
Naam document . ■" : :Afzender • iBeoordeljngNr.. ' WobOntvanger
001 e-mail aan RWS opvragen bijiagen verguning LOCATIE.pdf001 deels openbaarRVB RWS 10.2.e; 10.2.g
001a mailbijiage Wbr-vergunning LOCATIE mobiele coffee corner.pdf001a RWS deels openbaarBEDRIJFSNAAM 10.2.e; 10.2.g
002 e-mail aan RWS opvragen bijiagen vergunning vzp LOCATIE A7.pdf002 deels openbaarRVB RWS 10.2.e; 10.2.g
002a mailbijiage Wbr-vergunning LOCATIE.pdf002a deels openbaarRWS BEDRIJFSNAAM 10.2.b; 10.2.e; 10.2.g
003 e-mail aan RWS opvragen bijiagen vergunning vzp LOCATIE.pdf003 deels openbaarRWSRVB 10.2.e; 10.2.g

003a 003a mailbijiage Wbr-vergunning LOCATIE.pdf deels openbaarRWS BEDRIJFSNAAM 10.2.e; 10.2.g
004 004 e-mail aan taxatiepoule met drie ondertekende taxatieverzoeken.pdf deels openbaarRVB RVB 10.2.e; 10.2.g

004a mailbijiage 20210506 Taxatieverzoek mob coffee LOCATIE.pdf004c deels openbaar 10.2.b; 10.2.e; 10.2.gRVB RVB
004b 004b mailbijiage 20210506 Taxatieverzoek wachthuisje LOCATIE.pdf deels openbaarRVB RVB 10.2.b; 10.2.e; 10.2.g

004c mailbijiage 20210506 Taxatieverzoek wachthuisje LOCATIE.pdf004c deels openbaarRVB RVB 10.2.b; 10.2.e; 10.2.g
005 e-mail over grote oppervlakte grond mobiele coffee corner aanv voorz tbv 
Elaadstation LOCATIE.pdf

deels openbaarRWS RVB 10.2.e; 10.2.g
005

005a mailbijiage bij e-mail Elaadstation LOCATIE.pdf005a deels openbaarRWS N.v.t. 10.2.g
006 e-mail over grootte oppervlak LOCATIE A7 Medeblik BEDRIJFSNAAM Elaadstation 
aanvullende voorzieningen.pdf

deels openbaarRVB RWS 10.2.e; 10.2.g
006

007 e-mailwisseling met RWS over gebruik staatsgerond vzp LOCATIE A2 Liempde 
BEDRIJFSNAAM aanv voorz.pdf

deels openbaarRWS RVB 10.2.e; 10.2.g
007

008 e-mail herziene opdrachtbevestiging taxatie grond voorzieningengebouw 
LOCATIE.pdf

deels openbaarRVB RVB 10.2.e; 10.2.g
008

008a mailbijiage opdrachtbevestiging 2 ondergrond semipermanent gebouw LOCATIE 
Liempde PTD 2020 (RlCS).pdf

deels openbaarRVB RVB 10.2.e; 10.2.g
008a

009 e-mail herziene opdrachtbevestiging taxatie grond verzorgingsplaats LOCATIE.pdf deels openbaarRVB RVB 10.2.e; 10.2.g
009

009a mailbijiage opdrachtbevestiging ondergrond mobiele coffeecorner LOCATIE 
Woerden met bijzonder uitgangspunt.pdf

deels openbaarRVB RVB 10.2.e; 10.2.g
009a

010 e-mail opdrachtbevestiging grond voorzieningengebouw LOCATIE t.h.v. 
Medemblik.pdf

deels openbaarRVB RVB 10.2.e; 10.2.g
010

010a mailbijiage opdrachtbevestiging ondergrond semipermanent gebouw LOCATIE 
Medemblik.pdf

deels openbaarRVB RVB 10.2.e; 10.2.g
010a

oil e-mail met gegevens doorzet kwh voor locaties LOCATIES.pdfOil deels openbaarRVB RVB 10.2.e; 10.2.g
012 mailwisseling met BEDRIJFSNAAM tot 17.6.2021 status overeenkomsten.pdf deels openbaarBEDRIJFSNAAM RVB 10.2.e; 10.2.g

012
013 e-mail met definitief Taxatierapport ondergrond mobiele coffeecorner Hellevliet 
Woerden.pdf

deels openbaarRVB RVB 10.2.e; 10.2.g
013

013a mailbijiage taxatierapport LOCATIE Woerden.pdf013a niet openbaarRVB N.v.t. 10.2.b; 10.2.g
014 e-mail taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening LOCATIE.pdf014 deels openbaarRVB RVB 10.2.b; 10.2.e; 10.2.g; 11.1

014a 014a mailbijiage taxatierapport LOCATIE Medemblik.pdf niet openbaarRVB N.v.t. 10.2.b; 10.2.g
015 e-mailwisseling intern met taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening 
LOCATIE.pdf

deels openbaarRVB 10.2.b; 10.2.e; 10.2.g; 11.1RVB
015

015a mailbijiage taxatierapport LOCATIE.pdf015a niet openbaar 10.2.b; 10.2.gRVB N.v.t.



016 mailwisseling BEDRIJFSNAAM tm 25-11-2021, update en nieuwe tekeningen tbv 
parkeerplaatsen LOCATIE.pdf

deels openbaar 10.2.e; 10.2.gBEDRIJFSNAAM RVB
016

016a mailbijiage tekening parkeerplaatsen LOCATIE.pdf016a deels openbaarBEDRIJFSNAAM N.v.t. 10.2.e; 10.2.g
017 mailwisseling BEDRIJFSNAAM tm 25-11-2021, update en nieuwe tekeningen tbv 
parkeerplaatsen LOCATIE.pdf

deels openbaarBEDRIJFSNAAM RVB 10.2.e; 10.2.g
017
017a 017a mailbijiage tekening LOCATIE parkeerplaatsen.pdf deels openbaarBEDRIJFSNAAM N.v.t. 10.2.e; 10.2.g

018 email wisseling met BEDRIJFSNAAM commentaar op concept huurovereenkomsten 
aanvullende voprzieningen LOCATIES.pdf

BEDRIJFSNAAM niet openbaar 10.2.b; 10.2.e; 10.2.g; 11.1;RVB

018
018a mailbijiage 1 HUUROVEREENKOMST ONGEBOU\A/DE ONROERENDE ZAKEN 
VERZORGINGSPI-AATSLOCATIE.pdf

niet openbaarRVB BEDRIJFSNAAM 10.2.b; 10.2.e; 10.2.g; 11.1;
018a

6l8b mailbijiage 2 HUUROVEREENKOMST ONGEBOUWDE ONROERENDE ZAKEN 

VERZORGIHGSRLAATSLOCATIE.pdf
RVB BEDRIJFSNAAM niet openbaar lO.Z.b; i0.2.e; lO.Z.g; 11.1;

018b
018c 018c niailb|jlage3 OPNAMERAPPORT VERZORGINGSPLAATS.LOGATIE.pdf RVB BEDRIJFSNAAM niet openbaar lO.Z.b; lO.Z.e; lO.Z.g; 11.1;

019 e-mail intern laatste cornmehtaar op concept overeehkomst.pdf019 deels openbaarRVB RVB lO.Z.e; lO.Z.g
019a mailbijiage rhuurpvereenkbmstvzp LOCATIE.pdf niet openbaar019a BEDRIJFSNAAMRVB lO.Z.e; lO.Z.g; 11,1;

niet openbaar019b 019b mailbijiage Z.opnamerapportvzp LOCATIE.pdf RVB BEDRIJFSNAAM lO.Z.e; lO.Z.g; 11,1;
020 e-mail taxateur over invloed toename aantal m2 op huurprijs.pdf020 deels openbaar lO.Z.b; lO.Z.e; lO.Z.g, 11.1RVB RVB
020a mailbijiage 2021Q3 Elaad Outlook Personenautos 2050.pdf Elaad.nl reeds openbaar. Vindplaats: 

https://www.elaad.nl/uploads 
/files/202 lQ3_Elaad_Outlook_ 
Personenautos_2050.pdf

N.v.t.

020a
21 021 e-mail aan klant huuraanbod locatie LOCATIE A7 Medemblik.pdf deels openbaarRVB BEDRIJFSNAAM lO.Z.e; lO.Z.g

021a mailbijiage 1 LOCAJIE tek 4228844 08-12-2021.pdf021a niet openbaarRVB RVB lO.Z.g
021b 021b mailbijiage 2 Aanbiedingsbrief LOCATIE 20211209.pdf BEDRIJFSNAAM deels openbaar lO.Z.b; lO.Z.e; lO.Z.gRVB
021c 021c mailbijiage 3 opnamerappbrt vzp LOCATIE.pdf BEDRIJFSNAAM deels openbaarRVB lO.Z.e; lO.Z.g

021d mailbijiage 4 Algemene huurvoorwaarden nr 20-2020.pdf reeds openbaar. Vindplaats: 
https ://www. rij ksvastgoed bed 
rijf.nl/documenten/richtlijn/20 
20/07/01/algemene- 
voorwaarden-

RVB N.v.t.

ingebruikgevingscontracten

021d
021e 021e mailbijiage 5 huurovk grond semipermanent gebouw vzp LOCATIE.pdf deels openbaarRVB BEDRIJFSNAAM lO.Z.b; lO.Z.e; lO.Z.g

022 e-mail Pan kiant huuraanbbd lbcatie.LOCATIE.pdf022 deels openbaarRVB BEDRIJFSNAAM lO.Z.e; lO.Z.g
022a mailbijiage 1 Aanbiedingsbrief LOCATIE 20211209.pdf022a deelsopenbaarRVB BEDRIJFSNAAM lO.Z.b; lO.Z.e; lO.Z.g
022b mailbijiage 2 opnamerapport vzp LOCATIE.pdf022b deels operibaarRVB BEDRIJFSNAAM lO.Z.e; lO.Z.g

022c 022c mailbijlage:3 LOCATIETek 4458824 08-12-2021.pdf niet openbaarRVB RVB lO.Z.g
022d 022d mailbijiage 4 huurovk grond semipermanent gebouw vzp LOCATIE.pdf deels openbaarBEDRIJFSNAAM lO.Z.b; lO.Z.e; lO.Z.gRVB
023 023 e-mail aan klant huuraanbod locatie LOCATIE.pdf deels openbaarRVB BEDRIJFSNAAM lO.Z.e; lO.Z.g



d23a mailbijiage 1 huurovkgrond mobiele coffeecorner vzp LOCATIE.pdf BEDRIJFSNAAM deels openbaar023a 10.2.b'; 10.2.e; 10.2.gRVB
deals openbaar023 b 023b'mailbijlage 2 Aanbiedihgsbrief LOCATIE 20211209.pdf 10.2.b; 10.2.e; 10.2.gRVB BEDRIJFSNAAM

023cmailbijlage 3 opnamerapport vzp LOCATIE.pdf deals openbaar.023g BEDRIJFSNAAMRVB 10.2.e; 10.2.g
i023d mailbijiage 4 LOCATIE tek 4458834 2021-09-17.pdf023d niet openbaarRVB RVB N.v.t.

deels openbaar024 20210709 riota uitvoering yonnis 14apr2021.pdf024 RVB RVB 10.2.e; 10.2.g; 11.1
025 e-mail RVB_BEDRIJFSNAAM - vonnis.pdf niet openbaar 10.2.b; 10.2.g;BEDRIJFSNAAM RVB;

BEDRIJFSNAAM025
025a mailbijiage vonnis.pdf reeds openbaar. Vindplaats: 

w\A/w.rechtspraak.nl onder 
nummer:
ECLI:NL:RBDHA:2021:3894

N.v.t. N.v.t.

025a
026 e-mail brief nav uitspraak shops bij laadstations.pdf deels openbaarBEDRIJFSNAAM RVB ;

BEDRIJFSNAAM
10.2.e; 10.2.g

026 .
deels openbaar026a hfiailbijiage brief nay uitspraak shops bij laadstations.pdf BEDRIJFSNAAM BEDRIJFSNAAM 10.2.e; 10.2.g026a

027 e-mail Privaatrechtelijke toestemming shops.pdf deels openbaarBEDRIJFSNAAM27 RVB 10.2.e; 10.2.g; 11.1
027a mailbijiage Regeling beheeronroerende zaken Rijk 2017.pdf Reeds openbaar. vindplaats: 

https://wetten.overheid.nl
N.v.t. N.v.t.

027a
deels openbaar028 e-mail RE Privaatrechtelijke toestemming shops .pdf BEDRIJFSNAAM 10.2.e; 10.2.g; 11.1; Buiten 

reikwijdte
RVB

028
d28a mailbijiage concept nota uitvoering vonnis 14 apfil 2021.pdf niet openbaar 10.2.e; 10.2.g; 11.1028a RVB RVB
029 interne mailwisseling mbt beslisnota vonnis.RVB-BEDRIJFSNAAM.pdf deels openbaar029 RVB RVB 10.2.e; 10.2.g; 11.1;
030 interne'mailwisselihgpversluiten overeenkomsten.pdf deels openbaar 10.2.e; 10.2.g;ll.l;030 RVB RVB
031 interne mailwisseling mbt bericht gewezen vonnis.pdf deels openbaar031 10,2.e; 10.2.g; 11.1RVB RVB



001

10.2. eWob
10.2. e Wob
10.2.e Wob; 10.2.e Wob 10.2.e Wob
mobiele coffee corner aanv voorz tbv 10.2.g WOb 
woensdag 28 april 2021 15:44:10 
Wbr-verounnlnclO-Z g wob mobiele coffee corner.ndf

Van:
Aan;
Cc:
Onderwerp;
Datum;
Bijiagen;
Prioriteit: Hoog

10.2 e WobBeste

In de bijlage tref je een door mij ontvangen wbr-vergunning van de regio RWS-MN van 21 mei 
2019, RWS-2019/19425, aan ten behoeve van het in het onderwerp genoemde werk.

Vanwege een vonnis van de rechter wordt van het RVB verwacht alsnog medewerking te 
verlenen aan een privaatrechtelijke opvolging van het vergunde (wbr) werk.

Kan ik bij jou het verzoek neerleggen om zo spoedig als dat mogelijk is de VOLLEDIGE wbr- 
vergunning, met alle bijiagen (waaronder autocad [dwg] tekeningen), over de mail toe te 
(laten) sturen teneinde uitvoering te kunnen geven aan het vonnis?
Indlen mogelijk ontvang ik ook het volledige verzoek van de aanvrager met alle toegezonden 
bijiagen.

Voor een spoedige toezending ben ik je zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Senior Adviseur

Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Directie Transacties & Projecten (T&P) 
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer 10.2.e Wob 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag
Digitale Postbus: Postbus.RVB.DIVCentraaKairnksoverheid.nl

Ml0.2.eWob (b.g.g.: 10.2.e Wob )
10.2.e Wob iSriilsoverheid.nl
r:!L. ■ ■>.j,:goecicedn,!.n .'.gi
Bereikb3arop10.2.e Wob
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de 
realisatie van economiscbe en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
WinfsKrfe von Binnenlandse Zoten en
KoninkrijksTelaiies

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link:
httDS://www.riiksvastgoedbedriif,nl/veilinglanesriikswegen

Dit bench! kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indian li niet de geadresseerde bent of dit bench! abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



001a

Rijkswaterstaat
Miriiscerie van Ihfrastructuur enWaterstaat

RWS INFORMATIE
Rijkswaterstaat Midden- 
Nederland
Vergunningverlening

Griffioenlaan 2 
3526 LA Utrecht 
Postbus 2232 
3500 GE Utrecht 
TjWjeWgB; 
www.rijkswaterstaat.nl

21 mei 2019 
RWS-2019/19425
Vergunning op grond van de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken voor het plaatsen van een 
mobiele coffee corner en bijbehorende werken naast het 
opiaadpunt op verzorgingsplaatsgTOJw^ gelegen langs 
Rijksweg 12 (A12), Li ter hoogte van km 51,3 in de 
gemeente Woerden 
RWSZ2019-00001696

3Datum

Kenmerk

Onderwerp

Zaaknummer

Aanhef1.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 januari 2019, laatsteiijk
aangevuid op 14 mei 2019, een aanvraag ontvangen van jl’p^SIgWob -,

~71, om een vergunning te verkrijgenE
op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR).

De aanvraag betreft:

Het piaatsen en verwijderen van een werk, te weten:
een mobiele coffee corner en bijbehorende werken, waaronder een rijpad en 
afvaicontainer, naast het opiaadpunt op verzorgingspiaats;i;o72Tg^l3] geiegen iangs 
Rijksweg 12 (A12), Li ter hoogte van km 51,3 in de gemeente Woerden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2019-00001696.

Ingevoige artikei 2, eerste iid, van het Besiuit ieges Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken zijn voor het in behandeiing nemen van een aanvraag om 
een vergunning op grond van de WBR leges verschuldigd. De verschuldigde leges 
zijn betaaid waarna de aanvraag in behandeiing is genomen.

De aanvraag omvat de voigende stukken:
• Formuiier'Aanvraag Wbr beschikking' (Vergunningaanvraag)
• Tekening 'Situatietekening westelijk deei E-Tankstation A12 jl'DTZiglwoSl

• Foto '(ra;2]aw6g]A12 vandebron bestaande situatie'
• Foto 'Mobieie Coffee Corner'

Aahvrager is vefzocht de aanvraag op een aantai punten aan te vuiien. Een 
aanvulling op de aanvraag is op 26 februari 2019 ontvangen en omvat de voigende 
stukken:
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Rijkswaterstaat Midden 
NederlandRWS INFORMATIE

Datum
21 mei 2019• Tekening 'Situatietekening westelijk deel E-Tankstation A12

Kenmerk
RWS-2019/19425. E-mail 'RWSZ2019-00001969 De antwoorden', d.d. 25-2-2019 

. E-mail 'RWSZ2019-00001969 De antwoorden', d.d. 26-2-2019

Aanvrager is daarnaast verzocht de aanvraag op een aantal punten te wijzigen. Een 
wijziging van de aanvraag is op 14 mei 2019 ontvahgen en omvat de volgende 
stukken:

• Tekening 'Nieuw voorstel situatie westelijk deel E-tankstation A12 (T0T2.q wbg]
I........"I, d.d. 7-05-2019.

Daarmee is de procedure opgeschort met 15 dagen.

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

Besluit2.
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 voIgt:

I. De vergunning op grond van artikel 2, WBR te verlenen aanjro.ygWQb' ^ ' ‘ '.'1
■ - voor het plaatsen 

van een mobiele coffee corner en bijbehorende werken naast het opiaadpunt 
op verzorgingsplaatsi10:2:g'wQb1 gelegen langs Rijksweg 12 (A12), Li ter hoogte 
van km 51,3 in de gemeente Woerden.

57

II. Aan de vergunning de voorschriften te verbinden opgenomen in hoofdstuk 3 
van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen wordt verwezen 
naar bijiage 1 van deze vergunning.

Voorschriften3.

Algemene voorschriften3.1

Voorschrift 1 
Plaatsbepaling werk
Het rijpad, de opstelplaats en de mobiele coffee corner, waaronder het plaatsen 
van de grasbetonstenen, dienen te worden geplaatst zoals aangegeven op de bij 
deze vergunning gevoegde bijlagen:

• Bijiage 2: Tekening 'Nieuw voorstel situatie westelijk deel E-tankstation A12 
iT0T2.g woB~T

• Bijiage 3: Foto
• Bijiage 4: Foto 'Mobiele Coffee Corner';

g d.d. 7-05-2019;
] A12 vandebron bestaande situatie';
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Rijkswaterstaat Midden 
NederlandRWS INFORMATIE

Datum
21 mei 2019• Bijiage 5: E-mail 'RWSZ2019-00001969 De antwoorden', d.d. 25-2-2019 & 

d.d. 26-2-2019.
Kenmerk
RWS-2019/19425

Voorschrift 2
Werkzaamheden
1. Ten minste 5 werkdagen voordat met het plaatsen van het rijpad, de 

opstelplaats en de mobiele coffee corner, waaronder het plaatsen van de 
grasbetonstenen, of het opruimen van het rijpad, opstelplaats en 
grasbetonstenen wordt begonnen dienen de datum en het tijdstip van het begin 
en het einde van de werkzaamheden, het zaaknummer en de contactpersoon te 
worden gemeld aan de afdeling Handhaving (e-mail: handhavinq- 
middennederland(g)rws.nn.

2. Indien de werkzaamheden niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip of 
datum kunnen beginnen dient daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te 
worden gedaan o.v.v. het zaaknummer. Daarbij dient een nieuw tijdstip en/of 
een nieuwe datum te worden genoemd.

3. Indien het werk gereed is dient dit onder vermelding van het zaaknummer zo 
spoedig mogelijk gemeld te worden aan de afdeling Handhaving (e-mail: 
handhavina-middennederland(Sirws.nn.

Voorschrift 3
Contactpersoon
1. De vergunninghouder dient ten minste een persoon aan te wijzen die belast is 

met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of vanwege 
het bevoegd gezag (in spoedgevallen) overleg kan worden gevoerd.

2. De vergunninghouder dient, binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking 
is getreden, aan het bevoegd gezag mededeling te doen van de 
contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de op 
grond van lid 1 aangewezen contactpersoon dan wel contactpersonen.

3. Wijzigingen in de contactgegevens zoals bedoeld in lid 2 dienen binnen 14 
dagen te worden medegedeeld.

Voorschrift 4
Caiamiteit / ongewoon voorvai
1. In het geval van een caiamiteit dienen onmiddellijk alle noodzakelijke 

maatregelen te worden getroffen die in het belang van de instandhouding en de 
bescherming van het waterstaatswerk redelijkerwijs noodzakelijk zijn.

2. Calamiteiten dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij: de Regionale 
Verkeerscentrale Midden-Nederland te Utrecht, telefoonnummer 088-7986975 
en per e-mail: handhavina-middennederland(3)rws.nl.

Voorschrift 5 
Tekeningen
1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beeindigd dient een as built 

tekening ter goedkeuring te worden aangeleverd.
2. De as buiit tekening dient te voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief 

aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
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Rijkswaterstaat Midden 
NederlandRWS INFORMATIE

Datum
21 mei 20193. De as built tekening dient, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal 

aangeleverd te worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 
DUT) als in DWG-formaat (AutoCAD Map 3D 2014), aan de afdeling Handhaving 
(email: handhavino-middennederland(arws.nl).

4. Alle objecten op een civieltechnische tekening, die zijn gerelateerd aan een 
topografische ondergrond, moeten ingemeten worden in het 
Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP. De nauwkeurigheid moet beter zijn 
dan 10 cm in x, y en z-codrdinaat.

Kenmerk
RWS-2019/19425

Specifieke voorschriften algemeen3.2

Voorschrift 6
Technische voorschriften
1. De voor het leggen, verleggen, opruimen of herstellen ten behoeve van de 

aanleg van het rijpad en de opstelplaats, waaronder het plaatsen van de 
grasbetonstenen, te graven sleuven of gaten dienen tot een zo klein mogelijk 
profiel te worden beperkt.

2. De in het begroeide opperviak gemaakte sleuven dienen zodanig te worden 
afgewerkt dat het opperviak in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld.

3. Oneffenheden in het terrein of wegoppervlak, die het gevolg zijn van de 
werkzaamheden, dienen zo spoedig mogelijk te worden hersteld.

4. De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, dient 
ongehinderd te kunnen plaatsvinden.

5. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de 
werkzaamheden optreden dienen te worden hersteld.

6. De vluchtstrook moet te alien tijde in onversmalde staat beschikbaar en vrij van 
materiaal en/of materieel blijven.

7. Bij het passeren ofwel beschadigen van een drain of een ander soort 
waterafvoersysteem (b.v. buis of duiker) dient deze terstond gemeld te worden 
aan de afdeling Handhaving (e-mail: handhavina-middennederland(a)rws.nlj en 
hersteld te worden.

8. De infrastructuur van Rijkswaterstaat dient te alien tijde in werking te blijven.

Specifieke voorschriften mobiele coffee corner3.3

Voorschrift 7 
Uitvoering
1. De mobiele coffee corner moet, qua energie- / watervoorziening en riolering, 

zelfvoorzienend zijn.
2. De aanvullende voorziening mag geen weg-restauratieve functie hebben.
3. Er mag geen afval afkomstig van de mobiele coffee corner in de afvalcontainer 

behorende bij de verzorgingsplaats worden gedeponeerd.
4. Er mag geen zwerfafval afkomstig van de mobiele coffee corner achterblijven.

Voorschrift 8 
Redame-uitingen
1. Reclame uitingen op de mobiele coffee corner dienen gelieerd te zijn aan de 

activiteiten en de verkrijgbare artikelen in de mobiele coffee corner.
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Voorschrift 9 
Locatie
1. Het rijpad en de stallocatie van de mobiele coffee corner moet worden voorzien 

van grasbetontegels.
2. Ten behoeve van de aanleg van het rijpad moet het aanwezige trotoir verlaagd 

worden.

Kenmerk
RWS-2019/19425

3. Het gebruikmaken van het rijpad mag niet tot verzakkingen in het trottoir 
leiden.

4. Ter plaatse van de opiaadpunten voor de mobiele coffee corner zijn andere 
aanvullende voorzieningen, anders dan afvalbakken, niet toegestaan.

5. De mobiele coffee corner en bijbehorende afvalbakken moeten op een vaste 
locatie worden geplaatst. Deze dienen ten minste 5 werkdagen voor het 
plaatsen te worden gemeld aan de afdeling Handhaving (e-mail: handhavino- 
middennederland@rws.nn.

6. De beveiligingsconstructie op de parkeervakken langsparkeren moet 
opgeschoven worden. Dit moet in overeenstemming dan wel begeleiding van 
het district gebeuren (contactpersoon l0.2.eWob 
10.2.eWob

, e-mai
@rws.nn.

Voorschrift 10
Indien de vergunninghouder het gebruik van het werk staakt, dan is de 
vergunninghouder verplicht om:
1. De vergunde werken op te ruimen.
2. Het waterstaatswerk ter plaatse in de oorspronkelijke staat, of in een door de 

district te bepalen toestand te brengen.
3. Het opruimen van de werken af te stemmen met het district (contactpersoon 

, e-mail l0.2.eVVbb (Srws.nlj.10.2.eWob

Overwegingen ten aanzien van de aanvraag4.

Vereiste van vergunning4.1

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken (WBR) is het verboden zonder vergunning van de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat gebruik te maken van een waterstaatswerk in 
beheer bij het Rijk door anders dan waartoe het is bestemd, daarin, daarop, 
daaronder of daarover werken te maken of te behouden of daarin, daaronder of 
daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of te 
laten staan of liggen.

10.2.gWob
voornemens een mobiele coffee corner en bijbehorende werken / voorzieningen te 
plaatsen. Deze handeling is vergunningplichtig op grond van artikel 2 WBR.

, IS

Betrokken belangen4.2

Bij het maken van het werk, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen in dit 
verband de volgende belangen een rol:
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de belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het 
waterstaatswerk en het verzekeren van een veilig en doelmatig gebruik 
daarvan;
het belang van de aanvrager, te weten het plaatsen van een mobiele coffee 
corner zodat mensen tijdens het laden koffie kunnen drinken en een 
broodje kunnen eten; 
belangen van derden.

Kenmerk
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4.3 Motivering

De mobiele coffee corner wordt geplaatst als een aanvullende voorziening 
behorende bij de vergunning van d.d. 10 januari 2014 met kenmerk RWS-2014 
WTW13852 voor'Rijksweg A12; vergunning op grond van de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken voor het plaatsen en behouden van een opiaadpunt voor 
elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaatsiTOfZg^oBI, langs rijksweg A12 
links ter hoogte van km 51.500 in gemeente Woerden'.

Op onderhavige vergunning is het volgende beleid van toepassing 
Kader inrichting verzorgingsplaatsen (vigerende versie)

Op onderhavige vergunning zijn de volgende beleidskaders van toepassing: 
Leidraad Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Een verzorgingsplaats biedt weggebruikers o.a. de gelegenheid tot het rusten dan 
wel lets te eten of te drinken. Het plaatsen van een mobiele coffee corner is uit 
oogpunt van een doelmatig gebruik van het waterstaatswerk toelaatbaar, terwijl het 
-veilig gebruik van het werk verzekerd blijft. Het plaatsen van de rhobiele coffee 
corner is getoetst aan de geldende richtlijnen en beleid.

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.

Er zijn meerdere specifieke voorschriften opgenomen.

Voorschrift 7.1, De mobiele coffee corner moet, qua energie- / watervoorziening en 
riolering, zelfvoorzienend zijn. is opgenomen om te voorkomen dat er aansluiting op 
water, elektra, gas en riolering nodig zal zijn aangezien het een mobiele coffee 
corner betreft.

Voorschrift 7.2, De aanvullende voorziening mag geen weg-restauratieve functie 
hebben. is opgenomen aangezien de coffee corner gericht is op diegenen wiens 
auto staat op te laden aan de laadpaal.

Voorschrift 7.3, Er mag geen afval afkomstig van de mobiele coffee corner in de 
afvalcontainer behorende bij de verzorgingsplaats worden gedeponeerd. En 
Voorschrift 7.4, Er mag geen zwerfafval afkomstig van de mobiele coffee corner 
achterblijven. zijn opgenomen aangezien de mobiele coffee corner ook hierin
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vrijkomende afval als gevolg van exploitatie van de mobiele coffee corner zelf te 
verwijderen van de verzorgingsplaats. Kenmerk
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Voorschrift 8.1, Reclame uitingen op gebouwen dienen gelieerd te zijn aan de 
activiteiten en de verkrijgbare artikelen in de mobiele coffee corner, is opgenomen 
conform de Richtlijn Verzorgingsplaatsen 2019 waarin o.a. staat dat de reclame een 
relatie dient te hebben met de activiteiten van het bedrijf.

Voorschrift 9.1, Het rijpad en de stallocatie van de mobiele coffee corner moet 
worden voorzien van grasbetontegeis., Voorschrift 9.2, Ten behoeve van de aanleg 
van hetrijpad moet het aanwezige trotoir verlaagd worden. en Voorschrift 9.3, Het 
gebruikmaken van het rijpad mag niet tot verzakkingen in het trottoir leiden. zijn 
opgenomen om verzakkingen en schade aan het trottoir danwel de grasmat te 
voorkomen welke kunnen optreden door de verhoogde gebruiksintensiteit van deze 
specifieke locatie. .

Voorschrift 9.4, Ter plaatse van de opiaadpunten voor de mobiele coffee corner zijn 
andere aanvullende voorzieningen, anders dan afvalbakken, niet toegestaan. is 
opgenomen ter voorkoming van een toename van obstakels, met uitzondering van 
afvalbakken, wat een negatief effect heeft voor de veiligheid van de weggebruiker.

