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1. Aanhef 

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 12 november 2020 een 

aanvraag ontvangen van Fastned B.V., James Wattstraat 77, 1097 DL te 

Amsterdam, om een vergunning te verkrijgen op grond van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken (WBR). 

 

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de vergunning van 19 september 

2018, met kenmerk RWS-2018/36385, voor het aanleggen, behouden en 
onderhouden van een elektrisch oplaadstation op verzorgingsplaats de Slaag langs 
de Rijksweg 1 (A1) ter hoogte van km 37.1 (Re) in de Gemeente Amersfoort. De 
wijziging betreft een verplaatsing van het oplaadstation. 

 

De aanvraag betreft: 

 Het aanleggen, behouden en onderhouden van het oplaadstation voor 
elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats De Slaag, langs Rijksweg 

1 (A1), Re ter hoogte van km 37.1 in de Gemeente Amersfoort. 

 

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2020-00017316. 

 

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Besluit leges Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

een vergunning op grond van de WBR leges verschuldigd. De verschuldigde leges 

zijn betaald waarna de aanvraag in behandeling is genomen. 

 

De aanvraag omvat de volgende stukken: 

 Formulier ‘Aanvraag Wbr beschikking’ (Vergunningaanvraag); 

 Memo ‘Extra wachtzone voor elektrische voertuigen op Fastned-station 315. 

De Slaag’, ongenummerd, ongedateerd; 

 Situatietekening ‘Situatie – Bestaand’, tekeningnummer: 31.315_FP_A1_1-

500, versie: definitief, d.d. 11-11-2020; 

 Situatietekening ‘Plattegrond – Nieuw 4.4-04’, tekeningnummer 

31.315_FP_A1_1-100, versie: definitief voor vergunning, d.d. 11-11-2020; 

RWS INFORMATIE  

 

Rijkswaterstaat Midden-

Nederland 

 

Griffioenlaan 2 

3526 LA Utrecht 

Postbus 2232 

3500 GE  Utrecht 

T 088 797 37 00 

 

www.rijkswaterstaat.nl 

 

  

Datum 3 juni 2021 

Kenmerk RWS-2021/19283 

Onderwerp Wijzigingsvergunning op grond van de Wet beheer 

rijkswaterstaatwerken voor het aanleggen, behouden en 

onderhouden van een oplaadstation voor elektrische 

motorvoertuigen met acht laadplaatsen op 

verzorgingsplaats De Slaag, langs de Rijksweg 1 (A1),  

ter hoogte van km 37.1 (Re) in de Gemeente Amersfoort  

Zaaknummer RWSZ2020-00017316 

  

 

slotr01
Typemachine
143



 

 

 

RWS INFORMATIE  

 

Rijkswaterstaat Midden 

Nederland 

 

Datum 
3 juni 2021 

  

Nummer 

RWS- 2021/19283 

 

 

RWS INFORMATIE Pagina 2 van 9 

 

 

 Situatietekening ‘Situatie - Nieuw 4.4-04’, tekeningnummer 

31.315_FP_A1_1-500, versie: definitief voor vergunning, d.d. 11-11-2020; 

 Memo ‘Werkzaamheden’ 315. De Slaag 4.4, ongenummerd, ongedateerd. 

 

Aanvrager is verzocht de aanvraag op een aantal punten te wijzigen. Een aanvulling 

op de aanvraag is op 12 mei 2021 ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort 

met 158 dagen. 

 

De volgende gegevens zijn op 12 mei 2021 toegevoegd aan de aanvraag: 

 Situatietekening ‘Plattegrond – Nieuw 4.4-04’, tekeningnummer 

31.315_FP_A1_1-100, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-05-2021; 

 Situatietekening ‘Situatie – Nieuw 4.4-01’, tekeningnummer 

31.315_FP_A1_1-500, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-04-2021. 

 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is uitgegaan van de meest recente 
gewijzigde aanvraag. 

 

 

2. Besluit 

 

Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene 

wet bestuursrecht en de in dit besluit opgenomen overwegingen besluit de Minister 

van Infrastructuur en Waterstaat als volgt: 

 

I. De vergunning op grond van artikel 3 WBR van 19 september 2018, met 

kenmerk RWS-2018/36385, aan Fastned B.V., James Wattstraat 77, 1097 DL 

te Amsterdam, te wijzigen conform de in hoofdstuk 3 van dit besluit 

opgenomen voorschriften. 

