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Rechtbank stelt Fastned in het gelijk in kwestie
aanvullende voorzieningen
Amsterdam, 19 september 2019. Fastned, het laadbedrijf dat bouwt aan een Europees
netwerk van snellaadstations, heeft gelijk gekregen in een zaak over aanvullende
voorzieningen. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat het plaatsen van
elektrische laadpunten als aanvullende voorziening bij benzinestations en
wegrestaurants op verzorgingsplaatsen langs de snelweg volgens een openbare en
transparante procedure moet verlopen.
De zaak bij de Rechtbank Noord-Holland ging over de vergunning voor laders op de
verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost, waar ook al een laadstation van Fastned
staat. Fastned had in deze zaak beroep aangetekend tegen de vergunningverlening voor losse
laders als aanvullende voorziening bij een Van der Valk restaurant. Dit beroep is nu door de
Rechtbank gegrond verklaard.
Rijkswaterstaat maakt onderscheid tussen een elektrisch laadpunt als een basisvoorziening en
een elektrisch laadpunt als een aanvullende voorziening bij benzinestations of wegrestaurants.
De verdeling van de elektrische laadpunten als basisvoorziening is in 2012 via een open en
transparante procedure verlopen. Vergunningen voor elektrische laders als aanvullende
voorziening worden daarentegen door Rijkswaterstaat verleend aan de zittende benzinestations
en wegrestaurants zonder openbare verdelingsprocedure. De Rechtbank vindt deze beperking
onvoldoende gemotiveerd en overweegt dat derden mee moeten kunnen dingen naar de
vergunning voor het plaatsen van elektrische laadpunten als aanvullende voorziening.
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OVER FASTNED

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen
laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in
gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om door heel
Europa te kunnen rijden. Fastned heeft momenteel 106 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er
wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en
Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk.
Meer informatie: fastnedcharging.com
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