Voorschrift 9.5, De mobiele coffee corner en bijbehorende afvalbakken moeten op 
een vaste locatie worden geplaatst. is ter voorkoming dat de aanvullende 
voorziening, zoals de mobiele coffee corner, afvalcontainers, e.d. niet steeds op een 
andere locatie binnen de kavel van de exploitant worden geplaatst. Dit ten behoeve 
van een veilige en betrouwbare inrichting van de verzorgingsplaats evenals ter 
voorkoming van wisselende looproutes voor de gebruiker.

Voorschrift 9.6, De beveiligingsconstructie op de parkeervakken langsparkeren 
moet opgeschoven worden. is opgenomen om de verzorgingsplaats in zijn geheel 
veilig ingericht te houden.

Ter bescherming van de belangen van Rijkswaterstaat zijn daarom aan deze 
vergunning nadere voorschriften verbonden. Gelet op het door mij gehanteerde 
beleid is de aangevraagde activiteit toegestaan mits volgens de voorschriften wordt 
gewerkt.

Procedure5.

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.

Conclusie6.
De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen
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opgenomen overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verienen 
van de gevraagde vergunning. Kenmerk
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Ondertekening7.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze,
wnd. hoofd Vergunningveriening Rijkswaterstaat Midden-Nederland

10.2.e Wob
V' ^ ^
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Mededelingen8.
Kenmerk
RVyS-2019/19425Informatie en bezwaar

Voor meer'informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in deze beschikking 
genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkoiom van de 
beschikking. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besiuit met u 
doornemen.

8.1

Om te bepalen of u meer informatie wiit, kunnen de voigende vragen en 
aandachtspunten u heipen:

• IS' de inhoud van het besiuit duideiijk en is helder wat het concreet voor u 
betekent?

• . Kunt u beoordeien of het besiuit inhoudeiijk juist is of niet? Of heeft u
behoefte aan een toeiichting?

• Kioppen de gegevens over u in het besiuit en heeft u aiie gegevens 
versfrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besiuit of de procedure, of wanneer u 
zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de 
besiuitvorming met u of uw beiangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besiuit?
Dan kunt u op grond van de Aigemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet 
hiervoor wei belanghebbende bij het besiuit zijn. De voigende vragen en 
aandachtspunten kunnen u heipen bij het maken van bezwaar:

• Wat zijn de redenen dat u het met het besiuit niet eens bent?
• Weik doel wiit u met uw bezwaar tegen het besiuit bereiken? Wat verwacht 

u van Rijkswaterstaat?
• Is het u voidoende duideiijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of 

u met een bezwaar uw doei kunt bereiken? Kunt u uw doei op een andere, 
weiiicht 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 vermeide contactpersoon. De contactpersoon kan met u 
overleggen over de te voigen procedure en u informeren over andere mogeiijkheden 
die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een opiossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?
Om bezwaar te maken moet u, binnen Zes weken na de dag waarop dit besiuit is 
bekehdgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. de hoofdingenieur-directeur van 
Rijkswaterstaat Midden-Nederiand, afdeiing Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE 
Utrecht.

In het bezwaarschrift dient in ieder gevai het voigende te staan:
• uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
• een duideiijke omschrijving van het besiuit waartegen u bezwaar maakt 

(bijvoorbeeid door de datum en het kenmerk van het besiuit te vermelden
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of door een kopie mee te sturen);
• de reden waarom u bezwaar maakt;
• de datum en uw handtekening. Kenmerk

RWS-2019/19425

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 httD://loket.rechtSDraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inspanningsverplichting i.v.m. mogelijke schade
De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht 
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat 
het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het 
gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

8.2

Aanwijzingen
Door of namens de beheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden 
aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. 
Aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevoigd.

8.3

Overige vergunningen
Naast de in deze beschikking verleende vergunning kan, voor de handelingen, 
waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist 
zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking 
steunt.

8.4

Privaatrechtelijke toestemming
Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en -water nog 
toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u erop dat het RVB 
aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, 
waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding.
In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan de 
Rijksvastgoedbedrijf, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, die zich met betrekking 
tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.

8.5
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De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het 
vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in 
verband met het beheer van het waterstaatswerk dient te treffen en die 
veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het 
waterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de 
vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door 
het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen 
in het kader van opgetreden calamiteiten.

8.6

Kenmerk
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Kosten die voortvioeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en 
verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Overige verplichtingen8.7
Beheer en onderhoud
Het werk dient in goede staat te worden onderhouden.

Het werk, beheer of onderhoud mag geen gevaar of hinder voor het verkeer 
veroorzaken.

Bouwstoffen, materialen en materieel dienen zodanig te worden opgeslagen en 
geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor het verkeer ontstaat.

Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel mag geen gebruik worden 
gemaakt van de vluchtstroken of aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg.

De werkzaamheden vinden plaats op of nabij een autosnelweg. Daarom is de 
volgende CROW richtlijn van toepassing: Maatregelen op Autosnelwegen 
(2017).

De RWS richtlijnen zijn toegankelijk via:
http://WWW. rws.nl/zakeli1k/verkeersmanaQement/

De CROW-publicatie en het erratum zijn, tegen betaling, verkrijgbaar bij de 
Stichting CROW te Ede.

Verkeersmaatregelen mogen alleen worden getroffen door een geautoriseerd 
persoon. Deze persoon dient in het bezit te zijn van een certificaat 
Verkeersmaatregelen BRL 9101.

Veiligheidskleding
Degenen die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk buiten enig 
voertuig op of langs de rijksweg bevinden dienen veiligheidskleding te dragen die 
voldoet aan:
. NEN-EN 471:2003-I-A1:2008, en
• de Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden.
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Rechtsopvolging
Van iedere overgang van deze vergunning naar rechtverkrijgenden dient binnen 4 
weken mededeling worden gedaan aan het bevoegd gezag. Overgang van deze 
vergunning kan pas bij besluit worden geeffectueerd.

8.8
Kenmerk
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Ontheffing Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels
Voor het gebruik van de vluchtstrook en aangrenzende (weg)bermen van de 
rijksweg is een door Rijkswaterstaat afgegeven ontheffing op grond van het 
Reglerhent Verkeerstekens en Verkeersregels vereist.

8.9

Afschriften van het besluit
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

• Rijksvastgoedbedrijf (RVB): Postbus 16169, 2500 BD Den Haag
• Provincie Utrecht: Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
• Gemeente Woerden: Postbus 45, 3440 AA Woerden

9.

• f1'0:2:g'VVob~~^
• ji:o;2:g!WQb~T :- T , y i

S' <&
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Bijiage 1 Begripsbepalingen

Kenmerk
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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: 
ha ndhavi no-middennederland(a) rws.nl.
As built tekening: Tekening waarop de wijzigingen van het werk ten opzichte 
van het ontwerp zijn aangegeven, indien het werk meer dan 10 cm afwijkt van 
het ontwerp.
AutoCAD (Autodesk computer-aided design): programme voor het maken van 
technische tekeningen.
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).
BRL 9101: Beoordelingsrichtlijn 9101; richtlijn voor de toepassing van 
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
CAD bestand: bestand leesbaar in het programme AutoCAD (AutoCAD Map 3D 
2014). Bijvoorbeeld DWG.
Calamiteit: ongewoon voorval of bijzondere omstandigheid waardoor schade 
aan het waterstaatswerk is ontstaan of dreigt te ontstaan.
Civieltechnische tekening: tekening op schaal van objecten die vastzitten in de 
grond. De nauwkeurigheid dient beter te zijn dan 20 cm in X en Y-co6rdinaten 
en 10 cm in Z-coordinaat.
Directeur-generaal: de directeur-generaal van Rijkswaterstaat (adres: 
Koningskade 4; postadres: Postbus 20906, 2500 EX Den Haag).
DWG of DRWG: DraWinG, het vectorgeorienteerde bestandsformaat van 
AutoCAD-tekeningen. Bestandstype waarin gegevens digitaal aan 
Rijkswaterstaat aangeleverd kunnen worden.
Het districtshoofd: het hoofd van Rijkswaterstaat Midden-Nederland District 
Zuid, Papendorpseweg 101 3528 BJ Utrecht. Postadres: Postbus 2232, 3500 
GE Utrecht.
NLCS/TOLGI: Nederlandse CAD Standaard / Tekenvoorschriften Object- en 
lijninfrastructuur gebonden installaties. Informatie over de NLCS/TOLGI en de 
aanvullende Rijkswaterstaat bepalingen zijn te vinden op 
www.rws.nl/datacontracteisen. tabblad "CAD bestanden en -tekeningen 
Rijkswaterstaat".
Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een 
bestuursorgaan.
Pdf-formaat (pdf, portabie document format): bestandstype inleesbaar in Adobe 
Reader 7.0.9 DUT.
Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden: 
richtlijn voor veiligheidskleding, conform de Europese norm EN/471, van 
Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, oktober 1995.
RWS-richtlijn 2012: RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij 
wegwerkzaamheden op rijkswegen; te vinden via de kennisbank van het CROW. 
http://WWW. rws.nl/zakeli1k/verkeersmanaQement/.
Het Verkeersloket Midden-Nederland: Verkeersloket Midden-Nederland, 
Papendorpseweg 101, 3528 BJ Utrecht. Postadres: Postbus 2232, 3500 GE

Pagina 13 van 15RWS INFORMATIE



001a

Rijkswaterstaat Midden 
NederlandRW5 INFORMATIE

Datum
21 mei 2019

Utrecht. E-mailadres: verkeersloketmiddennederland@rws.nl
• Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen 

verricht.
• Werk(en): bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele 

toepassing van een bouwstof.
• Werkzaamheden: het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en opruimen 

van het op grond van de vergunning te behouden werk.

Kenmerk
RWS-2019/19425

Pagina 14 van 15RWS INFORMATIE



001a

Rijkswaterstaat, Midden 
NederlandRWS INFORMATIE

Datum
21 mei 2019

Bijiage 2
Kenmerk
RWS-2019/19425

Tekening 'Nieuw voorstel situatie westelijk deel E-tankstation A12 |T0:2.g wolfl 
[—ZJ, d.d. 7-05-2019.

Bijiage 3

Foto |f0a:g'wpB"l A12 vandebron bestaande situatie'.

Bijiage 4

Foto 'Mobiele Coffee Corner'.

Bijiage 5

E-maii 'RWSZ2019-00001969 De antwoorden', d.d. 25-2-2019 & d.d. 26-2- 
2019.
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10.2.e Wob
10.2. e Wob
10.2. eWob;10.2.e Wob :;10.2.eWbb 
vzpio.2.g wob
donderdag 29 april 2021 09:19:51 
Wbr-veraunning 1°-^ o .pdf

Van;
Aan;
Cc:
Onderwerp:
Datum;
Bijiagen;
Prioriteit;

aanvullende voorzieningen

Hoog

Beste i0'2.e Wob

In de bijiage tref je een door mij ontvangen wbr-vergunning van 22 augustus 2017, RWS- 
2017/33786, aan ten behoeve van bet in het onderwerp genoemde werk.

Vanwege een vonnis van de rechter wordt van het RVB verwacht alsnog - binnen 30 dagen - 
medewerking te verlenen aan een privaatrechtelijke opvolging van het vergunde (wbr) werk.

Kan ik bij jou het verzoek neerleggen om zo spoedig als dat mogelijk is de VOLLEDIGE wbr- 
vergunning, met alle bijiagen (waaronder autocad [dwg] tekeningen), over de mail toe te 
(laten) sturen teneinde uitvoering te kunnen geven aan het vonnis?
Indian mogelijk ontvang ik ook het volledige verzoek van de aanvrager met alle toegezonden 
bijiagen.

Voor een spoedige toezending ben ik je zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet.

10.2.eWob
Senior Adviseur

Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Directie Transacties & Projecten (T&P) 
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer 10.2.6 Wob 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag 
Digitale Postbus: 10.2.6 Wob @riiksoverheid.nl

(b.g.g.: 10.2.6 WolH)M 10.2.6 Wob 
10.2.e Wob @riiksoverheid.ni

./vv.v.v.riiksvjstEoedbedriif.nl/.eilinKljngsnitswgEen

10.2.6 wob
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de 
realisatie van economische en maatschappeiijke meerwaarde op basis van beteidsdoeten.

R.ijksvastgoedbedrijf
M/nIsttrfe van Binrwnlanffse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link:
httDs://www.riik5vastgoedbedriif.nl/veilinBlangsnik5wegen

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bench! abusievelijk aan u is 
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor sohade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichtsn.
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Rijkswatetstaat
Ministeie von Ir^nsovctuur en Milka

Vi ^
/'V<A

Wifcswatarttaat 
wcai-N«a*nai)4 Nsor<

1iMk*nw«g 7 
103S LC naarltnibesluit
•n*»<.ri)i»w»t«rK»»t nl

22 augustus 2017 
Beslisstng op bezwaarschrift

Ddttfin
OftdtnMtrp

sr. JurUfacff sOk/sm/f

T

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MIUEU

OMufll
22 tmgustvt 20t7Beslissing op hot bezwaarschrift van ____ _____

van de aanvraag om een vergunning op grond van de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerfcen voor aanvutlende voorzieningen bij hMr reeds vergunde

aan de

tegen het besluit tot afwijzing

voorziening voor een energielaadpunt op verzorgingsplaats____ __
westzljde van de rijksweg A7 ter hoogte van km 42,00 in MedlSibllk.

O«£ro«^|uraI.
beschikt ^nds 17 juli 2013 over een vergunning 

ingevolge de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (hiema: Wbr) voor het exploiteren 
van een energielaadpunt als basisvoorziening op verzorgingsplaats aan
de westzljde van rijksweg A7 ter hoogte van km 42,0 in Medembilk.

iii

Op 16 rebruari 2016 
vergunning voor het plaatsenenb 
uitpandige voorzieningen nabij het energielaadpunt. In het gebouw van 50 m^ 

_______ de volgende wonleningen te huisvesten: toKetten, een zithoek of
lounge' waar klanten van kunnen zitten met een laptop of krant en een
ruimte waar klanten een kop kofWe nrret een broodje kunnen krijgen. Naast deze 
inpandige voorzieningen wil fPBfP haar klanten een bandenpomp en waterkraan 
aanbieden.

een aanvraag ingediend voor een Wbr- 
ehouden van een gebouw met inpandige en

wefKt

Bij besluit van 12 april 2016 is de vergunningsaanvraag op grond van de Wbr 
afgewezen.

Bij brief van 18 mei heeft^^^^ verzocht om op grond van artikel 7:1a van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) in te stemmen met rechtstreeks beroep, 
omdat het besluit zou zijn gebaseerd op dezelfde ovenveglngen als de beslissing 
op bezwaar van 5 april 2016, inzake verzorgingsplaats 
Inmiddels een beroepsprocedure aanhangig was gemaakt Het bij voormetde brief 
gevoegde beroepsschriftMd 
alWtjzmgsbesluit van RM i

, waartegen

ateerd op 17 mei 2016 is zowel 
als tegen het besluit inzake fU

iricht tegen het
I.

Bij brief vwi 23 juni 2016 heb ik het verzoek om in te stemmen met rechtstreeks 
beroep a^eweztn. Het beroepschrift van 17 mei Is aangmerkt als bezwaarschrift,
voor zover deze betrekking heeft op het besluit met betrekking tot de ______
aangevraagde aanvutlende voorzieningen op verzorgingsplaats_____ ________
heeft desgevraagd aangegeven geen gebruik te maken van de gelegenheid 6m 
haar bezwaar mondelmg toe te llchten ten overstaan van een ambtelijke 
commissie.

Rws rnMNoune- MasooNcveemouwnziK e«ln» l-¥»B 17
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■' " ^Nammw^
29. aufluittis ^6ij6;^^is;'Hetjiei^a^r^aa^^^i ^ 

h^ftlyervolgena op 8 septOmfer 2016llfet^p;in9esfeld, tegen Sit feesISit' 
i)ij:ditRech|fank in Amst^.a^

0P'4.Ju|^2Oi7 teeft'4eifte(|^ti^njc^N^j^M;^€tberbep yah
%~n!de b^issiiigrbp .^iwaar .venild^d: hf^ft 'de_reclrtbanlir^!

iMini^r c^edra^enrbbi^n 2% wilOen na~^de bagi: dih vet^e^ing van de'ultspi^fe! 
'OpniMW te'besli£s«n"bp|.<te bemaren met ina^nei^in^

^iib/anicoiijidief?
‘S^ Ar«'3^ .->.Tv-“■*. ~V-^ . .^ .^. .-0 .A.. ,•' '"kA--

jjUM^be^arsc^iift is lnQedlena"bjnnen^zes;Welceq na;tgkendmaldnq yan:hetf _ ^ 
faesiuitl^^evens Voldoet het 
itez^MKcttrift onNjMkeli|k'is;. ' “

Een'viOTqmidi^iaar5j%gs!d8it^i^dgWs;een^^a^efStaateWeri<afe^6^ 
^aMkeLi-.<ah!de W/bti

'■5

O
n

if

IHi

i^^rq^;reai)»alw’Wnjbe^bdr2Leftlfta;pdpdn^!tiiS^w|1^pia&fe"%!f^iey^ge^  ̂
a^kei;r2^^M^idilSjJyart:ae^^ii^nIyd^dnrtjig;^d^?i^ '

Wefis ve^di^ a»ndeAiie/#onrtV/io iya/i:Gnle‘W/bfeter. van.
•--^ iJl sriw-./•■(«•• - *• iT-V- • j- ^ ■ i"*- .,- thy-.Xf-t- n .i', , ..v>l
Watersj^at.gepru/kbe.^kmWni^n^atirstaatswerk.aoorenp^fa^^

^ ^ ^ < i_-
i£id^Hn^dMi^7‘j^9f6^^^i^ar6ver.weii(enMmaker^of,&!tietimid^;^ 
^.^daafini daa^der^^dapi^vawte'^to/fen o/yoohv^ien ^be.fto^n/ te’j ‘ ■ 
l^aat^n6faeartei^^0i;pf^deie^:la^n,^aanaftiq^if

Op'gr6n^Vaj[i;ertjceL3.;deii^ Hd''^ SeWbrkan^eql^^ 
’g^eigei^'teriteKhe^Ing van waterstaat^et^en dnier ve^ 
dpfelma^jen veHig 9ebi^lk;j«^d|e werten, met jnb^^ 
j^fe^1mlng?df%jzigin|;;an.de^^ns‘vwid.ie^ *' ■• ■ ■

X

u
pp gf6ndvan}Bjfdi^i:3>s^i^ejiid’; vah'jle1'W,tir^ 
?dekW(|tifiiing^lTiedd:i^ek)«nfer4bd^'eqbi'n^
Li^rtonddlviddlar^en VanandmldBrv wBtenfaaatkundige aard, 
jygbf za^fipaarin Of, kr^chtens dm Bndere w^^e^lde’^
ftepalingen'.; - ’

:BIJ de/bedordeting van'een^a een Wbi>ve^uWnidg''w^^
wljzigen van een yogntiedinglDp i^n 'yerzdigjngs'plaats wp'rdthet beleid betfqkl^; 
dat de mihister'daartOd sdepfiekihe^'yai^e^eld. Hrtyoorzieriingeribeleid is td' 
vinden ih.de 'KeniUsgevinjj .^o^ehlngen pp'veno^in^'plaatsen la.ngs ' J 
Tijksweg'eh'(hierna; dCiternisgevingy^^ ' “ ■

........................................ .. ^ ^ ............................. _ _ _•

f|n^de'l<lmn^geying StiaV dat^Seenl^uder^Amn Vyi^4ve|imn^
[j^si^v^ranienjng is tpege^taOmraanJwJejqde ^pmehingeh^^
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Wi»t-Ni^er<aii(i NoonI

fei^oraiening'CTiwe^en totwoif^jj^rt'SjKhtsJve^tafa^wn 
wegrestaurant^eeh se^lces^ y6praieftingeh;i(alie.ahder^)
yoprdenjngen ,da;n de Msjsy^rienlngpnj^zijn^^by di^
'toege^an'yoorzpyeri, .; ' ' , ' .........^ " '• '•'. " ; _

S daaivbof pp de' \^rzof^|ngspj»ts ypiPPenpe rurmte ties^febaar'is] 
ze eepfUncponele telaUe njet hef weggebruik hebbep;^ ^

-. t^ie geen aiiireuk ^Pn^aari Pe'^i^eersi^Jlighejd.PP'

/^ja^U!m»'20t7'
nn.-u.iNummer,^ ,_

F’ .

n ‘Omdat ulteiurten^dP diie PastWop^ehlngen l^n^in'e^adPH,-^^?e^a'u^ 
'^pervicestation warep toegestaBnV was,een zeli^andige'exploita§ie van.een> 
iertergj^ela'adpunttpletmdpeliJkfEnergtel^puntenvwarieii oPrsprank^ljkialleenfals 
iapp^llMde va^jenlngiblj^dp.b^s:i|»pjsenin^

fll^kswatentaat K»jtirreere^'fn^^VezdePoopid'atde<pi^taaPde;<^l^itan^^^ 
Ibenzinestamns^^egi^taurants^en setvjra^i^ns zelf;en^pp£elgen jnitiate|een 
liandeiykidekkeHd tietwerk' van .laadinfiastruc^urppVvenorgingspjaatMp ^zpu|pn, 
(^^a1iseren;^OrndaHde ^stapndeexpibitanten ei^ter gee'n'actie.ondp^ 
!Pj^apej^ie{aadp^ntaj.sit»si^ppi^en]ng\tpe^pagd:pahTde]kennl^^^

'Sfe;fel^di^6cep7^r‘idJ'i;;n/r;

*;^py20'r»Ve«nbp:f|^i 3’^''|e|Keppi$!^lPp PP9n'^i#%^'9ewSSgd^|ri^||' 
:^erdUi<4lokeh datgpifeyergunrifngh^dersyay^^iei^dpuntenTriptife 
tpegestaan aan\^lep(|erypim|eningen'(ual5 eer?gema1(pvinket;iaultevy^traati 
'5^pepauto^;laat/etc^) aan terbieden.'^ doPtmatige jndchting yaPe^^^ 
‘verzprginasplaa6;'rnetina^^mrng;ya,n:e(fn»zo;;(ye,rkee1^)vejJig^^ 
ijndellng; isrnarpellJk^9edlen.dirfi^et:M »nin irogejai^^^^
'yppnienJngefK'

......

’r" ,

!iei^recien7Bai&ult!_„
Ik^henwp het t^uit van l_?japfUj2bl*6;en;bepaaj>^.Ppide|file!figenpe@Je^^^^^ 
daPdeppojfll^^ffl aanpeyraPgdev^unningiwprlaanyul^^^yp 
grpnd van de V/et beKeer Hjk^atenQatswe wprtt vjidee^ id^

^yanfde reedi verteahde’ veVgurthlng -yoor eeri:en'e^leiaa(liUntPp"vefZp!rii(rigsptPats 
^^^ivan l7^li^i2iO|3;KlP^ert<;RVyS^^^

IV
i'

BezwarehV.
De .beinraren’zpatsfnaaFypr^ gprecbtin^

(cateodiftMren:i '' ^
"v'’

^ ' Regeigevlng pn;;bP)eiid';^^
(Geen prlvaab'ec^elijke bdemm^ng;T~ 

itt Veiligheid en dpeitPadgb^ir 
'D> 'HPt ge!|jkhe|d^egin^ek

r-:^sfRWSl¥»i»iATn •faoin>'3‘yaffCd’O

ss^fBesssp^as**!
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Mcordeling y^n""de
;Naaraa'nleidingvah!derhh6u'dvarlhetbiezwaar^iij|>en;:metiM^ train 
cdeuit^.t^alcya,nyde^^0jttohJ^ir woratji^j^yolg!^

■'A- tiAege^vmgan^&dj/wM^^iii^^iytl^.

m^j^diji^ie .welgerih^om aarivuitehd^ ^y^rzfeMn^n'tdety ,
iSadstatioh in!l$rljd isjriet de teleids^len^^^^^ zoWel het t^ldid^of^eRde/. 

iyiifbii^'als he| geldai^e milieu- en klimaatbeleid. VolgensQJ^|j§ is 
/uitdnikkdtijKe doet van de beleidswij^glng van decerhber 2011 zilf^ifidlg vanti|tl 
ibedSnestabpn ge§)^l6iteei^e .l^d|{atlo%/Deze beteidsdpel^Hg^'
<!beyb|‘dard door Iw^ations gok toe te^stiah omfeen gebdU^^mep" - ^ 
yborzieningen en ^h banderipornp enVatericraan te.giaatTCni"^ ^

'Nede^ahd :>ireretdwi^:pp deitweede piaai^^qua >%^c«paa^nd^^n^, ^
^ti^orie|in^atektriad]« perspneoa^'sV l[n]io^^^we^jn;|^N||e^^d^^l(»;^^^ 

eiii^s^4,(^rs$«nauto^ereg^^ - - -

;>min/^f':yPP,^PdWsePe;Zaji^/aa%di;XVw^e^amw)ii'

iMtiimVI . /«- ] 4t,
f22 auQustut 2017'

C’
IMociuacr. 
lRllVSr26i7/33786-

•,"S‘ ri

s.a\m
een

i y

J :

\
i

'!

'l^edP^iafvdVfiieeftilciif.^n'dbei;geSdidjdiB*OTndieelyardi^|e''b'^ord^rfeW;"ln'?2B|Sf 
;jmqelena!le-nj€uw yerkoWtejaytcrt e02-ultstoqtv]rtt kunnepji^^^^
JOTZiUlfebdi: van-Hbtyefi^er met^ziSi zUn'gedMld;^r^iopziS^lva1^s^996^^Q6k 

irw^pjln ?p30;Qnge>^iy3|m»ictengvoeftulgen eleWrlsche ypet^lgCT^rnet inri
tCOi;^tetejrt|'^jd'^' ’ """

:Zie:

V
'.J S

[(^i^'t(^fi^}d/:Gremp'^^;~ANWB:k!a.i!^Eni^i^^^^'yK>ri 
idiujn^e;gnxt/‘d:d. J6;sept^b&ibi3^'^&z0j^;^_.^ " _ ,

,*. {Mlni^rie vs^lnfi^st^ciuiir^iMilieut^DuuiTame'Btwid^mtsiejriet 
$!^i d:d.J^I‘^^:b!zvi^:^ ~ .. ^

HSjj^k^l^ils obk^efi^ <|p |iP;ijftroi variiclelftii^ 
b(fl:fehM'andeflaadlnftasti^ijuf;4in lijn met; wdSt'liJn, 2 
uitrolvan (nfrastructuuryoor^altematlevebrandstolfen:

i^et.realiserwyanT^ri^gwd^^n^^nerende) lan^ei(ketidje:||adlnfi|^^ 
iTiede afhanibelijkyan bet tijdig'i^llseren va^^voldoec^e^ene^i^aadpllrltel^^^iQ 
die i^en heeft de minister in ^il de Kennisgeving gei^ijztgd^;;^.^ii^k >^ipr^ 
andet« partijen dad de zittende e^lgitanten mbgelljk gemaakt om; : 
energielaadpunten pp vei^rglngsplaatiren tangs rUksWegen te expibiteren. V^pr, 
het realiseren Van een landefijk dekicend nebfvPrk is bet niet nc^zakdijjk pm,;

Is vveret, aapyullende voprzieilingeri haast een enetglelaadpurii tpe%
;;|taan. pat is ook niet wat Richaiin 26l4/94/EU veteist. be keuie om elektrlsch te' 
.gaanTijden wprdt niet gebaseerd.op bet aaribod van aanyullende voonieningen in 
de dli^e npbilbetd van een energielaadpubt, maar mi^ name pp deadperec^ 
Van (^ktridche ypeiteigen,;e^ icorte laadtijd,. een gidtebes^lkbaa 
iaa<jlvMrzieningeksaIsniePe'fibanci§le’'en-miireuyoofdeienv

‘'-i
u
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Zie Pianbureau voor de Leefomgeving, Stimuleren van elaktrfsch njden.
Effect van enke/e befeidsprikkets (onderzoek op verzoek van het ministerie 2017
van Infrastructuur en Milieu) d.d. 10 februari 2016, bU. 12 en 14,

Detem

RWS-201T/J3786

Ook de positieve milieuprestaties van (sefni-)elektrische auto's vormen voor 
consumenten een impuls om elektrisch te gaan rijden.

Zie CE Delft, Stimuleren van elektrisch rijden onder particulieren. 
Effectiviteit van een aanschafsubsidie en opiaadtegoed (onderzoek op 
verzoek van het ministerie van Economische Zaken), oktober 2016, biz.
12.

Het beieid zoals vastgelegd In de Kennisgeving dat bij energielaadpunten geen 
aanvullende voorzieningen zijn toegestaan, staat niet in de weg aan het beieid 
gericht op de uitrol van eiektrtsdie voertulgen met bijbehorende 
laadinfrastructuur. Ket weigeren van de Wbr>vergunnlng is dus, wat daar gelet op 
het beperkte toetsingskader van articel 3 van de Wbr 00k van zij, niet in strijd met 
dit beieid.