 

II. Aan de vergunning van 19 september 2018, met kenmerk RWS-2018/36385, 

de bijlagen 2,3 en 4 van dit besluit toe te voegen. 

 

Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen wordt verwezen 

naar bijlage 1 van deze vergunning. 

 

3. Voorschriften 

 

Bij Voorschrift 1, Plaatsbepaling, van de vergunning van 19 september 2018, met 

kenmerk RWS-2018/36385, worden bijlagen 2 en 3 vervangen door de volgende 

bijlagen en bijlage 4 wordt toegevoegd:   

 Situatietekening ‘Plattegrond – Nieuw 4.4-04’, tekeningnummer 

31.315_FP_A1_1-100, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-05-2021; 

 Situatietekening ‘Situatie – Nieuw 4.4-01’, tekeningnummer 31.315_FP_A1_1-

500, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-04-2021; 

 Bijlage 4: ‘Werkzaamheden, 315. De Slaag 4.4’, ongenummerd, ongedateerd. 

 

Voorschrift 17, Fotografische opname, wordt aan de vergunning van 19 september 

2018, met kenmerk RWS-2018/36385, toegevoegd: 



 

 

 

RWS INFORMATIE  

 

Rijkswaterstaat Midden 

Nederland 

 

Datum 
3 juni 2021 

  

Nummer 

RWS- 2021/19283 

 

 

RWS INFORMATIE Pagina 3 van 9 

 

 

 De vergunninghouder dient een fotografische opname te overleggen aan de 
afdeling Handhaving (e-mail: handhaving-middennederland@rws.nl) van de 
situatie ter plaatse direct voor- en direct na uitvoer van de werkzaamheden. 

 

 

4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag 

 

4.1 Vereiste van vergunning 

 

Op grond van het bepaalde in artikel 3 WBR kan een vergunning worden geweigerd, 

gewijzigd of worden ingetrokken, alsmede toepassing worden gegevens aan artikel 

2, tweede lid en artikel 6 indien sprake is van de bescherming van 

waterstaatswerken en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van 

werken, met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die 

werken. Deze besluiten kunnen mede strekken ter bescherming van aan de 

waterstaatswerken verbonden belangen van andere dan waterstaatkundige aard, 

maar alleen indien daarin niet is voorzien door bij of krachtens een andere wet 

gestelde bepalingen. 

 

Fastned B.V., James Wattstraat 77-79, 1097 DL te Amsterdam, is voornemens een 

oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats De Slaag langs 

Rijksweg 1 (A1) Re aan te leggen. Deze handeling is vergunningplichtig op grond 

van artikel 2 WBR. 

 

4.2 Betrokken belangen 

 

Bij het maken van het werk, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen in dit 

verband de volgende belangen een rol: 

 het beheerdersbelang, te weten de bescherming van waterstaatswerken en 

de verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van die werken, met 

inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die 

werken.; 

 het belang van de aanvrager, te weten het realiseren en exploiteren van een 

oplaadstation voor elektrische auto’s; 

 belangen van derden. 

 

4.3  Motivering 

 

Fastned B.V. bouwt elektrische oplaadstations op de verzorgingsplaatsen langs de 

Nederlandse rijkswegen. Deze wijzigingsvergunning wordt aangevraagd ten 

behoeve van het verplaatsen van een oplaadstation met bijbehorende werken, langs 

de Rijksweg 1 (A1) ter hoogte van km 37.1 (Re) in de Gemeente Amersfoort.  

 

Voor de huidige locatie is op 19 september 2018 een vergunning, met kenmerk 
RWS-2018/36385, verleend voor de aanleg van een elektrisch laadstation. Met deze 
vergunde locatie is de gemeente Amersfoort echter niet akkoord gegaan en daarom 
heeft de aanvrager een nieuwe vergunningaanvraag voor een andere locatie 
ingediend. Fastned B.V. is voornemens om acht elektrische laadplaatsen te 
realiseren op verzorgingsplaats De Slaag. De wijziging betreft een verplaatsing. 
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Op onderhavige vergunning zijn de volgende beleidskaders van toepassing: 

 Kader inrichting verzorgingsplaatsen 2019 

 Kennisgeving “Voorzieningenbeleid op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen” 

(Kennisgeving van 22 maart 2004, Staatscourant nummer 56), laatstelijk 

gewijzigd bij Kennisgeving van 6 januari 2021 (Staatscourant 2021, nr. 475) 

 

Fastned B.V. bouwt oplaadstations voor elektrische motorvoertuigen op de 

verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse rijkswegen. 

