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Hoogedelgestreng college,
A. Inleiding
1.

Ter zitting van 8 augustus a.s. wordt het hoger beroep van Fastned behandeld tegen de
uitspraken van de Rechtbank1 van 8 december 2017 (met zaaknummer 17/1652) en van 22
december
2017
(met
zaaknummer
17/6658)
over
vergunningen
voor
snellaadvoorzieningen bij benzinestations op dezelfde verzorgingsplaatsen als waar
zelfstandige snellaadvoorzieningen van Fastned zijn of komen. Vooruitlopend op die
zitting wil Fastned hierbij reageren op het verweerschrift van de Minister van 3 april 2018.

2.

Snellaadvoorzieningen bij een parkeerplaats naast het benzinestation hebben geen
wezenlijk andere effecten op het veilig en doelmatige gebruik van de verzorgingsplaats
dan dezelfde snellaadvoorzieningen naast een picknicktafel, grasstrook, parkeerplaats, etc.
elders op de verzorgingsplaats. Het is dan ook niet toelaatbaar dat de Minister de
vergunningen voor snellaadvoorzieningen onderverdeeld in twee verschillende
categorieën en vervolgens de categorie voor zelfstandige snellaadvoorzieningen beperkt
tot één per verzorgingsplaats, maar desondanks wel vergunningen blijft verlenen voor de
andere categorie van snellaadvoorzieningen bij een benzinestation of wegrestaurant.

3.

Fastned zal in het navolgende in reactie op het verweerschrift van de Minister toelichten
dat (B) de hiervoor bedoelde uitleg die de Minister en de Rechtbank geven aan de

1

Fastned gebruikt in dit stuk dezelfde definities als in haar aanvullend beroepschrift van 9 februari 2018.

Kennisgeving geen stand kan houden, (C) deze uitleg in strijd is met de systematiek van
de Kennisgeving en (D) de situatie met twee aanbieders van snellaadvoorzieningen op
dezelfde verzorgingsplaats in strijd is met de verkeersveiligheid, ongeacht of deze
voorzieningen volgens de Minister moeten worden aangemerkt als aanvullende
voorzieningen of basisvoorzieningen. In hoofdstuk E zal Fastned ingaan op de stelling van
de Minister dat zij geen belanghebbende is bij de Wbr-vergunning voor
snellaadvoorzieningen op verzorgingsplaats De Hackelaar. In Hoofdstuk F reageert
Fastned ten slotte op de bewering dat het relativiteitsvereiste in de weg zou staan aan de
inhoudelijke beoordeling van de beroepsgronden van Fastned tegen de Wbr-vergunning
voor snellaadvoorzieningen bij het benzinestation op verzorgingsplaats De Andel.
B. Uitleg Kennisgeving
4.

Volgens de Minister moet de Kennisgeving na de wijziging van 20 december 2011 zo
worden uitgelegd dat daaruit volgt dat op dezelfde verzorgingsplaats zowel een Wbrvergunning voor snellaadvoorzieningen als een zelfstandige basisvoorziening kan worden
verleend als een Wbr-vergunning voor snellaadvoorzieningen als een aanvullende
voorziening bij een andere basisvoorziening (benzinestation of wegrestaurant).2 Voor die
laatste categorie vergunningen voor snellaadvoorzieningen komt volgens de Minister
alleen de houder van de Wbr-vergunning voor de desbetreffende basisvoorziening in
aanmerking.

5. De beschikbare vergunningen voor het realiseren en exploiteren van snellaadvoorzieningen worden door de Minister dus in twee categorieën ingedeeld. De eerste
categorie betreft schaarse vergunningen waarvoor meerdere (potentiële) gegadigden zijn.
De onderlinge rangorde tussen de aanvragers voor deze vergunningen is in 2012
vastgesteld door middel van een loting tussen aanvragers van voor 16 januari 2012; voor
latere aanvragers geldt de volgorde van binnenkomst. De andere categorie, Wbrvergunningen voor snellaadvoorzieningen als aanvullende voorzieningen bij een
benzinestation of wegrestaurant, zijn volgens de Minister geen schaarse vergunningen.
Daarvoor komen volgens hem namelijk uitsluitend in aanmerking de houder van het
benzinestation of wegrestaurant waar de snellaadvoorzieningen als aanvullende
voorziening bij worden geplaatst.
6. Het aantal vergunningen voor snellaadvoorzieningen wordt per verzorgingsplaats dus als
volgt beperkt: één vergunning voor zelfstandige snellaadvoorzieningen en één vergunning
per aanwezig benzinestation of wegrestaurant.
7.

2

De redenen voor de Minister om het aantal zelfstandige snellaadvoorzieningen per
verzorgingsplaats tot één te beperken zijn:3

O.a. p. 12 Verweerschrift van de Minister van 3 april 2018.
Staatscourant 13 maart 2017 (productie 10 bij het verzoekschrift om voorlopige voorziening in eerste aanleg van
Fastned inzake De Andel), vgl. p. 5-6 verweerschrift van de Minister van 3 april 2018.
3

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

dat een verkeersveilige inrichting van de verzorgingsplaats die recht doet aan de
doorstroming
van
het
verkeer
niet
gediend
is
met
meerdere
snellaadvoorzieningen op dezelfde verzorgingsplaats;
daarbij speelt een rol dat snellaadvoorzieningen veelal worden vormgegeven met
bijbehorende aan- en afvoerwegen;
de doelmatige inrichting van de schaarse grond van een verzorgingsplaats zich
niet
verdraagt
met
meerdere
snellaadvoorzieningen
op
dezelfde
verzorgingsplaats; en
de weggebruiker door meerdere snellaadvoorzieningen op dezelfde
verzorgingsplaats ook niet extra wordt gefaciliteerd.

8. Twee zelfstandige snellaadvoorzieningen op dezelfde verzorgingsplaats is volgens de
Minister om deze redenen in strijd met het wettelijke criterium van veilig en doelmatig
gebruik van de verzorgingsplaats. Dat geldt ook voor benzinestations; op
verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse snelweg is één benzinestation aanwezig en
worden geen Wbr-vergunningen verleend voor een tweede verkooppunt van benzine en
diesel op dezelfde verzorgingsplaats. Zo is in het ‘Uitvoeringskader verzorgingsplaatsen
rijkswegen’ (Productie M) het uitgangspunt geformuleerd dat verzorgingsplaatsen worden
aangelegd “ten behoeve van de algemene parkeervoorziening en één servicestation ”. In
de brief aan Fastned van 21 maart 2017 bevestigt de Minister expliciet dat er op
verzorgingsplaats De Hackelaar maar één snellaadstation kan komen:4

9. Volgens de Minister geldt die beperking tot één aanbieder niet voor het realiseren en
exploiteren
van
zowel
zelfstandig
gevestigde
snellaadvoorzieningen
als
snellaadvoorzieningen bij een benzinestation of wegrestaurant op dezelfde
verzorgingsplaats. De Minister bakent daarvoor een aparte categorie Wbr-vergunningen
voor snellaadvoorzieningen af waarvoor alleen het desbetreffende benzinestation of
wegrestaurant in aanmerking komen. De reden die de Minister aanvoert voor deze aparte
4

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

categorie vergunningen is dat plaatsing van snellaadvoorzieningen als aanvullende
voorziening “in het algemeen geen bijzondere verkeerskundige maatregelen [vorderen]
ten behoeve van de verkeersveilige voorstroming op de verzorgingsplaats ”.5
10. Fastned heeft in haar aanvullend beroepschrift gemotiveerd toegelicht dat de uitleg van
de Minister dat er een aparte categorie Wbr-vergunning zou zijn voor
snellaadvoorzieningen als aanvullende voorzieningen niet blijkt uit de tekst en systematiek
van de Kennisgeving na de wijziging van 20 december 2011 en in strijd is met de eisen aan
de verdeling van schaarse rechten. 6 De hiervoor (nummer 7) genoemde redenen om het
aantal snellaadvoorzieningen per verzorgingsplaats te beperken, gelden in gelijke mate
voor zelfstandige snellaadvoorzieningen als voor snellaadvoorzieningen bij een
benzinestation. Fastned zal hieronder nader toelichten dat een aparte categorie
vergunningen voor snellaadvoorzieningen gereserveerd voor exploitanten van
benzinestations en wegrestaurants niet gerechtvaardigd is vanwege het veilig en
doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats en evenmin noodzakelijk voor en evenredig
aan een (andere) dwingende reden van algemeen belang. De door de Minister
gehanteerde categorisering van Wbr-vergunningen gebaseerd op een onderscheid tussen
zelfstandig geëxploiteerde snellaadvoorzieningen en snellaadvoorzieningen bij een
benzinestation of wegrestaurant is op grond daarvan ontoelaatbaar vanwege strijd met
de Dienstenrichtlijn, de Wbr en de nationale rechtsbeginselen.
11. Dat betekent uiteraard niet dat snellaadvoorzieningen op zichzelf niet toelaatbaar zouden
zijn bij een benzinestation of wegrestaurant, maar wel dat als deze voor een Wbrvergunning voor snellaadvoorzieningen in aanmerking willen komen zij op dezelfde wijze
als alle andere daarin geïnteresseerde partijen moeten meedingen naar de daarvoor
benodigde Wbr-vergunning. Er bestaat simpelweg geen rechtvaardiging de
benzinestations en wegrestaurants uit te zonderen van de beperkingen die gelden voor
het aantal op dezelfde verzorgingsplaats te vestigen snellaadvoorzieningen.

Eisen aan vergunningstelsels voor schaarse dienstenvergunningen
12. Het exploiteren van snellaadvoorzieningen langs de snelweg kwalificeert als een dienst in
de zin van de Dienstenrichtlijn. Net als een benzinestation7 of een detailhandelsvestiging8.
Een Wbr-vergunning voor een energielaadpunt (waaronder een snellaadvoorziening
wordt begrepen) is dan ook een toestemming om een dienst te mogen aanbieden. Voor
die toestemming zijn, als gezegd, per verzorgingsplaats meer (potentiële) gegadigden dan
er door de Minister vergunningen voor worden verleend.
13. Ter voorkoming van favoritisme en ter waarborging van eerlijke en objectieve toedeling
ervan geeft de Dienstenrichtlijn in hoofdstuk III een kader voor overheidstoestemmingen
voor het aanbieden van diensten. Dat kader geldt ook in zuiver nationale gevallen. 9
5

Staatscourant 13 maart 2017 (productie 10 bij het verzoekschrift om voorlopige voorziening in eerste aanleg van
Fastned inzake De Andel).
6
Nummer 28 e.v. respectievelijk nummer 39 e.v. aanvullend beroepschrift van 9 februari 2018 van Fastned.
7
HvJ EU 11 maart 2010, C-384/08, ECLI:EU:C:2010:133 (Attanasio Group).
8
HvJ EU 30 januari 2018, C-360/15 en C-31/16, ECLI:EU:C:2018:44 (X BV en Visser Vastgoed).
9
Idem.