Ik acht daze bazwaargrond derhaive ongegrond.

fl. Geen privaatrechtelijke b&emmering

!g'___stelt dat er geen sprake is van een privaatrechtelijke belemmering, laat
staan een evidente privaatrechtelijke belemmering. Tevens betoogt 
niet de Benzinewet over de vraag gaat welke aanvullende voorzieningen op 
verzorgingsplaatsen zijn toegelaten, maar de Wbr en het onder die wet opgestelde 
beieid.

dat

WVooropgestetd moet worden dat ______
met de Staat ultsluitend het recht heeft om een energieleadpunt te realiseren en 
exploiteren. De aangevraagde aanvullende voorzieningen vallen buiten het in de 
huurovereenkomst toegestane gebruik en kunnen ook niet (aHemaal) op de reeds 
verhuurde oppervlakte worden gerealiseerd omdat dit opperviak te klein is.

zal daartoe derhaive een nieuwe of gewijzigde huurovereenkomst overeen 
moeten komen met de Staat. Oe Sta^ (vertegenwoordigd door het 
Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Konlnkrijksrelaties, hiema: het RVB) heeft echter op voorhand ai aangegeven deze 
medewerking niet te zullen verienen. In de besiissing op bezwaar van 29 augustus 
2016 heb Ik deze omstandigheid aangemerkt als een evidente privaatrechtelijke 
belemmering die aan vergunningveiiening In de weg staat. De rechtbank 
Amsterdam heeft echter geoordeeld dat het beperkte toetsingskader van artikel 3 
van de Wbr geen ruimte laat voor andere weigerlngsgronden. Naar het oordeel 
van de rechtbank heb Ik aan de weigering van de gevraagde vergunning dus niet 
ten grorKislag kunnen leggen dat sprake is van een evidente privaatrechtelijke 
belememering. Tegen dit oordeel heb Ik op 14 augusbis 2017 hoger beroep 
ingesteid bij de Afdeling bestuursrechtsf^ak van de Raad van State. In dit nieuwe 
beskiit dien Ik echter te beslissen op het bezwaar met hrachtneming van de 
ultspraak van de rechtbank. Gelet op die uitspraak verklaar ik uw bezwaar 
gegrond. De omstandigheid dat de Staat geen privaatrechteiijke medewerking zal

op grond van een huurovereenkomst

ewS INSOKMATIS - S’vsn 17
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yerlenen-Mirtfe nBal^tte'Mn^eaaji’i^lM^-yogSenlhgis^d^
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!^Ci enid^tnadg^di

,d^tja|;;wllig^JjdJwi^^g3l^j^Sd,yart:de^eftbj^jTO§p4>^^^^^^
wordt ^getast lnd(en hear de gWrMgde y^unning zpu wortfOT

'Pe'we^e^raiker didnt'op rei^jmiiige i^an'den^iri^e getagenha 
ge^ld pm irijd^T^is te gi^erbr^n g||i uit t<e lust^, iete^te d/inteq M 

<zijn VMrtulg’te Inspederenpte'tente^^bf o^p^te ladeh'.^ypdr^
>'djkswegen1)p geregeide a^ahcten'yerzorgihgsplaatMn met t^rzienlngen; 
.‘Mn^egdrOe yoorzi^ngen die wonl^ aangebqden op een yerzp^]lng|^_^’ 
:Keb^neen fun(kl6deld;^relaM met. hdt-Ai^g^ ruirtjte dp ;J
\^jfpigi.ngspra;^en is sd>af^‘ m d6elrna|ig dM^enjic td yroi^e^f^TN^Wcfftl
eh iienutVOm teiiimien zd doefeatig mpgclijk'g«brdlk yan3{d€ MhMr^ 
"^imte pp).:ite vmo?gihgfepfiotfi wordeh^vopfziehli^en' die al op de: 
vpi^prgingsplaats^Mhy/e^^zijh, Bij A/pp^Or" n|etdld^dp.d^^
.:W.|<;Mngebwten7l ■ ^ ^ ‘^ ■ ■- •’ ■ ■

"Kh"y»«^i^|pjM&8i^ht|^ru^^i^J|d"&j|«rnnen!'vvpi|len.-4Vi^o^
ihakeh deel bit Van ti'ei gestioteh stelsei van rijl^egen; Met veiteer gaatyan hoge 

ishetheid over, d^stil^ah jeh-nibet de ,Ai«rzo^ings^aat5 haeeh tort opbhthdud" 
iweervedaten enpp hoge snelheldinvoegenop de'rijksvrag.lte autpmobijlst worm, 
ha het vferlate,n;yan.ajn yoertulg.l^tg.ang^^en^^m^

.’^n^de fite'est k^eSmfe ghdepeh veHd^ric^lnemm^^'4 iothnenibewegen, 
di^hde yejTOfg|hj|shtaat5!;^pit3^t stf^e ei%h.,aan
y^ptgte’gs^aattf-''"''''' '

richwQh d/eht afe teder ii^ PWtipn^e^si^p de^nh^^

Pe'^lk)K^hrHgheid|op deih^orgfn^piaate is-gebMt'bij zo;mrqi^ 
wrsnippehhg yhh-voOTleningen; S^rsrappeHhg lejdt tot extra 
y^gaisetsbewi^lhgehj mjfen gr^l-rtsira cpnflictsiba<U|»rtu^h
dutpmpbilMen'iwiy^ga^'ertVlCimdoe^^gide SeschikbaiBfuim^ 
gebijji^ .m^t.ye^i^ ftnSMiove'ryncerdere'toqshes
rarzorglhgspia^ roydel mogelijk yrdnEleh ihrarkohien; De b^hikblre nhmbe )k 
imrners sdiaars: Eeri a8/)yul.lende vppi^^jng.ls alleeri gewenst als .deze vborz^i 
in de treboefte von Daare#is in 2013 beslp^^^ ui^uKend
Itoettemrhjng teyerteiwn Vror het plaat^n en.reaiteei^ yan.edcrgielaadj^^
^en niet'yopr hanyuiiehde.vpprzienfirgeh^ om^ldtte'vopraienlhgea in 
.mMeaany^igjdjndp yeiTO^ingspiaatsenj. 'i '

'Zie"^rt0O'.n6yl^t^:2Ol'3,-nr^:j32624;.

|iet jeaiismnfvan 'aanvul^ vooriiehihgen Wj'eenJiMd^^'dn iaj ih;&
ech aahtrdkkerKlcwertdhq'^bbend^ hile jebrulfery vah'Beyerzo^ 1 1
jeidt n^r'^r^acMhg tp^eeh aahtal ohgewe^e_^e^n;f^W:e^.:hf9fre.j

".irn'lNFORIUm'

rOitaaiD

1RY*StI017/33786;
•......... . ' ■>
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K^Kfwatcrstaat 
WfMt'NadHlaMd Noord

parkeerdruk bl} de energielaadpunten en veranderende lo<^>stronnen. Loopstromen 
die in zijn atgemeenheid niet gefaciliteerd zijn, wat nadetig is voor de 
verkeersveiligheid. Aanvulfende voorzieningen bij laadstations kunnen dus leiden 
tot ongewenste effecten op de verkeersveiligheid, terwijl er vanuit een oogpunt 
van dodmattgheid en duurzaam gebrulk van schaarse grand ook geen behoefte 
aan is. De doelmatige inrid^ing van verzorgingsplaatsen is niet gediend met 
meerdere aanvutlende voorzieningen van dezeifde soort. De Kennisgeving van 20 
november 2013 heeft slechts verduidelljkt wat daarvoor ook al gold.

Ostum
22«ii4u«ut 2QI7

NitaniMr
RWS-2017/JI78t

Anders dan
economisch^bdarigen van exptoitanten van andere basisvoorzienlngen te 
beschermen, maar is beoogd de doelmatigheid en verkeersveilige inrlchting van 
verzorgingsplaatsen te borgen. Deze doelsteliing past volledig binnen het 
toetsingskader van de Wbr.

is met dit voorzieningenbeleid niet beoogd de

Verzorgingsptaats 
Verzorg ingsplaats
gemeente MedembUk. In zuidetijke richting passeert men op de A7 Li eerst 
venorgingsplaats vervolgens verzorgii^^^
verzorokiosoteats P.2-9 Ho^ verzorainosolaats jHWS 

tankstation aanwezig, een laadstatlon voor elektrische voertuigen, en een 
(eveneerts onbemande) toiletvoorzienlng. Het tankstation en het laadstation liggen 
naast elkaar aan weerszijden van de weg. Er is parkeergelegenheid zowel ter 
hoogte van het laadstation ais op het aditerste deel van de verzorgingsplaats. Op 
verzorgingsplaats bevindt zich geen aanvutlende voorziening waar de
weggebruiker lets te eten of te driniwn of anderszins kan kopen. De 
parkeercapaciteit is b^rkt maar gezicn het huidige gebruik toereikend.

f
Is een verzorgfng^laats gelegen langs de A7 in de

HKe^'laama 
is een onbemand

Near aanletding van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam en de 
verschiltende adviesrapporten inzake verkeersveiligheid die in de procedure zijn 
betrokken, heb ik besloten een onafhankelijk adviesbureau (Arcadis) opdracht te 
geven het effect op de verkeersveiligheid van het reailseren van aanvuilende 
voorzieningen bij het energielaadpunt op verzorgirtgsplaats in kaart te
brengen. De eisen ult de Richtlijn Verzorgingsplaatsen 2010 vormen het 
beoordelingskader waaraan het onderzoeksbureau de aanvraag toetst op 
verkeersveiligheid. De hoofdeis Is: Vellige k»richting van de verzorgingsplaats voor 
alle gebruikers. Van deze hoofdeis zijn de volgende eisen afgeleid:

1. Het ontwerp en de inrlchting van de verzorgingsplaats dient uniform en 
herkenbaar te zijn voor de gebruikers (medewerkers en bezoekers).

2. AfWijkende furKties (bljvoorbeeld brandstof innemen versus recre#ren) 
dienen van elkaar te worden gescheiden.

3. Funcbes die elkaar aanvullen (bljvoorbeeld alles met betrekking tot 
functioneren van de auto) dient men te groeperen om 
verkeersbewegingen tussen verscNIlende verblijfsgedeelten te beperk&\.

4. Snet en langzaam verkeer dient (zo nodig lystek) van elkaar te worden 
gescheiden.

Oaartij is van belang om op te merken dat de richtlijn in haar huidige vorm niet 
voorziet in de toepassing van laadstations voor elektrische voertuigen.

Zie Rapport 'Aanvuilende voorzieningen laadstation verzorgingsplaatsen.

Piglnt T-«wi 17
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KihsaHMarftMt
¥VBSt-NctfcrlWKt Hoard

beoortMing verkeersveHigheid', Arcadis, IS augustus 2017

Uit boveng«noemd« rapportage blijict dat de inrichting van verzorgingsplaats |||||

fin in beiangrijica mats vokJoat aan d« vigerende Richtlijn Varzorging«piaats«n 
lu. De voorzieningen rijn hericenbaar en zichtbaar gepositioneerd en een 
betangrijk deel van de verzorgingsplaats is ingeridn als verblijfsgebied. Door de 

aanwezigheid van meerdere verkeersdrempeis is er voor gezorgd dat de snelheid 
van het autoverkeer in het verblijfsgebied wordt teruggebracht tot de 
ntaximumsneiheid van 30 km/h. DaarbiJ komt dat tussen de parkeerplaatsen, de 
toiietten en het laadstaQon een iooproute voor voetgangers is gefaclliteerd.

OMum
22 2017

KHS-2017/337a6

TOssen het tankstation en de toiietten die aanwezig zijn nabij het laadstation is 
geen Iooproute geTadliteerd. Daardoor wordt op dit punt niet voldaan aan de 
Richtlijn verzorgingsplaatsen 2010 waarin gesteld is dat looproutes tussen 
voorzieningen zoveel mogelljk via de kortste route gefaclliteerd moeten worden. 
De realisatie van de door aangevraagde aanvuHende voorzieningen 
vergroot vaiHiit verkeerskuridig optiek de noodzaak van een Iooproute tussen het 
tankstation enerzijds en de toiletvoor^eningen en aanvullende voorzieningen bQ 
het laadstation anderzijds. Gelet op de wens om de verzor<^iH>spiaats in lijn te 
brengen met de RichtNjn Verzorgingsplaatsen 2010 zal RWS, zo nodig, de 
iooproute van het tankstation naar de toiletvoorziening faciliteren indien de 
service-unit van jpi wordt gebouwd.

De door|
voldoend __
Echter, In de Kennisgeving van 20 november 2013 Is uitdrukkelijk gesteld dat het 
vergunrdnghouders van enerf^eiaadpunten als basIsvoorzIening^eUs toegestaan 
aanvullerxie voorzieningen te realiseren. Op VenorgirK|spl2»ts 
echter de bijzondere omstandigheid voor dat het aanwezige taro»totion onbemand 
is dn met beschikt over voorzieningen die de weggebruiker in de gelegenheid stelt 
om lets te drinken of te eten te kopen (er is geen ^lOMdnwezig, zoals bi] de 
meeste benzinestabons gebruikefijk is). De door 
voorzieningen zIjn vanuit die optiek doelmatig. Om die reden is sprake van 
bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 van de Awb die maken dat
het handelen overeenkomstig de Kennisgeving voor ______
onevenredig zijn in verhouding tot de met de Kennisgeving te dienen doelen.

aangevraagde aanvullende voorzieningen kunnen dus op een 
RTv^mrsveilige manier worden tngepast op verzorgingsplaats

doet zich

aangevraagde

gevolgen heeft die

Ik acht uw bezwaar derhatve gegrond.

Verder heb ik In mijn overwegingen nog het volgende betrokken.
beschikt sinds 17 juii 2013 over een vergunnmg ingevolge de Wbr voor 

het exploiteren van het energielaadpunt als basisvoorztening. Gelet op het felt dat 
een aanvullende voorziening naar zijn aard verbonden is aan de basisvoorziening, 
zal ik geen nieuwe vergunning verlenen voor de aanvullende voorziening. Ik zal de 
bestaande vergunning voor het laadpunt wijzigenin cUe zin dat ook de 
aanvullerxle voorziening wordt vergund aan BjHH.

De aanvullende voorzieningen bjj een laadstation zijn weliswaar primair bedoetd 
voor de gebruikers van het laadstation, maar andere weggebruikers kunnen en 
zullen deze voorziening ook gebruiken. De RichtNjn Verzorgingsplaatsen 2010

■WS mrOHMATII - 9 vlin 17
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MJknwatarstcal 
Wtst-Nadarlwid Neor«

bevat geen randvoorwaarde voor het realiseren van pariceergelegenheid bij 
aanvullende voorzieningcn van een laadstation, maar schrijft wel voor dat naast 
een shop bIj een tankstation minimaal 5 pariceerplaatsen (waarvan 1 
invalidenparkeerplaats) aan«vezig moet zljn. Derhalve wordt deze randvoonvaarde 
ook opgenomen in voor de service-unit bij het laadstation
venorgingsplaats mV-

DMum
22 auguMus 2017

«WS-20J7/n788

Gezien deze overwegingen zal Ik voorwaarden veittinden aan de vergunning.

D. Het gelijkheidsbeginsel

stelt dat zij ongelijk w/ordt behandeld omdat zij niet en andere 
^sworzieninghouders w4l aanvullende voorzieningen mogen aanbieden.

D^e bezwaargrond behoeft geen bespreking meer, nu (gelet op het voorgaande) 
mimrn^m **** peval alsnog een Wbr-vergunning wordt verleend voor de door haar 
gewenste aanvullende voorzicningen.

e

Kosten b«2ewaarfBMVll.
U heeft verzocht om vcrgoeding van de kosten van bezwaar met een beroep op 
artlkel 7:15, tweede lid, van de Awb. Daarover besiis Ik als voIgt.
Op grond van dit artlkel worden de kosten die In verband met de behandeling van 
het bezwaar redelijkerwijs zijn gemaakt, vergoed voor zover het bestreden besluit 
wordt herroepen wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. 
Gelet op de beslissing is daarvan sprake. Het aan u toe te kennen bedrag is op
grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht oi_____
voor het indienen van het bezwaarschrift, met een waarde per punt van 
een weginj^factor 1).
Ik verzoek u mij binnen 6 weken na heden het nummer en de tenaamstelting van 
de rekening te melden waarnaar dit bedrag kan worden overgemaakt.

vastgesteld (l^nt
mm- en

VIII. Conciusie
In het kader van een voliedige heroverweging ter zake concludeer ik dat de inhoud 
van het bezwaarschrift bij de heroverweging van het besluit aanleiding geeft om 
het besluit te herzlen.

Besluit
Het voorgaande in aanmerking genomen, ben ik na heroverweging en 
belangenafweging in het kader van de onderhavige bezwaarschrlftenprocedure, 
van oordeel en besluit ik derhalve:

IX.

gelet op het bepaalde in de Wet beheer njkswaterstaatswerken, de Algemene wet 
bestuursrecht alsmede de Kennisgeving VOorzieningen op verzorgingsplaatsen 
langs rijkswegen:

de bezwaren onder B en C gegrond te verkiaren;
het aangevochten besluit d.d. 16 februarl 2016 te herroepen door
intrekking daarvan;
de reeds vcrieende vergunning voor het laadstation, van 17 juli 2013, 
kenmerk RWS-2013/11383, ingevolge de Wet beheer

PsgMn 9 «*n 17
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■MJksiMtenUat 
Wait-ll«tf«rljnd Noonl

rijkswaterstaatswerken te wijzigen In die zin dat ook wordt vergund: het 
realiseren van aanvultende voorzieningen bij het laadstation op de 
verzorgingsptaats HBIHHi aan de westzyde van de rijksweg A7, zijnde 
een gebouw van SOiirwr huisvesting van een toiletvoorziening, een 
zithoek voor gebruikefs van de aanwezige laadpunten en een ruimte waar 
klanten koffie «n een broodje kunnen krijg«), en de uitpandige 
voorzieningen, te weten een bandenpon^ en een waterkraan;
Aan de bestaande Wbr-vergunning raor het taadstation worden de 
volgende aanvullende voorschrfften verbonden:

22 Mjeintus 20]7

NtMuncr 
eWS 2017/31786

Voorschriften MnvuHmde voorzieningen1.
1.1 Algemene vooracbriften

Voorschrift 1
Plaatsbepaifng werk
Het werk nnoet worden aangetegd, behouden en onderhouden zoals aangegeven 
op de bij deze vergunning gevoegde bijiagen:

• Bijfage 2 SltuatietekeninoH^OjH
t2166931_04.fBcilitle5 1.1000]

• Bijtage 3 f216693f^.^litiesJi,^a^ l.200}
Oe verplaatsing vm^eranwezige pkknickplaats, en herptanten van
aanwezige bomen, en het tealtseren van parkeerplaatsen ten behoeve van de 
aanvullende voorzienlng dtent nog afgestemd te worden met de afdeling 
Vergunningverienlng, alvorens te beginnen met de werkzaamheden.

Voorschrift 2
WeheiMsmheden
1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen 

moeten de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de 
werkzaamheden, het vergunningennummer en uw contactpersoon te worden 
gemetd aan de inspecteur handhaving, berelkbaar via e-mailadres 
■0|^icMi|iarws.nl. Hierbij wordt de start van de werkzaamheden en de 
(gev^^^) werkplanning (inclusiet wijze van monitoring) gemeld.

2. Indian de werkzaamheden niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip 
kunnen beginnen moet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling worden 
gedaan. Oaarbij moet een nieuwe datum worden genoemd.

3. Wanneer het werk gereed is, dient dit onder vermelding van het 
vergunningennummer zo spoedti 
Rijkswaterstaat op e-maiiadres:|

ik te worden aan
.e

Voorschrift!
Calamiteit / ongewoon voorvai
1. In het geval van een calamiteit moeten onmiddellijk alle noodzakelijke 

maatregeien worden getroffen die In het beiang van de instandhouding en de 
bescherming van het waterstaatswerk redelijkerw|js noodzakdijk zijn.

2. Calamtteiten nnoeten zo spoedig mogeiqk worden bij de verkeerscentrale 
Noordwest-Nederlarxl, berelkbaar via teiefoonnunnmer 068 7985700, en bij de 
betrokken handhaver per e-mall: imi.cli!ili(ttrws.nl.

tws WKIIMATU - Ptoma 10 van 17



it‘a- • -

002a

■''7

<?:
ft 'i

■vs,~z^ -cst^^ry rVl-yy- />V> A f

j *“•1 '■i

‘lUJicnvBterstiiat ^ 
^W<^4l^rtaundM6M^,

^ydor^iiit'4:‘
fekmlhgen, _
lit] ‘Birineri'Vier>^et«n (ildi3t lte^y»eriuaamhedi»''Zlj)i tifeelWdigBjmoit'Kn'a^^ 

vtekenlng ter goedkeuringsan woi^en geleVera; .s 
52i; jDe 35 built tekening mcwt yotdben aan d^i^ifidaai^ilNU^roi^^siricjusfef 

vaarn/ultende R^t^aterl^ad'pecjflc^« / ..
(3. 'De bs tekbniiiig tiimt dp pbgiefbai^eiyvei^^wpi^en aaifv%!a^^^ 

ye'rVtinnlngverlening Van RiJksWateret^t’\ye$t?Nedaiiai^i!^bbt^;'i^sj^^v 
'|232, 3500^^^^^^ .

i4i "6e 3S;0'u</^tekenlh0 mp^teyens>;bfniiw;de.imliid^
idigltaai^ngeleverd wo^ehriw^l in-pd^formaSi'{Injees^^^ 
^adbrpB^ii^'aSsli 
;i^iladl^fara^eQevbj^wnb§)ws:^ 

jSi M^^objecten^p^j^n ci^dtechftfscheT^k^iiil dB^lSgSwld^jei^ibafiree^ 
ite0p0raf^he'6ndergr6r^mpeter\ ing^^|]^ntwor^en%'^ 
[MJI^iiel^ksteitel (xVy), eti 'd^(2); p^ ^uyvkmHgKeid mbbtibbter 
iijn;dan 10 cm iiv x* iv en^«odrdinaati
v^»!- .‘-j'.t l.s>j,. ---„t^aV •• — -. - f?-----------

(22 iuigustu£2017 

;Mumiyi«r' ^
'i

’^/bbrschn'fti■' - — '• ■■*
Gbfij^ti^/^bn
1. !Delyepunnf0^d,dder,m(^ften/im)Tste{:^0^^l^^  ̂

met: hef tctezfelirppide naley[r^;yanj0«ejyer^ii^^^ 
yanwege Het>tjeyi^gd g^^g ^ni^edgeyajlen)16y^^^

2; pe;yelgunningN^dr:iiRMt;:BijnnehJl^^^^^^
iinwefiddg Is petm0eh;J^n l^t B^pegd gezag ti^edeling doen van Je 
'cpnte<tgi^^ehsj(n8atn,vadr^;it^efoqnnumrner eh en^ 

.’grondiyanrijd d jMpgewez^^cbp^^er^tm dan wet 
'3v: i^ljzlgingen' mMtknibihneh "bhlen medegededid;
§.5 VpbgjaanMngTy^aftilliljwg^afarnjhMendfentu d

ohdeffipuBsaantfemer yan mj'^waterstait: bi^fe|^#J.tl,
u

I'Cj i

%2

ipe vodrijf^t leggen/yei:jeggbn,iopnjimen<i^her^llen vah^H^ werk 'te giayen 
fsieuvpn of gateii dtoeten tot kliein mogeigk^prohel worden bepefkt

2: (Het teireln Waar de werkzaamKeden zijhTQ^gevpefd mpbt zb spo^jg fndgblijt^ 
:'roaflgp>^an;ide~i«wliaiamh6de:^'jdbi%^fphkdu^ 
fffefsteki;''^ ’. " '^

3; 'JOheffenhaddn in het tOTeih of wegpppeiVlak; ;die^t gevblg zUnTyan^ 
werkzaamhedeni rnpetenf|p spc^lg mo^Jk^ 

idi; b'ey/atei’afypejv induilef de afwatehnp van de'tTO^^
(pngeh'iiidepi ikunhen 0

1

i* ■S>^
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'?Med€(0iiiigen! 

pnfdrinatie'eri

:contactpi^ynit5at>lDwV^g^^aotwpoi^fen:ea~het be^

'{pm;^^'bepafen''pfiu'meeriiTfQr^aae'wljt;;-^^^^e'fr^^
/Sandichtlpunten<u'|nfelp^;i
.!? Is tieinhoudvan het besluft fuiSiiiJlTen^is’heider^at hS ronci^etyob^u 

ibetrtent?'^ ,,
'.* iKuni^ beopidelenjpf>Ket resluU IpnoudS^^^ otpiet? P^ifiieeft

|^K6efte’aan;ppp';tpeii^^^ ’ ^
A kloji^h dep^^evSns'pVerlilri/het'lj^lijitren heeftu'alle'ge^veniifve^

iObk :WanneerJu ander^rvd^gen Heeft oveKh"ef besluit dfjde' proc^
U 2ich,op ten of andfte rnaniteheeft gtetoprd dan de:wijz^ waarop^ 

u^.|^apgjenlsvojflgf^§aan,j

Ipan^ht-upp gi'orid vafi:deWgeniene <wft%i^uj?rept|)er^ 
it^tuiirsrilchteh Melideke procedure iegt'pfdelzaaic a'^iY'defrechter^Vob’rom'tei 
t^|}|iten:or j^jl^aterstaat het Julste:.besiuit he^gengmen^U dientbiervj^ 
?relangf«bt)«ft^ef&J^t'bSju ' '

ipe vo|gende vraigenie^n aandac^^wnten kunnen uYh^
(een^erTOfwpbrift'^ ^ ^ '
‘T ^Wat zijn^de redinof dPt u hiS met^
r, iW^k dpe^wi^t li-metuw'berpep'berelicen?' ' ' ' ^

^Is KPt p. voldoiepde duidetijk wat een berdepspipcedpWihbp^dt^^^wpj^rufpf^u 
fmetdeze proc^ure^uwidoel kunt beNjcenJ.Kuntuji^P^
'wistticht eenvoudigere wljze bereikeh?, ^

''iflbefd[timt~U:liierpe||'^
•pm in berpep te gaaa b() ^ bes^urerechterdlentu b)mr|ien;ze^ iya^ ^^9
fyraaropjit beslult l5ib«kendgemaakp,een;berpepschilftJntepieren,LUjkunt uw* 
jberpegi^fift sfcireri naar dcjrechtbank ln^het%eb)ed WMr li wqpnt, *J;nl|^ 
jzelt^ mdar namens em bednjfpf p|gah|satieieen beroepscKnft 

Beroejiiik^Hft s^fen naar'd^jrschtbank^n'tiet^gebied}'waar"t»^^^^
(p^anlsabe^ls [ngeschreye^^^^ ^

I , . ■ j

i^’|)etberoeps^ffftdlientj[n;i^wgiwai;h^i^ 
w uW "niMm en adra 
3^ een duideiyke om^hrijying Van het'besiuitiwaai^egen b b(^ep,ln^e!t: „ 

(bijybp^eld door de datiim-en het kertmeij^, het-^luit te^
:zb mpgelljkeen l^je Van v - .

>- de rpden waarpm u beroep instelti;; ^ ‘ r
e Tde baujm en uvy handtekenlngo ' , • .
j«pf de d^andeilng-vpn^ eeri;bwdepsijnlirt wprdt.eeh^^ed^^an gi^ 
yrafening gebradhi:.i~^

'tatuin; _
'23 augi^iA'iOir

^ lRWSi2q}r/3378S
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’RytoaMrmM^
'WestTNed^tjM^^Mvd

\VjMri6|^<a ydafz|en1n^^^^ ^ _ ^- '
"Aet fndieni^ van een ben^sc^rifti^eft'geen scKbii^r^e 
dathet besiuit blljit gelden in'de ti>(i dat uw beroep' in behandeling is:; Ms'U dtt 

,niet wilt, bijVTOr^ld omdat het bsiuit onherst^.bana gevdg^ hMft yoor^u^idan . 
l&nt li eenVe^elc indienert^iU d6et

‘;^rzi^ti^enr^t%yyan1i^^r^tbtn|^tn.het gebled waar ti’wcM^^ te v^ent^^ 
VdbHo^ge vobrzlening'^ytrel^en..;^^ uhlet 2elf,i itiaarnamensjeeffb^^^
c^hiliitle een ydorldb^^^^ ^'ru'enihg aanvraajgt kiiht^u deri yobdopige;., . 
ywTZiening aatwrageabij.der^tbank in'het gebied waar het^tedr^ 
loi^lii^^e'lsiirig^BiWen.yDeirecHtiibnk'zbidiai^dbf g^ 
ibrengCT.j- ' ' ’ .

' 22 august^^lOi? 
Nunnitfr-!-.

1,., i 1

n
i

^Olfllteai beroydf ytfortopIftdwooralenlnB^^ ^ ' ■
]U’=lwnt^Jc,jdj|itaal[i»roepJir^ll(OT|b|j';genbefn%r^ ■
:htg>://l9fet.rect^iiak;W/be5tbui^chfe^Paa^br%fen^ 
lesichlk^n by^ elekt^ni^e han^kenti^ (Dlglt^V^

Van:}«lei^.oye^ari§,;yanydeze;^_ipunri|ng;3iiaa^recfitv(^^n^en"dCT'fn^ 
<wbjcinrrbbd<^’elin^wordea^g|daan3bn^^^

•• ■ ^ ^ -u^

De^vedening yah deze vequnrii^:gnts^t.de\yei^unninghbu^>yj^ 
;.9i[nlde;i^(^Ukeiwijs;m6ge|U^feTOlt^eleh"te;nemen,tewindeT(»!ybwkbm 
<^tyeigunh^gyer|enehde prgmn, wel.derdeni'^n geybl^ '
^^brylkmakeniyah''de^yefgunn1ng^^B^;'j^^^ '"■

^nwffzIngM ,, , . 'a.
{l^r (rfhpmens dhrbbMe/ie^Ruhhen'jmetbetrekUng'tbrde^^^
;aaiiwijzlngenyWordbti gegfeven'^rbesc^hnlng van betfpi^hlbeiahgeh. ’ 
^hwij^r^en'dien^lontn^^^^ j^ywonden opg'eyqigd;. ^

',iyaast:de;j^^dere_t^|hl!^jngi^etlTOi^bJ.yergunnliTg;-ten^^^^ 
vyaarop de vergunning betrekUng beef^ t^ens verguhning en/of oiith^ng 
^ve^st:^h bp,grond.yan andere.wettehyen/6^Perordeiyngen;d^^

-ibcSchikwhg.OTuhti-/

^Pt^aj^etiti^t(eie<aiS^ ........ .
ii^aa^ de verguhnilng baeft u yobr hetgebnJik van Steatsprond eh: -watV hbgi 
tpii^emmlng nodIg vah Rijksya^gbedbedrljf (R\/B)> Ik wijs 
RVb aan een dergelijke ptivaatre^tetlike regaling hog nadere vobrwaa^en keny 

ystallen,~jifyaaronderbetbetalen van.eeh (marktcofifoirne) 9ebruil^ergoeding.-yin . ^ . 
Va'tbahd hiamiee is een afi^rlft van deze verguhning gezonden bet - . ^ .
yRil^fyas^pedbedri^f; pp$tMs l$7Qp, 2500 BS Pbh H^9< die zi^; ihebbetfel^ng;^ 
slot hetgebrerk yap bet betroki^ itfba^elgendpni scbiHftei^^^^^

t

i \ ’

0-

I

q.
c--
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'^l^i^n.van'^maaingelen^ ^
;pe k'c^n, vp6^ioeiend¥^^it^y(MraienT|n^n3en;i^^
iy^uiviingverifereftde brtjaan zelf ten behdevb'Van de vei^unnlngh(wd(^-0^orjn 
lyerband met het^beheer van het Wdterstaatswcrk drent te Wffen en dfe) 
u^Voqn'aakt wordertjdoor de waHciaamheden eh hef gebrullc yah het ’ 
Jwatefrtaatswerk’doordifydi^Cihriinghoudeh'kdmeh vOTr rekehjhgy^ 
(ye^uhhlnghoiider/'Hierondehyalien ondehmeer dej^te^.verbohden.aah he 
Edoor het verglinnihgyi^endhde or^an'te treffeh .ydrfeeefsmaatregelw'^^^ 
^pprziehingen jn .het lu.deryan opgebred'enicaja'm^^ ’ “

mm m mmm^^ » w mm- mm t « mm—.O-'vh?' <■■'■;?'--f'-'ir.,(-v'-
'veran^obndelljkneid van de^vergu^fng^^^

'OMun
;22 au3^us 2017'
,NuSfiWv,”_^
'RWSr2017^J78e}

O-
<T y

!ff^y»erk,:ibehtofrpf.tHn^dl6ud(magEqeehXBeyaaKdf
Veroorzaken

iBduws^p^hf^^fe'^i^da^nVmaterieejidlented.'^daht^l^syyprdenV^^^^
. .'’ri...;

•••■'■ u'CT’tf"

•1^-- ■ 1 l<' di^^;,^prdt^^Biieen^ch^^a^«n1^Hdie^ditidoy^■■;._ • U'

>-
vertceersloket, oerelkbaer^yia riet:e-mailadragall<rnaar.plannino(!8>nVs.nr.

