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Fastned wint bij Raad van State: shop en
toiletten toegestaan bij snellaadstations
Raad van State vernietigt beleid van Minister
Amsterdam, 23 januari 2019. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van
snellaadstations, is door de Raad van State in het gelijk gesteld in haar hoger
beroep tegen de Nederlandse Staat. Het betrof het besluit van de Minister van
Infrastructuur en Milieu waarin Fastned een vergunning werd geweigerd voor
een shop en toiletten bij twee van haar laadstations. Het door de Minister
gevoerde beleid dat dergelijke voorzieningen niet zijn toegestaan bij laadstations
langs de snelweg is met deze uitspraak vernietigd.

De zaak betrof twee laadstations langs de snelwegen A2 en A7 bij verzorgingsplaatsen Velder en
De Horn maar heeft gevolgen voor alle laadstations langs de snelweg. Dit is een grote stap
richting volwaardige laadstations waar elektrische rijders tijdens het laden ook van een kop
koffie en een broodje kunnen genieten. Fastned hoopt dat de Minister door deze duidelijke
uitspraak medewerking zal verlenen aan snelle realisatie van deze voor elektrische rijders
belangrijke voorzieningen. Dit is hard nodig gezien het explosief groeiende aantal elektrische
auto’s en laadsessies langs de snelweg. De Nederlandse Staat heeft als doel gesteld dat alle
nieuwe auto’s vanaf 2030 emissievrij zijn. Volwaardige snellaadstations dragen bij aan deze
doelstelling.

Fastned oprichter Michiel Langezaal: “Dit is heel goed nieuws voor elektrische
rijders. Zij willen ook een kop koffie drinken en naar het toilet gaan, net als
mensen met een benzine-auto.”
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OVER FASTNED

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen laden
met 100% groene stroom. De stations worden gebouwd op A-locaties langs de snelweg en in steden, waar
elektrische auto’s in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Fastned’s doel is om een Europees netwerk van
1000 snellaadstations te bouwen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om straks door heel
Europa te kunnen rijden. Momenteel heeft Fastned 85 snellaadstations operationeel in Nederland en Duitsland.
Er wordt actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Fastned
is genoteerd aan de Nxchange effectenbeurs.
De bouw van een Europees netwerk van snellaadstations door Fastned speelt in op de snelle ontwikkeling van

elektrisch rijden. Fabrikanten investeren miljarden in de ontwikkeling en productie van deze auto’s. Het aantal
elektrische auto’s op de weg groeit steeds sneller en daarmee groeit de vraag naar kwalitatieve
laadinfrastructuur. Voor meer informatie ga naar www.fastned.nl.
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