Bovendien zijn vergelijkbare normen ontwikkeld op basis van het nationale gelijkheids-,
zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel. Schaarse toestemmingen mogen in aantal
alleen worden beperkt vanwege een dwingende reden van algemeen belang, 10 zoals de
verkeersveiligheid. 11 Een vergunningstelsel voor schaarse vergunningen moet op
coherente en systematische wijze de verwezenlijking van de dwingende reden van
algemeen belang nastreven op grond waarvan het aantal vergunningen is beperkt. 12
Bovendien moet dat stelsel waarborgen dat (potentiële) gegadigden voor de schaarse
vergunning onder gelijke en objectieve voorwaarden kunnen meedingen naar het
verwerven ervan.
14. Dat betekent volgens Fastned dat een indeling met een aparte categorie vergunningen
voor snellaadvoorzieningen bij benzinestations of wegrestaurants slechts toelaatbaar zou
zijn als de effecten op de veilige en vlotte verkeersdoorstroming in algemene zin een
onderscheid zouden rechtvaardigen tussen enerzijds zelfstandig gevestigde snellaadvoorzieningen en anderzijds snellaadvoorzieningen bij benzinestations of wegrestaurants.
Daarvan is echter geen sprake, zodat het niet gerechtvaardigd is om de benzinestations
en wegrestaurants uit te zonderen van de beperking aan het aantal per verzorgingsplaats
te verlenen vergunningen voor snellaadvoorzieningen. Het huidige beleid van de Minister
waarin Fastned geen vergunning krijgt voor snellaadvoorzieningen als er op de
desbetreffende verzorgingsplaats al snellaadvoorzieningen zijn, maar het benzinestation
en/of wegrestaurant wel, voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen.

Categorie-indeling snellaadvoorzieningen als basisvoorziening resp. als aanvullende
voorziening voldoet niet aan eisen
15. De Minister slaagt er niet in te onderbouwen dat van snellaadvoorzieningen bij een
benzinestation of wegrestaurant wezenlijk andere effecten zouden uitgaan op de
verkeersveiligheid dan van snellaadvoorzieningen elders op een verzorgingsplaats. Dat
betekent dat er geen rechtvaardiging is voor de door de Minister gehanteerde
categorisering van vergunningen voor dezelfde snellaadvoorzieningen in twee
verschillende categorieën. De Minister baseert het door hem gemaakte onderscheid er
namelijk, als gezegd (nummer 9), op dat snellaadvoorzieningen als aanvullende
voorziening bij een benzinestation of wegrestaurant in het algemeen geen bijzondere
verkeerskundige maatregelen zouden vorderen en snellaadvoorzieningen als
basisvoorziening wel.
16. De relevante verschillen tussen snellaadvoorzieningen als basisvoorziening en
snellaadvoorzieningen als aanvullende voorziening zijn volgens de Minister dat (i) een
snellaadvoorziening als basisvoorziening “veelal wordt uitgevoerd als een laadstation met
een eigen toegangsweg en uitweg” en (ii) ten koste gaat van ruimte op de
10

Artikel 9 Dienstenrichtlijn bepaalt dat vergunningstelsels gerechtvaardigd zijn vanwege een dwingende reden van
algemeen belang, ook uit artikelen 11 lid 1 onder b en 15 lid 2 onder a juncto lid 3 onder b Dienstenrichtlijn schrijft voor
dat kwantitatieve beperkingen gerechtvaardigd zijn op vanwege een dwingende reden van algemeen belang. Daarbij
gelden steeds ook de eisen van non-discriminatie en evenredigheid, HvJ EU 23 december 2015, C-293-14,
ECLI:EU:C:2015:843, overweging 53.
11
HvJ EU 11 maart 2010, C-384/08, ECLI:EU:C:2010:133 (Attanasio Group).
12
ABRvS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1520.

verzorgingsplaats, terwijl een snellaadvoorziening als aanvullende voorziening bij een
benzinestation gebruikmaakt van bestaande parkeerplaatsen. 13
17. Het eerste door de Minister genoemde element gaat zeker niet in algemene zin op.
Zelfstandige snellaadvoorzieningen en snellaadvoorzieningen bij benzinestations richten
zich niet alleen op dezelfde doelgroep in hetzelfde verzorgingsgebied, zij kunnen en
worden ook regelmatig op dezelfde wijze worden vormgegeven als snellaadvoorzieningen
als aanvullende voorzieningen bij een benzinestation of wegrestaurant:
De snellaadvoorzieningen op basis van de Wbr-vergunning voor een energielaadpunt als aanvullende
voorziening op verzorgingsplaats De Andel:

Vergunning voor snellaadvoorzieningen ‘als basisvoorziening’ op verzorgingsplaats Tolnegen:

13

P. 25 verweerschrift van de Minister van 3 april 2018.

Snellaadvoorzieningen met zes laadzuilen en twaalf opstelplaatsen die door de Minister wordt aangemerkt
als aanvullende voorzieningen bij een wegrestaurant op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek west:

Snellaadvoorzieningen op basis van een Wbr-vergunning voor een energielaadpunt als basisvoorziening op
verzorgingsplaatsen Ruyven, Scheiwijk, Aurora, Twaalfmaat en Lingehorst :

Uit de Wbr-vergunning voor de snellaadvoorzieningen
verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek oost:

‘als

basisvoorziening’

van

Fastned

op

18. Het is dus niet zo dat snellaadvoorzieningen als basisvoorziening per definitie als station
worden vormgegeven. Snellaadvoorzieningen als basisvoorziening vereisen dus ook niet
in algemene zin verkeerskundige maatregelen die bij snellaadvoorzieningen als
aanvullende voorziening niet nodig zouden zijn. Evenmin is anderszins in algemene zin
sprake van dusdanig andere gevolgen voor de verkeersveiligheid dat op basis daarvan een
onderverdeling
in
twee
verschillende
categorieën
vergunningen
voor
snellaadvoorzieningen gerechtvaardigd is. Zie bijvoorbeeld het zelfstandige
snellaadstation op verzorgingsplaats Lemsterhop:
De plek op de verzorgingsplaats was voorheen in gebruik als parkeervoorziening:

Nu is daar een zelfstandig snellaadstation gekomen met een aansluiting op de
doorgaande route door een toe- en afrit, waarbij niet is vol te houden dat de effecten op
de veilige doorstroming groter waren geweest als in plaats daarvan alleen de snelladers
waren geplaatst bij het al bestaande parkeervak:

19. Ook op bijvoorbeeld verzorgingsplaats De Kroon is niet vol te houden dat van de toe- en
afrit bij het snellaadstation effecten op de veilige verkeersdoorstroming zouden uitgaan
die rechtvaardigen dat uit die optiek sprake zou zijn van een aparte categorie
vergunningen:

20. Onderstaande luchtfoto van de (blauw omlijnde) laadvoorzieningen op verzorgingsplaats
De Kroon laat goed zien dat het voor de inpassing en ruimtebeslag op de
verzorgingsplaats niet uitmaakt of voor deze voorziening een Wbr-vergunning als
basisvoorziening is verleend, omdat de voorziening is aangevraagd door een zelfstandige
aanbieder of een Wbr-vergunning als aanvullende voorziening, omdat de vergunning is
aangevraagd door de houder van de Wbr-vergunning voor het wegrestaurant. Het zou ook
geen verschil maken voor ruimtebeslag en inpassing als dezelfde voorziening bij twee
andere parkeerplaatsen zou worden geplaatst (terwijl daar door de Minister zijn
onderscheid tussen snellaadvoorzieningen als basisvoorziening resp. als aanvullende
voorziening op wordt gebaseerd).

Verzorgingsplaats De Kroon

21. Ook gaat niet op dat ruimte geen heikel punt zou zijn voor snellaadvoorzieningen als
aanvullende voorzieningen bij een benzinestation of wegrestaurant en dat deze daarom
zijn uitgezonderd van de door de Minister gehouden verdelingsprocedure.14 In de eerste
plaats staat in de Kennisgeving van 13 maart 2017 juist dat voortschrijdend inzicht de
Minister ertoe heeft gebracht ook bij voldoende ruimte op de verzorgingsplaats geen
tweede aanbieder van snellaadvoorzieningen als basisvoorziening toe te staan. 15 Die
beperking tot één aanbieder van snellaadvoorzieningen is er dus niet op gebaseerd dat
fysieke ruimte zou ontbreken voor meerdere snellaadvoorzieningen.
22. Bovendien is het simpelweg onjuist dat snellaadvoorzieningen als aanvullende
voorzieningen geen ruimte in beslag zouden nemen en snellaadvoorzieningen als
basisvoorzieningen wel. De aan De Wegman op verzorgingsplaats De Hackelaar vergunde
snellaadvoorzieningen hebben een omvang van vier snelladers bij evenzoveel
opstelplaatsen. Deze ‘aanvullende voorziening’ is daarmee twee keer zo groot als de
meeste snellaadstations ‘als basisvoorziening’. Snellaadvoorzieningen bij een
benzinestation veranderen het gebruik van bestaande parkeerplaatsen (vier op
14
15

P. 14 verweerschrift van de Minister van 3 april 2018.
“Het huidige beleid sluit niet uit dat bij voldoende ruimte op een verzorgingsplaats meerdere exploitanten van

elektrische laadpunten als basisvoorziening kunnen worden toegelaten. Voortschrijdend inzicht leidt tot de
vaststelling dat een doelmatige inrichting van de schaarse grond op een verzorgingsplaats zich niet verdraagt met
de aanwezigheid van een tweede exploitant”, Staatscourant 13 maart 2017 (productie 10 bij het verzoekschrift om
voorlopige voorziening in eerste aanleg van Fastned inzake De Andel).

verzorgingsplaats De Hackelaar en twee op verzorgingsplaats De Andel) naar
opstelplaatsen voor opladende elektrische auto’s. Zij gaan dus ten koste van bestaande
parkeergelegenheid en nemen ruimte in beslag op de verzorgingsplaats die niet meer
gebruikt kan worden voor de andere functies daarvan. Illustratief daarvoor is dat gelijktijdig
met het aanvragen van de snellaadvoorzieningen De Wegman ook het realiseren van extra
parkeerplaatsen bij het benzinestation op verzorgingsplaats De Hackelaar heeft
aangevraagd. Kennelijk was het aantal parkeerplaatsen onvoldoende na het omzetten van
vier bestaande parkeerplaatsen naar snellaadvoorzieningen. Om de gevraagde extra
parkeerplaatsen bij het benzinestation te kunnen realiseren is eerst het concessiegebied
uitgebreid om in de grasstrook rechtsonder extra parkeerplaatsen te kunnen aanleggen:
Oorspronkelijke concessiegebied:

Verruiming van het concessiegebied om daarbinnen extra parkeerplaatsen bij het benzinestation te
faciliteren:

23. Snellaadvoorzieningen als basisvoorziening kunnen, en worden ook regelmatig, zoals
hierboven is gebleken, op exact dezelfde manier vormgegeven. Deze kunnen ook bij
bestaande parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen zelfstandige
snellaadvoorzieningen worden gerealiseerd op delen van een verzorgingsplaats die
daarvoor niet in gebruik waren voor een van de andere functies van de verzorgingsplaats,
zodat er geen ruimte verloren gaat voor parkeren of andere op weggebruikers gerichte
voorzieningen. Dat is bijvoorbeeld het geval op verzorgingsplaatsen Den Ruygen Hoek
oost (zie de hierboven onder nummer 17 weergegeven passage uit de aan Fastned
verleende vergunning) en De Hackelaar (zie luchtfoto hieronder na nummer 25).
24. Een “eigen toegangsweg en uitweg” is dus niet vereist voor snellaadvoorzieningen als
basisvoorziening evenmin leidt het per se tot nadelige gevolgen voor de veilige
doorstroming van het verkeer. Zo overwoog de Minister in de Wbr-vergunning voor het
snellaadstation van Fastned op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek oost dat dat
laadstation vanwege de locatie ervan op de verzorgingsplaats geen invloed heeft op het
verkeer (zie de hierboven onder nummer 17 weergegeven passage uit de aan Fastned
verleende vergunning). Uit de luchtfoto van verzorgingsplaats De Hackelaar blijkt
bovendien dat de toe- en afrit van het zelfstandige snellaadstation van Fastned niet een
dusdanig beslag legt op de beschikbare ruimte dat daardoor een aparte categorisering
wordt gerechtvaardigd. Evenmin belemmeren deze toe- en afrit op enige manier de vlotte
en veilige doorstroming van het verkeer op verzorgingsplaats De Hackelaar.
25. Uit onderstaande luchtfoto van verzorgingsplaats De Hackelaar blijkt dat de vergunde
snellaadvoorziening als aanvullende voorziening in de vorm van vier parkeerplaatsen met
vier snelladers bij het bestaande benzinestation ook elders op de verzorgingsplaats als
basisvoorziening had kunnen worden ingepast, bijvoorbeeld op de weergegeven blauw
omlijnde plek maar ook elders op de verzorgingsplaats:

26. Deze luchtfoto van verzorgingsplaats De Hackelaar maakt duidelijk dat de beschikbare
fysieke ruimte niet dé reden kan zijn om enerzijds een tweede exploitant van
snellaadvoorzieningen niet toe te laten op de verzorgingsplaats, maar anderzijds dezelfde
snellaadvoorzieningen bij het benzinestation wel. Of de bestaande parkeerplaatsen waar
snellaadvoorzieningen komen bij het benzinestation liggen of elders op de verzorgingsplaats maakt voor de inpassing niet uit. Dezelfde snellaadvoorziening bij een parkeerplaats
tegenover een grasstrook vordert geen verkeerskundige maatregelen die niet nodig
zouden zijn als de snellaadvoorziening op een parkeerplaats tegenover het benzinestation
zou komen.
27. Ook op verzorgingsplaats De Andel is de fysieke ruimte niet dusdanig beperkt dat daarom
geen tweede zelfstandig snellaadstation zou kunnen worden gerealiseerd:

28. Er is, kortom, geen dwingende reden van algemeen belang op grond waarvan het
gerechtvaardigd zou zijn een aparte categorie Wbr-vergunningen af te bakenen voor
snellaadvoorzieningen als aanvullende voorzieningen en die categorie vervolgens te
reserveren voor benzinestations en wegrestaurants. Het is dan ook in strijd met het
gelijkheidsbeginsel om speciaal voor benzinestations en wegrestaurants vergunningen te
reserveren voor het exploiteren van snellaadvoorzieningen waar andere gegadigden niet
voor in aanmerking kunnen komen.

Toekennen voordelen aan onderneming waaraan bijzondere rechten zijn verleend niet
toegestaan
29. Artikel 106 VWEU verbiedt Lidstaten om ondernemingen waaraan bijzondere of
uitsluitende rechten zijn verleend op die grond ook andere voordelen toe te kennen. De

benzinestations hebben van de Nederlandse Staat een exclusief recht gekregen op de
verkoop van motorbrandstoffen op verzorgingsplaatsen langs de snelweg en kwalificeren
daarmee als ondernemingen waaraan bijzndere of uitsluitende rechten zijn verleend. Het
is op grond daarvan niet toegestaan om benzinestations het recht op het exploiteren van
snellaadvoorzieningen toe te kennen omdat zij benzinestation zijn, terwijl andere
gegadigden op dezelfde verzorgingsplaats geen snellaadvoorzieningen meer mogen
exploiteren omdat de vergunning daarvoor al vergeven is. Het zonder enige vorm van
mededinging en buiten de gehouden verdelingsprocedure om aan benzinestations
beschikbaar stellen van Wbr-vergunning voor snellaadvoorzieningen, zoals de Minister
doet met betrekking tot snellaadvoorzieningen als aanvullende voorziening, mag dus niet.

Stelling Minister dat geen sprake is van schaarse vergunningen onjuist
30. De Minister is van mening dat het toetsingskader voor schaarse vergunningen niet van
toepassing is, omdat Wbr-vergunningen voor snellaadvoorzieningen als aanvullende
voorziening geen schaarse publieke rechten zouden kunnen zijn:16

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.
31. Dat er per vergunning maar één gegadigde kan zijn voor de vergunning voor de categorie
snellaadvoorzieningen als aanvullende voorziening bij een benzinestation of
wegrestaurant is het gevolg van de eigen beleidsmatige keuze van de Minister om deze
categorie-indeling te hanteren. Die eigen beleidsmatige keuze kan zelf uiteraard niet een
dwingende reden van algemeen belang vormen op grond waarvan het gerechtvaardigd
zou zijn dat er maar één gegadigde is. Dan zou namelijk sprake zijn van een
cirkelredenering. Zoals hiervoor aangetoond is er ook uit oogpunt van ruimtebeslag en de
effecten op de veilige en vlotte doorstroming van het verkeer geen rechtvaardiging voor
de indeling van snellaadvoorzieningen bij benzinestations of wegrestaurants in een aparte
categorie Wbr-vergunningen.
32. Er is ook geen sprake van een situatie waarin uitsluitend een bepaalde ondernemer de
snellaadvoorzieningen kan exploiteren, zodat geen mededinging naar de benodigde
vergunning mogelijk zou zijn. Van een dergelijke uniciteit is sprake als de desbetreffende
dienst om artistieke of technische redenen slechts door een specifieke partij kan worden
verleend. 17 Dat doet zich bij snellaadvoorzieningen niet voor. Deze hebben geen
technische samenhang met andere voorzieningen van een benzinestation, er zijn
meerdere partijen die ze kunnen exploiteren en er zijn ook verschillende locaties op de
verzorgingsplaats waar deze voorzieningen kunnen komen. Kortom, benzinestations en
wegrestaurants beschikken niet over unieke technische, artistieke of andere vaardigheden
16
17
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op grond waarvan het gerechtvaardigd zou zijn de aan deze partijen te verlenen Wbrvergunning voor snellaadvoorzieningen zonder enige verdelingsprocedure uitsluitend aan
hen te verlenen.
33. De Minister stelt voorts nog dat geen sprake is van een situatie waarin iedere
mededingingsruimte wordt uitgesloten, omdat het recht op het exploiteren van een
benzinestation op grond van de ‘Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van
motorbrandstoffen’ (ook wel: de Benzinewet genoemd) iedere 15 jaar wordt geveild. Die
veiling heeft echter geen betrekking op een exploitatierecht voor het leveren van
elektriciteit ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s, aldus Gerechtshof Den
Haag. 18 De veiling heeft uitsluitend betrekking op het huurrecht voor een
motorbrandstofverkooppunt, waaronder elektriciteit dus niet valt. Het veilen van het
huurrecht voor een motorbrandstofverkooppunt vormt dan ook geen rechtvaardiging om
benzinestations als houders van het exclusieve recht om op een verzorgingsplaats
motorbrandstoffen te mogen verkopen automatisch ook het voordeel toe te kennen om
buiten de daarvoor gehouden verdelingsprocedure om op een later tijdstip ook
snellaadvoorzieningen te mogen exploiteren. Dit terwijl andere partijen (zoals bijvoorbeeld
Ionity) niet meer voor een vergunning daarvoor in aanmerking komen.

Tussenconclusie
34. De uitleg die de Minister en de Rechtbank geven aan de Kennisgeving leidt niet tot een
coherent en systematisch systeem ter waarborging van de verkeersveiligheid als
dwingende reden van algemeen belang op grond waarvan het aantal te verlenen
vergunningen is beperkt. De effecten van snellaadvoorzieningen bij een benzinestation op
het veilig en doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats onderscheiden zich niet (in
voldoende mate) van de effecten daarop die uitgaan van zelfstandige snellaadvoorzieningen. Een aparte categorie vergunningen waarvoor met uitsluiting van alle
andere alleen de benzinestations en wegrestaurants in aanmerking komen is dus niet
gerechtvaardigd.
35. Aan de andere kant voldoet de uitleg van de Kennisgeving dat alle daarin geïnteresseerde
partijen (dus inclusief benzinestations) op dezelfde wijze konden meedingen naar de
benodigde vergunningen voor het exploiteren van snellaadvoorzieningen wel aan de
eisen die de Dienstenrichtlijn en het gelijkheidsbeginsel stellen aan de verdeling van
vergunningen waarvoor meer (potentiële) gegadigden zijn dan te verlenen
vergunningen.19
C. Strijd met systematiek en doel Kennisgeving
36. Niet alleen ontbreekt een dwingende reden van algemeen belang voor het de ene keer
aanmerken van snellaadvoorzieningen als basisvoorziening en de andere keer als
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aanvullende voorziening, dat is ook nog in strijd met de systematiek en de ten tijde van
belang kenbare doelstelling van de Kennisgeving.20

Huidige uitleg Minister ten tijde van beleidswijziging onlogisch gelet op de doelstelling
van die wijziging
37. Het verschillend behandelen van twee categorieën Wbr-vergunningen voor
snellaadvoorzieningen is tegenstrijdig aan het doel van de beleidswijziging van 20
december 2011. Immers, door het verschil in behandeling brengt de Minister de
benzinestations en wegrestaurants in een bevoorrechte positie. Zij mochten rustig de
marktontwikkelingen afwachten en hoefden dus geen aanloopverliezen te nemen. Als
elektrisch rijden inderdaad een succes zou worden, dan waren deze partijen – in de uitleg
van de Minister – verzekerd van een vergunning voor het aanbieden van
snellaadvoorzieningen. Zij mochten dus stilzitten. Andere partijen konden dat niet, omdat
ze dan niet meer in aanmerking zouden komen voor de benodigde vergunningen. Het
expliciete doel van de beleidswijziging van 20 december 2011 was om snelle aanleg van
snellaadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen langs de snelweg te faciliteren. 21 Gelet
daarop is het niet logisch om vergunningen te reserveren voor stilzittende partijen. De
enige logische uitleg is dan ook dat als snellaadvoorzieningen nog steeds ook een
aanvullende voorziening konden zijn nadat zij waren aangemerkt als basisvoorziening dat
dan de verdelingsprocedure op beide categorieën Wbr-vergunningen zag.
38. Gelet op de doelstelling lag het dus voor de hand dat de verdelingsprocedure betrekking
had op alle vergunningen voor snellaadvoorzieningen. Immers, het reserveren van een
aparte categorie vergunningen voor dezelfde snellaadvoorzieningen op dezelfde
verzorgingsplaatsen die uitsluitend door de benzinestations en/of wegrestaurants op elk
door hen gewenst moment verkregen kunnen worden, heeft een remmende werking op
de aanleg van die voorzieningen door andere partijen. Die partijen zouden dan namelijk
voor de marktontwikkeling uit moeten investeren en hun latere concurrenten op dezelfde
verzorgingsplaats niet. De huidige uitleg van de Kennisgeving is dus contraproductief aan
de expliciete doelstelling van de beleidswijziging van 20 december 2011. Destijds
betrokken personen hebben het beleid en de verdelingsprocedure ook niet begrepen op
de wijze waarop de Minister het thans uitlegt.22 Een behoorlijk oplettende inschrijver kon
en hoefde ten tijde van de inschrijfperiode dus geen rekening ermee te houden dat er een
aparte categorie Wbr-vergunningen voor snellaadvoorzieningen was gereserveerd die
buiten de verdelingsprocedure om uitsluitend aan de benzinestations en wegrestaurants
zouden worden verleend.
39. Anders dan de Minister en Rechtbank stellen23 volgt uit de zin in de toelichting over de
situatie voorafgaand aan de beleidswijziging dat het overigens mogelijk was voor om
snellaadvoorzieningen
als aanvullende voorziening te realiseren niet dat
snellaadvoorzieningen ook na de beleidswijziging nog aanvullende voorzieningen waren
20
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én dat die vergunningen waren uitgezonderd van de beperking voor het aantal per
verzorgingsplaats te vestigen snellaadvoorzieningen en buiten de verdelingsprocedure
om later alsnog beschikbaar waren voor de benzinestations en wegrestaurants. Als de
Minister twee categorieën Wbr-vergunningen voor snellaadvoorzieningen had willen
afbakenen en deze op dergelijke verschillende wijze had willen verdelen dan had hij dat
duidelijk in de Kennisgeving moeten opnemen.
40. Op de zitting van 28 november 2017 van de Rechtbank inzake De Hackelaar gaf de
Minister aan dat zijn belang erin is gelegen te voorkomen dat Fastned een monopolie
krijgt. Zie de zittingsaantekeningen:24