!/e^eeri^atije^'^^Jamvngenjif^^0^ ^
\yp6r.het planned vah^wegwerkzadmhedeh.'d!ehtiiJj'ebfvlKlte^
Si^em Planning en infbrmatie Nedeiland (SPIN).'
Deze kiin^ li via v^W."rvi^.niysDin aanVr^ehf

pe'weriaaamhed^^^^ pldats^op of nabd een' autpsneiweg.' paardmis.de;
'ydigep^e'CRdw"ddTOijhj/ih tddpas5ihg^'Maabregeleh didAutoshdlwe^en

'''• ...... "■

P^eiRWS ri<ditiljir)en’z^^

’pe;iCROW-j^bitcatie'enjhet eftatum;zijh)'tegehTbetalinoY^

'yefkeehsmaatjdgelen mbgi^ aiidert door efen deaumi^terd.
Ipersodn. Dezd pencon dient ip^t bdzit tdizljn ydn^h pettin^^ 
yeiteersmaatregelert to ' ' '

S/elUgheJe^^ng-
iDegeneh die’zlcH'wejj^hsifiet mal^Ceii hetondcrtiidudehlvah hetswei^ 

^dpet^J

CJ

‘j!
” CT ’. h. •W*

a
-AJV

.—-.r*-

■s»'j’ .U V
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t«N-EN 471:2003+Al:2008. en
de Rlchtlijnen en Spedficaties voor Veiitgheictekleding bij
Wegwerkzsamheden.

22 Mtuttuc 2017

NiMnaMT
ftW$-2017/337S6

At»chHtt(mi) vmn /ie( dcslirft
Een a^Khrift van dit besluit fs verzonden aan;

• Ri|ksvBstQ{)^bedriif (RVB), postedres: postbus 16700, 2500 BS Den Haag
• iii.2.gwob 
- f0.2.gWob

VNPI, WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 85, 2595 BR Den Haag

Pigm* 16 van 17
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[EUMlE.SlBEGIUr^BEPAU^^^ 6^mr
......^

|AartVi^y^i:te~aan~dezie rver^ijfinhiqltenr^fi>n&lM nqtf^ei^aaffvi^ao'j^ __ ___
iBevp^ aragi'de minister van lofra^m^juujgen^ 
fj[ie‘ge^ma"ndateerd eri gemachtigd zijn :d§ >^^ega|iiy§^gi^r' 
iyefantWbqrdeli|k)ieid ^

-•; 5i^h(eef^|'Jtlj!<Swatfe«^lt4Westrl!|iii'i|janfflNSq!^i5l^sfBusl2|3^i,‘3Sb# 
juti^'chtr^ ■ 1,''^V-,''

a :’BRL 9101: Bepoi^lelin^riichtlijnjSl^j
'^rtceerenwatregeienttjwerk;fe'uityoCT ^ „T
^iamlteit: qngewobh ybdfyal of
■paq’Hefciyaifenstaatswe^lisbnl^taSnVof 

■f ya^Hayi'^ngt a/tf^ng7^^aayOTg;-deiaW^Ting- 
.Wqst-Nederiand^qqr^^^^^

[•; ii^qofd rtjbaan Jlntelj
;•* ‘^Rlliooftirij^an re^tSi-■

Ontvahg^atum^ny^g: feefete;datijm‘datlde aaWffljgToiniyangen TslBlj 
Mnbcstgdrspjr^ary] '
Pdl^termaat (|^f/pc^B/e^dbbu/nent{/bmialt');{^^ndstypejlnleest>aar'.in 
'4fpj#|p^r-%:9j0p.' ‘J „

.•. 'f^chtUJnen'en'Speciflcatiesvdof VeFllgheidsidedtng.diJ^VI^gwerkzaamheden!; 
richtlijn"VTOrven|gheIdskledlngi^fconfoiTOldeEuropese^nolm"EN/47%-)$n; 
f^kswaterstaat;:Adviesdienst«Verkeer<enVervoeo''pktbt«'r^l^5;

• .RVys^rij^tjijn.20i2; RWS-richtItJn vdor yericeeramaatf^elenjbtf 
:Wegwerku.amhedenx>p rjjfasyvegen;:te vinden Via de^ennlsban^^^
,^PW. htb';//w«vw^rws;nl/iakelHlib^i/e'rkee^ana<iemeht/S" "

I Met verfcee^lpket: Hdt verkeerslolwt yan Ket^dlstri Nbdrdfyan 
i^kwateniteat \i^t-Nedariand Nodrdyiii^ereijcbaa^^ 
dJ.ldiiaaT.plaritilngS^s.nh^^^ 'S.

S 'Vergunnir^h6i^.fe dieieffi Se'^VachtensideM^^
..yerricht _ '■ .
iytergunningy^lenin5:=aWe//og^yei^i?rtn/ngvertBn/ngXdea|de^^^^^
VergunningyeHdnlng van, Rijkswaterstaat iV^est-Neaeffand,NM^^
'^232f3500;GE},Otrecl]it:‘"‘^''^ ..... ’

• -WerkCeV): ,bquviw1^/Wg- of .watertiiwy^undlg
ifuni:t|on^e^^t^a»lng yaneen ^

• WeHt^amiNedenr jKet makenj aanleggenyb^qu^^^ 
i^'mitj^'yan'H^.dp:grbndya'n dr ^

( >
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BiJIage 3 bij RWS-2017/33786

10.2.g Wobi

Locatic 178 OeHom
Hiwib^ Wj»:e »*•
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10.2.e Wob
10.2. e Wob
10.2. eWob;10.2.e Wob ,;10.2.e Wob 
vzpio.2.g wob
donderdag 29 april 2021 09:26:29 
Whr-vemunnino “* .pdf

Van;
Aan;
Cc:
Onderwerp:
Datum;
Bijiagen;
Prioriteit;

aanvullende voorzieningen

Hoog

10.2 e WobBeste

In de bijlage tref je een door mij ontvangen wbr-vergunning van 25 juni 2019, RWS- 
2019/21553, aan ten behoeve van bet in het onderwerp genoemde werk.

Vanwege een vonnis van de rechter wordt van het RVB verwacht alsnog - binnen 30 dagen - 
medewerking te verlenen aan een privaatrechtelijke opvolging van het vergunde (wbr) werk.

Kan ik bij jou het verzoek neerleggen om zo spoedig als dat mogelijk is de VOLLEDIGE wbr- 
vergunning, met alle bijiagen (waaronder autocad [dwg] tekeningen), over de mail toe te 
(laten) sturen teneinde uitvoering te kunnen geven aan het vonnis?
Indien mogelijk ontvang ik ook het volledige verzoek van de aanvrager met alle toegezonden 
bijiagen.

Voor een spoedige toezending ben ik je zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet.

10.2.eWob
Senior Adviseur

Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Directie Transacties & Projecten (T&P) 
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 1 Kamer 10.2.6 Wob 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag 
Digitale Postbus: 10.2.6 Wob @riiksoverheid.nl

Ml0.2.6Wob (b.g.g.: 10.2.e Wob )
10.2.e Wob @riiksoverhe!d.nl

. .v.v.v • ■^.jstgoedoed-iit.'-'i/'.e.n^gijngsni-iweKen

Bereikbaar 10.2.6 Wob
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de 
realisatie van economische en rnaatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoeien.

RiJ ksvastgoedbedrij f
M/ntstfrfe win Binnenlandst Zaken en
Koninkrijksrelaties

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link:
httP5://www.niksvastgoedbednif.nl/veilinelangsnikswegen

Dit benchl kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bench! abusievelijk aan u is 
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
benchten.
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The Stale accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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M Rijkswaterstaat
^ Minisierie van Infrasirucwiiren Warerstaoi

Riikswaterstaat Zuid> 
Nederland 
Rijkswaterslast Zukt- 
Nederiand

Zuidwal SB
SZll JK 's-Hertogenbosch 
f>ostbus 2232 
3500 GE Utrecbl

besluit
25 JUNnmr T «.• •

FDatum
Nummer

Onderwerp

WWW ri^(sw»ter%t»»t.nl

f6&sr"
RWS'2019/21553 
Beslissing op bezwaar

fijrk/isch

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Beslissing op het bezwaarschrlft van 
van de aanvraag om een vergunnlng op grood van de Wet beheer 
rljkswaterstaatswerken voor aanvullende voorzieningen bij haar reeds vergunde
voorziening voor een energlelaadpunt op verzorglngsplaats____
rechterzijde van de snelweg A2 ter hoogte van km 133.600 in Liempde.

I. tegen het besluit tot afwijzing

aan de

. _ bescNkt sinds 7 mel 2014 over een vergunning 
ingevolge de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (hierna: Wbr) voor het exploiteren

aan de

po.2.g

van een energlelaadpunt als basisvoorziening op verzorglngsplaats 
rechterzijde van rijksweg A2 ter hoogte van km 133,6 in Liempde.

Op 24 april 2015 heeft
voor het plaatsen en behouden van een gebouw met inpandige en uitpandige 
voorzieningen nabij het energlelaadpunt. In het gebouw van 50 m^ wenst 
de volgende voorzieningen te huisvesten; toiletten, een zithoek of lounge waar 
klanten var|||P||| kunnen zltten-met-eemtaptop-of kranten een ruimte waar 
klanten een kop koffi^met een broodje kunnen krijgen. Naast deze inpandige 
voorzieningen wll 
aanbieden.

een aanvraag Ingediend voor een Wbr-vergunning

haar klanten een bandenpomp en waterkraan

Bij besluit van 28 juli 2015 is de vergunningsaanvraag op grond van de Wbr 
afgewezen.

t tTegen dit besluit is namens 
bezwaarschrlft ingediend. De gronden van bezwaar zijn aangevuld in het 
aanvullend bezwaarschrlft van 30 november 2015.

op 8 September 2015 een pro forma

Op 2 februari 2016 is ||y[|V]||||||[ in de gelegenheid gesteld de bezwaren tegen het 
bestreden besluit mondeling toe te lichten ten overstaan van een ambtelijke 
commissie. Van die gelegenheid is door bezwaarde gebruik gemaakt. In de 
gehouden hoorzitting heeft 
50m2 te willen reallseren.

aangegeven vooreerst aileen een gebouw van

Bjj^bguit van 5 april 2016 is het bezwaar van ongegrond verklaard.
heeft vervolgens op 17 mei 2016 beroep ingesteld tegen dit besluit bij de 

Rechtbank in Amsterdam.

RWS INFOMMATie P«g<n» 1 van 15
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(tyi(Cw)it«t<tMl Zuid- 
Nidcrlanil 
Rljkswaccrstaat Zuid- 
Ncdartand

Op 4 juli 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam het beroep van gegrond
verklaard ert de besllsslng op bezwaar vemietigd. Tevens heeft de rechtbank de 
minister opgedragen binnen 6 weken na de dag van verzendlng van de uitspraak 
opnieuw te beslissen op de bezwaren met inachtneming van de uitspraak.

Numm«r
RWS-Z019/Z15S3

Bij besluit van 29 augustus 2017 is het bezwaar tegen het besluit van 28 juli 2015 
gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegmnd verklaard en de weigering van de 
gevraagde vergunning in stand gelaten.

Bij uitspraak van 23 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:198) heeft de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep van QUB 
verklaart, het besiuit van 29 augustus 2017 vernietigd en de minister opgedragen 
om opnieuw te beslissen op de bezwaren met inachtneming van deze uitspraak.

Toetslnaskader Wbr-verounnitiQ
Een verzorgingsplaats langs de rijksweg is een waterstaatswerk als bedoeld in 
artikel 1 van de Wbr.

Voor het realiseren van een voorzienlng op een verzorgingspiaats is ingevolge 
artikel 2, eerste lid, van de Wbr een vergunning nodig. Pit artikel bepaalt:

"Het Is verboden zonder vergunning van Ooze Minister van Verkeer en 
IVafersfaat gebnrik te maken van een waterstaatswerk door anders dan 
waartoe het is bestemd:

daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of tea.
behouden;
b. daarin, daaronder of daarop vaste staff en of voorwerpen te 
sforten, te p/aatsen of neer te leggen, of deze te taten staan of liggen."

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wbr kan een vergunning slechts worden 
geweigerd ter bescherming van waterstaatswerken en ter verzekering van het 
doelmatig en veilig gebruik van die werken, met inbegrip van het belang van 
verruiming erf wijziging anderszins van die werken.

Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Wbr kan een besluit tot weigering van 
de vergunning mede strekken ter bescherming van aan de waterstaatswerken 
verbonden belangen van andere dan waterstaatkundige aard, maar uitsluitend 
voor zover daarin niet Is voorzien bij of krachtens een andere wet gestelde 
bepalingen.

Bij de beoordeling van een aanvraag om een Wbr-vergunning voor het maken of 
wijzigen van een voorzienlng op een verzorgingsplaats wordt het beteid betrokken 
dat de minister daartoe specifiek heeft vastgesteld. Het voorzteningenbeleid is te 
vinden in de 'Kennisgeving Voorzieningen op verzorgingsplaatsen langs 
rijkswegen' (hiema: de Kennisgeving).

Stert. 22 maart 2004, nr. 56.

Paoln« 2 van 16RWS INFORMATtE
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RI]k«Materst«at ZnM- 
NvdariaiKl 
Rjjkswitcrsuat Zuid- 
NcdcrUnd

In de Kennisgeving staat dat het een houder van een Wbr-vergunning van ecn 
baslsvoorzlening is toegestaan om aanvullende voorzieningen te plaatsen. Onder 
basisvoorzieningen werden tot voor kort stechts verstaan: een benzinestation, een 
wegrestaurant en een servicestation. Aanvullende voorzieningen (alle andere 
voorzieningen dan de basisvoorzieningen) zijn bij die basisvoorzieningen 
toegestaan voor zover:

- daarvoor op de verzorgingsplaats voldoende ruimte beschikbaar Is; 
ze een functionele relatie met het weggebruik hebben;

- ze geen afbreuk doen aan de verkeersvelligheld en sociale veiligheid; en 
ze geen verkeersaantrekkende werking hebben.

IMummet 
RWS-2019/21SS3

Omdat uitsluitend de drie basisvoorzieningen benzinestation, wegrestaurant en 
servicestation waren toegestaan, was een zelfstandige exploitatie van een 
energielaadpunt niet mogelijk. Energielaadpunten waren oorspronkelijk aileen als 
aanvullende voorziening bij de basisvoorzieningen toegestaan.

De minister had in eerste instantie de hoop dat de bestaande exploitanten van 
benzinestations, wegrestaurants en servicestations zelf en op eigen initiatief een 
landelijk dekkend netwerk van laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen zouden 
realiseren. Omdat de bestaande exploitanten echter geen actie ondernamen, is 
het energielaadpunt als basisvoorziening toegevoegd aan de Kennisgeving. 
Daarmee bleven energielaadpunten bIJ de basisvoorzieningen benzinestation, 
wegrestaurant en servicestation toegestaan als aanvullende voorziening (in die 
mogelljkheld Is geen wijziging gebracht), maar werd zelfstandige exploitatie van 
een energielaadpunt als basisvoorziening eveneens mogelijk.

Stcrt. 20 december 2011, nr. 23149. (

Overeenkomstig de Kennisgeving van 20 december 2011 worden verzoeken voor 
energielaadpunten als basisvoorziening die zijn ^daarTvddrlS j<inuari 2012 
slechts in behandeling genomen als hiervoor voldoende ruimte bestaat op de 
verzorgingsplaats. Indien er meer vergunningen worden aangevraagd voor 
energielaadpunten (als basjsvoorziening} dan er ruimte is op een 
verzorgingsplaats, worden de aangevraagde energielaadpunten naar 
evenredigheid verdecid onder de aanvragers. Wanneer ook dan nog onvoldoende 
plaats is, wordt onder de aanvragers geloot. Aanvragen voor energielaadpunten 
als basisvoorziening na 16 januari 2012 worden behandeld op voigorde van 
binnenkomst.

Met deze beleidswijziging werd het ook mogelijk om meerdere energielaadpunten 
als basisvoorziening op een verzorgingsplaats te realiseren. Deze mogelljkheld 
bleek bij nader Inzien echter niet wenselijk. De doelmatige Inrichting van de 
schaarse grond op een verzorgingsplaats verdraagt zlch niet met twee 
energielaadpunten als basisvoorziening. De weggebruiker wordt hierdoor ook niet 
extra gefaclliteerd. Bovendlen worden dergelljke energielaadpunten veelal 
vormgegeven als laadstatlon met bijbehorende aan- en afvoerwegen en niet als 
een laadpaal naast een (bestaande)parkeerplaats. Een verkeersveillge Inrlctitlng 
van de verzorgingsplaats met een goede doorstroming van het verkeer Is dan ook 
niet gediend met meer dan basisvoorziening voor energielaadpunten. De 
minister heeft daarom het beleid gewijzigd en bepaald dat met ingang van 14
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maart 2017 op verzorgingsplaatsen nog slechts energielaadpunt als 
basisvoorziening kan worden toegestaan. NnmnMr

RWS-3019/21SS3

Stcrt. 13 maart 2017, nr. 11880.

Bezwaarqronden
De bezwaren zoals naar voren gebracht in het (aanvullende) bezwaarschrift zijn 
als voIgt te categoriseren;

A. Regelgeving en beleid voor elektrisch rijden;
B. Geen privaatrechtelijke belemmering;
C. Gewijzigde Kennisgeving in strijd met Wbr;
D. In strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het 

Europese recht.

BeoordelInQ van de bezwaren
De bezwaren van PI zoals geformuieerd in het (aanvullende) bezwaarschrift 
van 30 november 2015, het beroepsschrift van 17 mei 2016, aangevuld op 24 
maart 2017 alsmede het hoger beroepschrift van 11 oktober 2017,aangevuld met 
een nadere reactie op 25 jull 2018 zijn met inachtneming van de uitspraken van 
de rechtbank d.d. 4 jull 2017 en van de afdeling d.d. 23 januari 2019, als voIgt 
samen te vatten.

Regelgeving en beleid voor elektrisch rijdenA

meent dat de welgering om aanvullende voorzieningen toe te staan bij
edn energielaadpunt in strijd is met de beleidsdoelen van zowel het beleid onder

is hetde Wbr als het geldende milieu- en klimaatbeleld. Volgens______
uitdrukkeiijke doel van de beleidswijziging van december 2011 zelfstandig van het 
beiwinestation geexploiteerde energleleadpanterr. Oeze beieidsdoeisteHing zou — 
worden bevorderd door biJ energielaadpunten ook toe te staan om een gebouwtje 
met voorzieningen en een bandenpomp en waterkraan te plaatsen.

Het beleid zoals vastgeiegd in de Kennisgeving dat bij energielaadpunten geen 
aanvullende voorzieningen zijn toegestaan, staat niet in de weg aan het beleid 
gericht op de uitrol van elektrische voertuigen met bijbehorende 
laadinfrastructuur. Het weigeren van de Wbr-vergunning Is dus, wat daar gelet op 
het beperkte toetsingskader van artikel 3 van de Wbr ook van zij, niet in strijd 
met dit beleid. De afdeling heeft in haar uitspraak van 23 januari 2019 reeds 
geoordeeld dat deze door
beleid tot stlmuleren van elektrisch rijden alsmede de doelstelling van het 
Europese en Nederiandse klimaat en milleubeleld niet slaagt.

aangevoerde grond met betrekking tot het

“Nationale en Europese klimaat- en mllieubeleidsdoelstellingen zijn geen 
aspecten waaraan de vergunningaanvraag op grond van artikel 3 van de 
Wbr kan worden getoetst. Indian de bescherming van het waterstaatswerk 
of het doelmatig en vellig gebrvik van die werken zich tegen 
vergunningverlening verzet, moet de vergunning worden geweigerd. Oat 
het elektrisch rijden met het oog op klimaat- en milieudoelstellingen wordt
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of dient te warden bevoiderd, maakt dat niet anders, Hetgeen 
hierover heeft aangevoerd slaagt niet. “ Nummer

RWS*2019/2i553

ZIe: AbRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:198, r.o. 13.1

Gelet op het vorenstaande acht ik deze bezwaargrond derhalve ongegrond.

Geen prfvaatrechtelijke belemmeringB

stelt dat er geen sprake is van een privaatrechtelijke belemmering^ laat 
staan een evidente privaatrechtelijke belemmering. Tevens betoogt 
niet de Benzinewet over de vraag gaat welke aanvullende voorzieningen op 
verzorgingsplaatsen zijn toegelaten, maar de Wbr en het onder die wet opgesteWe 
beleid.

9 dat

Vooropgesteld moet v»orden dat fg 
de Staat uitsluitend het recht heeft om een energielaadpunt te realiseren en 
exploiteren. De aangevraagde aanvullende voorzieningen vallen buiten het in de 
huurovereenkomst toegestane gebruik en kunnen ook niet (allemaal) op de reeds 
verhuurde oppervlakte worden gerealiseerd omdat dit oppervlak te klein is.

daartoe derhalve een nieuwe of gewijzigde huurovereenkomst overeen 
moeten komen met de Staat. De Staat (vertegenwoordigd door het 
Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft echter op voorhand al aangegeven deze medewerking 
niet te zullen verlenen. In de besllssing op bezwaar van 5 april 2016 heb ik deze 
omstandigheld aangemerkt als een evidente privaatrechtelijke belemmering die 
aan vergunningverlening In de weg staat. De afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State heeft in overeenstemming met de Rechtbank Amsterdam 
aeoordeeld dat artikel 3 Wbr geen grond bledt tot weigering van de vergunnir^ 
wegens een evidente privaatrechtelijke belemmering.

op grond van een huurovereenkomst met

I

Gelet hierop acht ik deze bezwaargrond derhalve gegrond.

C Gewijzigde Kennisgeving In strijd met Wbr

If’ stelt (1) dat de veiligheid en doelmatigheid van de verzorgingsplaats niet 
wordTaangetast indien haar de gevraagde vergunning zou worden verleend.

______ van mening dat (2) het in strijd met het specialiteitbeginsel Is
om bij het weigeren van de Wbr-vergunning andere beiangen een rol te laten 
spelen dan veilig en doelmatige inrichting van de verzorgingsplaats. Verder (3) 
verzoekt______
Wob-besluit vaFll mei 2013, kenmerk RWS-2015/19616/151719 aan te merken 
als op deze zaak betrekking hebbende stukken en deze alsnog integraal aan haar 
te verstrekken.

Tevens Is

In het belang van deze procedure, de stukken behorend bij het

Veiligheid en doelmatigheid 
De weggebruiker dient op regelmatige afstanden in de geiegenheid te worden 
gesteld om zijn reis te onderbreken om uit te rusten, lets te drinken of te eten en 
zijn voertuig te inspecteren, te tanken of op te laden. Voor dit doel zijn tangs

I
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rijkwegen op geregelde afstanden verzorgingsplaatscn met voorzieningen 
aangelegd. De voorzieningen die worden aangebodcn op een verzorgingsplaats 
hebben een functionele relatie met het weggebruik. De ruimte op 
verzorgingsplaatscn is schaars en dient zo doelmatig mogelijk te worden ingericht 
en benut. Om te komen tot een zo doelmatig mogelijk gebruik van (de schaarse 
ruimte op) de verzorgingsplaats worden voorzieningen die al op de 
verzorgingsplaats aanwezig zijn, bij voorkeur niet elders op de verzorgingsplaats 
ook aangeboden.

Hummer
RWS-2019/21SS3

Een verzorgingsplaats dient ook vellig gebruikt te kunnen worden. 
\/erzorgingsplaatsen maken deel uit van het gesloten stelsel van rljkswegen. Het 
verkeer gaat van hoge snelheid over op stilstaan en moet de verzorgingsplaats na 
een korte ^op weer verlaten en op hoge snelheid invoegen op de rijksweg. De 
automobilist wordt na het verlaten van zijn voertuig voetganger en moet zich als 
voetganger - een van de meest kwetsbare groepen verkeersdeelnemers - vellig 
kunnen bewegen over de verzorgingsplaats. Dit stett strenge eisen aan het 
ontwerp van de verzorgingsplaats.

Om een doelmatig en veilig gebruik van de verzorgingsplaatscn te verzekeren, 
worden de verzorgingsplaatscn ingericht overeenkomstig het Kader inrichting 
verzorgingsplaatscn van Rijkswaterstaat (voorheen: de Richtlijn 
verzorgingsplaatscn 2010).
Het kader inrichting verzorgingsplaatscn is op 20 februari 2019 vastgesteld en Is 
te raadplegen via hUP //DMblic.ajies.mmi-enih iii/d.QCunienttMi/kMervLnf i.rht-m 
verzorgingsDlaatsen .

De Richtlijn verzorgingsplaatscn 2010 is te raadplegen via
htli:)://ijiitjliraii~-s niinieim nl/documenteii/iichtliir veizorqinqsplaatsen ,

Verzorgingsplaats r 
(gemeente Boxtei). 
verzorglngsplaatsen1i0.2.g WOb
een benzinestation induslef aanvullende voorzieningen (shop) aanwezig en een 
energielaadpunt voor elektrtsche voertuigen van iSU|i| 
aan de voorzijde van de verzorgingsplaats en het laadstation is aan het einde van 
de verzorgingsplaats gelegen.

is een verzorgingsplaats gelegen langs de A2 in Liempde 
^ is in dezelfde ►‘ijhcl^ng ingeklemd tussen de 

Op verzorgingsplaats is

Het benzinestation iigt

Verkeersveiligheid
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft een onafhankelijk adviesbureau (Arcadls) 
het effect op de verkeersveiligheid van het realiseren van aanvullende 
voorzieningen bij het energielaadpunt van >24'... y : 1 op verzorgingsplaats 
kaart gebracht. De eisen uit het Kader inrichting verzorgingsplaatscn van 
Rijkswaterstaat (vooitieen: de Richtlijn Verzorgingsplaatsen 2010) vormen het 
beoordelingskader waaraan het onderzoeksbureau de aanvraag toetst op 
verkeersveiligheid. De hoofdeis is: Veilige inrichting van de verzorgingsplaats voor 
alle gebrulkers. Van deze hoofdeis zijn de volgende eisen afgeleid:

m

1

‘ Zi« rapport 'AonwUendt roonienngtn loodstotion vtriofoingsplootieii. btoorMing verkeersveiligheid et) 
doelmatig gebrvik", Arcadls, tS auguMus 2017 |p 5).

Paoina fi van 16RWS INFORMATIE



003a

Rijkcwatarctsat Zuid- 
Ncderland 
Rijkswaterstaat Zu<d- 
Ncderland

Het ontwerp en de inrichting van de verzorgingsplaats dienc uniform en 
herkenbaar te zijn voor de gebruikers (medewerkers en bezoekers). 
Afwljkende functies (bijvoorbeeld brandstof innemen versus recrefiren) 
dienen van elkaar te worden gescheiden.
Functies die elkaar aanvullen (bijvoorbeeld alles met betrekking tot 
functioneren van de auto) dient men te groeperen om 
verkeersbev*egingen tussen verschillende verblijfsgedeelten te beperken. 
Snel en langzaam verkeer dient (zo nodig fysiek) van elkaar te worden 
gescheiden.

1.
NuNimcr 
RWS-2019/215532.

3.

4.

Z/e Rapport '‘Aanvullende voorzieningen laadstation verzorgingsplaatsen, 
beoordeling verkeersveiligheid en doelmatig gebruik", Arcadis, 15 
augustus 2017.

Uit bovengenoemde rapportage blijkt dat de inrichting van verzorgingsplaats
op een enkel punt afwijkt van het Kader innchting verzorgingsplaatsen van 

Rijkswaterstaat (voorheen: de Rlchtlijn Verzorgingsplaatsen 2010). De 
verzorgingsplaats is In onvoldoende mate ingericht als verblijfegebied en de 
(mogelijke) looproute tussen de parkeerplaats en de shop bl) de tankstation is niet 
volledig gefaciliteerd. In de rapportage concludeert het onderzoeksbureau dat de 
realisatie van aanvullende voorzieningen bij het laadstation leidt tot een toename 
van het oversteken van de rijbaan ter hoogte van het laadstation en dat het 
daarom gewenst is dat naast een reductie van de maximumsnelheid, ook deze 
oversteekplaats beter dient te worden gefaciliteerd.^ Uit het rapport van Arcadis 
maak ik op dat het realiseren van aanvullende voorzieningen bij het laadstation op 
verzorgingsplaats J2*J|(eventueel, indien nodig, met realisatie van een 
oversteek van de rijbaan) nIet zal leiden tot een onacceptabele verkeersonveilige 
situatie. Hiermee concludeer Ik dat het toestaan vaneen aanvullende voorziening 

-bi>4iit laadstation geen afbreuk.doet aan de verkeersveiJigheidler plaatse.

Doelmatigheld
Volgens de Kennisgevlng van 2004 Is het de houder van een vergunning voor een 
basisvoorziening toegestaan om aanvullende voorzieningen aan te bieden. 
Aanvragen dienen, naast het aspect van verkeersveiligheid, te worden getoetst op 
de beschikbare ruimte op de verzorgingsplaats, de doelmatige inrichting van de 
verzorgingsplaats, het functionele belang voor de weggebruiker en de gevolgen 
voor de sociale veillgheid.

Op verzorgingsplaats
iBb

is de groenvoorziening gelegen achter het laadstation 
voldoende groot om de aangevraagde aanvullende voorziening te 

kunnen realiseren. De momenteel aanwezige picknickplaats zal (in zuidelijke 
nchting) moeten worden verplaatst met de komst van de aanvullende voorziening. 
Vender is er een direct verband met de publieke functie van de verzorgingsplaats 
om de reis te onderbreken om voertuig en mens te verzorgen ten behoeve van 
het goede verloop van de rets. De voorziening zal naar verwachting worden 
gebruikt door de kanten van het laadstation. Afhankelljk van het assortiment, 
prijsstelling en kwaliteit van de aanvullende voorzieningen zullen ook anderen dan

van

'Zie tappoft 'Aanvulltnde vooriieninftn loadslation vermryingiptootwn, btoordeling oerkeenvcttigltek/en 
doelmotig gebruHr", Ansdit. IS aufuttm 2017 (p 17)
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klanten van het laadstation gebrulk maken van de voorziening. Dit zal ielden tot 
verandering van looproutes van gebruikers van de verzorgingsplaats. Echter, ult 
het rapport van Arcad(s maak Ik op dat het op onderhavige verzorgingsplaats niet 
leidt tot een verkeersonveilige situatie die noodzaakt tot weigering van de Wbr- 
vergunning.

