
Van:                                @fastned.nl>

Verzonden:                     maandag 15 februari 2021 17:26

Aan:                                (MN); (MN); (ZD);  (ZN);  (WNZ); (WNN); 
(NN); (ON)

CC:                                   (CD); (ON); 

Onderwerp:                    Standpunt RWS en Fastned - aanvraag vergunningen

Bijlagen:                          Memo Overzicht verdelingsprocedure per locatie dd 12-10-2020 (1).pdf

 

Beste Vergunningsverleners,

 

Ik begreep via dat er vragen zijn over vergunningen die worden aangevraagd door Fastned dan wel MrGreen voor locaties waar of Fastned of MrGreen tweede zijn geworden in
de loting.
 
Uitgangspunt is dat aanvragen ingediend voor de wijziging van de Kennisgeving van 2017 worden beoordeeld en afgehandeld naar de situatie zoals deze gold voor de
inwerkingtreding van deze wijziging. Dat betekent dat de aanvragen van Fastned en MisterGreen (en anderen) ingediend voor 16 januari 2012 niet beoordeeld/getoetst worden aan
de gewijzigde Kennisgeving van maart 2017.

 

Praktisch houdt dit in dat Fastned indien tweede in een loting en MisterGreen eerste - Fastned nu alsnog een WBR vergunning kan aanvragen. En MisterGreen indien tweede in een
loting en Fastned eerste - MisterGreen alsnog een WBR vergunning kan aanvragen. Zie het memo van RWS / bijgevoegd bij deze e-mail.

 

Uit het memo blijkt dat het in ieder geval gaat om de locaties: Nijpoort, Neerduist, Alblasserdam, Ruwiel, De Watering, Bospoort, Ridderkerk, Voordaan, Bisde, Bijleveld, De Abt,
Lemsterhop, De Forten, Lingehorst, De Slaag, Blommendaal, Aurora en de Hackelaar.

 

Ik ben door onze lijst van de verdelingsprocedure gegaan en kwam nog op de volgende locaties waar Fastned en MisterGreen na de verdeling gezamenlijk 1 en 2 stonden en die we
onderling hebben verdeeld (in sommige gevallen na het terugtrekken van ANWB).
 
Dat zijn de volgende:

 

- De Andel (Fastned stond hier 1 en MrGreen 2 na de loting - vergunning van 15-10-2014)
- Haarrijn (MrGreen stond hier 1 en Fastned 2 na de loting en na officieel terugtrekken van ANWB - vergunning van 6-8-2013)
- Hellevliet (MrGreen stond hier 1 en Fastned 2 na de loting en na officieel terugtrekken van ANWB vergunning van 20-11-2013)
- Scheiwijck (MrGreen stond hier 1 en Fastned 2 na de loting - vergunning van 20-4-2016)
- Knorrestein (Fastned stond hier 1 en MrGreen 2 na de loting - vergunning van 14-4-2014)
- Akermaat (Fastned stond hier 1 en MrGreen 2 na de loting en na officieel terugtrekken van ANWB - vergunning van 5-2-2015)
- Jutphaas (Fastned stond hier 1 en MrGreen 2 na de loting - vergunning van 12-1-2016)

 

Dit heb ik per e-mail op 29 oktober 2020 aan en  gestuurd. Tot op heden hebben we geen reactie gehad maar dit lijstje is volledig in lijn met de door RWS
gehanteerde methode. Als gevolg waarvan we de vergunningen zijn gaan aanvragen.

 

Gelet op het feit dat Fastned B.V. 100% eigenaar is geworden van MisterGreen zijn de verdelingsovereenkomsten niet meer van toepassing en staat er niks in de weg om de
vergunningen te verlenen aan de eerste of tweede geplaatste uit de loting.

 

Hopelijk kunnen jullie verder met deze uitleg.