Zou fijn zijn om duidelijkheid te krijgen van de rechtbank. Niet de bedoeling dat
Fastned een monopolie krijgt. Wijziging kennisgeving is ingestoken omdat de
benzinepomphouders niet uit zichzelf die energielaadpunten gingen realiseren. Toen
ook externe 3e partijen toegelaten.
41. Dit is overduidelijk een belang dat pas na de verdelingsprocedure naar boven kan zijn
gekomen. Immers, eerder was niet bekend ten aanzien van hoeveel verzorgingsplaatsen
Fastned op de eerste plek in de rangorde terecht was gekomen. De Kennisgeving bevat
geen beperking voor het aantal verschillende verzorgingsplaatsen ten aanzien waarvan
een partij over de benodigde Wbr-vergunning voor snellaadvoorzieningen kan
beschikken. Ook zijn de vergunningen voor bepaalde tijd verleend en zullen deze na
afloop daarvan opnieuw kunnen worden verdeeld. Indien de Minister desondanks van
mening is geworden dat de door de verdelingsprocedure ontstane situatie onwenselijk is,
dan had hij daarover met Fastned in gesprek moeten treden om te bezien welke oplossing
mogelijk is. Een later opgekomen inzicht kan echter geen rechtvaardiging zijn om de
verdelingsprocedure uit de Kennisgeving achteraf anders uit te leggen dan ten tijde van
de inschrijfperiode voor Fastned en andere (potentiële) inschrijvers kenbaar was. Dat zou
een inbreuk zijn op het transparantie-, gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel.

Opbouw Kennisgeving en lotingsprocedure maken niet duidelijk dat verdelingsprocedure
was beperkt tot zelfstandige snellaadvoorzieningen
42. De Minister stelt verder dat uit de Kennisgeving blijkt dat de verdelingsprocedure uit 2012
uitsluitend betrekking had op snellaadvoorzieningen als basisvoorziening, omdat de
verdelingsprocedure is opgenomen in hoofdstuk 2a van de Kennisgeving.25 De Minister
stelt vervolgens: “De verdelingsprocedure had blijkens de opbouw van de Kennisgeving

immers uitsluitend betrekking op de ontstane mogelijkheid om een energielaadpunt als
basisvoorziening toe te staan.”
43. Allereerst valt op dat de Minister – terecht – niet stelt dat uit de tekst van de Kennisgeving
zou blijken dat de verdelingsprocedure slechts betrekking zou hebben op vergunningen
voor snellaadvoorzieningen als basisvoorziening, maar dat dat uit de opbouw zou moeten
24
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volgen. Ook uit de opbouw van de Kennisgeving na de wijziging van 20 december 2011
blijkt echter niet dat er twee categorieën vergunningen voor energielaadpunten zouden
zijn. Nog belangrijker, er blijkt al helemaal niet uit dat vergunningen voor
snellaadvoorzieningen als aanvullende voorziening zouden zijn uitgezonderd van de
verdelingsprocedure voor Wbr-vergunningen voor energielaadpunten. Het onderscheid
tussen basisvoorzieningen en aanvullende voorzieningen komt in de Kennisgeving
(hoofdstuk 3) pas na het hoofdstuk over het energielaadpunt (hoofdstuk 2a). 26 Het
hoofdstuk over het energielaadpunt (waaronder ook snellaadvoorzieningen worden
begrepen) heeft drie onderwerpen. Het eerste onderwerp zijn de “Technische eisen” die
voor alle snellaadvoorzieningen gelijkelijk gelden. Dat geldt ook voor de meeste
voorschriften in het tweede deel over de “Concessieduur en termijnen”, zo blijkt
bijvoorbeeld uit de Wbr-vergunning voor de snellaadvoorzieningen bij het benzinestation
op verzorgingsplaats De Hackelaar.27 Dat het derde onderwerp van hoofdstuk 2a over de
“Procedure” geen betrekking zou hebben op vergunningen voor snellaadvoorzieningen die de Minister aanmerkt als aanvullende voorziening volgt dus niet uit de opbouw van de
Kennisgeving. 28 De Minister slaagt er dan ook niet in te onderbouwen dat het voor 16
januari 2012 (sluiting inschrijfperiode) kenbaar zou zijn geweest dat snellaadvoorzieningen
bij benzinestations of wegrestaurants uitgezonderd zouden zijn van de
verdelingsprocedure.
44. De Minister wijst in dat verband nog op het proces-verbaal van de op 27 april 2012 door de
notaris van de Staat verrichte loting.29 Die loting hield verband “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 ”. 30 Daarbij is niet kenbaar
gemaakt dat die volgorde uitsluitend betrekking zou hebben op energielaadpunten die
de Minister als basisvoorziening aanmerkt en dat deze niet zou gelden voor een aanvraag
voor dezelfde snellaadvoorzieningen als de Minister die aanmerkt als energielaadpunten
als aanvullende voorziening bij een benzinestation of wegrestaurant.
45. Het is logisch dat die loting plaatsvond onder het uitgangspunt dat vanaf 10 januari 2012
als basisvoorziening op verzorgingsplaatsen ook energielaadpunten zijn toegestaan, zoals
de Minister terecht opmerkt. 31 Immers, daardoor konden er meerdere gegadigden zijn
voor “een vergunning van de Staat voor het hebben van een energielaadpunt op een
verzorgingsplaats” waartussen moest worden geloot. Uit deze tekst in het proces-verbaal
26
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van loting blijkt niet dat dezelfde snellaadvoorzieningen die nu waren aangemerkt als
basisvoorzieningen ook nog steeds konden worden aangemerkt als aanvullende
voorzieningen. Evenmin blijkt eruit dat dergelijke energielaadpunten als aanvullende
voorziening van de verdelingsprocedure zouden zijn uitgezonderd zodat ze later, op elk
door het benzinestation of wegrestaurant gewenste moment, alsnog konden worden
gerealiseerd.
46. Volgens de Minister is het verder niet geloofwaardig dat de verdelingsprocedure voor Wbrvergunningen voor snellaadvoorzieningen ook betrekking zou hebben gehad op
snellaadvoorzieningen als aanvullende voorzieningen bij benzinestations, omdat
aanvullende voorzieningen louter gerealiseerd kunnen worden door de exploitant van de
basisvoorziening. 32 Als het aantal snellaadvoorzieningen per verzorgingsplaats wordt
beperkt, is loten tussen alle gegadigden echter wel degelijk een voor de hand liggende
verdelingsmethode. In eerste instantie oordeelde de Minister maximaal twee aanbieders
van snellaadvoorzieningen per verzorgingsplaats toelaatbaar, 33 later is dat – als gezegd –
hooguit één aanbieder geworden. Als voor die beschikbare vergunningen wordt geloot
dan kan daaruit volgen dat één of twee zelfstandige exploitant(en) en/of een
benzinestation in aanmerking komt voor de Wbr-vergunning(en). Dat een zelfstandige
exploitant het aldus verkregen recht op een vergunning voor snellaadvoorzieningen niet
kan gebruiken om die snellaadvoorzieningen bij een benzinestation te vestigen, maar wel
elders op dezelfde verzorgingsplaats, maakt daarvoor niet uit.

Snelladen logischerwijs geen aanvullende voorziening op verkoop motorbrandstof
47. Fastned heeft toegelicht dat automobilisten of brandstof komen tanken of elektriciteit
opladen maar niet allebei. 34 Het zijn dus elkaar uitsluitende voorzieningen. De Minister
stelt zich desondanks op het standpunt dat snelladen een logische aanvullende
voorziening is bij een benzinestations, omdat er hybride auto’s zijn die dan kunnen
snelladen en benzine tanken op dezelfde locatie.35 De Minister heeft daarbij oog op de
Mitsubishi Outlander, de enige hybride auto die technisch gezien gebruik kan maken van
snelladers. Die auto’s kunnen echter hooguit in 20 à 25 minuten ongeveer 30 kilometer
bereik op hun elektromotor bijladen. Het ligt niet voor de hand om na het tanken van
benzine op een verzorgingsplaats langs de snelweg ook nog 25 minuten te gaan opladen
voor 30 kilometer bereik op de elektromotor. Ook mag dit niet tegelijkertijd gebeuren in
verband met het verbod op ontstekingsbronnen in de directe nabijheid van een
afleverpomp van benzine of diesel. De Minister heeft zijn stelling dat snelladen vanwege
de aanwezigheid van hybride auto’s een logische aanvullende voorziening zou zijn voor
een benzinestation dan ook niet aannemelijk gemaakt.
48. De uitleg van de Minister doortrekkende zouden benzinepompen bij een snellaadstation
ook aanvullende voorzieningen zijn. Plaatsing daarvan vordert geen verkeerskundige
32
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maatregelen, zodat in de uitleg van de Minister vanuit veilig en doelmatig gebruik van de
verzorgingsplaats geen belemmeringen bestaan om de benodigde Wbr-vergunning te
verlenen. Dit is volgens Fastned onjuist, maar wel de consequentie van de redenering van
de Minister.
D. Twee aanbieders snellaadvoorzieningen op dezelfde verzorgingsplaats in strijd met
verkeersveiligheid
49. Dat vanwege het veilig en doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats het aantal
aanbieders van snellaadvoorzieningen per verzorgingsplaats moet worden beperkt, staat
tussen partijen niet ter discussie. Partijen verschillen wel van inzicht over de stelling van de
Minister dat twee aanbieders van een zelfstandig snellaadstation niet veilig en doelmatig
is, maar een tweede aanbieder wel toelaatbaar is als de snellaadvoorzieningen bij een
benzinestation of wegrestaurant worden gerealiseerd.
50. Fastned heeft toegelicht dat er om twee redenen onveilige verkeerssituaties ontstaan als
gevolg van twee (of meer) aanbieders van snellaadvoorzieningen op dezelfde
verzorgingsplaats. Ten eerste omdat er onzeker en dus gevaarlijk rijgedrag ontstaat als
automobilisten op de eerste splitsing na het verlaten van de snelweg een keuze moeten
maken tussen twee aanbieders van snellaadvoorzieningen zonder dat zij kunnen
beschikken over alle voor die keuze nodige actuele informatie. Ten tweede leidt het tot
verkeer dat tegen de ingestelde rijrichting in over de verzorgingsplaats van de ene naar de
andere aanbieder rijdt.
51. De situatie van twee aanbieders van snellaadvoorzieningen op verzorgingsplaats De
Hackelaar is door de Minister in het geheel niet beoordeeld. De vergunning voor
snellaadvoorzieningen bij het benzinestation is verleend zonder rekening te houden met
een zelfstandig snellaadstation op dezelfde verzorgingsplaats. 36 Uit het Memo
verkeersonderzoek (Productie N) dat als bijlage 2 bij de vergunning voor het
snellaadstation van Fastned hoort, volgt ook dat de concrete situatie van twee aanbieders
van snellaadvoorzieningen op deze verzorgingsplaats niet is beoordeeld:
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52. De reden dat de Minister twee aanbieders van snellaadvoorzieningen in algemene zin
toelaatbaar acht, is dus omdat het risico op spookrijden op een aantal andere
verzorgingsplaatsen ook al is geaccepteerd. Dat kan geen onderbouwing vormen van het
toelaten van twee aanbieders van snellaadvoorzieningen op de verzorgingsplaatsen De
Hackelaar en De Andel. De ervaring op de verzorgingsplaatsen met twee aanbieders van
snellaadvoorzieningen is dat daar daadwerkelijk tegen de rijrichting in over de
verzorgingsplaats wordt gereden. Dat kan leiden tot chaotische en gevaarlijke situaties:

Foto van verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek oost waarop duidelijk te zien is dat een automobilist (bovenin links
van het midden) tegen het verkeer in het snellaadstation is binnengereden.

53. In het memo waarmee de Minister poogt te weerleggen dat zich onveilige situaties zullen
voordoen staat:37

De kans dat alle laadpunten nét voor hem bezet raakten zodat hij de maximale 20
minuten moet wachten, is nihil.
54. De hierboven (onder nummer 50) weergegeven foto toont de onjuistheid van die stelling
aan. De situatie zal zich gelet op de toename van het aantal elektrische auto’s steeds vaker
voordoen.
55. Dat automobilisten ondanks het verbod daarop om egoïstische redenen toch tegen het
verkeer in gaan rijden, bleek recentelijk toen de Leidsche Rijntunnel in Utrecht door een
ongeluk tijdelijk dicht was en 50 automobilisten hun auto keerden en tegen de rijrichting
in over de vluchtstrook terug naar de oprit van de snelweg reden:38
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56. Dat bevestigt de conclusie van de Verkeerspsycholoog GTi dat:

Als de weggebruiker niet hoeft te kiezen omdat er slechts één mogelijkheid is (en geen
twee), dan is alle risico weggenomen. Er is bovendien een gerede kans dat een
weggebruiker als hij ervaart een foute keuze te hebben gemaakt met betrekking tot
het oplaadpunt, tegen het verkeer in gaat rijden om zijn fout te herstellen. Dit is
absoluut onverstandig en gevaarlijk, maar vanuit zijn egoistisch gezichtspunt zeer
goed mogelijk. Dat dient voorkomen te worden.
57. Uit het voornoemde Memo verkeersonderzoek (Productie N) blijkt verder dat
Rijkswaterstaat geen onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid

als op de eerste splitsing moet worden gekozen tussen twee aanbieders van
snellaadvoorzieningen:

58. Uit het deskundigenrapport van de Verkeerspsycholoog GTi blijkt juist dat het maken van
de keuze tussen twee aanbieders van snellaadvoorzieningen op de eerste splitsing tot
twijfel en dus tot onzeker rijgedrag leidt. Onzeker rijgedrag levert gevaarlijke situaties op.
Het voorkomen ervan is dan ook een van de grondbeginselen van de ‘Duurzaam Veilig’principes. 39 Die principes houden dan ook onder meer in dat de keuzes voor
automobilisten simpel en helder moeten zijn, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid verwoordt dat als volgt:40

Voorspelbaar eigen verkeersgedrag en dat van anderen, wil zeggen dat de routekeuze
en de manoeuvres voor alle verkeersdeelnemers overal en altijd begrijpelijk en
eenvoudig gehouden worden. Het heeft te maken met de tijd en moeite die het kost
en die beschikbaar moet zijn om de juiste route te vinden, de manoeuvres goed uit te
voeren en te anticiperen op het gedrag van de andere weggebruikers.
59. De recente ‘DV3 – Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-203. Principes voor ontwerp en
organisatie van een slachtoffervrij verkeerssysteem’ bevat een actualisatie van de
‘Duurzaam Veilig’-principes van Rijkswaterstaat.41 Die visie vestigt de aandacht erop dat
lange tijd werd gedacht dat verkeersveiligheid het beste werd gediend door de
verkeersdeelnemers beter te informeren, te trainen, regels te stellen en overtredingen te
bestraffen. Geleidelijk is men echter tot het inzicht gekomen dat de effecten daarvan
beperkt zijn en juist het ontwerp van het wegsysteem belangrijk is bij het ontstaan of juist
het voorkomen van fouten en gevaarlijk gedrag. Volgens de visie moet het systeem worden
aangepast aan wat mensen kunnen en willen (‘ safety by design’).42 Daarbij moet rekening
worden gehouden met de menselijke maat en menselijke eigenschappen zoals ‘mensen
maken af en toe fouten, ook indien ze goed zijn opgeleid, geïnformeerd en getraind’,
‘mensen kunnen beperkte hoeveelheden informatie tegelijkertijd verwerken’ en ‘mensen
39
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handelen nogal eens vanuit motieven die niet zonder meer ideaal zijn voor de
verkeersveiligheid’. 43 In de achtergronden bij het rapport wordt de in acht te nemen
psychologica als volgt toegelicht:44

Om fouten van verkeersdeelnemers te voorkomen, is de inrichting van het
verkeerssysteem goed afgestemd op de competenties van met name oudere
verkeersdeelnemers. Dit betekent dat informatie vanuit de weginrichting,
wegomgeving, verkeersborden en regelgeving, en vanuit het voertuig voor hen
waarneembaar, begrijpelijk, geloofwaardig, relevant en uitvoerbaar is voor ouderen en
daarmee voor (vrijwel) alle verkeersdeelnemers. Daarnaast is het verkeerssysteem
idealiter zo ingericht dat veilige gedragskeuzen zo min mogelijk afhankelijk zijn van
individuele keuzen van verkeersdeelnemers of hun omgeving.
60. Fastned wijst erop dat de deskundigenrapporten van Royal Haskoning DHV en de
Verkeerspsycholoog GTi ook rekening houden met deze menselijke maat en als gevolg
daarvan uit veiligheidsoogpunt wenselijke inrichting van de verzorgingsplaats. De Minister
gaat er daarentegen ten onrechte nog vanuit dat met het plaatsen van informerende
bebording onveilig verkeersgedrag kan worden voorkomen.
61. De verkeerskundigen van Royal Haskoning DHV hebben aan de hand van de ‘Duurzaam
Veilig’-principes getoetst wat de gevolgen zijn van een tweede aanbieder van
snellaadvoorzieningen op dezelfde verzorgingsplaats. Royal Haskoning DHV concludeert
onder andere:45

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
verzorgingsplaats tot onzeker gedrag. Conclusie: de realisatie van twee laadstations op
één verzorgingsplaats voldoet niet aan de drie principes van Duurzaam Veilig .
en:

Het toepassen van twee basisvoorzieningen die dezelfde functie vervullen (waaronder
ook twee separate voorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen) is
ongewenst aangezien dit niet past binnen de eisen volgens de principes van
Duurzaam Veilig (verkeersveiligheid) en een vlotte en veilige afhandeling van verkeer
op verzorgingsplaatsen.
62. Een automobilist die de snelweg verlaat om op verzorgingsplaats De Hackelaar of De
Andel te gaan opladen zal een keuze moeten maken tussen snelladen bij Fastned of bij
Shell. Die keuze zal onder andere afhangen van wachttijd, laadduur, prijs en de afstand tot
43
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voorzieningen ter overbrugging van de oplaadtijd. Het is onmogelijk om voorafgaand aan
de rit alvast die keuze op basis van alle relevante actuele gegevens te kunnen maken. Het
is dan immers onbekend welke laders bezet zullen zijn, of het regent of niet, etc.
63. Bij de te maken keuze valt er voor de elektrische rijder ook echt wat te kiezen. Vanwege
de laadduur van 20 a 30 minuten maakt het groot verschil of het snellaadstation net bezet
is of niet, de snellaadvoorzieningen van de ene aanbieder zijn dichterbij voorzieningen ter
overbrugging van de oplaadtijd wat zeker in het donker of bij slecht weer een groot
verschil kan maken, etc. Het is ondoenlijk om daartussen een afgewogen keuze te maken
in de tijdsspanne tussen het verlaten van de snelweg, het zien van de verschillende bordjes
en de splitsing. Bovendien ontbreekt op dat moment inzicht in alle actuele
omstandigheden die de keuze bepalen. Kortom, de aanwezigheid van twee aanbieders
van snellaadvoorzieningen op dezelfde verzorgingsplaats betekent dat de situatie zich
veelvuldig zal voordoen dat elektrische rijders na het verlaten van de snelweg in een split
second de keuze moeten maken bij welke aanbieder op de verzorgingsplaats zij zullen
gaan laden. Die tijdsspanne is te kort en de informatievoorziening te onvolledig om die
keuze weloverwogen te kunnen maken. Dat zal dus tot onzeker rijgedrag leiden. Vanwege
de beoogde en te verwachte toename van het aantal elektrische auto’s zal die situatie zich
de komende jaren ook nog eens steeds vaker voordoen.
64. Op verzorgingsplaats Tolnegen is door de Minister onder zijn oude beleid nog aan twee
zelfstandige laadstations een Wbr-vergunning verleend. Greenflux heeft recentelijk
verzocht om wijziging van de aan haar verleende vergunning. De Minister overweegt
daarover:

Specifiek ten aanzien van Tolnegen kan worden opgemerkt dat met de beoogde
wijziging van de Wbr-vergunning van Greenflux de situatie juist overzichtelijker maakt
voor de elektrische rijder. Immers, de beide aanbieders van elektrisch laden zijn naast
elkaar gepositioneerd. Daarmee wordt onvoorspelbaar of onzeker rijgedrag
voorkomen, zodat men ook niet gaat rondzwerven over de verzorgingsplaats. Indien
men onverhoopt wel bij de naastgelegen aanbieder wenst te laden, draagt de
inrichting van de verzorgingsplaats er aan bij dat niet snel de keuze zal worden
gemaakt om tegen het verkeer in te gaan rijden.
65. De Minister onderkent dus de nadelige effecten op de verkeersveiligheid als op twee
verschillende locaties op dezelfde verzorgingsplaats snellaadvoorzieningen worden
aangeboden. Door de snellaadvoorzieningen op één plek aan te bieden wordt onzeker
rijgedrag voorkomen en gaan automobilisten niet rondzwerven over de verzorgingsplaats,
aldus de Minister.
66. Het verweer van de Minister in deze procedure ten aanzien van de verkeersveiligheid is
allereerst een beroep op het relativiteitsvereiste in een poging om inhoudelijke toetsing te
voorkomen (zie daarover hierna). Dat kan in ieder geval niet slagen ten aanzien van de
gehanteerde categorie-indeling van Wbr-vergunningen voor basisvoorzieningen en Wbrvergunningen voor aanvullende voorzieningen. Immers, de Minister en Rechtbank stellen

terecht niet dat de bepalingen omtrent de verdelingsprocedure kennelijk niet strekken
ter bescherming van de belangen van Fastned als deelnemer aan die
verdelingsprocedure. De vraag zal dus moeten worden beantwoord of de
verkeersveiligheid als dwingende reden van algemeen belang rechtvaardigt dat
snellaadvoorzieningen bij benzinestations zijn uitgezonderd van het ingestelde
vergunningenplafond. Volgens Fastned is dat niet het geval. De nadelige gevolgen voor de
verkeersveiligheid zijn in ieder geval niet minder dan bij snellaadvoorzieningen als
aanvullende voorzieningen bij een benzinestation dan bij een tweede zelfstandig
snellaadstation (mogelijk juist groter omdat de keuze dan eerder gemaakt moet worden
als er nog met hogere snelheid wordt gereden).
67. De inhoudelijke poging van de Minister om de bevindingen van Royal Haskoning DHV en
de Verkeerspsycholoog GTi te weerleggen zijn dat (i) elektrische rijders niet zullen twijfelen,
omdat zij voorafgaand aan hun rit al hebben bepaald waar zij zullen gaan opladen en (ii)
de bezettingsgraad van snellaadvoorzieningen is zo laag dat het niet aannemelijk is dat
elektrische rijders gaan twijfelen of tegen het verkeer in rijden omdat de laders bezet zijn. 46
Dat elektrische rijders altijd voorafgaand aan hun rit zouden bepalen waar zij onderweg
gaan opladen, is niet aannemelijk. Uit het door Fastned onder haar gebruikers uitgevoerde
onderzoek blijkt juist dat 60% van de elektrische rijders niet voorafgaand aan de rit exact
plant op welke verzorgingsplaats en bij welke aanbieder onderweg zal worden
opgeladen.47 Het is dus zeker niet zo dat elektrische rijders altijd voorafgaand aan hun rit
kiezen op welke verzorgingsplaats en bij welke aanbieder zij onderweg zullen gaan
opladen. Het bereik van elektrische auto’s en het aantal snellaadvoorzieningen langs de
snelweg neemt steeds verder toe, zodat het gebruik steeds meer lijkt op dat van auto’s die
rijden op benzine of diesel. Ook kunnen voorafgaand aan een rit gemaakte plannen
wijzigen als gevolg van file, wegwerkzaamheden, tegenvallende accucapaciteit,
meevallende accucapaciteit, etc. Dat elektrische rijders niet altijd vooraf weten waar zij
gaan opladen blijkt ook uit onderstaande berichten op twitter:
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68. De bewering van de Minister dat elektrische rijders altijd voorafgaand aan hun rit plannen
waar zij onderweg gaan opladen, baseert hij op de overweging “lang niet alle

verzorgingsplaatsen aan de snelweg bieden de mogelijkheid om een elektrisch voertuig
te laden”. 48 Die ‘onderbouwing’ is in tegenspraak met zijn in het verweerschrift
geponeerde stelling dat: “voor energielaadpunten geldt dat ze veel voorkomen in
48
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van Shell inzake De Andel.

Nederland en niet exclusief genoemd kunnen worden.”49 Bovendien zijn er op heel veel
denkbare routes meer dan één verzorgingsplaats met snellaadvoorzieningen waar
onderweg kan worden opgeladen, zodat vanwege gewijzigde omstandigheden of
plannen kan worden gekozen voor een andere oplaadlocatie.
69. Ook het tweede element in de ‘weerlegging’ van de Minister is onjuist. Snellaadstations
van Fastned kennen zeker niet een bezettingsgraad van nagenoeg nul procent. Zie
bijvoorbeeld onderstaande foto van het snellaadstation op verzorgingsplaats De Andel:

70. Het geldt ook voor snellaadstations van Fastned op andere verzorgingsplaatsen, zie
bijvoorbeeld:

Verzorgingsplaats Elsgeest
49
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Verzorgingsplaats De Kroon

71. Op dit moment komt het dus al regelmatig voor dat alle snelladers van een snellaadstation
bezet zijn. Bij de vergunningverlening zal de redelijkerwijs te verwachten toename in
gebruik in de periode waarop de vergunningen zien ook in ogenschouw moeten worden
genomen. De regeringsdoelstelling dat tegen 2030 alle nieuw verkochte auto’s 100%
elektrisch moeten zijn, is daarbij een goede maatstaf. Dat betekent dat de Minister de
gevolgen voor de verkeersveiligheid van twee aanbieders van snellaadvoorzieningen op
dezelfde verzorgingsplaats ook moet beoordelen in de situatie als er veel meer elektrische
auto’s op de Nederlandse weg zijn dan vandaag de dag het geval is. Dat heeft de Minister
ten onrechte nagelaten.

Tussenconclusie verkeersveiligheid
72. Fastned heeft aangetoond dat het tot onveilige verkeerssituaties leidt als er twee
aanbieders van snellaadvoorzieningen aanwezig zijn op dezelfde verzorgingsplaats. De
Minister slaagt er niet in dat te weerleggen. Snellaadvoorzieningen als aanvullende
voorziening bij een benzinestation hebben bovendien (minstens) dezelfde nadelige
gevolgen voor de verkeersveiligheid als snellaadvoorzieningen als basisvoorziening. Er is
dan ook geen sprake van een coherent en systematisch systeem ter waarborging van de
verkeersveiligheid als de Minister enerzijds een tweede zelfstandig snellaadstation
verbiedt omwille van het waarborgen van de verkeersveiligheid, maar anderzijds
benzinestations
en
wegrestaurants
wel
toestaat
om
als
tweede
partij
snellaadvoorzieningen te realiseren op dezelfde verzorgingsplaats. Naar de mening van
Fastned volgt hieruit dat de Minister niet een tweede Wbr-vergunning voor
snellaadvoorzieningen op dezelfde verzorgingsplaats mag verstrekken en zeker niet
buiten de verdelingsprocedure om deze tweede vergunning mag reserveren voor de
benzinestations en wegrestaurants.

E. De Hackelaar

Belanghebbende als eerdere aanvrager
73. De Minister stelt zich op het standpunt dat Fastned geen belanghebbende is bij het
verlenen van de Wbr-vergunning aan Autobedrijf De Wegman, “omdat Fastned ten tijde
van de besluitvorming geen potentieel concurrent was”.50 Dat Fastned pas op 6 februari
2018 haar Wbr-vergunning heeft gekregen, is echter volledig te wijten aan de Minister.
Fastned heeft 20 december 2011 al een aanvraag ingediend voor die vergunning.
74. De Minister stelt dat ondanks de aanvraag van Fastned geen sprake was van concrete
plannen, waarvan de uitvoering al was begonnen. Daarom zou Fastned niet als
belanghebbende kunnen worden aangemerkt. Fastned had ten tijde van het primaire
besluit en de bezwaartermijn geen eigendomspositie of privaatrechtelijke toestemming
op verzorgingsplaats De Hackelaar en ook publiekrechtelijk had zij nog geen enkele
positie op de verzorgingsplaats en was het nog onzeker of zij die zou krijgen, aldus de
Minister. 51 Alle door de Minister genoemde omstandigheden zijn echter aan hem te wijten
en niet aan Fastned. De feitelijke gang van zaken zoals door Fastned beschreven wordt
door de Minister niet betwist.52 Daaruit blijkt onder andere dat:
(i)
in het ‘definitieve aangepaste referentie-ontwerp voor verzorgingsplaats De
Hackelaar’ van 21 december 2012 een afzonderlijk concessiegebied voor elektrisch
laden was opgenomen (en geen laadvoorzieningen bij het benzinestation);
(ii)
Fastned herhaaldelijk tevergeefs bij Rijkswaterstaat heeft gevraagd om de
benodigde tekeningen om haar aanvraag aan te kunnen vullen; en
(iii)
op 16 februari 2016 Rijkswaterstaat een e-mail stuurt aan Fastned dat De Hackelaar
nog een keer zal moeten worden meegenomen in een loting, maar dat de
prioriteit bij Rijkswaterstaat ligt bij het afhandelen van andere locaties. Die e-mail
aan Fastned is van dezelfde dag als de aan Autobedrijf De Wegman verleende
vergunning.
75. Vanaf het moment van haar aanvraag om de benodigde vergunning te krijgen voor
snellaadvoorzieningen op verzorgingsplaats De Hackelaar is daarover contact geweest
tussen Rijkswaterstaat en Fastned. Daarbij is Fastned door Rijkswaterstaat betrokken bij
het referentie-ontwerp voor de verzorgingsplaats na herinrichting en heeft Fastned
herhaaldelijk om meer informatie en tekeningen verzocht om haar aanvraag aan te vullen.
Rijkswaterstaat
gaf
echter
prioriteit
aan
vergunningverlening
op
andere
verzorgingsplaatsen en heeft nagelaten tussen de tijdige aanvragers te loten voor
verzorgingsplaats De Hackelaar. Ondertussen was Fastned op basis van haar andere
aanvragen uit december 2011 actief aan de gang met het uitrollen van haar netwerk van
snellaadvoorzieningen.
76. Fastned was concreet voornemens om snellaadvoorzieningen te realiseren op
verzorgingsplaats De Hackelaar en dat haar plannen nog niet in een verder gevorderd
50

P. 16 Verweerschrift van de Minister van 3 april 2018.
P. 16 Verweerschrift van de Minister van 3 april 2018.
52
Zie onder nummer 65 van het aanvullend beroepschrift van 9 februari 2018 van Fastned.
51

stadium waren, kwam door de prioriteitstelling en afwachtende houding van de Minister.
Onder deze omstandigheden kan de Minister niet wegkomen met de stelling dat de
plannen van Fastned voor verzorgingsplaats De Hackelaar onvoldoende concreet waren
om haar als belanghebbende aan te merken.
77. Zijn stelling in het verweerschrift dat de aanvraag van Fastned uit december 2011
betrekking had op een “verzorgingsplaats die niet was opengesteld” voor
snellaadvoorzieningen als basisvoorziening, 53 is onjuist. Verzorgingsplaats De Hackelaar
stond destijds in het overzicht van Rijkswaterstaat van de verzorgingsplaatsen waarvoor
een Wbr-vergunning kon worden aangevraagd. Dat de verdelingsprocedure uit de
Kennisgeving van 20 december 2011 ook betrekking heeft op de aanvragen voor
verzorgingsplaats De Hackelaar wordt ook bevestigd in de brief van de Minister aan
Fastned van 21 maart 2017:54

78. Bovendien blijkt uit de uitspraak van uw Afdeling van 2 mei 2018 inzake de Lotto dat als
partijen graag een vergunning voor toetreding tot een gereguleerde markt zouden willen
verkrijgen, zij een voldoende concreet en rechtstreeks geraakt belang hebben.55