Nimmar
RWS-Z019/21553

De vergunningaanvraag is getoetst aan het hierboven genoemde geldende beleid. 
Het bovenstaande in ogenschouw genomen zijn er gecn bezwaren tegen het 
verlenen van de vergunning.
Gelet op bovenstaande acht ik deze bezwaargrond(en) derhalve gegrond.

Verder heb ik in mijn overwegingen nog het volgende betrokken. 
sinds 7 mei 2014 over een vergunning Ingevolge de Wbr voor het expToiteren van 
het energielaadpunt als basisvoorziening. Geiet op het feit dat een aanvuliende 
voorziening naar zijn aard verbonden is aan de basisvoorziening, zal ik geen 
nieuwe vergunning verlenen voor de aanvuliende voorziening, Ik zal de bestaande 
vergunning voor het laadpunt wijzigen in die zin dat ook de aanvuliende 
voorziening wordt vergund aan

j beschikt

De aanvuliende voorziening bij een laadstation zijn weliswaar primair bedoeld voor 
de gebruikers van het laadstabon, maar andere weggebruikers kunnen en zullen 
deze voorziening ook gebruiken. Het Kader inrichting verzorgingsplaatsen van 
Rijkswaterstaat (voorheen: de Richtlijn Verzorgingsplaatsen 2010) bevat geen 
randvoorwaarde voor het realiseren van parkeergelegenheid bij aanvuliende 
voorzieningen van een laadstation, maar schrijft wel voor dat naast een shop bij 
een benzinestation mlnimaal 5 parkeerpiaatsen (waarvan 1 
invalidenparkeerplaats) aanwezig moet zijn, Derhalve wordt deze randvoorwaarde 
ook opgenomen In de ve^nning voor aanvuliende voorziening bij het laadstation 

fljjvGeziendeze-overweging zal -rtf voorwaorden ^op verzorgir^gsplaats 
verbinden aan de vergunning.

2 Specialiteitsbeginsel 
Het bestreden beslult is niet in strijd met het specialiteitsbeginsel, neergelegd in 
artikel 3:4, eerste lid, van de Awb. De aanvraag is getoetst aan het 
beoordelingskader van de Wbr en niet aan de Benzinewet.

Wob-besluit
Op 16 maart 2015 heeft een verzoek ingediend op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om openbaarmaking van alle 
documenten die ten grondslag liggen aan de wijziging van de Kennisgeving 
Voorzieningen op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen d.d. 20 november 2013 
(Stcrt. 2013, nr. 32624). Bij besluit van 11 mei 2015, kenmerk RWS2015/19616/ 
151719, is er een besluit op dit verzoek genomen. De 25 documenten die
beantwoorden aan de zoekvraag zijn aan_____
van artikel 10, lid 2, sub e en artikel 11 van de Wob. Tegen dit besluit zijn door 

geen rechtsmiddelen ingezet.

3

d verstrekt met in achtneming

De betreffende Wob-procedure staat los van deze bezwaarprocedure tegen de 
weigering van een Wbr-vergunning voor aanvuliende voorzieningen, aangezien de 
bedoelde ^ukken niet zijn betrokken bij de totstandkoming van het bestreden
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besluit. Bovendien beschikt ^ ___
stukken reeds onderdeel uit van dit geding, aangezien Wob-
beschikking (inclusief de daarmee openbaar gemaakte stukken) bij haar 
bezwaarschrift heeft gevoegd.

over de bedoelde stukken en maken de
Hummer 
RWS-2019/21SS3

Gelet op bovenstaande acht ik deze bezwaargrond(en) derhalve ongegrond.

D In strijd met algemene beginselen van behoortijk bestuur en het Europese
recht

stelt dat zij ongelijk wordt behandeld omdat zij niet en andere 
basisvoorzieninghouders w6l aanvullende voorzieningen mogen aanbieden. Tevens 
stelt zij dat de wljziging van de Kennisgeving van 20 november 2013 In strijd is 
met de rechtszekerheld.

Deze bezwaargrondCen) behoeft geen bespreking meer, nu (gelet op voorgaande) 
in dit geval alsnog een Wbr-vergunning wordt verleend voor de door haar 

gewenste aanvullende voorziening.

Ik acht deze bezwaargrond derhalve ongegrond.

Cgnsikuafi
In het kader van een volledige heroverweging ter zake concludeer ik dat de 
inhoud van het bezwaarschrift bij heroverweging van het besluit aanleiding geeft 
om het besluit te herzien.

Besluit
Het voorgaande In aanmerking genomen, ben ik na heroverweging en ______
belanaenalWealnQ in hgt kader van de bezwaarschriftenprpcfdure namenspWBi 
B.V. van oordeel en besluit ik derhalve:

gelet op het bepaalde in de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene wet 
bestuursrecht alsmede de Kennisgeving Voorzieningen op verzorgingsplaatsen 
langs rijkswegen:

dat ik het bezwaar gegrond verklaar voor zover het is gericht tegen
de evidente privaatrechtelijke belemmering en de gewijzigde
kennisgeving in strijd is met de Wbr;
dat Ik het bezwaar ongegrond verklaar voor zover het de
bezwaargronden in strijd met Europees recht, regelgeving en beleid
elektrische voertulgen het Wob-besluit betreft;
dat ik het primaire besluit van 24 april 2015 te herroepen door
intrekking daarvan;
de reeds verleende vergunning voor het laadstation, van 7 mei 
2014, kenmerk Z8500242814 RWS-2014/19566 ingevolge de Wet 
beheer rijkswaterstaatswerken te wljzigen In die zin dat ook wordt 
vergund: het realiseren van aanvullende voorzieningen bij het 
laadstation op verzorgingsplaats MW aan de rechterzijde van 
rijksweg A2, ter hoogte van km 133,600, te weten het plaatsen en 
behouden van een gebouw met inpandige en uitpandige

9 16RWS iNFORMATtf



4

003a
ii

(* ht

1. •

./Q

^ 71>. 1 ’ f>o
■i 3,

i

•c
<WJ&\ratei^afZuif<? 
\Nedielr&nd 
!RiJ|cswater^test;Zuiyr 
.'Nederte'twf “

.'I
{'I

a
■vpiifrafenLrigeji liajBij het^ /
f^otp^oett^gen jo'^ diiVe^p^ging^laats 
f^ervTOjziening ban!iengpmp,:en ,yyate#l<ra^^ 
iifef^pnSer pfgCTomen ^v^rsc^ rlfteo

r8WS-2plW?i_5S3

iI •.
VoorsbhHfteri •

1-. Plaatsbepalirig \ ^ .
He^ebpTjpfnib infiandigeien ;uitpandige-yporaleriingeni nipetv^^^ 
'g^la^tstliipnderhQudetii^nfbehbuden’.dp die Ibcatieidie is langegeven'bp de

’n
1

\

JIpcatie 328rddtuni- irekehlhd4r741‘t29 jfacilitieg ^
21^;2045; ■ " ^ ’ 
Tekst'174;l'l'30;ifacHiU'esL;aanvraag_tei^^^

- Tekcriing 4741431 JftclllWiKjc6n«i3tjjdatu^ 21 .Q4.2Q15i
- ■Tekehing|l:74i432lifacilibdsjsketeft^^ 
r Tekcriing 4744I33nfacilltiesLjyl^vd .
- 'Ijikerilfig 1741135 ifacllitles^^la^ 15:200 V

. «* •K1
Het nsaliseren van#arkeeiplaatsep;£eh’ttedoe'veVvah de'aanvullehde

7^^ ■ --

' pabkeeiybdrzlening mdgen geen fandere vodraienihgeh dan
aft/albakken. .

'2. Werkzafajiihedehi
Ten jnfnsteiS w'ert<dagen ypprd|t^et;dei (Pnderfeud;) werl^am 
iwbfdt begprineh‘rDbejtdn de'datunri eji het tijd'stip :^n Hdt begin eh hei 

^ein^^ivd^elk^amhbd'eh^rd^fgemel^aa^^i^W^retaaWpp^ 
hete--imalladref;iihahdjrayrn^^ • ,
Ihdi'eh:de werkiaamhjedert: njefcpp^’li^ jn^het eefste Ijd:gejlpemde 
tijdstip kuhnenOegihheh mPetdayryah 20 sppedig mpg'ellyk 
mededeiinq wdrdeh qedaah .r Daa rbi| moet eeh h leu we* daiinfi wPrden 
gehpemd.
fndiehIKet wet^ gereedi is, rhdbt dit Oihhenj 5 weft 
oemeld aVn Rilkswatei^taatd^ P-maTladfes:i fiaridK

• , - ' . ' • -I ■• ■’v

2.1.

1

2.2

•J
21.3

Calamjte(t/onoewadh:.yo6
Inf'he/t/gevaiiv^ .
fnaafregeleh te vvprderf g^^^^ het beiahg Van de lnsVahdhpiicjliri'g’
‘envde besche/;mlhg v'a_n het.'yya’terst^ 
inoodzakelijkzijn,; ' .
iGalamlteitenidi'ehen ip ■spMdig»rhp^lip'th.rwdMe^^
Vei^eerecdn^Ie te Heim6nd> te]ef(^is6fi jpTeikba^hdp^ur^^^^^^
^lals'sr^ ■ ................... ..

.3. ft
3.1 ■t

t ^

3
. ^

0:2 V

r-s ■ >f
<r‘

P^!iu.!lOivsn V&'RWSilNFbRMAtie,
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Rijkswatcrslaat Zuki- 
Ncdwlaml
Rijkswaterstaat Zuid- 
Kedcrtand

Bijkomende werken
Voor bijkomende werken, waarin deze vergunning niet voorzlet, is de 
vergunninghouder verplicht een vergunningsaanvraag in te dienen bij 
RijkswaterstZMit (www.filkswdterstaat.nl).
Voor bijkomende werken worden ten behoeve van deze vergunning 
globale tekeningen overlegd en goedkeuring door het hoofd van de 
afdeling Vergunningverlening, De definitieve tekeningen worden 
overlegd bij de vergunningaanvraag van het bijkomende werk. 
Bijkomende werken zijn onder andere het realiseren van extra 
parkeerplaatsen en kabels en leidingen die niet zijn voorzien in deze 
vergunning.
Bijkomende werken van derde partijen, ten behoeve van het 
opiaadstation of diens aanvullende voorzieningen, worden 
aangevraagd door de betreffende derde partij.

4.
4.1 Nummer 

RWS 2019/21553

4.2

4.3

4.4

Hoogachtend,

OE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze,
de directeur Netwerkontwikkelino Riikswaterstaat Zuid-Nederland

Pagirta 11 van 16RWS INFORMATIE
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R^luwatvc^t Zilid-, 
tkfc'rlahd _ 
(^kswaterstaat:2ufb* 
N^eilshd

J 5 •

lu-. _

Mededelirigen „ .
- ».■ *o

InfbrMatle enftierdep. . , . ,
V^f ifteief ilnfofmatie’dfter dttTfebsluitifeint-u ttep^

‘ edntacfpei^doni De contactgegevensista'an'lfi ;de^zijl<6lbm vah ififf i^siuit: Dai 
jcontactpersoonfkan'^iSra^MfeeSntSi/pofdenj.en hiit be^Uif • .

ti
Nuimn^___
ftV«);20g/2iSS3;■v D

;Om te bepalen 6f U:meertinf6rrxiatie Wilt, kunrjen de volgedd^e vrageh efi 
'aandachfepunteniuhclpen:- ' ■= . -
“ ;iS3e;iffipud^^ii^ibesji^t}idw[di^yic;eiiiis fielderiwal

ibetekent?* _ . . ^ ’
- ;Kdotfu beppfdeieWCofHfiet djEsi^^ infipudelijk julst'ls dpnfet?^^ W 

, 'behoeWe dan''pdn. tdelic^^^^ r^« -
r- iKIpppep de JageVens WeFO in rhet b,esluitendeeft; ui alle>^ege>^Wv.eiretfeTc^^ ' '

' ... '''j " 7 * ' ’
Opk waWeWb' ajdere; yrageh [heeft^oVer besluit of'de drpcedure,^f wanneer

, ru zich^dp aen of andeife: manief Waarpp Blj de'
ib^luTt^bt'rPlng met'u'Of uw belangen Is O'ltiQegaan, i«3nt li SJoTadtOpnejinen'i "

^ _ V > „ ^ ■ J

■^2

DOS ictint; U' op gftnd yarudd;Aigememf’ vyetTse^^^^ brercrep jn'dleOieni bij de
afaeilnf BesttruBlecjfl^raa^an de iRaad yan'Stiate, Metideze pjOcedufOllepfO; 
de zaak aan de li^cfiter^^jfppPd^te'Beplen Jf Ket juiste
hifeft' gegpLmeir, U dlent KiejrybOr 'wel pelpghebbOndej bij' pfe besICiit

Re/ydlpndie yrapp ePo^bdaGhtSRUritenjkUnpen iO hejpehOijlhet^^O^^ 
prilderpeRscHfift:i ^ ' '

VVabzijnde;redenendat,uihet;met;bet(besJujtjnleteens Befit?
- Welk doel, wilt u met uw beroepjbereikp^ .
- is het 'u voldoende Ouldeli1k>wat een bdrOepsprbcOdure ifihoudtjin wpt u^df u ,

" rrietideze procedure uw doel kunt bereiken? Kurit uiOw ddel op eenandwe^
wdWjt aeriypudlglre wSki

t.

II

Hpe dient;u behjTep Iri? . ^
Omiin beroep/te]gaan ibij<de bestuursrechterdient u bihnen zes Weken na de dag 
waarpp dit b^ult ;is bekendgemaakt, een berpepschdit in te/diejjeO. U kunt uw 
beioepsdtrtftistyfeh O rethtbank jfi hetigebjedi waar g wopn^^^ |ndieiv u njet 
zelf maar namens een bedrijf of prQanisatie gen befoepschfiftiindientidan kunj u; 
het berpepsohnftistorenvnaaf de' reditbank inrhet gei^ed waar betj bedrijf of de 
Organisatfe IS ingesdhreyeh:. . , o , . .

fe hebbefpepschrift dfent’in leder geyal helyolgende Je staan:
- uw naam en adres;;_;: • _ , * ’ . ■
s een duidenjke pmscHrijvihg'van het bestult waartegenlu berpeR; in'stelt .

^bijvporbeeld door de datum en het l<enmjrk vambettbesluit ite vermeldenj'en 
zp iffpgeiljk^^e^^^^ kopie van het besrgjt'j " '

- de reden waarom u'beroeplnstelt;; • ‘
do datu^^m en tfw handteke^ . ‘

Voor defbeHandeling^van een'beroepsGhrlft Wordt een bedrag aah griffierecht in 
rekenlng gebracht. • „ ' •0 ■ - • J

3
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Rijkswatcrstaat Zul4- 
Nedarland 
RijkSHttcrstiat Zuid- 
Nederiknd

Voorlopige voorztening
Het Indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende wcrking. Dat betekent 
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit 
niet wiit, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan 
kunt u een verzoek om voorlopige voorzienlng Indienen. U doet dit 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 voorlopige voorzienlng aanvraagt kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het heritijf of de 
organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor grlfflerecht In rekering 
brengen.

Nuiruficr 
RWS-2019/2 J5S3

Digitaal beroep of voorlopige voorziening
U kunt ook digitaal beroep insteilen bij genoemde rechtbank via 
htyj iyc!!riiiaa!!<.ii<eL{ai}dv.<’nsLat£^nij'. Daarvoor dient moet u wel te beschikken 
over een elektronische handtekening (DigID). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

InspanningsverpiiGhting i.v.m. mogelijke schade
De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht 
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat 
het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het 
gebruikmaken van de vergunning schade tijden.

Aanwijzingen
Door of namens de beheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden 
aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. 
Aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevoigd.

I

Overige vergunningen
Naast de in deze beschlkklng verleende vergunning kan, voor de handelingen, 
waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing 
vereist zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze 
beschlkklng steunt.

Privaatrechtelijke toestemming
Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en -water nog 
toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u er op dat het 
RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan 
stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebrulksvergoeding. In 
verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), 
Directie Transacties en Ontwikkeling, afdeling Verkoop en Ingebruikgeving, sectie 
Ingebruikgeving, cluster 2, Postbus 16700, 2500 BS te Den Haag, die zlch met 
betrekking tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schrifteltjk tot u kan 
wenden.

Kostcn van maatregelen
De kosten, voortvioeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het 
vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in
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(^jttimteTstut Zuid*
N^ertan'd
RiJI^aki^aafZi^d-

” veribarrS^nikt [li'etbehejef V^riiMt waferctMl^

Verooraaak't woyd'eh idoor:dfi? werfe|aalnBeSen
wateretaatsVierk'dbogae vei^unnlnghbiideri kbrnen yoorrekenlngiy^ 
ye>gunningh6uderl iHieronderyaliifi)61ide^(meer^^^^^ i<bStefti^.erb6iTdCn:¥aTi:d^ 
door bef vjerglorriniiigyTrlenen'de p?§aan te.frdffefl 
Sworzienlrigeb In het'kad^erVan pp'|etreden'^calafnifeit6^^

Kdsten die vodrtyrdeien uit het gebruik van deze,;\l'ei;gunriihg zijh vodr fekenihg en' 
verarlt'wodrdeliikheid; van de vei^unnihghbuden.

Qyerige vefpjjcHtlng^^ .
-j o'- ' I

Het werk, beheer of biiderhoud mag geeii gevaar of hinder voor het verkeer 
verdorakeh.

BbuWstdffeh, rfiat¥nalen eh rfiatefieel dlehen zodahig td wdtdeh dpgeslagen eh 
geplaatsty dat geeh gekaaf eh hinder vodf het verkeer dhtstaati '

Stremming vahthet vefkeePlh veHiand fnet de aanieg of het onderhdud van het 
werk wordt alleen tdegestaah Tndien dit; ohvermljdelijk is.

Die eventdeel nodige stremrhihg behdeft de vdofafgaahde'toestemming van het 
vefkeersidket, bereikbaar via: ;httpa;//splh.rijl<syvaterataatml/spin/v

VerkeersniaaS^elM aanvragen via SPIN
\i(por:het planhen van wegwerttzaamheden dieht u gebruik tei rhaken van het 
Systeem Piahhlhg en Infomiatie Nederland ‘ (SPIN);.
Dieze kuht u Via www.rWS.nl/sDih aahvfagen.

I “
Niimiher
RWS'20“l9/2lS53 i

,

X’

Op de werkzaamheden is de vdigende riehtlijh van tbepassingl Beleid eh pfdces 
veilig Weiiceh aah Wegeh (2014)

De wetiiczaaniheden viiiden plaats op of nabij een autosnelWeg. Daarom'is de 
ydlgende GROW richtlijn van toepassing; Maatregeien op Autdsheiwegen 
cibi7).

De RWS richtlijnen zijh tpegarikelijk 
httD:'//www.rws nl/zakeTiik/veikecrsmahadenieiit/

De 'GRGW:pdblicatte eh hetcrralum;zijn, tegeh betaling, verkrijgbaar btj; de 
stithj^g tR^ite ■^e,

i!/eifkedrsm;aatrege!¥n fhpgdn alie¥h'wdfddh.gefrd^en dpdr pM 
ipersoon. Deze pei^oon dlenkln het bezlt te zijh van eeh certiffcaat 
^^i^ersmaatre^eiji^RL;^^ . .

V^fgheidskfeding
iDfegehehlfdie zich Wegehs;het-maken’ enlhet onder-hpUdM V3hJhet'iyerklbuTteh^e 
'voeftuig qp of langs;dci rjjksweg beviniden dienehveiligheidskledihg; te dragen die 
Voldoetaan::

]

;
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Ri^swatBrxtaat Zuld- 
Ncdarland 
Rijkswaterstaai Zud- 
Nederland

NEN-EN 471:2003+A 1:2008, en
de Richtlijnen en Specificaties voor Veitigheidskleding bij
Wegwerkzaamheden.

Nummer
RWSZ019/ZISS3

Afschrift{en) van het besluit
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties, 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Directie Transacties en Ontwikkeling, afdeling 
Verkoop en Ingebrutkgeving, sectie Ingebruikgeving, duster 2, Postbus 
16700, 2500 8S te Den Haag, middels e-malladres 
RVB.DlvCeiUi ilksovci htjid.ni;
Gemeente Boxtel, Postbus 10000, 5280 DA Boxtel;
0.2.g Wob 
0.2.g Wob

IS v«n 16RWS INrCRMATie
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mjl(«wat*rttut ZuM- 
Ncdcrlanil 
ftiikswitenUal Zud 
Nederland

BZJLA6E 1 BEGRIPSBEPAUNGEN
Nummei
RWS-2019/21SS3• Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag tiggende aanvraag.

• As built tekening: Tekening waarop de wljzigingen van het werk ten opzichte 
van het ontwerp zijn aangegeven.

• AutoCAD (Autodesk computer-aided design): programma voor het maken van 
lechnische tekeningen.

• Bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de 
functionarissen die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder 
haar verantwoordelljkhetd utt te oefenen RIjkswaterstaat Zuid-Nederland, 
Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

• Beheerder: het districtshoofd van district Midden van RIjkswaterstaat Zuld- 
Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht,

• BRL 9101; Beoordelingsrichtlijn 9101; richtlijn voor de toepassing van 
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

• CAD bestand: bestand leesbaar in het programma AutoCAD (AutoCAD Map 3D 
2011). Bijvoorbeetd DWG.

• Calamiteit: ongewoon voorval of bijzondere omstandigheid waardoor schade 
aan het waterstaatswerk is ontstaan of dreigt te ontstaan.

• Civieltechnische tekening: tekening op schaal van objecten die vastzitten in de 
grond. De nauwkeurigheid dient beter te zijn dan <X10> cm in X en Y- 
cobrdinaten en <10> cm in Z-codrdinaat. Voor rioleringen geldt een 
nauwkeurigheid van <5> cm in X en Y-codrdinaten en <5> cm in Z- 
cofirdinaat.

• DWG of ORWG: DraWinG, het vectorgeorienteerde bestandsformaat van 
AutoCAD-tekenIngen. Bestandstype waarin gegevens digitaai aan 
RIjkswaterstaat aangeleverd kunnen worden.

• Handhaving; de afdeling handhaving van RIjkswaterstaat Zuid-Nederland, 
Postbus 2232, 3500^E te Utrecht.

• NLCS/TOLGI: Nederlandse CAD Standaard / tekenvoorschriften Object- en 
lijninfrastructuur gebonden installaties. Informatie over de NLCS/TOLGI en de 
aanvullende RIjkswaterstaat bcpalingen zijn te vinden op
WWW r\«.s._nljMaLn£untrii(.ioir.on, tabblad "CAD bestanden en -tekeningen 
Rijkswaterstaat".

• Pdf-formaat (pdf, portable document format): bestandstype inleesbaar in 
Adobe Reader 7.0.9 DUT.

• Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden; 
richtlijn voor veiligheidskleding, conform de Europese norm EN/471, van 
Rijkswaterstaat, AdviesdIenst Verkeer en Vervoer, oktober 1995.

• RWS-richtliJn 2012; RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij
wegwerkzaamheden op rijkswegen; te vinden via de kennisbank van het 
CROW. ljUiJ./ /vvvvv^.i ws^,ni//.dkrl.iLk/yei keei .

• Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen 
verricht.

• Vergunningverlening;de afdeling Vergunning van Rijkswaterstaat Zuid- 
Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

• Werk(en): bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins 
functionele toepassing van een bouwstof.

• Werkzaamheden; het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en 
opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werk.
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10.2. eWob
Postbus RVB Taxaties
10.2. e Wob; 10.2.e Wob; ^0.2.e Wob ]; 10.2.e Wob
RE: drie ondertekende taxatieverzoeken 
donderdag 6 mei 2021 14:06:08 
20210506 Taxatieverzoek wachthuisie wo*> .pdf 
20210506 Taxatieverzoek mob coffee 10^3wob.odf 
20210506 Taxatieverzoek wachthuisiepdf

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

Van: Postbus RVB Taxaties <PostbusRVBTaxaties@rijksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 12:07
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob (5)Rijksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob@Rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: drie ondertekende taxatieverzoeken

fa2*MbbHai

We hebben nog geen bericht gekregen in de postbus. Aangezien je het ongeveer drie kwartier 
geleden hebt verstuurd... zo’n grote vertraging zal er waarschijnlijk niet in zitten, dus ik vrees 
dat het niet is gelukt.

Mvg,
10.2.e Wob

Van: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob f5)Riiksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 11:19
Aan: Postbus RVB Taxaties <Po5thiJsRVRTaxaties@riik50verheid.nl>

CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob
<10.2.6 Wob(a>Riiksoverhpiri.nl>: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @riiksoverheid.nl>

Onderwerp: drie ondertekende taxatieverzoeken

10.2.e WobBeste en

Vanuit mijn ondertekeningsomgeving 'SigningHub' heb ik net drie taxatieverzoeken naar het 
postbus van de Taxatiepoule laten zenden. Graag krijg ik van 
de ondertekende brieven zijn ontvangen. Dan weet ik dat de doorzending naar jullie postbus 
vanuit 'SigningHub' werkt. ©

10.2.6 \Afob 102.eV*il>en/of bevestigd dat

Dank voor de medewerking.

Mvg.
t0.3«WM
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerievan BinnenlandseZaken en
Koninkrijksrelaties

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur SiTaxaties

Rijksvastgoedbedrijf
Taxatiepoule

Korte Voorhout 7 
2500 BD Den Haag 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 
WWW. rij ksvastgoed bed rijf. n I

Contactpersoon

I j.e^Wob rf@Rijksoverhei
M

m
d.n)

Datum
Betreft

6 mei 2021
bepaling huursom ondergrond mobiele coffee corner

BTW nummer
NL8563.05.765.B.01

KVK nummer
65890604

IBAN
gftrSTb wo&~%

Geachte heer/mevrouw , BIC
frorzewoB
Ons documentnummer
4 213 965Ten vervolge op eerdere contacten over deze zaak verzoek ik u een taxatie 

(huurprijs) uit te voeren van oppervlakte gedeelte verzorgingsplaats, gelegen aan 
de verzorgingsplaats gelegen langs Rijksweg 12 (A12), Li ter hoogte
van km 51,3 in de gemeente Woerden, kadastraal bekend gemeente Harmelen, 
sectie B, nummer 4286, groot ongeveer 30 m2, als ondergrond van het mobiele 
werk met bijbehorende werkeri gelegen op het gras achter het E-laadstation. 
Zoals uit de bijiage 5 in het Taxatiedossier is aangegeven, zal de coffee corner's- 
morgens worden geplaatst en aan het eind van de dag weer'wegrijden'.

Ons zaaknummer
4 213 616

Doel van de taxatie is de vaststelling van de marktwaarde (eventueel onder 
bijzondere aannames) ten behoeve van bepaling jaarlijkse huursom. Hierbij zijn 
de door Rijkswaterstaat in de wbr-vergunning gestelde voorwaarden ten aanzien 
van het gebruik wellicht van invioed. Aanvullend deel ik mee dat de huurtermijn 
van de aanvullende voorziening uiteraard zal aansluiten bij de huurtermijn van de 
basisvoorziening welke expireert op 31 december 2029.

De akte van de basisvoorziening (E-laadstation van fTQiS.gfwbjD^
2) is in het dossier van het Taxatieverzoek toegevoegd. De huurakte 

van de basisvoorziening heeft een looptijd tot 1 januari 2030. Nabij deze 
basisvoorziening is als aanvullende voorziening de mobiele coffee corner vergurid. 
De te taxeren huurwaarde van de oppervlakte grond ligt nabij de verhuurde 
oppervlakte grond voor het basis E-laadstation en zal middels een separate 
huurovereenkomst worden verhuurd. Of de huurovereenkomst onderhands aan

] kan worden aangeboden of dat de

3

plO^:g-»WQb: r
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Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur & Taxaties

overeenkomst openbaar dient te worden aangeboden, is nog intern bij mijn sectie 
in onderzoek.

Datum
6 mei 2021

Ons: documentnummer
4 213 965De aanvraag destijds bij Rijkswaterstaat met de bijiagen bij de afgegeven wbr- 

vergunning voor bet mobiele werk als aanvullende voorziening, zijn toegevoegd 
aan bet taxatiedossier.

Ons zaaknummer
4 213 616

Voor bet uitvoeren van de taxatie kan contact worden opgenomen met de 
projectleiderjlO^.e Wob I, (telefoonnummerfr0.2.e;Wpb |, e-mail 

I@Rijksoverbeid■ nI).

Ik verzoek u uiterlijk 28 mei 2021 een taxatierapport op te leveren.

Hoogacbtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze,

b/a fi’D.'g^WoK
Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerievan BirmenlandseZaken en
Komnkrijksrefaaes

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur & Taxaties

Rijksvastgoedbedrijf
Taxatiepoule

Korte Voorhout 7 
2500 BD Den Haag 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon
^;g;zemBZZZ
M |TD72^eWo^
ilO.Zfe VVoB;^
Rijksoyefheid.nl

6 mei 2021
bepaling huursom ondergrond semi permanent gebouw e.d. 
verzorgingsplaats A7 te Medemblik

Datum
Betreft

BTW nummer
NL8563.05.765.B.01

KVK nummer
65890604 ,

IBAN
rfp:2?E'wo5~
BIC
[fOTg^ wotj

Ons documentnummer
4 218 389

Geachte heer/mevrouw ,

Ten vervolge op eerdere contacten over deze zaak verzoek ik u een taxatie 
(huurprijs) uit te voeren van opperviakte van een gedeeite verzorgingsplaats, 
gelegen aan de verzorgingsplaatsgelegen langs Rijksweg A7 ter hoogte 
van km 42,0 Li in de gemeente Medemblik, kadastraal bekend gemeente Noorder- 
Koggenland, sectie P, nummer 463, groot ongeveer 50 m2, als ondergrond van 
het semipermanente opstal met bijbehorende werken.

Ons zaaknummer
4 218 351

Doel van de taxatie is de vaststelling van de marktwaarde (eventueel onder 
bijzondere aannames) ten behoeve van bepaling jaarlijkse huursom. Hierbij zijn 
de door Rijkswaterstaat in de wbr-vergunning gestelde voorwaarden ten aanzien 
van het gebruik wellicht van invioed. Aanvullend deel ik mee dat de huurtermijn 
van de aanvullende voorziening uiteraard zal aansluiten bij de huurtermijn van de 
basisvoorziening welke expireert op 31 juli 2028.