 

Neem gerust contact op bij vragen.
Hartelijke groet,

 
 

 

// Head of Legal & Compliance

FASTNED B.V.
James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam

@fastned.nl
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Overzicht verdelingsprocedure per locatie 


Rijkswaterstaat Corporate 
Dienst 
 


Griffioenlaan 2 
3526 LA  Utrecht 
Postbus 2232 
3500 GE  Utrecht 
T  088 797 11 11 
F   
kcc@rws.nl 
www.rijkswaterstaat.nl 
 


Contactpersoon 
R. van Vliet 


juridische adviseur 
 
T  0611048702 
rick.van.vliet@rws.nl 


 
Datum 
13 oktober 2020 
 


Bijlage(n) 
- 
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Zoals afgesproken tijdens ons overleg (via Google Hangout) van maandagochtend 
12 oktober 2020 stuur ik jullie een overzicht van toegepaste verdelingsprocedure 
voor het plaatsen van laadpunten als basisvoorziening op enkele geselecteerde 
locaties. Aanleiding van het overleg is de uitleg van Rijkswaterstaat namens de 
Minister op zitting 30 september 2020 van de (gewijzigde) Kennisgeving van 
maart 2017 inzake de afhandeling van bestaande rechten. Uitgangspunt is dat 
aanvragen ingediend voor de wijziging van de Kennisgeving van 2017 worden 
beoordeeld en afgehandeld naar de situatie zoals deze gold voor de 
inwerkingtreding van deze wijziging. Dat betekent dat de aanvragen van Fastned 
en MisterGreen (en anderen) ingediend voor 16 januari 2012 niet 
beoordeeld/getoetst worden aan de gewijzigde Kennisgeving van maart 2017.  
 
Voor onderstaande 18 locaties hebben zowel Fastned als MisterGreen voor 16 
januari 2012 een aanvraag  ingediend voor de realisatie van een laadpunt als 
basisvoorziening. In de derde kolom is – zoals gevraagd - aangegeven voor 
hoeveel basisvoorzieningen de betreffende locaties is opengesteld. 
Volledigheidshalve heb ik per locaties de gehanteerde verdelingsprocedure 
opgenomen. 
 


Nr. Locatie Openges
teld 
voor  


Verdelingsprocedure Onderling 
toegewezen  


Vergunning 
1e 


tranche 
2de 


tranche 
16 Nijpoort 1 - - MG MG 
52 Neerduist 1 - - MG - 
061 Alblasserdam 2 FN/MG -  FN 
112 Ruwiel 1 - - MG MG 
128 De Watering 2 - 1. FN 


2. MG 
 FN 


129 Bospoort 2 FN/MG -  FN 
139 Ridderkerk 2 FN/MG -  MG 
146 Voordaan 1 - - MG MG 
184 Bisde 2 FN/MG -  MG 
188 Bijleveld 2 - 2. FN 


3. MG 
 FN 


195 De Abt 2 FN/MG -  MG 
219 Lemsterhop 2 - 1. MG 


2. FN 
 FN 







 


Rijkswaterstaat Corporate 
Dienst 


 
Datum 
13 oktober 2020 
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243 De Forten 2 FN/MG -  MG 
246 Lingehorst 2 FN/MG -  MG 
315 De Slaag 1 - - FN FN 
341 Blommendaal 2 FN/MG -  FN 
357 Aurora 2 FN/MG -  MG 
361 De Hackelaar 1 - - FN FN 


 
Tot slot nog het volgende. Bovenstaande lijst van locaties is opgesteld en 
aangeleverd door Fastned. Afspraak is dat Fastned de lijst nog op volledigheid 
controleert. Zonder nader bericht ben ik uitgegaan van de juistheid/volledigheid 
van de lijst. Daarnaast wil ik jullie nog wijzen op de onderlinge afspraken die 
gemaakt zijn tussen Fastned en MisterGreen (zie overeenkomsten van 1-11-2013 
en 27-12-2016). Voor zover ik weet is Rijkswaterstaat geen partij geweest bij de 
overeenkomsten en hebben de gemaakte afspraken niet geleid tot het 
daadwerkelijk inleveren van verkregen rechten (d.m.v. het intrekken van 
aanvragen). Mocht dat anders zijn, dan hoor ik dat graag. 
 
 
 


 
Vriendelijke groeten, 


 
 


R. van Vliet 
juridische adviseur 


 
 







