet wordt toegestaan, maar een tweede energielaadpunt 

als aanvullende voorziening bij een benzinestation wel en Cb) een benzinestation wel 
een aanvullende voorziening mag realiseren en een energielaadpunt niet. 

Op grond van het gelijkheidsbeginsel moet de overheid burgers die in gelijke of 
rechtens vergelijkbare omstandigheden verkeren in beginsel gelijk behandelen. Ook 
bedrijven kunnen in een beroepszaak tegen een vergunning van een concurrent een 
beroep doen op het gelijkheidsbeginsel ter correctie van het relativiteitsvereiste. Het 
bedrijf moet dan wel aannemelijk maken dat hij wordt benadeeld doordat hij in 
vergelijkbare omstandigheden ongunstiger wordt behandeld dan zijn concurrent. 
Bijvoorbeeld als aan die concurrent een vergunning is verleend zonder dat daaraan de 
wettelijk voorgeschreven voorschriften zijn verbonden, terwijl in de vergunning voor 
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het bedrijf zelf die voorschriften wel zijn opgenomen en het bedrijf investeringen heeft 
moeten verrichten om daaraan te voldoen. 

Zie de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven, 
ECLI:NL:RVS:2015:3680, onder 4.11. 

Het beroep op het gelijkheidsbeginsel kan niet slagen, omdat de feitelijke situatie van 
Fastned niet vergelijkbaar is met die van vergunninghouder. 

Het realiseren van aanvullende voorzieningen (zoals een shop) bij het energielaadpunt 
van Fastned is niet te vergelijken met de situatie dat bij het benzinestation van Shell 
twee laadpalen als aanvullende voorziening worden gerealiseerd. Het is niet doelmatig 
om een aanvullende voorziening zoals een shop toe te staan bij een energielaadpunt 
als deze voorziening elders op de verzorgingsplaats reeds aanwezig is. Zo'n 
voorziening leidt tot extra ruimtebeslag op de schaarse grond van de 
verzorgingsplaats, terwijl daar geen toegevoegde waarde voor de weggebruiker 
tegenover staat. De weggebruiker kan voor die voorziening immers al elders op de 
verzorgingsplaats terecht. Een energielaadpunt als aanvullende voorziening bij een 
benzinestation daarentegen neemt geen extra ruimte in op de verzorgingsplaats. De 
laadpalen worden naast reeds bestaande parkeerplaatsen op het terrein van Shell 
gerealiseerd. Bovendien dragen de laadpalen bij aan het algemeen belang dat is 
gediend met het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van laadinfrastructuur 
op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen. 

Zie de toelichting bij de wijziging van de Kennisgeving in 2011, Stert. 
20 december 2011, nr. 23149. 

Dit is nadrukkelijk iets anders dan het exploiteren van een extra shop op een 
verzorgingsplaats waar al een shop aanwezig is. Daar is geen algemeen belang mee 
gediend. Kortom: meerdere laadpunten op de verzorgingsplaats zijn (mede gelet op de 
(gewenste) groei van het elektrisch rijden) wél gewenst en doelmatig; meerdere shops 
zijn dat niet. 

Ook Fastneds vergelijking van de vergunde situatie met de niet toegestane situatie 
van twee zelfstandige energielaadpunten gaat niet op. Het gebruik van een laadpaal 
naast bestaande parkeerplaatsen op het terrein van een benzinestation leidt niet tot 
een ondoelmatig of onveilig gebruik van de verzorgingsplaats. Er ontstaan geen 
nieuwe verkeersbewegingen en de laadpalen gaan niet ten koste van nog niet 
gebruikte grond op de verzorgingsplaats. Een energielaadpunt als basisvoorziening 
daarentegen is een nieuwe, zelfstandige voorziening op de verzorgingsplaats, die 
veelal wordt uitgevoerd als een laadstation met een eigen toegangsweg en uitweg. Het 
toevoegen van zo'n nieuwe zelfstandige voorziening kan leiden tot andere 
verkeersbewegingen en gaat ten koste van de ruimte op de verzorgingsplaats, die als 
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gezegd schaars is. Om die reden is het gewenst om het aantal energielaadpunten als 
basisvoorziening aan een maximum te binden. Daarom is in de Kennisgeving 
opgenomen dat per verzorgingsplaats slechts één energielaadpunt als basisvoorziening 
wordt toegestaan. 

Zie de meest recente wijziging van de Kennisgeving, Stert. 13 maart 2017, 
nr. 11880. 

Het toestaan van een laadpaal bij een benzinestation is dus niet vergelijkbaar met het 
toestaan van een shop bij een energielaadpunt of het toestaan van twee zelfstandige 
energielaadpunten. Om die reden kan niet worden gesproken van feitelijk zeer 
vergelijkbare gevallen die gelijk behandeld moeten worden. Daar komt bij 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. Ook om die reden kan het beroep van 
Fastned op het gelijkheidsbeginsel niet slagen. De rechtbank heeft daarin dus terecht 
geen aanleiding gezien voor een correctie op het relativiteitsvereiste. 

5.5.2 Reehtszekerheids- en vertrouwensbeginsel 

Fastned stelt dat zij erop mocht vertrouwen dat het beleid uit de Kennisgeving 
betekent dat de verdelingsprocedure betrekking had op álle energielaadpunten (zowel 
basis- als aanvullende voorzieningen). Zij stelt dat de uitleg die de minister nu aan de 
Kennisgeving geeft in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. Daarnaast heeft een 
aantal e-mails bij Fastned de concrete verwachting gewekt dat zij in staat zou worden 
gesteld om de uitleg van de minister aan de rechter voor te leggen. Dat vertrouwen is 
geschonden door de bestreden vergunning te verlenen, aldus Fastned. 

Zoals toegelicht in paragraaf 5.1 van dit verweerschrift geeft Fastned een verkeerde 
uitleg aan de Kennisgeving van 20 december 2011. De rechtbank Amsterdam, de 
rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag hebben allen geoordeeld dat uit de 
Kennisgeving volgt dat energielaadpunten als aanvullende voorzieningen nog steeds 
zijn toegestaan. De minister heeft met het verlenen van de bestreden vergunning 
daaraan dus geen andere uitleg gegeven. Van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel 
is dus geen sprake. Integendeel, het besluit is conform het beleid van de 
Kennisgeving. 

Ook het vertrouwensbeginsel is niet geschonden. In de e-mails van 26 maart 2014 en 
15 januari 2018 wordt Fastned slechts gewezen op de mogelijkheid om bezwaar en 
beroep aan te tekenen tegen een Wbr-vergunning voor een energielaadpunt als 
aanvullende voorziening. Aan deze rechtsmiddelenverwijzing kan niet het 
gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat de minister de Kennisgeving zal 
uitleggen conform de interpretatie die Fastned daaraan geeft. Integendeel, uit de 
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e-mails blijkt nadrukkelijk dat de minister de lezing van Fastned niet deelt. De minister 
heeft dus niet de concrete verwachting gewekt dat Fastned door artikel 3 van de Wbr 
of de Kennisgeving zou worden beschermd. 

Gelet op het vorenstaande geven ook het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel 
dus geen aanleiding voor een correctie op het relativiteitsvereiste. 

6 Conclusie 

De minister concludeert tot ongegrondverklaring van de hoger beroepen. 

3 april 2018 advocaat 

behandeld door A.J. van der Ven 
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag 
(070) 5153431 
(070) 51531 71 
aj. vanderven @pelsrijcken.nl 
11006092 
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