De akte van de basisvoorziening (E-laadstation vanfTOl^.g wob ,1 is in het 
dossier van het Taxatieverzoek toegevoegd. De huurakte van de basisvoorziening 
heeft een looptijd tot 1 augustus 2028. IMaast deze basisvoorziening is als 
aanvullende voorziening een gebouw met in- en uitpandige voorzieningen 
vergund.
De te taxeren huurwaarde van de opperviakte grond ligt nabij de verhuurde 
opperviakte grond voor het basis E-laadstation en zal middels een separate 
huurovereenkomst worden verhuurd. Of de huurovereenkomst onderhands aan 
[i;0.2.g w6b|. kan wofden aangeboden of dat de overeenkomst openbaar dient te 
worden aangeboden, is nog intern bij mijn sectie in onderzoek.
De aanvraag destijds bij Rijkswaterstaat met de bijiagen bij de afgegeven wbr- 
vergunning voor de aanvullende voorziening semipermanente opstal, zijn
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Ri j ksvastgoed bed ri jf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur & Taxaties

toegevoegd aan het taxatiedossier. Datum
6 mei 2021

Voor het uitvoeren van de taxatie kan contact worden opgenomen met de 
projectleider|1Cr2~^\A/oBr~], (telefoonnummerfl!D:2 e W5l3~], e-ma 
[10'.2T&Wob^ |@Rijksoverheid.nl).

Ons.documentnummer
4 218 389

0ns zaaknummer
4 218 351

Ik verzoek u uiterlijk 28 mei 2021 een taxatierapport op te leveren.

Hoogachtend,
Namens de Staat der IMederlanden,
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze,

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten
'.rp.
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerievan BinnenlandseZaken en
Koninkrijksrelaties

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur SiTaxaties

Rijksvastgoedbedrijf
Taxatiepoule

Korte Voorhout 7 
2500 BD Den Haag 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 
WWW. rijksvastgoed bed rijf.nl

Contactpersoon
jTDT27eV^b > ’ I
M p;^2:e]W^

iTO.^Ie Woli ”1^
Rijksoverheid.nl

6 mei 2021
bepaiing huursom ondergrond semi permanente wachtruimte 
e.d. verzorgingspiaatsf°'^°'*'°^ A2 te Liempde

Datum
Betreft

BTW nummer
NL8563.05.765.B.01

KVK nummer
65890604

IBAN
tT0T2;b wob :.

Geachte heer/mevrouw , BIC
gp?2jgwg^
Ons documentnummer
4 217 126Ten vervoige op eerdere contacten over deze zaak verzoek ik u een taxatie 

(huurprijs) uit te voeren van opperviakte van een gedeeite verzorgingspiaats, 
gelegen aan de verzorgingspiaats geiegen iangs Rijksweg A2 ter hoogte
van km 133,6 Re in de gemeente Liempde, kadastraai bekend 
gemeente Liempde, sectie G, nummer 220, groot ongeveer 50 m2, ais 
ondergrond van de semipermanente opstal met bijbehorende werken.

Ons zaaknummer
4 217 113

Doei van de taxatie is de vaststeliing van de marktwaarde (eventueei onder 
bijzondere aannames) ten behoeve van bepaiing jaarlijkse huursom. Hierbij zijn 
de door Rijkswaterstaat in de wbr-vergunning gestelde voorwaarden ten aanzien 
van het gebruik wellicht van invioed. Aanvullend deel ik mee dat de huurtermijn 
van de aanvullende voorzienino uiteraard zal aansluiten bij de huurtermijn van de 
basisvoorziening welke expireert op 30 april 2029.

De akte van de basisvoorziening (E-laadstation van p,QT2.g WQ15: 
dossier van het Taxatieverzoek toegevoegd. De huurakte van de basisvoorziening 
heeft een lopptijd tot 1 mei 2029. Naast deze basisvoorziening is ais aanvullende 
voprziening een gebouw. met in- en uitpandige voorzieningen nabij het 
Elaadstatioh van [10.2.^ WbB~^ vergund.
De te taxeren huurwaarde Van de opperviakte grond ligt nabij de vefhuurde 
opperylakte grond voor het basis E-laadstation en zal middels een separate 
huuroyereenkomst worden verhuurd. Of de huurovereenkomst ondenhands aan 

kah worden aangeboden .of dat de overeenkomst openbaar dient te 
worden aangeboden, is nog intern bij mijn sectie in onderzoek.
De aanvraag destijds bij Rijkswaterstaat met de bijiagen bij de afgegeven. wbr- 
vergunhing voor de aanvullende voorziening semipermanente opstal, zijn

is in het

.2:g W(
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Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur &Taxaties

Datum
6 mei'2021toegevoegd aan het dossier.
Ons documentnummer
4 217 126Voor het uitvoeren van de taxatie gelieve contact op te nemen met de 

proiectleider||0.2.e Wob, |, (telefoonnummerplir2~i3W6^, e-mail 
[10.2Te~Wob l@Rijksoverheid.nl).

Ons zaaknummer
4 217 113

/

Ik verzoek u uiterlijk 28 mei 2021 een taxatierapport op te leveren.

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze /

drs.g^SB
Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

I
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10.2.eWob
10.2. eWob
10.2. e Wob; Postbus RVB Ta«atj«
RE: moblele coffee corner aanv voorz tbv ElaadstationfO-2-Owob

donderdag 27 mei 2021 17:23:18
imaaeOOO.emz
imaaeOCM.ona
Biilaqe 2 situatie optaadstation.docx
RWS 2Q19-19425 RWSZ2Q19-QQ001696 Beschikkina WBRodf

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

Hallo

Bij de vergunning zit alleen een schets, in de voorschriften is geborgd dat de definitieve locatie, inciusief 
codrdinaten, nog wordt aangeleverd. Op basis van deze schets komt ik tot de voigende opperviakte. Dit kan na 
reaiisatie afwijken.

Er virorden geen parkeerplaatsen aangeiegd. En de prulienbakken komen naast de coffee corner te staan.

102^ WBiGroeten,'

Van: 10.2.8 Wob <10.2.8 Wob (5)Rijksoverheid.nl> 

Verzonden: donderdag 27 mei 2021 16:40

Aan: 10.2.8 Wob 
CC: 10.2.8 Wob

<10.2.8 Wob 
<10.2.8 Wob @rw5.ni>; 10.2.8 Wob

@rws.nl>

<10.2.6 Wob(S)rws.nl>; 10.2.8 Wob
10.2.8 Wob @rijksoverheid.nl>; Postbus RVB Taxaties <PostbusRVBTaxaties(S)rijksoverheid.nl>; 10.2.e Wob

(®rws.nl>

<
<10.2.8 Wob______________ @rws.nl>; 10.2.8 Wob

Onderwerp: RE: mobiele coffee corner aanv voorz tbv Elaadstation I0.2,g wob 

Urgentie: Hoog

ta2.>wbbBeste

Met betrekking tot de aanvullende voorziening (mobiele coffee comer nabijhet Elaadstation) bij de '10.2.gwob 
■ j locatie' op de vzp 10,2.g wob wordt momenteel door de taxateur een huurprijs berekend. 
V66r^ berekening heeft de taxateur het voigende aan mij voorgelegd.

Kun je een reactie (laten) geven waarbij in ieder geval de vraag wordt beantwoord?

Wanneer een spoedige beantwoording mogelijk is, wordt dat zeer op prijs gesteld. ©
Mocht je eventueel een nadere toelichting willen hebben dan kun je mij ook telefonisch bereiken.

Mvg.IQXiVIo
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Van:10.2.e Wob
Verzonden; dinsdag 4 mei 2021 12;11

Aan:10.2.e Wob rws.nl>: 10.2.6 Wob 
Onderwerp: RE: mobiele coffee corner aanv voorz tbv Elaadstation ''0-2.9 wob

<10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)rw5.nl>

Hi

Bedankt voor de snelle reactie en voor de 17 bestanden.

Mvg

<10.2.6 WobVan: 10.2.6 Wob rws.nl>

Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 12:02

Aan: 10.2.6 Wob
Onderwerp: RE: mobiele coffee corner aanv voorz tbv Elaadstation wob

<.10.2.6 Wob @rws.nl>: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Ri|l<soverheid.nl>

i02.wvmBeste

Hierbij de stukken via een downloadlink.

De stukken die bij de vergunning horen zijn bijiage 2 tm 5. De overige stukken horen bij de aanvraag.

e.rl/t-4iFf;vV1TW.

Met vriendelijke greet,

10.2.eWob
Senior adviseur vergunningverlening

Rijkswaterstaat Midden-Nederland
"Smedinghuis" Zuiderwagenplein 2 | 8224 AD Lelystad
Postbus 2232 I 3500 GE Utrecht

Ml0.2.eWob 
10.2.eWob
www.riikswaterstaat.ni

(Srws.nl

Water, Wegen, Werken, Rijkswaterstaat.

Van: 10.2.6 Wob
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 11:30

Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Rijksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
Onderwerp: RE: mobiele coffee corner aanv voorz tbv Elaadstation 10-2.g wob 

Urgentie: Hoog

<10.2.6 Wob @rws.nl>

<10.2.6 Wob @rws.nl>

102.*VWHBeste en

t02.«VlM ,10.2.6 Wob van het RVB heeft in onderstaande mail twee vragen gesteld in het geel. Kun jij deze
beantwoorden? Alvast hartelijk dank,

mtwo,10.2.6 Wob is contaetpersoon vanuit vergunningverlening. Hij heeft deze zaak als het goed is 
behandeld. Zijn mailadres is 10.2.6 Wob tarws.nl en telefoon: 10.2.6 Wob
@

Met vriendeiijke greet,

10.2,6 Wob
Vastgoedcoordinator

Bedrijfsvoering
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord en Midden-Nederland
Toekanweg 7 | 2035 LC Haarlem 
Postbus 2232 I 3500 GE Utrecht

Mia2.evi^'..................................................
10.2.6 Wob :'@rws.ni 
www.riikswaterstaat.nl 
Volg ons op Twitter en Facehook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.



005

Van: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 07:39
Aan: 10.2.6 Wob
10.2.6 Wob 
CC: 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob (S>rws nl>: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)rws.nl>:
<10.2.e Wob@rws.nl>

<10.2.6 Wob @rws.nl>;10.2.^Wob 
Onderwerp: RE: mobiele coffee corner aanv voorz tbv Elaadstation ^ g wob

j <10.2.6 Wob (girws,nl>

Goedemorgen alien,
Dank voor de inzet. Met smart © zie ik uit naar meer informatie. 
Mvg.

Van: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob lgirws.nl>
Verzonden: maandag 3 mei 2021 16:00
Aan: 10.2.6 Wob 
10.2.6 Wob 
CC: 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob (5)rws nl>: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)R|jksoverheid.nl>:
<10.2.6 Wbb @rws.nl>

<10.2.6 Wob (a)rws.nl>: 10.2.6 Wob
Onderwerp: RE: mobiele coffee corner aanv voorz tbv Elaadstation''0.2.gwob

10.2.6 Wob @rws.nl>

Dag alien,

Ik heb navraag gedaan bij vergunningverlening van MN. Zodra ik bericht heb, stuur ik dit door naar

Groeten,
10.2.eWob

Van: 10.2.6 Wob 
Verzonden: maandag 3 mei 2021 13:15
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob <10-2.e Wobfarws.nl>: 10.2.6 Wob 

10.2.6 Wob @rw5.nl> 
cc^^ 10.2.6 Wob
Onderwerp: FW: mobiele coffee corner aanv voorz tbv Elaadstation 10.2.g wob 
Urgentie: Hoog

<10.2.6 Wob (5)rws.nl>

<10.2.6 Wob @rws nl>: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob ■(5)rws.nl>

Goedemiddag

Bedankt voor je aanvraag. Ik ga niet over de inhoud van vergunningen m.b.t. een specifieke regio, daarom zet ik 
deze vraag door naar de vastgoedcodrdinatoren van MN: 10.2.e Wob/■j0.2.e Wob 
Tevens heb ik ter info de vastgoed adviseur & accounthouder van regio-MN ge-cc-ed.

10.2«W'/10.2.eWob kan een van jullie vender helpen? (zie e-mail hieronder)@

Met vriendelijke groet,

10.2.e Wob
Senior medewerker vastgoed en infrastructuur
Ml0.2.e Wob

Afdeling vastgoedmanagement 
Team portefeuillemanagement 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Weet goed wat je met vastgoed doet
via Intranet, de Werkwijzer RWS en ARIS
biijf je op hoogte van reievante ontwikkelingen.

Momenteel thuiswerkend vanwege de pandemie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Van: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 28 april 2021 15:44
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)rws.nl>
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CC: 10.2.e Wob <1Q.2.e Wob(5)riiksoverheid nl>: 1Q.2.e Wob <10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid,nl>;
10.2.6 Wob <10.2.6 Wob
Onderwerp: mobiele coffee corner aanv voorz tbv Elaadstation lO-S-Q wob 

Urgentie; Hoog

±

10.2.e WMlBeste

In de bijiage tref je een door mij ontvangen wbr-vergunning van de regio RWS-MN van 21 mei 2019, RWS- 
2019/19425, aan ten behoeve van het in het onderwerp genoemde werk.

Vanwege een vonnis van de rechter wordt van het RVB verwacht alsnog medewerking te verlenen aan een 
privaatrechtelijke opvolging van het vergunde (wbr) werk.

Kan ik bij jou het verzoek neerleggen om 20 spoedig als dat mogelijk is de 
bijiagen (waaronder autocad [dwg] tekeningen), over de mail toe te (laten) sturen teneinde uitvoering te kunnen 
geven aan het vonnis?
Indien mogelijk ontvang Ik ook het voiledige verzoek van de aanvrager met alle toegezonden bijiagen.

wbr-vergunning, met alle

Voor een spoedige toezending ben ik je zeer erkentelijk.

Met vriendelljke groet,

10.2.eWob
Senior Adviseur

Sectie Verhuur & Zakeiijke Lasten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Oirectie Transacties & Projecten (T&P) 
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag ) Kamer 10.2.6 Wob 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag
Dig tale Postbus: PQstbus.RVB.DIVCentraal@ri1ksoverheid.nl

Mio.2.eWbb Cb.g.g.: 10.2.eWob )
10.2.6 Wob OniksQverhetd nl

V. ■•■■■■ • :s^vastgoedb6anif rii/^eiim^ian^pr ^
Bereikbaar op10.2.6 W(^

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terremen in voor de realisatie van 
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Ri I ksvastgoed bed ri j f
M/nfsterfe von Binnenlandse Zaken en
KoninkTijksrtlatles

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link; 
https,//WWW, rijKsvastfioedbecirijf.nl/veilineljngsrubweeen

Dit bench! kan informatte bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht !e verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van weike aard ook die 
verband houdt met nsico's verbonden aan het eiektromsch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kmd resulting from the risks inheienl m the 
electronic transmission of messages.



Bestaand« overkapping
Hobiele coffea corner
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Nieuw voorstel situatie westeiijk
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10.2.eWob 
10.2.eWob 
10.2.eWob
IMNI
RE: A7 Medebllk 10.2.g WOb
donderdag 27 mei 2021 16:40:38 
imaQe002.emz
imaaeOOB.pna
imaQe0Q4.emz
imaQeOOS.pna
Hoog

Van:
Aan:

i;10.2.eWob ;10.2.eWob,;10.2.e Wob; ;10.2.eWobCc;

Onderwerp;
Datum:
Bijiagen:

aanvullende voorzieningen

Priori teit:

Hi 10.2.eWob

Met betrekking tot de aanvullende voorziening (gebouw met in-en uitpandige voorzieningen nabij hetElaadstation|blj de 
I0.2.gwob locatie' op de vzp 10-2-9 wob wordt nnomenteel door de taxateur een huurprijs berekend.
Voor de berekening heeft de taxateur bet volgende aan mij gemaild.

Nadien is nog het volgende aan mij voorgelegd.

Kun je een reactie (laten) geven waarblj in ieder geval de vragen 1 tot en met 5 worden beantwoord?

Wanneer een spoedige beantwoording mogelijk is, wordt dat zeer op prijs gesteld. ©
Mocht je eventueel een nadere toelichting willen hebben dan kun je mij ook telefonisch bereiken.

Mvg.1Ct2«Vllb

Van: 10.2.e Wob
Verzonden: vrijdag 30 april 2021 08:47
Aan:10.2.e Wob <c10.2.eWob @rw5.nl> 
Onderwerp: RE: vzp''°-^-9*‘* A7 Medebllk 10.2.g WOb 
Urgentie: Hoog

aanvullende voorzieningen

Goedemorgen 10.2.eWob

Is het misschien nog mogelijk om het bij RWS ingediende verzoek van I0-2gwob van 16 februari 2016 (zie 
beschikking van 22 augustus 2017) volledig gemaild te krijgen?

Mvg.

<10.2.6 Wob
Verzonden: donderdag 29 april 2021 14:28 
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Ri|ksoverheid.nl> 
Onderwerp: RE: vzp''°-^R''”* A7 Medebllk 10.2.g WOb

Van: 10.2.6 Wob (5)rws.nl>

aanvullende voorzieningen

1O.2«W0»Helaas geen dwg...

Van: 10.2.6 Wob
Verzonden: donderdag 29 april 2021 12:15
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob ORIjksoverheid.nb 
Onderwerp: RE: vzpi^-^^vw* ^-7 Medebllk 10.2.g WOb aanvullende voorzieningen

Hon

Helaas hebben we vooralsnog geen dwg-bestanden aangetroffen, alleen pdf-bestanden, zie bijgaand. Ik heb 
gevraagd om nog even te checken of deze bestanden niet ergens nog in dwg-formaat beschikbaar zijn.

Gr
10.2.e Wob
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Van:IO;^e1^0 4
Veaonden: donderdag 29 april 202109:36
Aan:
Onderwerp: RE: vzp

c iaR.iiksQverhe.id.nj>

@£vys.Dl>
aanvullende voorzieningenA7

HaiWZAW*

Dank voor Je snelle reactie.
Van autocad zouden het dwa-bestanden moeten zijn die in gis-applicaties (waaronder Autocad) In te lezen 
zijn.

Je bevindingen wacht ik met veel belangstelling af.

Vanondan: donderdag 29 april 202109:33
|S)Rijksoverheid.nl>

Ondarwarp: RE: vzp|§[^|Q A7 Medeblik|||^^
Aan:

1 aanvullende voorzieningen

Goedemorgen

Bedankt voor Je mall. Ik ga achter de stukken aan. Probeer ze morgen toe te sturen. Weet niet zeker of er 
dwg-tekeningen zijn.

Van:«0iEeiBb PRiiksoverheid,f>l>
Vanondan: donderdag 29 april 2021 09:20
Aan:|OiZilMfOlf^ ____
CC: Wob. <10J2.eW|J@iiiki
<T0!2.e Wob . ';‘jaRuki.L-. ji.i -eid.nl>; imielKEri .rnksoveiheirlr
Ondarwarp: vzpMli***’*’ A7 Medeblik^KI2{^^ffilb ^ aanvullende voorzieningen 
Urgantia: Hoog

Beste**^**

In de bIJIage tref Je een door mij ontvangen wbr-vergunning van 22 augustus 2017, RWS-2017/33786, aan 
ten behoeve van het in het onderwerp genoemde werk.

Vanwege een vonnis van de rechter wordt van het RVB verwacht alsnog - binnen 30 dagen - medewerking 
te verlenen aan een privaatrechtelijke opvolging van het vergunde (wbr) werk.

Kan Ik bij Jou het verzoek neerleggen om zo spoedig als dat mogelljk Is de VOl 1FDIGF wbr-vergunning, 
met alle bijtagen (waaronder autocad [dwg] tekeningen), over de mall toe te (laten) sturen teneinde 
uitvoering te kunnen geven aan het vonnis?
Indlen mogelijk ontvang ik ook het volledige verzoek van de aanvrager met alle toegezonden bijiagen. 

Voor een spoedige toezending ben ik Je zeer erkentelijk.

Met vnendehjke groet«

Senior Adviseur

Sectie Verhuur ft Zakeiijke Lasten 
Afdeling V«M'huur ft Taxatles 
Directfe Transactles ft Projecten (TftP)
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerla van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretaties
Korte Voorhout 7 j 2511 CW | Den Haag | KarTtermg||^|^ 
Postbus 16169 I 2500 BD i Den Haag



006

Digitale Postbus; Postbus.RVB.DIVCentraaiairiiksoverheid.nl

Ml0.2.eWob (b.g.g: 10.2.e Wob )
10.2.e Wob @riiksoverheid,nl 

• ••;. : >svasteoedbedtiif nl/vei!:-^ ;•

Bereikbaar op'10.2.6 Wob
Het Rijksvastgoedbednjf realiseert en beheertzijn vastgoedportefeuille voorzijn gebruikers en zet gebouwen en terremen m voor de realisatie van 
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
M/nfstrrfe van BInnenlantht Zaken en
Kontnkrijksrelacles

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link;
httDS://www.riiksvastgQedbedrlif.nl/veilinglangsriikswegen

Dit bench! kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verivijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke 
aard ook die verband houdt met nsico's verCK>nden aan het elektrontsch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you 
are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages
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mSLsHfob
l0^.elKi)
|0^.e Wob 

woo 
re: v^**!*"' 
dondenteg 10 ]unl 2021 10:57:21 
lmaQeOQl.¥>mz 
tnageOoa.wm?
inaoeQQSjino
inageQ06.png

Van:
Aan:

:fo!feV^ Tl^-eWob ^.2. |:cg
e Wob

A2 uernpde***** EtaadstaOon aanvudende voorziertngenOnderwerp:
Datum:
Bijiagen:

Hoi

Normaal gesproken wordt er vergund cxinfonm aanvraag, maar in de sttuatie zijn de
parkeerplaatsen niet In de aanvraag meegenomen maar zijn ze als aanvulleno^vrorwaarden bij de 
vergunnlngveiiening door RWS gesteld.
Hoe deze parkeerplaatsen Ingepast kunnen worden zal dus nog moeten worden bezien. Dit kunnen we 
feltelljke p>as echt aangeven als hlervoor een wijziging van de vergunning vraagt waarbij de
looppaden en parkeerplaatsen zijh aangegeven. Deze wijziging zullen we dan moeten beoordeten. 
Tot op heden hebben we van bier nog niets over vemomen.
De vigerende vergunning Is verleena voor hetgeen Is gevraagd ( gebouw 100m2) al heeft PffWP in 
de hoorzitting naar aanleiding van het bezwaarschrift aangegeven vooreerst de 50m2 te wlllen 
reallseren. Maar hler is in al de beroep- en hoger beroepsprocedures die op de afwijzing volgenden 
volgens ml] niet meer nader op Ingegaan.

Tot mijn spljt kan ik Je dus op dit moment niet echt een antwoord geven op je onderstaande vragen.

Groeten,

Van:|0,4eMf*„;^:lj®eMob>Rijksoverheid.nl> 

Verzonden: maandag 31 mei 2021 09:43
Aan:roa.elie& @rws.nl>

ii ;(®rijksoverheid.nl>;CC:
(®rijksoverheid.nl>;ime^

<!f O^.e VpjfJ @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: vzp*^^ A2 Liempde|U|||| Elaadstation aanvullende voorzieningen

@rws.nl>,

Taxatiepoule RVB zaak* 4 217 113

Dank voor Je reactie.
Wordt de feitelijke ’ruimte inname' van een werk van een wbr-verzoek niet betrokken bi] het 
verleningsproces, of is dat alleen in deze sp>eclfieke zaak mogelijk gebeurd?

In de akte en het opname rapport van het E-laadstation van 
(meer) vermeld. Dat moet (door vernummering?) zijn: LiempdeTsectie G nummer 640. BIJ de 
eerstvolgende gelegenheld zal dat worden gecorrigeerd.

staat de kadastrale Info niet Juist

In de bijiage tref Je de gevraagde informatte (en meer) aan. Ik hoop dat Je hier verder mee kunt. Als 
Je over deze mail en/of de bijiagen vragen hebt dan kun Je mlj bellen (vandaag tot 11:30 uur).

Jouw reactie zie ik (beantwoord alien ©) met belangsteliing, zo snel als dat mogelijk is, tegemoet.

Van:
Verzonden: vrijdag 28 mei 202114:27

,e .e
(SRijksoverheid.nb 

A2 LiemodepWipKI Elaadstation aanvullende voorzieningen
.e

Onderwerp: RE: vzp
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I0.2>VVd&Hoi

Zou ji] mij een afschrift kunnen sturen van de huurovereenkomst (als kan met tekening) voor 
Ik weet niet of alles wel binnen het gehuurde gerealiseerd kan worden maar wel goed om te kijken 
hoe groot het gehuurde nu is.

Groeten,
t0.2.*VVbb

Van: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob t5)Riiksoverheid.nl> 
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 16:41
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @rws.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.e Wob@rws.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob f5)riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob

10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob@rws nl>: 10.2.6 Wob
@riiksQverheid.nl>:<10.2.6 Wob

(5)rws.nl>: 10.2.6 Wob10.2.6 Wob
<kees.pabbtuwee02(a)rws.nl>
Onderwerp: RE: vzp 
Urgentie: Hoog

102.gwob A2 Liempde Elaadstation aanvullende voorzieningen

l02e\M>bHi

Met betrekking tot de asnvuHende voorziening (gebouw met in-en uitpandige voorzieningen nabij het Elaadstation) bij 
de't0.2.gwob locatie' op de vzp''°'^9*** wordt momenteel door de taxateur een huurprijs berekend. 
Voor de berekening heeft de taxateur het volgende aan mij gemaild.

Nadien is nog het volgende aan mij voorgelegd.

Kun je een reactie (laten) geven waarbij in ieder geval de vragen 1 tot en met 5 worden beantwoord?

Wanneer een spoedige beantwoording mogelijk is, wordt dat zeer op prijs gesteld. ©
Mocht je eventueel een nadere toelichting widen hebben dan kun je mij ook telefonisch bereiken.

Van: 10.2.6 Wob
Verzonden: donderdag 29 april 2021 09:58

<10.2.6 WobAan: 10.2.6 Wob @rws.nl>
A2 Liempde''°'^-®*°‘’ Elaadstation aanvullende voorzieningen102g wobOnderwerp: RE: vzp

lOJeWbtiHi

Reuze bedankt voor de snelle reactie. Ik zal de docu eind van deze ochtend 'ophalen' en bekijken.

Van: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob
Verzonden: donderdag 29 april 2021 09:48 
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)RijksQverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.e Wob @rws.nl>: 10.2.6 Wob 
Onderwerp: RE: vzp

@rw.s.nl>

<10.2.6 Wob@rws.nl>
A2 Liempde''®-^'^*®*’ Elaadstation aanvullende voorzieningen102.g wob

Hoi
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Ik heb je zojuist de bestanden gestuurd via wetransfer. Ik krijg met de mail namelijk geen 41 mb 
verstuurd.

Dit is de volledige beschikking, de aanvraag en zendbrieven en aan wie allemaal de beschikking is 
verzonden.

Groeten,
ia.2.a Wob

Van; 10.2.e Wob <10.2.6 Wob f5)RiiksQverheid.nl>
Verzonden: donderdag 29 april 2021 09:26

<10.2.6 WobAan: 10.2.6 Wob @rws.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob(5)riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob fS)Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @rilksoverheid.nl> 

A2 Liempde''°-2'9'*®^EIaadstation aanvullende voorzieningen10 2-9 wobOnderwerp: vzp 
Urgentie: Hoog

102 e WobBeste

In de bijiage tref je een door mij ontvangen wbr-vergunning van 25 juni 2019, RWS-2019/21553, aan 
ten behoeve van bet in bet onderwerp genoemde werk.

Vanwege een vonnis van de rechter wordt van het RVB verwacht alsnog - binnen 30 dagen - 
medewerking te verlenen aan een privaatrechtelijke opvolging van het vergunde (wbr) werk.

Kan ik bij jou het verzoek neerleggen om zo spoedig als dat mogelijk is de VOLLEDIGE wbr- 
vergunning, met alle bijiagen (waaronder autocad [dwg] tekeningen), over de mail toe te (laten) 
sturen teneinde uitvoering te kunnen geven aan het vonnis?
Indien mogelijk ontvang ik ook het volledige verzoek van de aanvrager met alle toegezonden 
bijiagen.

Voor een spoedige toezending ben ik je zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet,

10,2.eWob
Senior Adviseur

Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Directie Transacties & Projecten (T&P) 
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer 10.2.6 Wob 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag 
DIgitale Postbus: 10.2.6 Wob giniksoverheid.nl

Ml0.2.eWob (b.g.g.: 10.2.6 Wob )
10.2.e Wob @niksQverheid.nl

Bereikbaarop10.2.6 Wob

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie 

van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrij r
Mln/sterfe wan Bin wnfanifse Taken en
Konfnkrljbrelacles

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link:
httDS.//www.riiksvasteoedbedriif.nl/veilinglanebriikswegen
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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10.2.e Wob 
10.2.e Wob
10.2.e Wob 10.2.e Wob; Postbus RVB Taxaties: 10.2.e Wob 
RE: Opdrachtbevestiging taxatie grond voorzieningengebouw™^®"* 
dinsdag 15 juni 2021 13:12:20
Opdrachtbevestiaina 2 onderarond semipermanent oebouw

Van:
Aan;
Cc:
Onderwerp;
Datum;
Bijiagen: lOZgweb Liempde PTD 2020 fRICS).Ddf

Beste

Bijgaand tref je de ondertekende gewijzigde opdrachtbevestiging aan.

Mvg.

Van; 10.2.e Wob <10.2.6 Wob(a)rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 14 juni 2021 16:47
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob (S)Rijksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @Rijksoverheid.nl>; 10.2.6 Wob
<j10.2.e Wob(5)riJksoverheid.nl>
Onderwerp: Opdrachtbevestiging taxatie grond voorzieningengebouw 10.2 g wob

102.* WMBeste

Wij zijn druk bezig met de taxaties van de voorzieningengebouwen op de verzorgingsplaatsen.

Tijdens het proces hebben wij geconstateerd dat de (semi)permanente gebouwen in strijd zijn 
met het vigerende bestemmingen.

Om dit te ondervangen zullen wij een bijzonder uitgangspunt op te nemen ten aanzien van de 
bestemming. Bijzondere uitgangspunten dienen altijd overeengekomen te worden met de 
opdrachtgever.

Bijgaand tref je de herziene opdrachtbevestiging van het voorzieningengebouw op de 
verzorgingsplaats aan. Zou je deze, indien akkoord, willen ondertekenen en aan mij
willen terugsturen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan hoor ik dat graag.

Groet,
10.2.6 Wob



008a

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerif van SinnenlancbeZaken fn
Koninkrijksretaiies

Opdrachtbevestiging

Dir«cti« Transactlas 
ft Prajactan 
Afdallng Vartiuur ft 
Taxatias
Sactia Taxatias ft
Varhuuraxparts

Rijksvastgoedbedrijf 
Directie Transacties & Projecten 
Afdeiing Verkoop 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag

T.a.v. dhr.
Per e-mail: |0.2.e Wob " ©rljksoverheid .nl

Inlichtingan
fOiteWe
rtjksoverheld.nl.

