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Vragen van het lid Bontenbal (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Waterstaat over aanvullende voorzieningen bij verzorgingsplaatsen langs 
rijkswegen (ingezonden 29 maart 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met de zorgen van sommige marktpartijen over de huidige 
inrichting van de verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse rijkswegen en de 
toekenning van vergunningen voor energielaadpunten als aanvullende 
voorzieningen? 

Vraag 2
Klopt het dat op dit moment vergunningen voor elektrisch laden als 
aanvullende voorziening worden toegekend aan pomphouders op verzor-
gingsplaatsen voor onbepaalde tijd, terwijl de basisvoorziening elektrisch 
laden gebonden is aan een termijn van 15 jaar? Zo ja, hoe ziet u dit in het 
kader van een gelijk speelveld? 

Vraag 3
Klopt het dat deze aanvullende voorzieningen in de praktijk in omvang soms 
groter zijn dan de basisvoorziening elektrisch laden op dezelfde verzorgings-
plaats? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het in 2012 via openbare verdeling 
uitgegeven recht voor de basisvoorziening elektrisch laden, en de uitspraak 
uit 2018 van het Hof in Den Haag dat de Staat niet nogmaals dezelfde soort 
concurrerende rechten mag vergeven aan gevestigde partijen in een andere 
procedure die niet voldoet aan de eisen van transparantie en gelijkheid? 

Vraag 4
Hoe zorgt u ervoor dat verzorgingsplaatsen doelmatig en veilig worden 
ingericht? Draagt een versnippering van laaddiensten over de verzorgings-
plaats hieraan bij? 

Vraag 5
Hoe voorkomt u dat er onomkeerbare stappen worden genomen die leiden 
tot een situatie die niet overeenkomt met de uitkomsten van het project 
«Verzorgingsplaats van de toekomst», waarin gezocht wordt naar een 
heldere, eerlijke en duurzame inrichting van de verzorgingsplaats? Wat 
betekent dit voor het toekennen van rechten voor laden als aanvullende 
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voorziening in de tussenperiode waarin de implementatie van de uitkomsten 
van «Verzorgingsplaats van de toekomst» nog niet is geschied?
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