 
Uit het verkeerskundig en technisch onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren 
zijn tegen de wijziging van de huidige vergunning. Bij deze toetsing is er gekeken 

naar de gevolgen van zowel de verkeers- als de sociale veiligheid, de 
doelmatigheid, de ruimte op de verzorgingsplaats en het belang van de 
weggebruiker.  

 

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met 

inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, alsmede de belangen 

van Rijkswaterstaat op instandhouding van het waterstaatswerk rijksweg 1 (A1) 

alsmede het garanderen van een veilig en doelmatig gebruik ervan voldoende 

worden gewaarborgd. 

 

Een vergunning kan worden geweigerd indien de doelstellingen van de WBR, zoals 

bedoeld in artikel 3, eerste lid, WBR zich tegen vergunningverlening verzetten en 

het niet mogelijk is om de belangen van het wegbeheer door het verbinden van 

voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. 

 

Aan de vigerende WBR-vergunning zijn ter bescherming van de belangen van 

Rijkswaterstaat reeds diverse voorschriften verbonden. Enkele voorschriften zijn 

niet meer actueel, deze voorschriften zijn daarom geactualiseerd. 

 

Op de tekeningen is indicatieve bebording weergegeven. Bebording wordt niet 

middels de Wet beheer rijkswaterstaatswerken verleend en valt derhalve buiten de 

scope van deze vergunning. 

 

5. Procedure 

 

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de WBR heeft conform het 

gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

plaatsgevonden. 

 

 

6. Conclusie 

 

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen 

van het wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de in dit besluit 

opgenomen overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen 

van de gevraagde vergunning. 
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7. Ondertekening 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland 
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8. Mededelingen 

  

8.1    Informatie en bezwaar 

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in deze beschikking 

genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van de 

beschikking. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u 

doornemen. 

 

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en 

aandachtspunten u helpen: 

 Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u 

betekent? 

 Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u 

behoefte aan een toelichting? 

 Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens 

verstrekt? 

 

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u 

zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de 

besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet 

hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en 

aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar: 

 Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent? 

 Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht 

u van Rijkswaterstaat? 

 Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of 

u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, 

wellicht eenvoudigere wijze bereiken? 

 

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een 

bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen 

met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u 

overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden 

die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen. 

 

Hoe maakt u bezwaar? 

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar 

de minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. Rijkswaterstaat Midden-

Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. 

 

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan: 

 uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer; 

 een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 

(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden 

of door een kopie mee te sturen); 
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 de reden waarom u bezwaar maakt; 

 de datum en uw handtekening. 

 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent 

dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u 

dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, 

dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een 

voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of 

organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de 

rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De 

rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen. 

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden 

overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het 

geschil betrekking heeft overgelegd. 

 

Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 

dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 

genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

 

 

9. Afschriften van het besluit 

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan: 

 Rijksvastgoedbedrijf (RVB), postadres: postbus 16700, 2500 BS Den Haag 

 Gemeente Amersfoort Postbus 4000 3800 EA Amersfoort 

 Shell De Slaag, Rijksweg A1 3828 NZ Hoogland 

 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Bijlage 1 Begripsbepalingen 

 

 Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag. 

 Afdeling Handhaving: afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Midden-

Nederland, postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. E-mailadres: 

handhaving-middennederland@rws.nl 

 Bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de 

functionarissen die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder 

haar verantwoordelijkheid uit te oefenen (p.a. Rijkswaterstaat Midden-

Nederland Postbus 2232, 3500 GE Utrecht). 

 Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een 

bestuursorgaan. 

 Technische zone: Onder andere transformator, apparatuur voor snelladers en 

een batterijbuffer. 

 Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen 

verricht. 

 Werk(en): het plaatsen en behouden van een technische zone op een 

verzorgingsplaats. 

 Werkzaamheden: het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en opruimen 

van het op grond van de vergunning te behouden werk. 

 

 

  

mailto:handhaving-middennederland@rws.nl
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Bijlage 2 

 

 Situatietekening ‘Plattegrond – Nieuw 4.4-04’, tekeningnummer 

31.315_FP_A1_1-100, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-05-2021; 

 

Bijlage 3 

 

 Situatietekening ‘Situatie – Nieuw 4.4-01’, tekeningnummer 31.315_FP_A1_1-

500, versie: definitief voor vergunning, d.d. 12-04-2021; 

 

Bijlage 4 

 

 Bijlage 4: ‘Werkzaamheden, 315. De Slaag 4.4’, ongenummerd, ongedateerd. 

 

 

 