Zaaknummar
4217113

Datum
Betreft

14 juni 2021
Taxatie ondergrond semipermanent voorzieningengebouw 
verzorgingspiaats A2 te Uempde

Geachte'i' b«steIgf,

Middels dit schrijven bevestigen wlj de aan het taxatieteam verstrekte opdracht tot 
taxatie van het bovengenoemde object. Onderstaand treft u de voiiedige 
opdrachtbeschrijving aan.

Het project

De opdrachtgever wenst een taxatie van de ondergrond ten behoeve van de 
exploitatle van een semipermanent gebouw gelegen op de verzorgingspiaats 

De ondergrond Is gelegen langs de Rijksweg A2 ter hoogte van 
n^^eterpaal 133.6 in de gemeente Uempde.

Aanleiding voor het laten taxeren is de bepaling van de markthuur van de grand in 
verband met een voorgenomen ingebruikgeving.

Opdrachtvoorwaarden

In het vervolg van deze offerte behandelen wlj, conform de regels die voor onze 
taxatlewerkzaamheden van toepassing zijn op basis van de International Valuation 
Standards 101 "Omvang van de werkzaamheden”, de volgende onderwerpen:

1. benoeming en status van de taxateur;
2. benoeming van de opdrachtgever en eventuele andere beoogde gebruikers;
3. onderwerp en doel van de taxatie;
4. waardegrondslag (Basis van waarde);
5. waardepeildatum;
6. omvang van de onderzoeken;
7. aard en bron van de informatle waarop de taxateur zlch baseert;
8. uitgangspunten, bijzondere uitgangspunten en voorbehouden;
9. beperkingen in gebmik, distributie of publicatle;
10. conformtteit met IVS en NRVT;
11. algemene voorwaarden en aansprakelljkheld;
12. beschrijving van het rapport;
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13. honorarium;
14. klachtenprocedure;
15. algemene voorwaarden;
16. opdrachtverstrekking.

Benoeming en status van de taxateur(s)1.

De taxatle wordt uitgevoerd 
door
Ingeschreven in het 
Kamer
Onder nummer 
En ingeschreven als 
onder nummer

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) 
Bedrijfsmatig Vastgoed, addendum Grootzakelijk Vastgoed

RICS Registered Valuer

Taxateur beschikt over voldoende actuele lokale, nationale en 
Internationale (naar gelang het geval) kennis van het type 
object, de specifleke markt hiervoor en de benodigde 
vaardigheden en Inzicht om de taxatle vakbekwaam ult te 
voeren. Taxateur merkt op dat er sprake is van grond die 
gerelateerd Is aan een E-laadstation. Market evidence en een 
trackrecord ontbreken. Ook is er een meer dan normale 
onzekerheid omtrent de ontwikkeling van deze relatief nieuwe 
markt waarin de toekomstige vraag naar de E-laden zlch nog 
moet bewijzen. Hierdoor zal er sprake zijn van een meer dan 
normale onzekerheid in de waardering.
Taxateur Is voldoende competent met betrekking tot het te 
taxeren vastgoed object.
Taxateur conformeert zich aan de jaariijkse hercertificering en 
permanente educatie zoals vereist door onder andere het NRVT 
en het RICS.
Taxateur verklaart recenteiljk niet betrokken te zijn geweest bij 
de te waarderen onroerende zaken, welke betrokkenheld 
eventueel kan leiden tot belangenverstrengeling.
Taxateur heeft geen financigle voordelen uit de 
taxatieopdracht.
Taxateur kan regelmatig opdrachten voor de opdrachtgever 
vervullen.
De taxatle Is een onafhankelijk en objectlef waardeoordeel. De 
taxateur is in dienstbetrekking bij een speciaal daarvoor 
opgerichte afdeling binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Om de 
onafhankelijkheld te waarborgen zijn zogenaamde "Chinese 
Walls" opgericht. De taxateur wordt bij zijn beloning nIet 
beTnvIoed door acquisitietargets of het verkrijgen van 
vervolgopdrachten. Het al dan niet betalen van de factuur en 
de hoogte van de vergoeding voor de werkzaamheden, spelen 
geen rol bij het vaststellen van de waarde.
De taxateur verklaart dat bij het uitvoeren van de taxatle Is 
voldaan aan de fundamentele beginselen van objectivltelt en 
onafhankelijkheld.
Conform de richtlijnen van het RICS Is de taxateur 
gekwallficeerd als Interne taxateur.

Kwallficatles en 
onafhankelijkheld van de 
taxateurs

a)

b)

c)

d)

a)
0

g)

h)

2
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I) Conform de definitles van het NRVT treedt de taxateur op als 
taxateur van een interne taxatieafdeling. Het omzetprincipe in 
het kader van de finandgle onafhankeiijkheid van de taxateur 
is niet van toepassing.

J) De taxateur staat onder doorlopend toezicht van het NRVT. Het 
is mogeiijk dat voor controiedoeieinden onze dossiers worden 
ingezien door de Auditdienst Rijk (ADR) van het Ministerie van 
RnanciSn en/of het NRVT en/of het RICS.

Taxateur |J3.^e is professioneei en gekwalificeerd zoals
benoemd in PS2 van de RICS Taxatiestandaarden (Red Book), 
Engeise versie geidig van af 31 Januari 2020 en moet zich 
onderwerpen aan de RICS Rules of Conduct. RICS geregistreerde 
taxateurs staan onder doorlopend toezicht en kunnen aan een 
onderzoek worden onderworpen ter beoordeiing aan het al dan niet 
voldoen aan de gestelde Ruies of Conduct en het eventueei treffen 
van discipiinerende maatregeien.

Nadere toetichting en 
competences van taxateur

Benoeming van de opdrachtgever en eventuele andere beoogde 
gebruikers

2.

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf, Directie Transacties & Projecten, Afdeiing 
Verhuur en Taxaties

MB
Korte Voorhout 7 

Postbus 16169 
2500 BD Den Haag

Andere beoogde gebruikers van het taxatierapport zijn in deze 
casus betrokken medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf en 
Rijkswaterstaat, ten behoeve van het in de taxatie aangegeven 
doei.

Contactpersoon

Adres

Postcode &\ plaats

!Le

Andere beoogde gebruikers

Opdrachtnemer:

Contactpersoon

Telefoonnummer s
I JOilte @ rij ksoverheid. nlE-mail

Onderwerp en doel van de taxatie3.

Het volgende object, In eigendom van De Staat (Infrastructuur en 
Waterstaat) zal In de waardering worden betrokken:
Het betreft een de ondergrond van een semipermanent gebouw 
met aanhorigheden en bijbehorende parkeerplaatsen, gelegen op 
de verzorgingsplaats ^^JRlangs de RIjksweg A2 ter hoogte van 
hectometerpaal 133.6 in de gemeente Uempde.

Rijksweg 1 (A2 ter hoogte van hectometerpaal 133.6)

5298 MG Uempde 

Gemeente Uempde

Onderwerp van taxatie

Objectomschrtjving

Adres

Postcode

Kadastrale aandulding

Sectie G
j Nummer(s) 640 gedeeltelijk

3
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Grootte Circa 125 m^.
Het kadastrale perceel heeft een grootte van 64.955 m*. Het 
gedeelte waarop het semipermanente voorzieningengebouw van 50 
m2 b.v.o. zal worden gerealiseerd heeft volgens de schatting van 
de taxateur een benodigde oppervlakte van 60 m^. Tezamen met 
de afspraak om 4 parkeerplaatsen a 12,5 m^ per stuk, alsmede 
44n Invalideparkeerplaats te realiseren a 15 m^ per stuk, zal de 
oppervlakte die In gebrulk wordt gegeven ca. 125 m^ groot zijn. DIt 
Is een uitgangspunt voor de waardeiing.

Ligging van het object

Doel van de taxatie Doel van de taxatie Is de vaststelling van de markthuur van het 
object op de waardepeildatum ten behoeve van een voorgenomen 
verhuur door de Staat.
De taxatie betreft een volledige taxatie. Dit houdt In dat een 
volledig onderzoek wordt gedaan en een volledige rapportage 
wordt opgeleverd conform de eisen die het NRVT en de IVS 
daaraan stellen. Indlen aan een aantal verpllchte onderdelen niet 
kan worden voldaan wordt hlervan melding gemaakt.
Het te taxeren belang omvat het volledige elgendom van het object 
vrij van huur en gebrulk.

Ondergrond voor de exploitatie van een (seml)permanent 
voorzieningengebouw alsmede 5 parkeerplaatsen.

Grond behorende bij de verzorglngsplaats^^p.

De grond zal worden gebruikt voor het plaatsen en behouden van 
een semipermanent gebouw ter huisvesting van de volgende 
inpandige voorzieningen; toilet, een zithoek en een rulmte waar 
klanten koffie en broodjes kunnen nuttigen, alsmede de volgende 
uitpandige voorzieningen: bandenpomp en waterkraan. Daamaast 
zal het gehuurde worden gebruikt voor de reallsatle en 
Instandhouding van 5 parkeerplaatsen, waarvan 1 
Invalideparkeerplaats.

De grond zal middels een tijdelljke huurovereenkomst In gebrulk 
worden gegeven. Aangenomen wordt dat de looptijd van de 
huurovereenkomst gelljkloopt met de looptijd van de 
huurovereenkomst van het opiaadpunt/station.
De grond zal In gebrulk worden gegeven In de staat waar deze zlch 
per opnamedatum In bevindt ("as-ls"").

Taxatletype

Te taxeren belang

Type object

Huldig _

Beoogd gebrulk

BIjzonderheden

4
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Waardegrondslag (Basis van waarde)4.

Basis van waarde De basis van waarde voor deze taxatie is de markthuur, conform 
IVS® 2020.

De definitie van Markthuur ('market rent') zoals gedefinleerd in 
IVS-raamwerk 104, paragraaf 40.1 is:
"Het geschatte bedrag waarvoor een object op de waardepeildatum 
verhuurd zou kunnen worden tussen een bereidwillige verhuurder 
en een bereidwillige huurder op passende huurvoorwaarden in een 
marktconforme transactie, na behooiiijke marketing waarbij de 
partijen gelnformeerd, zorgvuldig en render dwang hebben 
gehandeld. (zie IVS 104 paragraaf 40.1)'.
(Bron vertaling: RICS Wereldwijde taxatiestandaarden 2017, 
Nedetiandse vertaling)

Definitie Markthuur

Waardepeildatum5.

Waardepeildatum De waardepeildatum is In princif)e gelijk aan de bezichtigingsdatum 
van de objecten. Als waardepeildatum wordt uitgegaan van een 
waardertng per 19 mel 2021.

Geen.Gebeurtenissen na de 
waardepeildatum

Omvang van de onderzoeken6.

De locatie is op 19 mei door de taxateur bezocht. 

19 mel 2021

ESezichtiging

Opnamedatum
Intakegesprek met de opdrachtgever.
Interne en exteme inspectie van de locatie en de objecten. 
Bestuderen van de verkregen informatie.
Kadastrale recherche en titelonderzoek.
Marktanalyse en beoordeien van de marktinformatie en 
overige benodigde informatie.
UItvoeren van de waardering.
Opstellen concept taxatierapport.
Indian gewenst: het bespreken van het conceptrapport met 
de opdrachtgever.
Eindrapport opstellen en aanbieden aan opdrachtgever.

a)Werkzaamheden
b)
c)
d)
e)

f)g)
h)

I)

Aard en bron van de informatie waarop de taxateur zich baseert7.

Om de taxatie op een juiste wljze uit te kunnen voeren, zal 
enerzijds onderzoek worden gedaan naar alle privaat- en 
publiekrechtelljke bijzonderheden van het vastgoed. Hlervoor 
worden onder andere de openbare (basls)reglsters van de 
gemeente, de BAG, het Kadaster en de Provincie geraadpleegd. 
Daamaast wordt onderzoek gedaan naar alle voor de taxatie 
relevante marktgegevens. HlerblJ wordt enerzijds gekeken naar 
referentietransactles, anderzijds wordt gekeken naar

Aard en bron
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bedrijfseconomische referentles passend bIJ het doei van de 
waardehng.
Hlema staat bIJ de bron aangegeven welke Informatle wij In ieder 
geval van de opdrachtgever willen ontvangen.

Ontvangen informatie Bron Ontvangen
van

opdrachtgever

1. aanvraag 1741129_facilitles_***

1. aanvraag 1741130_facilities_aanvraag_tekst

lozawob1.2000 Ja

Ja
lO^wob1. aanvraag 1741131 fecilltles concept Ja

1. aanvraag 1741132_facilltles_sketches Ja
102# web1. aanvraag 1741133_Facilitles_vlews Ja

1. aanvraag 1741135 f8clllties“^w»1.200 lOZflwob Ja

1. Aanvraag_Wbr_beschikklng_37362440 

2019_2iS53 beslisslng op bezwaar

Ja

Rtjkswaterstaat

20150915 akte FN basisvoorziening oplaadstatlon KMBS Rijksvastgoedbedrijf

Algemene huurvoorwaarden ongebouwde onroerende 
zaken RVB 2020

Ja

Ja

Rijksvastgoedbedrijf Ja

b Aanv voorz laadstation verzorgingsplaatsen - def

concept huurovereenkomst

RE- vzp fiPi A2 Uempdef|fi(S?«> Elaadstation 
aanvullende voorzienlngen

Wbr-vergunning

Arcadis

Rijksvastgoedbedrijf

E-maii

Ja

Ja

Ja

Rijkswaterstaat Ja
Overzicht van de fe ontvangen en te raadplegen informatie

Informatie niet beschikbaar Wanneer Informatie nIet ter beschikking wordt gesteld, kan hier 
niet specifiek rekening mee worden gehouden. In dat geval worden 
de uitgangspunten geformuleerd en in het rapport vermeld.

WIJ gaan ervan ult dat de gegevens die wij in het kader van de 
taxatie gebrulken volledig en correct zijn, ongeacht of deze door de 
opdrachtgever, dan wel door derden, worden verstrekt, tenzij wij 
ultdrukkelljk anders vermelden. Voor onjulstheden in de 
beschikbaar te stellen Informatie aanvaarden wij geen 
aansprakelijkheld.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat het onderzoek geen 
uitgebreide technische en/of juridlsche due diligence is.
De inspectle bestaat onder meer uit titelonderzoek, toestand van 
gebouwen, bestemming en gebruik, ligging en bereikbaarheld 
evenals vervuiling, milieu en duurzaamheid.

Juistheld gegevens

Beperking onderzoek

Uitgangspunten, bijzondere uitgangspunten8.

Een algemeen uitgangspunt betreft een veronderstelling waarvan 
redelljkerwijs mag worden aangenomen dat deze als waar kan

Uitgangspunten
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worden aangemerkt en die derhalve niet nader behoeft te worden 
onderzocht. (Bron: Reglement Definitles, NRVT, 1-1-2020)

Bij de waardering wordt ervan uitgegaan dat:
a. alle benodigde vergunningen van de bevoegde autoriteiten 

verkregen zijn In verband met het object, dat die 
vergunningen onherroepelljk zIJn, dat de vergunningen en 
gebrulksrechten voor het gebruik geldig zijn en door de 
bevoegde instanties zijn uitgegeven en dat aan alle 
daarmee verband houdende voorwaarden is voldaan om de 
ondergrond te kunnen gebruiken ten behoeve van de 
voorgenomen exploitatie van een voorzieningengebouw, 
alsmede bijbehorende parkeerplaatsen;

b. er sprake zal zijn van een acceptabeie huurovereenkomst 
met een looptijd die gelijkloopt met de huurovereenkomst 
van het naastgelegen E-laadstation (tot 30 april 2029).

c. het gedeelte dat in gebruik wordt gegeven ca. 125 m^ 
groot zal zijn. Het betreft het gedeelte van 60 m^ dat 
benodigd is om het semipermanente voorzieningengebouw 
van 50 m^ b.v.o. te realiseren en te exploiteren. Daamaast 
Is 65 m^ benodigd voor de aanleg van 4 parkeerplaatsen 
met een oppervlakte van elk ca. 12,5 m^ alsmede 46n 
invalideparkeerplaats met een omvang van ca 15 m^.

Bovenstaande uitgangspunten zijn opgenomen vanwege de 
beperking van de omvang van de onderzoeken die door de 
taxateur kunnen worden uitgevoerd of van de inspanningen om 
informatle in te winnen. Onderstaand wordt een toelichting 
gegeven op de beperkingen van de gehanteerde uitgangspunten. 
Hierin staat wat de taxateur niet zal doen, wat de strekking en 
diepgang Is van wat de taxateur wel zal doen en wat de aanname 
is die er In de casus zal worden gemaakt:
Ad. a. er wordt uitgegaan van een situatie waarbij alle benodigde 
vergunning voor het plaatsen en behouden ven een semipermanent 
gebouw ter hulsvesting van de gewenste Inpandige voorzieningen 
onherroepelljk zijn verstrekt. Indien dit niet het geval zou zijn zou 
de ondergrond niet als zodanig kunnen worden gebrulkt.
Ad. b. Er Is een concept huurovereenkomst overgelegd. Hierin 
moeten nog zaken worden ingevuld die overeengekomen dienen te 
worden. Er wordt aangenomen dat deze afspraken acceptabel zijn. 
Met name ten aanzien van de looptijd Is het van belang dat deze 
gelljk loopt met de looptijd van de huurovereenkomst van het E- 
laadstatlon. Het voorzieningengebouwtje zonder dit laadstation 
mist de essentie voor het nut van een dergelijk gebouwtje.
Ad. c. Er zijn geen gegevens overgelegd waarult de benodigde 
oppervlakte voor het voorzleningenstatlon en parkeerplaatsen 
blljkt. Taxateur heeft hiertoe zelf een inschatting gemaakt. Het zal 
duidelljk zijn dat voor een groter voorzieningengebouw dan 50 m^ 
b.v.o., een grotere grondoppervlakte benodigd zal zijn.

Een bijzonder uitgangspunt betreft een uitgangspunt dat ofwel 
veronderstelt dat de taxatle wordt gebaseerd op feiten en 
omstandigheden die wezenlijk verschlllen van de feiten en 
omstandigheden die bestaan op de waardepelldatum, ofwel 
waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat een

Beoordeling uitgangspunten

BIJzondere uitgangspunten

7
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kandldaat-koper deze zou hanteren op de waardepelldatum. (Bron: 
Reglement Deflnitles, NRVT, 1-1-2020)
Bijzondere uitgangspunten worden vaak gehanteerd om het effect 
van mogelijke veranderlngen op de waarde van een actief aan te 
geven. ZiJ worden als "bijzonder” aangeduld om aan een gebruiker 
van de taxatie duldelijk te maken dat de taxatleconclusle 
afhankelijk is van een verandering in de huidige omstandigheden of 
dat in de conclusie een standpunt wordt weergegeven dat door 
marktpartijen in het algemeen niet zou worden ingenomen op de 
waardepeiidatum.

Er is een bijzonder uitgangspunten gefoimuieerd. Het 
voorgenomen gebruik van de grond is in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan. In deze waardering wordt het bijzondere 
uitgangspunt gehanteerd:
Dat het voorgenomen gebruik als voorzieningengebouw met 5 
parkeerplaatsen krachtens de bestemming is toegestaan, danwel 
dat formeei is afgeweken van het vigerende bestemmingsplan om 
de grond alszodanig te gebruiken.

De taxateur acht deze bijzondere uitgangspunten reaiistisch en 
passend binnen de context van deze taxatie.
Aan taxateur is gevraagd om de markthuur van de grond te 
bepaien. Deze grond gaat voigens opgave gebruikt worden voor de 
reaiisatie en exploitatie van een voorzieningengebouw. De 
markthuur is afhankelijk van de bestemming. Zonder een 
vigerende bestemming of een formeei toegestane afwijking kan de 
grond niet gebruik worden ten behoeve van een 
voorzieningengebouw. Het bepaien van de markthuur voor deze 
grond is dan zinloos.
Naast de locatie is een e-laadstation gerealiseerd. Een 
voorzieningengebouw Is passend op deze plek en sluit aan bij het 
e-laadstatlon. Hierdoor is er sprake van een reaiistisch 
uitgangspunt en past deze In de context van de taxatie.

Beoordeling bijzondere 
uitgangspunten

Afwijking reglementen
Nederlands Register Vastgoed taxatlerapport, in de toelichting op de waardering de marktwaarde

zonder bljzonder(e) uitgangspunt(en) opgenomen te worden.
De opdrachtgever heeft uitdrukkelijk aangegeven hier geen 
behoefte aan te hebben. In afwijking op de NRVT-richtlijnen wordt 
in het rapport alleen de marktwaarde (IVS©2020) op basis van 
bovengenoemde bijzondere uitgangspunten genoemd.

Conform de praktijkhandrelking van het NRVT dient er In het

Taxateurs (NRVT)

Beperkingen in gebruik, distribute of publicatie9.

Het rapport geldt alleen ten behoeve van het eerder aangegeven 
doel.
Het taxatlerapport is uitslultend bestemd voor de in de 
opdrachtbevestiging genoemde opdrachtgever. Er wordt geen 
enkele verantwoordelijkheid genomen bij gebruik door anderen dan 
de opdrachtgever, tenzij dit gebeurt met de schriftelljke 
toestemming van de taxateur. Wij verstrekken het taxatlerapport, 
zonder schriftelljke toestemming van de opdrachtgever, niet aan 
derden.

Beperkingen In gebruik

DIstributie en publicatie

8
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Onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor elke 
openbaarmaking van ons taxatlerapport of delen daarvan. Dit geldt 
ook voor publlcatie op internet, het openbaar maken of verzenden 
aan derden van een ander versiag waarin onze naann wordt 
genoemd, aismede ten aanzien van het gebruik van onze naam in 
elk ander document dat openbaar wordt gemaakt of ter 
beschikking wordt gesteid aan derden. In al deze gevailen dient u 
ons tijdig een concept van het document te verstrekken voordat 
het wordt verspreid. De bijiagen van een taxatierapport maken een 
onverbrekelijk deel uit van het taxatierapport.
Alle door u verstrekte informatie wordt door ons strikt vertrouwelijk 
behandeld. Indien er in het kader van een audit van het NRVT of 
van de RICS informatie benodigd is met betrekking tot de taxatie, 
zuiien wij deze vertrouweiijkheid eveneens betrachten.

Vertrouwelijkheid

10. Conformiteit met IVS en NRVT

BiJ de uitvoering van onze werkzaamheden nemen wij alle 
relevante wet- en regelgeving en beroepsstandaarden In acht.
Het taxatierapport is opgemaakt in overeenstemming met de 
Practice Statements zoals opgenomen In de International Valuation 
Standards 2020 gepubllceerd door de International Valuation 
Standards Counsel (IVSC) en/of de verpllchte regels en 
voorschriften van de RICS Wereldwijde taxatiestandaarden 
('Red Book") geldend vanaf 31 januari 2020 zoals voorgeschreven 
door de Royal Institution of Chartered Surveyors.
Door het specifieke karakter van het getaxeerde en het ontbreken 
van market evidence zal er sprake zijn van een meer dan normale 
onzekerheid In de waardering. Hierdoor zal niet volledig tegemoet 
gekomen kunnen worden aan de eisen die In de International 
Valuation Standards op dit viak aan de taxatie worden gesteid.
Wij verklaren dat naleving van de standaarden kan worden 
gecontroleerd op grond van de reglementen van RICS voor gedrag 
en discipllnaire maatregelen. Daamaast conformeren wij ons aan 
de Reglementen en Praktijkhandreikingen die het Nedeiiands 
Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft opgesteld en van 
toepassing heeft verklaard op de bij haar geregistreerde taxateurs. 
Het betreft Gedrags- en beroepsregels en het kamerregiement en, 
voor zover van toepassing, het reglement "Grootzakelljk 
Vastgoed”, alle per 1 januari 2020 van toepassing. Verder 
conformeert taxateur zich aan het bepaalde in de 
praktijkhandreikingen zoals die door het NRVT op de website 
worden gepubllceerd (www.nrvt.nl).

Conformiteit

11. Aigemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Het RIjk werkt met "Aigemene RIjksvoorwaarden voor het 
Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 
(ARVODI)”. De aigemene voorwaarden zijn terug te vinden op: 
httD://wetten.overheld.nl/BWBRQ040889/#Blilaqe 3.
Taxateurs aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens anderen dan 
opdrachtgever en slechts voor het doel van de opdracht.
Een beroepsaansprakelljkheidsverzeketlng is voor een taxateur die 
in dienst is van de overheld niet vereist. (arUkel 14.2 Reglement

Aigemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
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Gedrags- en Beroepsregels NRVT, 10-10-2019).

In plaats van een beroepsaansprakelijkheldsverzekering hebben 
taxateurs een vrljwarlngsverklarlng "Register Taxateur In 
dienstbetrekking bIJ het Rljksvastgoedbedhjf, Mlnlstehe van 
BInnenlandse Zaken en Konlnkrljksrelatles", getekend door de 
DIrecteur-Generaal van het Rljksvastgoedbedhjf. Hlehn wordt 
verklaard dat taxateurs niet aansprakelljk zijn voor schade 
toegebracht aan de Staat, door of als gevolg van handelingen als 
Register Taxateur In dienst van de Staat.

Beschrijving van het rapport en te hanteren valuta12.

De rapportage bevat alle elementen die zIjn omschreven In artikel 
IVS 103 (Reporting). Tljdens en na afronding van onze 
taxatlewerkzaamheden rapporteren wlj de ultkomsten aan u.

Beschrijving van het rapport

Wlj rapporteren de ultkomsten van onze werkzaamheden aan u In 
de vorm van een taxatlerapport. Er kunnen omstandigheden zijn 
waahn het, op basis van onze taxatlebevindingen, noodzakelljk Is 
de vorm en inhoud van onze rapportage aan te passen.

De Inhoud van het taxatlerapport omvat, conform de IVS 103, 
mlnimaal de volgende onderdelen:

a) benoeming en status van de taxateur;
benoeming van de opdrachtgever en eventuele andere 
beoogde gebrulkers;

c) doei van de taxatie;
d) onderwerp van de taxatie;
e) basis van waarde;
f) taxatiedatum;
g) omvang van de onderzoeken; 

aard en de bron van de informatie waarop de taxateur zich 
baseert;

I) uitgangspunten en bijzondere uitgangspunten;
j) beperkingen In gebrulk, disthbutle of publlcatle;
k) bevestiging dat de taxatie wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met IVS;
l) taxatlebenadehng en de redenen erachter;
m) bedrag van de taxatie of taxatles;
n) datum van het taxatlerapport.

b)

h)

Alle bedragen die in de taxatie worden vermeld, zijn in euro's.

Voordat de rapportage definitief wordt afgerond, zal de rapportage 
In concept aan u worden voorgeiegd. Indien op grond van dit 
concept blijkt dat is gewerkt met feitelijke onjuistheden, zal de 
taxatie worden aangepast op de juiste Informatie waama het 
taxatlerapport definitief wordt afgerond.

Te hanteren valuta

Taxatlerapport

Aan het einde van het taxatleproces ontvangt u van ons het 
definitleve taxatlerapport. Wlj leveren u een volledige rapportage In 
de vorm van een digitaal exemplaar In pdf-formaat. Mocht u ook 
een fysiek rapport wensen dan verzoeken wlj u dit nadrukkelijk bij 
ons aan te geven.

Indien binnen 4 weken geen reactle op het concept taxatlerapport 
wordt ontvangen wordt deze als akkoord verondersteld en wordt 
het definitleve taxatlerapport aan opdrachtgever verzonden.

10
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Indien alle voor de taxatle noodzakelijke gegevens zijn 
aangeleverd, kan de rapportage, gezien de hoeveelheld en 
complexiteit van de taxatie. In week 26, In concept aangeleverd 
worden.
De taxateur spant zlch In om het conceptrapport tijdig aan te 
leveren.

Planning

13. Honorarium en urenverantwoording

De taxatle wordt uitgevoerd op basis van Interne opdrachtverlening 
waarvoor geen kosten In rekening worden gebracht. De bestede 
uren worden verantwoord In het project 25741.

Honorarium

14. Klachtenprocedure

Taxateur conformeert zlch aan de RICS-richtlijnen. Daarblj voldoen 
onze werkwijze en rapportages aan de elsen conform de RICS Red 
Book. Het taxatleteam van het RIjksvastgoedbedrIjf staat voor een 
goede kwalltelt van haar dlenstveiienlng. Wlj vinden de 
tevredenheld van onze klanten belangrijk.

Klachtenprocedure

Het RIjksvastgoedbedrIjf maakt onderdeel ult van het mlnisterle 
van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles. U heeft er recht op 
dat het mlnisterle van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles u 
correct behandelt. Als dat niet het geval Is kunt u bij het mlnisterle 
een klacht Indlenen.

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt dat 
ledereen een klacht kan Indlenen bIj een bestuursorgaan. 
BIjvoorbeeld over de manler waarop hij of lemand anders In een 
bepaalde situatle door dat orgaan behandeld Is. Intern klachtrecht 
wil zeggen dat het bestuursorgaan zelf de klacht afdoet. DIt In 
tegenstelling tot extern klachtrecht, waarblj de klacht wordt 
afgehandeld door een andere instantle dan de organisatle waarover 
geklaagd wordt. Klachten dienen dus te gaan over (het nalaten 
van) een gedraging van het bestuursorgaan tegenover u of lemand 
anders.

U kunt een klacht zowel mondeling als schrlftelljk Indlenen. 
Informatle hlerover kunt u vinden op de website 
www.rliksoverheld.nl. Hierop Is tevens een contactformuller te 
vinden.

11
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15. Opdrachtverstrekking

Graag verzorgen wlj de door u gewenste taxatie. Vtlendelijk verzoeken wi] u deze 
opdrachtbevestiging voor akkoord te ondertekenen en per e-mail aan ons te retoumeren.

Wlj vertrouwen erop dat wlj u een duldelljk beeld hebben gegeven van onze werkwijze en zien uw 
reactle met belangsteliing tegemoet.

((^RICS

RagoMred VMj
REGISTER
TAXATEUR

Rijksvastgoedbedrijf
Mlnisterle van BInnenlandse Zaken en KonInkrIJksrelatles
Directle Transacties & Projecten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts 
Postbus 1616912500 BD| Den Haag

Voor akkoord opdrachtgever
Opdracbtgever verklaart door ondertekening van deze opdracht tevens dat hij aan de taxateurs alle 
Informatle deelt die In het kader van deze waardering relevant kan zijn.