Belanghebbende als bestaande concurrent
79. Volgens de Minister is Fastned ook als aanbieder van snellaadvoorzieningen op andere
verzorgingsplaatsen dan De Hackelaar geen concurrent voor de aan Autobedrijf De
Wegman vergunde snellaadvoorzieningen op verzorgingsplaats De Hackelaar, omdat
deze zich niet in hetzelfde verzorgingsgebied zouden bevinden. De Minister stelt zich op
het standpunt dat alleen de laadvoorzieningen die het dichtstbij verzorgingsplaats De
Hackelaar liggen in hetzelfde verzorgingsgebied zijn gelegen. Dat uitgangspunt is (in ieder
geval) bij snellaadvoorzieningen voor elektrische auto’s onjuist. Als een elektrische rijder
weet dat hij gedurende een bepaalde rit een keer moet opladen, dan kan hij/zij dat bij
verschillende snellaadvoorzieningen onderweg doen. Dat betekent dat de vergunde
snellaadvoorzieningen een alternatief kunnen vormen voor snellaadvoorzieningen van
Fastned. Bijvoorbeeld bij een rit van Deventer naar Amsterdam en terug, of retour van Urk
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naar Amsterdam, van Hoorn naar Veenendaal of van Lelystad naar Den Haag.56 De Minister
heeft dit in zijn verweerschrift niet weerlegd. Volgens de Minister plannen elektrische
automobilisten steeds voorafgaand aan hun rit waar en bij welke aanbieder zij onderweg
gaan laden, volgens Fastned doet ongeveer 40% van de elektrische automobilisten dat.
Hoe dan ook, als er meerdere mogelijkheden zijn voor de oplaadbeurt die voor een
bepaalde route nodig is, vormen deze onderling vanuit de vraagzijde bezien een
substituut voor elkaar. De voorafgaand aan of tijdens een rit gemaakte keuze voor een
oplaadlocatie hoeft niet per se de oplaadlocatie te zijn die het meest samenvalt met het
moment waarop de accu (naar verwachting) leeg is. Immers, na de rit kan thuis of op de
bestemming ook worden geladen, zodat het niet altijd een doel op zich is om met een zo
vol mogelijke accu aan te komen. Bij de keuze kan dus bijvoorbeeld ook rekening worden
gehouden met het opdelen van de reistijd in min of meer gelijke delen of de
omstandigheid dat de reis sneller of juist langzamer ging dan vooraf verwacht, etc. Er zijn
dus verschillende laadvoorzieningen die zich ten minste gedeeltelijk op dezelfde
potentiële klanten richten, zodat er overlap is in hun verzorgingsgebieden. Ook als de
locaties wat verder uit elkaar liggen.
80. De Rechtbank heeft Fastned op grond van het voorgaande ten onrechte niet als
belanghebbende aangemerkt en als gevolg daarvan ten onrechte nagelaten de
beroepsgronden van Fastned inhoudelijk te behandelen.
F.

De Andel

Relativiteitsvereiste
81. Fastned heeft in haar aanvullend beroepschrift toegelicht dat de aan Shell verleende
vergunning de veilige bereikbaarheid van haar snellaadstation op verzorgingsplaats De
Andel en de verkeersveiligheid van haar klanten in gevaar brengt. Dat raakt uiteraard
direct en rechtstreeks het eigen belang van Fastned. Immers, het is in haar belang dat (i)
haar klanten ook heelhuids bij het snellaadstation aankomen om daadwerkelijk te kunnen
gaan opladen en (ii) dat haar snellaadstation niet wordt gemeden vanwege (de reputatie
van) onveilige situaties. 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.57
82. In reactie hierop stelt de Minister dat het veilig kunnen gebruiken van de weg een belang
is dat alleen de weggebruikers toekomt en dat Fastned daar zelf geen rechtstreeks geraakt
belang bij heeft. Fastned is het hier niet mee eens. Uiteraard is het in haar belang dat haar
klanten veilig het snellaadstation bereiken om daar te kunnen gaan opladen. Als haar
klanten vanwege onveilige situaties na het oprijden van de verzorgingsplaats een ongeluk
krijgen, zullen zij of hun auto op dat moment mogelijkerwijs niet meer in staat zijn om
nog bij Fastned te komen opladen. Een onveilige en onduidelijke situatie op de
verzorgingsplaats zal het snellaadstation van Fastned ook een slechte naam bezorgen,
56
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waardoor elektrische rijders die voorafgaand aan hun rit een snellaadlocatie selecteren
(volgens de Minister doen alle elektrische rijders dat voorafgaand aan al hun ritten) minder
geneigd zullen zijn voor het snellaadstation van Fastned op verzorgingsplaats De Andel te
kiezen als locatie om onderweg op te laden.
83. Dat de Wbr en het beleid uit de Kennisgeving kennelijk niet zouden strekken ter
bescherming van de belangen van aanbieders van op weggebruikers gerichte
voorzieningen volgt daar niet uit. Het op verzorgingsplaatsen aanbieden van
voorzieningen en het plaatsen van reclame en informatieborden daarvoor vereist een
vergunning op basis van de Wbr. In de Kennisgeving is het beleid van de Minister
neergelegd dat sinds 2004 wordt gehanteerd bij het op basis van het wettelijke criterium
van veilig en doelmatig gebruik van de verzorgingsplaatsen verlenen van deze
vergunningen. Het doel van het in de Kennisgeving neergelegde beleid van de Minister is
om door middel van verzorgingsplaatsen met op de weggebruiker gerichte voorzieningen
deze in de gelegenheid te stellen om de reis te onderbreken om uit te rusten, iets te
drinken of te eten, te tanken of op te laden, etc. 58 Hiervoor zijn er in beginsel om de 20
kilometer verzorgingsplaatsen aanwezig met op de weggebruiker gerichte voorzieningen.
Het is in het belang van de gebruikers van het snelwegstelsel, waaraan vitale belangen zijn
verbonden voor de Nederlandse economie,59 dat er voldoende voorzieningen beschikbaar
zijn op de verzorgingsplaatsen langs de snelweg. Volgens de Richtlijn Verzorgingsplaatsen
2010 is hieruit genoegzaam af te leiden dat: 60

een verzorgingsplaats deel uitmaakt van het gesloten stelsel van rijkswegen en dat dit
stelsel de publieke functie heeft de weggebruiker in staat te stellen om, zonder het
wegenstelsel te verlaten, de reis te onderbreken om, onder meer, uit te rusten, zich te
verzorgen, te tanken, voertuig en lading te inspecteren en informatie uit te wisselen,
dit alles ten behoeve van het goede verloop van de reis. Kort en goed is de
verzorgingsplaats dus bestemd voor kort oponthoud tijdens een reis.
Vervolgens haalt de richtlijn de Nota Mobiliteit aan:

Een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen is een
essentiele voorwaarde voor de economische ontwikkeling. Daarom wil het kabinet
enerzijds de groei accomoderen en anderzijds zorgen voor een betrouwbare, vlotte en
veilige mobiliteit binnen de (inter)nationale wettelijke en beleidsmatige kaders van
veiligheid en leefomgeving
84. Bij het aanbieden van het op dezelfde wettelijke norm gebaseerde voorloper van het
beleid uit de Kennisgeving aan de Tweede Kamer in 1991 schrijft de toenmalige minister
van Verkeer en Waterstaat:61
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Samenvattend meen ik te mogen stellen dat dit nieuwe beleid zowel de weggebruiker
als het toeristische en wegverzorgende bedrijfsleven ten goede komt.
85. In het daaropvolgende parlementaire debat over de voorzieningen langs het
hoofdwegennet heeft de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat onder andere
gezegd dat de concurrentievoorwaarden één van de belangrijkste punten zijn van de
richtlijnen.62
86. Ook in het ‘Uitvoeringskader verzorgingsplaatsen rijkswegen’ (Productie M) bij de
Kennisgeving van 2004 staat expliciet dat het de markt is die, uiteraard binnen de
beleidsmatige kaders, moet zorgen voor de invulling van de op de verzorgingsplaatsen
aangeboden functies tanken, restauratieve diensten en eventuele aanvullende
voorzieningen (snellaadvoorzieningen maakten in 2004 nog geen onderdeel uit van het
beleid). In het persbericht van Rijkswaterstaat bij de beleidswijziging van 20 december
2011 waarbij het energielaadpunt is aangemerkt als basisvoorziening wordt het doel van
die beleidswijziging als volgt omschreven: “Het Rijk wil de markt van het elektrisch laden
van auto’s faciliteren en stimuleren.” Het faciliteren en stimuleren van de markt voor
snellaadvoorzieningen was dus uitdrukkelijk de doelstelling van de wijziging van de
Kennisgeving.
87. Het beleid uit de Kennisgeving formuleert de criteria waaraan aanbieders van die
voorzieningen moeten voldoen om de benodigde vergunningen van de Minister te
verkrijgen. De reden om het in de Kennisgeving neergelegde beleid in 2004 te wijzigen,
was dat als gevolg van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit de
zogenoemde functiescheiding was komen te vervallen. Die operatie had als doel om
belemmeringen weg te nemen voor ondernemingen en de concurrentie te bevorderen:63

Het kabinet heeft conform de aanbevelingen van de MDW-werkgroep benzinemarkt
besloten tot een herinrichting van de verkoop van motorbrandstoffen langs het
hoofdwegennet. Doel is nieuwe verkopende partijen meer kans op toetreding te
bieden en concurrentie in ruime zin te stimuleren om aldus via een gezondere
marktstructuur generieke welvaartswinst te genereren. Deze herinrichting komt
kortweg neer op een herziening van de wijze waarop langs de snelweg locaties zijn
gereguleerd voor de verkoop van motorbrandstoffen (het voorzieningenbeleid
hoofdwegennet) en een herziening van de wijze waarop het rijk deze locaties
vervolgens tussen partijen verdeelt (het uitgiftebeleid).
(…)

Anderzijds zijn er aanpassingen van het voorzieningenbeleid die los van
uitgiftesysteem/ huurprijssystematiek direct kunnen bijdragen aan een transparantere
en competitievere marktstructuur.
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88. Daarbij werd expliciet gestreefd naar een level playing field tussen aanbieders van
voorzieningen op verzorgingsplaatsen. 64 Ook waren detailvoorschriften voor het
assortiment in de shop en enkele andere verplichtingen voor aanbieders komen te
vervallen. De voorzieningen die door de Minister als noodzakelijk voor de weggebruiker
zijn geoordeeld, zijn als basisvoorziening opgenomen in het beleid de overige
voorzieningen zijn aanvullende voorzieningen. Uit de position paper van de Minister van
maart 2017 (Productie I) volgt dat hij het voorzieningenbeleid voor verzorgingsplaatsen wil
aanpassen om:

meer ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen en behoeften en daarmee een
nieuw kader te stellen voor marktpartijen. Dit kader moet verzorgingsplaatsen
aantrekkelijker maken voor weggebruikers, belemmeringen voor de markt wegnemen
en maatschappelijke waarde op verzorgingsplaatsen genereren.
89. Bij de invulling van het criterium veilig en doelmatig staat centraal dat het
waterstaatswerk, in dit geval de verzorgingsplaats, voldoet aan de publieke functie
daarvan als onderdeel van de infrastructuur (dit zijn de zogenoemde waterstaatkundige
belangen). 65 Door het vergunningstelsel uit de Wbr en het op basis daarvan door de
Minister gevoerde beleid wordt het speelveld in de markt voor exploitanten van
voorzieningen op verzorgingsplaatsen langs de snelweg gereguleerd met als doel door
goede dienstverlening te voorzien in de behoefte van de gebruikers van de snelweg. 66
Hieruit volgt dat het het criterium van veilig en doelmatig gebruik van de
verzorgingsplaats en het daarop gebaseerde beleid ook strekt tot het waarborgen van
goede dienstverlening op verzorgingsplaatsen aan de weggebruikers. Zodoende is een
zekere ordening aangebracht op de markten voor het aan weggebruikers aanbieden van
voorzieningen op verzorgingsplaatsen langs de snelweg. Dat betekent dat niet kan
worden gezegd dat het criterium van veilig en doelmatig gebruik van de
verzorgingsplaatsen kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van bedrijven
zoals Fastned die actief zijn op deze markten voor voorzieningen voor weggebruikers en
daarop onderling concurreren. 67 Dat wordt bevestigd doordat bij de introductie van
snellaadvoorzieningen als basisvoorziening als doelstelling is genoemd het faciliteren en
stimuleren van de markt voor snellaadvoorzieningen.
90. Zoals Fastned heeft toegelicht,68 en de Minister in zijn verweerschrift niet heeft betwist,
blijkt uit de wetsgeschiedenis van de Wbr dat deze een ruime strekking had. De Minister
bevestigt dat ook in zijn hoger beroepschrift aan uw Afdeling van 13 september 2017 (in
de zaak met zaaknummer: 201706610/1/A1) waarin de Minister uiteenzet dat de strekking
van de Wbr een ‘brede blik’ is waaronder ook de privaatrechtelijke belangen van de Staat
en de benzinestations vallen. Die stelling is onder andere gebaseerd op het gegeven dat
naast het veilig en doelmatig gebruik volgens de wetsgeschiedenis ook kan worden
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dat “een vergunning, alhoewel waterstaatkundige belangen daartoe
zelfstandig genomen geen aanleiding geven, toch moet worden geweigerd, gewijzigd of
eventueel ingetrokken”.69 Dat de Minister in zijn verweerschrift in onderhavige procedure
geoordeeld

stelt dat artikel 3 Wbr is beperkt tot louter waterstaatkundige belangen waaronder de
belangen van Fastned kennelijk niet zouden vallen, is in dat licht niet overtuigend. 70
Bovendien, als hierboven toegelicht, zijn de waterstaatkundige belangen erin gelegen dat
op de verzorgingsplaatsen om te voldoen aan de publieke functie ervan voldoende
voorzieningen aan weggebruikers worden aangeboden en is met dat doel de markt voor
exploitanten van voorzieningen voor weggebruikers gereguleerd. Daarbij heeft de Minister
basisvoorzieningen aangewezen waarin in ieder geval in voldoende mate moet worden
voorzien in Nederland. Het is in dat licht niet vol te houden dat deze regulering kennelijk
niet (mede) strekt ter bescherming van de belangen van de exploitanten van die
voorzieningen.

Correctie op relativiteitsvereiste
91. Als uw Afdeling al tot het oordeel zou komen dat de normen waarop Fastned zich beroept
kennelijk niet strekken ter bescherming van haar belangen dan is een correctie op het
relativiteitsvereiste op zijn plaats. De Minister handelt namelijk in strijd met het
gelijkheidsbeginsel door voor benzinestations die snellaadvoorzieningen willen
aanbieden op verzorgingsplaatsen gunstigere voorwaarden te hanteren dan voor
zelfstandige snellaadvoorzieningen.
92. Zoals hiervoor uiteengezet (hoofdstukken B en D), zijn er uit oogpunt van gevolgen voor
de verkeersveiligheid geen relevante verschillen tussen snellaadvoorzieningen bij een
benzinestation en bij een zelfstandig snellaadstation. Ook kunnen beide op dezelfde wijze
worden vormgegeven. Uiteraard is het ruimtebeslag van dezelfde voorzieningen ook
hetzelfde als deze bij een benzinestation worden geplaatst of elders op dezelfde
verzorgingsplaats. Het gaat dus feitelijk om dezelfde voorzieningen die op precies
dezelfde wijze kunnen, en regelmatig ook worden, vormgegeven en ingepast door
plaatsing bij bestaande parkeerplaatsen.71
93. De Minister handelt om twee redenen in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Allereerst
gelden voor zelfstandige snellaadstations striktere voorwaarden. Zij moesten voor 16
januari 2012 een aanvraag indienen om voor de vergunning in aanmerking te komen, als
zij na vergunningverlening niet snel genoeg aan de slag gaan met verwezenlijking ervan
dan kan de vergunning worden ingetrokken en gaat de aanspraak op de benodigde
vergunning over op de volgende in de (door loting en volgorde van binnenkomst)
vastgestelde rangorde. Per verzorgingsplaats is het aantal door de Minister te verlenen
vergunningen voor snellaadvoorzieningen als basisvoorzieningen beperkt tot één. Deze
partijen hebben dus niet ten aanzien van al hun aanvragen ook een vergunning kunnen
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krijgen omdat door de lotingsuitslag soms andere partijen daarvoor in aanmerking
kwamen.
94. Benzinestations hebben daarentegen volgens de Minister het inherente recht om
snellaadvoorzieningen te exploiteren bij hun benzinestation. Voor hen geldt de beperking
in het aantal per verzorgingsplaats te verlenen vergunningen niet. Zij kunnen de
benodigde vergunning dus aanvragen wanneer ze willen en ook als deze ooit zou worden
ingetrokken, verliezen zij niet de aanspraak erop omdat volgens de Minister geen enkele
andere partij ervoor in aanmerking kan komen. De benzinestations kunnen dus zelf
bepalen op welk moment zij eventueel willen instappen en krijgen zodoende in de uitleg
van de Minister de mogelijkheid hun aanspraak op een vergunning op de plank te laten
liggen totdat de markt voor elektrisch rijden vanwege de inspanningen en investeringen
van anderen tot bloei is gekomen.
95. De handelwijze van de Minister is daarnaast in strijd met het gelijkheidsbeginsel omdat
benzinestations snellaadvoorzieningen mogen aanbieden in combinatie met aanvullende
voorzieningen ter overbrugging van de oplaadtijd. Dat doen zij ook. Shell biedt elektrische
automobilisten op verzorgingsplaats De Andel gratis koffie aan. Allego, een partij die door
Shell wordt ingeschakeld voor de aanleg en het beheer van de snelladers, werft ook
expliciet elektrische rijders met aanvullende voorzieningen ter overbrugging van de
oplaadtijd bij snelladen:

96. De Minister hanteert echter jegens Fastned en andere aanbieders van zelfstandige
snellaadstations echter de voorwaarde dat daarbij geen aanvullende voorzieningen
mogen worden aangeboden, omdat die elders op de verzorgingsplaats al aanwezig zijn.
Dat hanteert de Minister in algemene zin, een beoordeling van het concrete geval acht de
Minister niet nodig: alle aanvullende voorzieningen zijn per definitie in strijd met het veilig
en doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats als zij bij een snellaadstation zouden
komen. Daarbij houdt de Minister er geen rekening mee dat een shop bij een
wegrestaurant en bij een benzinestation op dezelfde verzorgingsplaats volgens hem
probleemloos is uit optiek van veilig en doelmatig gebruik van de verzorgingsplaats. De
Minister stelt echter dat snellaadvoorzieningen van een andere orde zijn en dat, anders
dan bij een shop, een tweede aanbieder op dezelfde verzorgingsplaats wel in het
algemeen belang zou zijn.72 Dat is in strijd met de Kennisgeving waarin juist expliciet staat
dat de weggebruiker niet extra wordt gefaciliteerd door een tweede exploitant van
snellaadvoorzieningen op dezelfde verzorgingsplaats.73
97. Kortom, het gaat om dezelfde voorzieningen op dezelfde verzorgingsplaatsen waarbij het
op dezelfde plek verkopen van motorbrandstof voor de verkeersveiligheid geen relevant
onderscheid vormt. Het gelijkheidsbeginsel staat er dan ook aan in de weg dat de Minister
verschillende voorwaarden hanteert voor het verlenen van vergunningen voor dezelfde
snellaadvoorzieningen al naar gelang deze worden aangevraagd door een benzinestation
of wegrestaurant dan wel door een zelfstandig snellaadstation. Het staat buiten kijf dat de
Minister aanvragen had afgewezen als andere partijen op verzorgingsplaats De Andel
dezelfde snellaadvoorzieningen hadden aangevraagd als Shell; er bestaat geen reden voor
deze uitzonderingspositie voor benzinestations.
98. Een correctie op het relativiteitsvereiste is ook op zijn plaats vanwege schending van het
vertrouwensbeginsel. Uit de uitspraak van 16 maart 2016 van uw Afdeling volgt dat als
Praxis in die zaak aannemelijk zou hebben gemaakt dat bij haar concrete verwachtingen
waren gewekt dat zij zou worden beschermd door de normen waarop zij in die zaak een
beroep deed het relativiteitsvereiste niet aan haar zou worden tegengeworpen. 74
99. Fastned heeft gemotiveerd toegelicht dat de Minister bij haar de concrete verwachting
heeft gewekt dat zij zich in rechte kon beroepen op het criterium van veilig en doelmatig
gebruik in een zaak tegen door de Minister met toepassing van de Kennisgeving verleende
Wbr-vergunningen voor snellaadvoorzieningen die door hem als aanvullende
voorzieningen zouden worden vergund bij een benzinestation.75 In het verweerschrift stelt
de Minister dat Fastned daaruit niet het gerechtvaardigd vertrouwen mocht ontlenen dat
de Minister de Kennisgeving zou uitleggen op dezelfde wijze als Fastned dat doet.76 Dat is
uiteraard ook niet wat Fastned heeft gesteld. De Minister heeft sinds jaar en dag in
overleggen en e-mails kenbaar gemaakt dat als Fastned het niet eens is met zijn uitleg
72

P. 25 van het verweerschrift van de Minister van 3 april 2018.
Staatscourant 2017 nr. 11880 (als productie 10 door Fastned en als stuk D van de op de zaak betrekking hebbende
stukken door de Minister ingediend bij de Rechtbank in eerste aanleg inzake De Andel).
74
ECLI:NL:RVS:2016:732, r.o. 18-18.2.
75
Zie productie L en nummer 134 van het aanvullend beroepschrift van 9 februari 2018 van Fastned.
76
P. 26 van het verweerschrift van de Minister van 3 april 2018.
73

dat er vanwege veilig en doelmatig gebruik geen tweede zelfstandig snellaadstation mag
komen op een verzorgingsplaats, maar wel snellaadvoorzieningen als aanvullende
voorziening bij een benzinestation of wegrestaurant dat Fastned de vergunning daarvoor
aan de rechter kan voorleggen. Daaraan heeft Fastned het vertrouwen mogen ontlenen
dat zij zich kan beroepen op het wettelijk criterium van veilig en doelmatig gebruik van
de verzorgingsplaats en het op basis daarvan door de Minister gevoerde beleid. Die
geschetste mogelijkheid het beleid van de Minister op dit punt aan de rechter te kunnen
voorleggen, is voor Fastned een van de redenen geweest om door te gaan met de uitrol
van haar netwerk van snellaadstations.
G. Conclusie
100.
Op grond van het voorgaande handhaaft Fastned onverkort zowel haar stelling dat de
Bestreden Uitspraken niet in stand kunnen blijven als haar verzoek aan 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 procedures in beide instanties.
101. Een afschrift van dit schrijven inlusief aanvullende producties zend ik per e-mail aan De
Wegman en aan de gemachtigden van de Minister en Shell.
Hoogachtend,

L.P.W. Mensink
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