Naam tekenbevoegde

Datum

Plaats

Handtekening

12
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10.2.eWob
10.2. eWob ;10.2.eWob
10.2. e Wob; Postbus RVB Taxaties: 10.2.6 Wob
RE: Opdrachtbevestiging taxatie grond verzorgingsplaatsiP^ awob 
dinsdag 15 juni 2021 13:09:41
OndrachtbevestiQina onderorond mobiele coffeemmerio^g^PH Woerden met bilzonder uitQanasount.pdf

Van;
Aan:
Cc:
Onderwerp;
Datum:
Bijiagen;

B6St6 10.2.© Wob
Bijgaand de ondertekende gewijzigde opdrachtbevestiging.

Mvg.

Van: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob @Rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 09:37
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob(S)rijksoverheid.nl>; 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob @Rijksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <Jl0.2.e Wob(airijksoverheid.nl>
Onderwerp: Opdrachtbevestiging taxatie grond verzorgingsplaats ■'0-2-g wob

10.2.eVUbbBeste
In vervolg op
Bijgaand tret je de herziene opdrachtbevestiging van de mobiele coffeecorner op de 
verzorgingsplaats 10.2.9 wob aan. Zou je deze, indien akkoord, willen ondertekenen en aan mij 
willen terugsturen?
Met vriendelijke groet, 
l0.2.eV\tob

10 2.e Wbb zijn mail.

Van: 10.2.6 Wob <10.2.6 WobtSriiksoverheid.nb
Verzonden: maandag 14 juni 2021 16:47
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (a)Riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob fa)Rijksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob f5)rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Opdrachtbevestiging taxatie grond voorzieningengebouw 10.2 g wob

10.2* yw6Beste

Wij zijn druk bezig met de taxaties van de voorzieningengebouwen op de verzorgingsplaatsen.

Tijdens het proces hebben wij geconstateerd dat de (semi)permanente gebouwen in strijd zijn 
met het vigerende bestemmingen.

Om dit te ondervangen zullen wij een bijzonder uitgangspunt op te nemen ten aanzien van de 
bestemming. Bijzondere uitgangspunten dienen altijd overeengekomen te worden met de 
opdrachtgever.

Bijgaand tref je de herziene opdrachtbevestiging van het voorzieningengebouw op de 
verzorgingsplaats 
willen terugsturen?

10.2.g wob aan. Zou je deze, indien akkoord, willen ondertekenen en aan mij

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan hoor ik dat graag.

Groet,
10.2.eWob
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministrif van Binnenlandse Zaktn ei 
Komnhijksrelaties

Opdrachtbevestiging

Directie Transactles 
ft Projecten 
Afdellng Veriitiur ft 
Taxatles
Sectle Taxaties ft 
Verhuurexperts

Rijksvastgoedbedrtjf 
Directie Transacties & Projecten 
Afdeling Verhuur en Taxaties 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag Inlichtln(

njl^vertield.nlT.a.v. dhr.
Per e-mail: |0.2.e Wob ©rijksoverheld.nl

Zaaknummer
4213616
Bijiagen
1

Datum 10 juni 2021
Betreft Taxatle ondergrond moblele coffeecomer en bijhorende werken op vzp

Geachte§QJ^em0 . beste|®,

Middels dit schrijven bevestigen wlj de aan het Taxatieteam verstrekte opdracht tot 
taxatle van het bovengenoemde object. Onderstaand treft u de volledige 
opdrachtbeschrijving aan.

Opdrachtgever en doel van de taxatie
De taxatle zai worden uitgevoerd In opdracht van de afdeling Verhuur en Taxaties 
ten behoeve van een voorgenomen verhuur door het Rijksvastgoedbedrtjf van het 
te taxeren object, i.c. de ondergrond van een moblele coffeecomer en bijbehorende 
werken, waaronder eenjijpad en afvalcontainer naast het opiaadpunt op 
verzorgingsplaats HH, _
51,3 in de gemeente Woerden.

gelegen langs RIJksweg 12 (A 12), U ter hoogte van km

Het doel van de taxatie Is de bepaling van de markthuur van het object.

De taxatle betreft een volledige taxatie, waarbij het object wordt geTnspecteerd.

De taxatle is uitsluttend bestemd voor genoemd doel en genoemde opdrachtgever. 
Er wordt geen verantwoordelljkheld aanvaard voor enig ander gebrulk of gebruik 
door anderen dan de opdrachtgever. Dit geldt voor het gehele taxatierapport en elk 
afzonderiljk deel van de inhoud.

Waarderingsgrondslag
De basis van waarde voor deze taxatle Is de markthuur, conform ©IVS 2020 
gedefinieerd als:

"Het geschatte bedrag waarvoor een belang In vastgoed op de waardepeildatum, na 
behooriljke marketing, op passende huurvoorwaarden In een marktconforme 
transactle door een bereidwilllge verhuurder aan een bereidwilllge huurder zou 
worden verhuurd, waarbij elk der partijen zou hebben gehandeld met kennis van 
zaken, prudent en niet onder dwang.'
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De markthuur kan - afhankelijk van het object - worden gewaardeerd middels een comparatieve 
benadering, een inkomstenbenadering en/of de kostenbenadering.

Standaard
Op de uitvoering van onze werkzaamheden zijn alle relevante wet- en regelgeving alsmede de 
geldende Reglementen en Praktijkhandreikingen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs 
(NRVT) van toepassing. Conform het reglement van de NRVT wordt de taxatie uitgevoerd 
overeenkomstig de International Valuation Standards (IVS).

Onderwerp van waardering
Het volgende object, in eigendom van de Staat (Infrastructuur en Waterstaat) zal in de waardering 
worden betrokken:

De ondergrond van een mobiele coffeecorner en bijbehorende werken, waaronder een rijpad en 
afvalcontainer naast het opiaadpunt op verzorgingsplaats lO-S g wob gelegen langs Rijksweg 12 
(A12), Li ter hoogte van km 51,3 in de gemeente Woerden.

Kadastraal bekend: 
Gemeente : Harmelen 
Sectie 
Nummer 
Groot

; B
: 4286 gedeeltelijk 
: ca. 40 m^

Waardepeildatum
Als waardepeildatum wordt uitgegaan van een waardering per 31 mei 2021. De rapportage kan, 
gezien de hoeveelheid en complexiteit van de taxatie, in week 26 van 2021 in concept worden 
aangeleverd.

Algemene uitgangspunten
Een algemeen uitgangspunt betreft een veronderstelling waarvan redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat deze als waar kan worden aangemerkt en die derhalve niet nader behoeft te 
worden onderzocht. (Bron; Reglement Definities, NRVT, 1-1-2020).

Het te taxeren object ligt nabij/naast een basis E-laadstation en zal middels een separate 
huurovereenkomst worden verhuurd tot 1 januari 2030. De te verhuren oppervlakte omvat 
ca. 40 m2.

2
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Van toepassing is de WBR-beschikking d.d. 21 mei 2019 met kenmerk 2019 19425 van 
Rijkswaterstaat
De mobiele coffee corner moet qua enefgie- / watervoorziening en riolering, 
zelfvoorzienend zijn.
De aanvullende voorziening mag geen weg-restauratieve functie hebben.
Er mag geen afval afkomstig van de mobiele coffee corner in de afvalcontainer behorende 
bij de verzorgingsplaats worden gedeponeerd.
Er mag geen zwerfafval afkomstig van de mobiele coffee corner achterblijven.
De mobiele coffee corner wordt geplaatst op een grasbetontegel verharding 
Opdrachtgever geeft aan nog intern te onderzoeken of de huurovereenkomst ondershands 
ofwel openbaar aan de markt zal worden aangeboden.

Bijzondere uitgangspunten
Een bijzonder uitgarigspunt betreft een uitgangspunt dat ofwel veronderstelt dat de taxatie wordt 
gebaseerd op feiten en omstaridigheden die wezenlijk verschillen van de feiten en omstandigheden 
die bestaan op de waardepeildatum, ofwel waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat 
een kandidaat-koper deze zou hanteren op de waardepeildatum. (Bron: Reglement Definities, 
NRVT, 1-1-2020). Bijzondere uitgangspunten worden vaak gehanteerd om het effect van mogelijke 
veranderingen op de waarde van een actief aan fe geven. Zij worden als "bijzonder" aangeduid om 
aan een gebruiker van de taxatie duidelijk te maken dat de taxatieconclusie afhankelijk is van een 
verandering in de huidige omstandigheden of dat in de conclusie een standpunt wordt 
weergegeven dat door marktpartijen in het a.lgemeen niet zou worden ingenomen op de 
waardepeildatum.

Er is een bijzonder uitgangspunten geformuleerd.
Het voorgenomen gebruik van de grond is in strijd met het vigerende bestemmingsplan.
In deze waardering wordt het bijzondere uitgangspunt gehanteerd:
Dat het voorgenomen gebruik ten behoeve van een mobiele coffeecorner en bijbehorende werken, 
waaronder een fijpad en afvalcontainer krachtens de bestemming is toegestaan, danwel dat 
formeel is afgewekeh van het vigerende bestemmingsplan om de grond als zodanig te gebruiken.

Beoordeling bijzondere uitgangspunten
Aan de taxateur is gevraagd om de markthuur van de grond te bepalen..Deze grond gaat volgens 
opgave gebruikt worden voor een mobiele coffeecorner en bijbehorende werken, waaronder een 
rijpad en afvalcontainer. De markthuur is afhankelijk van de bestemming. Zonder een vigerende 
bestemming of een formeel toegestane afwijking kan de grond hiervoor niet worden gebruikt. Het 
bepalen van de markthuur voor deze grond is dan zinloos.
Naast de locatie is een e-laadstation gerealiseerd. Een voorzieningengebouw is passend op deze 
plek en sluit aan bij het e-laadstation. Hierdoor is er sprake van een realistisch uitgangspunt en 
past deze in de context van de taxatie.

Afwijking reglementen Nederlands Register Vastgped Taxateurs (NRVT)
Conform de praktijkhandreiking van het NRVT dient er in het taxatierapport, in de toelichtihg op de 
waardering, de marktwaarde zonder bijzonder(e) uitgahgspunt(en) opgenomen te worden.
De opdrachtgever heeft uitdrukkelijk aangegeven hier geen behoefte aan te hebben. In afwijking 
op de NRVT-richtlijnen wordt in het rapport alleen de marktwaarde (IVS©2020) op basis van 
bovengenoemde bijzondere uitgangspunten genoemd.

Deskresearch, inspectie & benodigde informatie
Om de taxatie op een juiste wijze uit te. kunnen voeren, zal enerzijds onderzoek worden gedaan 
naar alle privaat- en de publiekrechtelijke bijzonderheden van het vastgoed. Hiervoor worden 
onder andere de openbare (basis)registers van de gemeente, de BAG, het Kadaster en de Provincie 
geraadpleegd. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar alle voor de taxatie relevante 
marktgegevens. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar referentietransacties, anderzijds wordt 
gekeken naar bedrijfseconpmische referenties passend bij het doel van de waardering.

Van u hebben wij de onderstaande informatie ten behoeve van de taxatie ontvangen;
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De opdrachtgever staat ervoor in dat de verstrekte Informatie correct en compleet Is. Wij 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid Indien biijkt dat de verstrekte gegevens onjulst en/of 
onvolledig zijn.

Naast het administratieve onderzoek voeren heeft de taxateur het te taxeren object d.d. 31 mel 
2021 bezocht en opgenomen om zlch een goed beeld te vormen van de locatie.

Voor de goede orde wljzen wij u er op dat het onderzoek geen uitgebrelde technische en/of 
juridische due diligence Is. De inspectle bestaat onder meer ult titelonderzoek, bestemming en 
gebruik, ligging en bereikbaarheid evenals vervulling, milieu en duurzaamheld.

Taxatierapport
Onze bevindingen worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage. In de rapportage wordt een zo 
volledig mogelijk beeld van de economische, Jutidisdie en technische kwaliteit van de getaxeerde 
onroerende zaak gegeven. In het beschrijvende gedeelte wordt zo goed mogelijk weergegeven wat 
de waamemingen van de opdrachtnemer zijn geweest en de financifile onderbouwing bij de 
waardebepaling. De rapportage voldoet aan de minimale elsen voor een rapportage zoals 
voorgeschreven door het NRVT met beschrijvingen, de actuele marktsituatie en de onderbouwing 
van de waarde, voorzien van berekeningen en toellchtingen.

Voordat de rapportage definitlef wordt afgerond, zal de rapportage in concept aan u worden 
voorgelegd. Indien op grond van dit concept biijkt dat Is gewerkt met felteiijke onjuistheden, zal de 
taxatie worden aangepast op de juiste informatie waama het taxatierapport definitlef wordt 
afgerond.

Niets ult het taxatierapport mag In enige vorm openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande, 
schriftelijke toestemming van het RIjksvastgoedbedrijf. Het RIjksvastgoedbedrijf is vrij om 
gevraagde toestemming te onthouden of om daaraan schriftelijke voorwaarden te verbinden.

Taxateurs
De taxatie wordt uitgevoerd door:

||H^, register-taxateur, ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed 
iTkarners Bedrijfsmatig Vastgoed - Groot Zakelijk Vastgoed en Landelljk en

.e
Taxateurs (NR'
Agrarisch Vastgoed, onder nummer ,0

Conform de regels van het NRVT moeten de taxatiewerkzaamheden worden onderworpen aan een 
plausiblllteltstoets door een controlerend Register-Taxateur, tenzij de taxatie Is verrtcht door ten 
minste twee Register-Taxateurs en alle Register-Taxateurs het taxatierapport ondertekenen.
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De taxateurs beschikken over voldoende vaardigheden, Inzicht, vakkennis en ervartng op het 
voor deze taxatie vereiste gebied. Daamaast volgen zlj actief de ontwikkelingen in de sector via 
opieidingen en het bijhouden van vakliteratuur.
De taxateurs voldoen aan de eisen voor de permanente educatie als gesteld door het NRVT.
De taxateurs verklaren dat bij het uitvoeren van de taxatie is voidaan aan de fundamentele 
beginselen van objectiviteit en onafhankelijkheld.
Conform de richtlijnen van het NRVT zijn de taxateurs gekwallflceerd als Interne taxateurs. Het 
omzetprincipe in het kader van de financigle onafhankelijkheld van de taxateur Is niet van 
toepassing.

De taxateurs staan onder dootiopend toezicht van het NRVT. Het Is mogeiijk dat voor 
controledoeleinden onze dossiers worden Ingezlen door de Auditdienst RIjk (ADR) van het 
Mlnisterte van Rnancifin en/of het NRVT.

Honorarium en urenverantwoording
De taxatie wordt uitgevoerd op basis van interne opdrachtverlening waarvoor geen kosten In 
rekening worden gebracht. De bestede uren worden verantwoord In het project.

Algemene voorwaarden
Op de opdracht zIjn de Reglementen en Praktijkhandreikingen van het Nedeiiands Register 
Vastgoed Taxateurs (NRVT) van toepassing.
Graag verzorgen wlj de door u gewenste taxatie. Vriendelijk verzoeken wij u deze 
opdrachtbevestiging voor akkoord te ondertekenen en aan ons te retoumeren.

5.2.6

R
REGISTER
TAXATEUfi

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Transacties & Projecten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts 
Postbus 16169(2500 BD|Den Haag

Vcior akkoord opdrachtgever
Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze opdracht tevens dat hij aan de taxateurs alle 
Informatie deelt die In het kader van deze waardering relevant kan zijn.

Naam tekenbevoegde

Datum

Plaats

Handtekening

5
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10.2. e Wob
10.2. eWob
Postbus RVB Taxaties: 10.2.e Wob; 10.2.e Wob
RE: Opdrachtbevestiging grand voorzieningengebouw *0-29t.h.v. Medemblik
maandag 14 juni 2021 08:28:36
OpdrachtbevestiQina onderarond semlpemianent aebouwi°-^9”°‘’ Medemblik.pdf

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp;
Datum:
Bijiagen:

to.2 e wntBeste
Dank voor je mailbericht. De onderwerpelijke locatie is : I0.2,gwob gn n/et10.2.gvw)b (zie 
onderwerpregel van jouw bericht). De locatie 10.2.g wob bestaat namelijk wet maar ligt ergens anders op 
de A7. ©

Bijgaand tref je de ondertekende opdrachtbevestiging aan.
Met beiangsteiiing zie ik uit naar de conceptversie van het taxatierapport.

Mvg.

Van; 10.2.e Wob <10.2.6 Wob @rijksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag lOjuni 2021 16;43
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Opdrachtbevestiging grond voorzieningengebouw '■0.2.g wob |- h ^ Medembiik

Beste

Als iaatste van de drie zend ik je hierbij de opdrachtbevestiging voor het bepalen van de 
marl^huur t.b.v. de benodigde grond van het voorzieningengebouw op verzorgingspiaats ma^w

Z’ou jlj ook deze, indien akkoord, willen ondertekenen en terug wiilen sturen?

Alvast bedankt en een goed weekend,

10.2.6 Wob
Register-Taxateur

TAXATCIM

Rijksvastgoedbedrijf
Ministehe van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Directie Transacties & Projecten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Ml 0.2.6 Wob
10.2.6 Wob @riiksoverheid.ni 
www.riiksvastaoedbedriif.ni

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de 
omgeving
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie ran BinnenlandseZaken rt
Koninkiijlarekdes

Opdrachtbevestiging

Diractia Transactiaa 
ft Projactan 
AMaling Varhuur ft 
Taxatias
Sactia Taxatiaa ft 
Varhuuraxparts

Rijksvastgoedbedhjf 
Dlrectie Transactles & Projecten 
AMelIng Verhuur en Taxaties 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag

T.a.v.raaelRjB....  1
Per e-maTir|0.2.e Wob ii@rijksoverheld.nl

InlichtinganS5'
rljksovefheld.ni.

Zaaknummar
4218351

Bljlagan
1

Datum
Betreft

10 juni 2021
Taxatte ondergrond semipermanent gebouw verzorgingsplaats HT 
H Medembllk

Geachte bestei

Middets dit schrijven bevestigen wij de aan het Taxatleteam verstrekte opdracht tot 
taxatie van het bovengenoemde object. Onderstaand treft u de volledige 
opdrachtbeschrijving aan.

Opdrachtgever en doel van de taxatie
De taxatie zal worden uitgevoerd in opdracht van de afdeling Verhuur en Taxaties 
ten behoeve van een voorgenomen verhuur door het RIjksvastgoedbedrijf van het 
te taxeren object, i.c. de ondergrond van een te realiseren semipermanent gebouw 
met bijbehorende parkeerplaatsen gelegen op de verzorgingsplaats ^
Rijksweg A7 westzljde, ter hoogte van hmp 42.0 te Medembllk.

langsKSTl'

Het doel van de taxatie Is de bepaling van de markthuur van de grond.

De taxatie betreft een volledige taxatie, waarblj het vastgoed wordt geTnspecteerd.

De taxatie is uitsluitend bestemd voor genoemd doel en genoemde opdrachtgever. 
Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebrulk 
door anderen dan de opdrachtgever. Dit geldt voor het gehele taxatierapport en elk 
afzondetiijk deel van de inhoud.

Waarderingsgrondslag
De basis van waarde voor deze taxatie is de markthuur, conform ©IVS 2020 
gedefinieerd als:

'Het geschatte bedrag waarvoor een belang in vastgoed op de waardepeildatum, na 
behootiljke marketing, op passende huurvoorwaarden in een marktconforme 
transactle door een bereidwilllge verhuurder aan een bereldwillige huurder zou 
worden verhuurd, waarblj elk der partijen zou hebben gehandeld met kennis van 
zaken, prudent en niet onder dwang.”
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De markthuur kan - afhankelijk van het object - worden gewaardeerd op basis van de 
comparatieve benadering, een inkomstenbenadering en/of de kostenbenadering.

Standaard
Op de uitvoering van onze werkzaamheden zijn alle relevante wet- en regelgeving alsmede de 
geldende Reglementen en Praktijkhandreikingen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs 
(NRVT) van toepassing. Conform het reglement van de NRVT wordt de taxatie uitgevoerd 
overeenkomstig de International Valuation Standards (IVS).

Onderwerp van waardering
Het volgende object, in eigendom van de Staat (Infrastructuur en Waterstaat) zal in de waardering 
worden betrokken:

de ondergrond van een te realiseren semipermanent gebouw met bijbehorende parkeerplaatsen 
gelegen op de verzorgingsplaats''0-2-9 wob^ langs Rijksweg A7 westzijde, ter hoogte van hmp 42.0 te 
Medemblik.

Het gebouw ter grootte van 50 m^ zal worden gebruikt ter huisvesting van een toiletvoorziening, 
een zithoek voor de gebruikers van de aanwezige laadpunten en een ruimte waar klanten koffie en 
een broodje kunnen krijgen. Verder kent het enkele uitpandige voorzieningen als een bandenpomp 
en waterkraan.

Kadastraal bekend: 
Gemeente 
Sectie 
Nummer 
Groot

Noorder-Koggenland
P
463 (gedeeltelijk)
110 m^ (onderdeel van een perceel van 65.920 m^)

Opmerking:
De definitieve grootte van het te verhuren perceel is momenteel nog niet duidelijk. Opgegeven is 
een grootte van 50 m^. Het gedeelte waarop het semipermanente voorzieningengebouw moet 
worden gerealiseerd, heeft dit oppervlakte echter al nodig. Aangezien er binnen de WBR- 
beschikking tevens 5 parkeerplaats moeten worden gerealiseerd, dient het totaal te verhuren 
oppervlakte naar de mening van de taxateur tenminste 110 m^ groot te zijn. Vooralsnog geldt dit 
laatste metrage als uitgangspunt voor de waardering.

4
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Waardepeildatum
Als waardepeildatum wordt uitgegaan van een waarderlng per 2 juni 2021. De rapportage kan, 
gezien de hoeveelheld en complexitelt van de taxatie, binnen een termijn van 4 weken na 
opdrachtverlening, In concept aangeleverd worden.

Uitgangspunten
Voor de waardeting van het vastgoed zijn de volgende uitgangspunten opgegeven door de 
opdrachtgever:

De grond ligt nabi] de vertiuurde oppervlakte grond van een basis E-laadstation en zal 
middels een separate huurovereenkomst worden verhuurd tot 31 Juli 2028;
Van toepassing Is de WBR beschikking d.d. met kenmerk 2013/11383 van Rijkswaterstaat; 
De kosten voor verplaatsing van de aanwezige picknickplaats, het kappen en herplanten 
van de aanwezige bomen zIJn voor rekening vai

Desk research, inspectie & benodigde infoimatie
Om de taxatie op een Juiste wljze ult te kunnen voeren, zal enerzijds onderzoek worden gedaan 
naar alle privaat- en de publiekrechtelljke bijzonderheden van het vastgoed. Hiervoor worden 
onder andere de openbare (basis)reglsters van de gemeente, de BAG, het Kadaster en de Provincie 
geraadpleegd. Daamaast wordt onderzoek gedaan naar alle voor de taxatie relevante 
marktgegevens. HierbiJ wordt enerzijds gekeken naar referentietransacties, anderzijds wordt 
gekeken naar bedrijfseconomische references passend bij het doel van de waarderlng.

Van u hebben wij de onderstaande Informatle ten behoeve van de taxatie ontvangen:
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De opdrachtgever staat ervoor In dat de verstrekte Informatle correct en compleet Is. Wij 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid Indlen blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist en/of 
onvolledig zIJn.

Naast het administratieve onderzoek voeren wij ter plaatse een opname (schouw) ult van het 
object om een goed beeid te vormen van de locatie.

Voor de goede orde wijzen wlj u er op dat het onderzoek geen uitgebrelde technische en/of 
Jurldische due diligence Is. De Inspectie bestaat onder meer ult titelonderzoek, bestemming en 
gebruik, ligging en bereikbaarheid evenals vervuiling, milieu en duurzaamheid.

T axatierapport
Onze bevindingen worden vastgelegd In een schrlftelijke rapportage. In de rapportage wordt een zo 
volledig mogelijk beeid van de economische, Jurldische en technische kwalltelt van de getaxeerde 
onroerende zaak gegeven. In het beschrijvende gedeeite wordt zo goed mogelijk weergegeven wat 
de waamemingen van de opdrachtnemer zijn geweest en de financifile onderbouwing biJ de 
waardebepaling. De rapportage voldoet aan de minImale eisen voor een rapportage zoals 
voorgeschreven door het NRVT met beschtljvlngen, de actuele marktsituatie en de onderbouwing 
van de waarde, voorzien van berekenlngen en toellchtingen.

3
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Voordat de rapportage definitief wordt afgerond, zal de rapportage in concept aan u worden 
voorgelegd. Indien op grond van dit concept blijkt dat Is gewerkt met feltelijke onjuistheden, zal de 
taxatie worden aangepast op de julste Informatie waama het taxatierapport definitief wordt 
afgerond.

Niets uit het taxatierapport mag In enige vorm openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande, 
schriftelljke toestemming van het RIjksvastgoedbedriJf. Het RIJksvastgoedbedriJf Is vrij om 
gevraagde toestemming te onthouden of om daaraan schriftelljke voorwaarden te verbinden.

Taxateurs
De taxatie wordt uitgevoerd door;

register-taxateur, ingeschreven In het Nederiands Register Vastgoed 
i/^mers Bedrijfsmatig Vastgoed, addendum Grootzakelijk Vastgoed.Taxateurs (N

Conform de regels van het NRVT moeten de taxatiewerkzaamheden worden onderworpen aan een 
plausibiliteltstoets door een controlerend Register-Taxateur, tenzij de taxatie is verricht door ten 
minste twee Register-Taxateurs en alle Register-Taxateurs het taxatierapport ondertekenen.

De taxateurs beschikken over voldoende vaardigheden, Inzicht, vakkennis en ervaring op het 
voor deze taxatie vereiste gebied. Daamaast volgen zij actlef de ontwikkelingen In de sector via 
opieldingen en het bijhouden van vakllteratuur.
De taxateurs voldoen aan de eisen voor de permanente educatle als gesteld door het NRVT.
De taxateurs verklaren dat bij het uitvoeren van de taxatie is voldaan aan de fundamentele 
beginselen van objectivlteit en onafhankelijkheld.
Conform de richtlijnen van het NRVT zijn de taxateurs gekwalificeerd als Interne taxateurs. Het 
omzetprincipe in het kader van de financiSle onafhankelijkheld van de taxateur Is niet van 
toepassing.

De taxateurs staan onder dooiiopend toezicht van het NRVT. Het Is mogelijk dat voor 
controledoeleinden onze dossiers worden Ingezien door de Auditdienst RIJk (ADR) van het 
MinIsterie van FInancISn en/of het NRVT.

Honorarium en urenverantwoording
De taxatie wordt uitgevoerd op basis van interne opdrachtvertening waarvoor geen kosten In 
rekening worden gebracht. De bestede uren worden verantwoord In het project 25742.

Algemene voorwaarden
Op de opdracht zijn de Algemene Gedrags- en Beroepsregels (AGB) en het Reglement 
Bedrijfsmatig Vastgoed van het Nederiands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) van toepassing.

Graag verzorgen wij de door u gewenste taxatie. Vriendelljk verzoeken wij u deze 
opdrachtbevestiging voor akkoord te ondertekenen en aan ons te retoumeren.

10.2.e

REGISTER
TAXATEUR

RIjksvastgoedbedriJf
MinIsterie van BInnenlandse Zaken en Konlnkiijksrelaties
Directie Transacties & Projecten 
Afdeling Verhuur ft Taxaties 
Sectie Taxaties ft Verhuurexperts
Postbus 16169)2500 BDjDen Haag

4
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Voor akkoord opdrachtgever
Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze opdracht tevens dat hij aan de taxateurs alle 
informatie deelt die in het kader van deze waardering relevant kan zijn.

Naam tekenbevoegde

Datum

Plaats

Handtekening

5
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10.2. e Wob
10.2, eWob
RE: Doorzet kwh voor locaties 10.2.g wob 
woensdag 16 juni 2021 15:31:15 
imaQe002.Dna

Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum:
Bijiagen:

10.2.eV\fobDank je wel

10.2.eWob
Register-Taxateur

TT
STSJTS!
TWIATn*

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Ml0.2.eWob
10.2.e Wob (arijksoverheid.nl 
www.rijksvastaoedbedri1f.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de 
omgeving.

Van: 10.2.e Wob <Sl0.2.e Wob@rijksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 15:30 
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob (5)rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: RE: Doorzet kwh voor locaties 10.2.g WOb

WoeDag '

Ik kan wel wat gegevens voor je naar boven. Ik heb de doorzet in liters* van de afgelopen 
jaren even opgezocht aan de hand van de afrekeningen van de laatste jaren:
Afrekening 2020 -I0.2.g WOb 
Afrekening 2019 - 
Afrekening 2018 - 
Afrekening 2017 -

*benzine, diesel en eventueel LPG

Mvg,

10.2.e Wbb

Van: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)riiksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 15:06 
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (S)riiksoverheid.nl> 
Onderwerp: RE: Doorzet kwh voor locaties 10.2.g WOb

t0.2.eWi]bBeste
Ter bepaling van het totaal aantal bezoekers van de verzorgingsplaats lO^-gwob; heb jij ook 
inzage in de doorzetgegevens van het’°^“'^tankstation op deze locatie?
Alvast bedankt!
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10.2.eWob
Register-Taxateur

R
tAXATFUR

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten 
Afdeiing Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Ml0.2.eWob
10.2.eWob (5)riiksoverheid.nl 
www.riiksvastQoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reaiisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de 
omgeving.

Van: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob (ariiksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 13:29
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (S)Riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (S)Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob@riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @riiksoverheid.nl> 
Onderwerp: RE: Doorzet kwh voor locaties 10.2.g WOb

Goedemiddag i0.2.eWob loxewob gp 10.2 e WHO

Naar aanleiding van onderstaande vraag vinden jullie een kort overzicht met de 
doorzetgegevens van de verschillende opiaadstations. De stations zijn alle drie al een tijdje in 
gebruik. Opvallend is dat vooralflink groeit qua doorzet. 10.2.gwob, eigendom van"*^"“

heeft al twee achtereenvolgende jaar te kampen 
met krimp. Opvallen is dat de meeste stations van deze exploitant veel minder of niet groeien in 
vergelijking tot de stations van I0-2.gwob_ wat daarvan precies de oorzaak is weet ik niet.

locatie doorzet 2016 doorzet 2017 doorzet 2018 doorzet 2019 doorzet 2020
10.2.g wob Icwh

j
kwh
kwh

Mvg,

10.2 e 'Mo

Van: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 08:34
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob f5)Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob@riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: FW: Doorzet kwh voor locaties 10-2.Q WOb 

Urgentie: Hoog

|-|Qj 10.2.eWob
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Wil jij de informatie in een overzicht aan de taxateurs doorgeven. Volgens mij zijn niet alle 
locaties door 10.2.g WOb al gebouwd (en is er mogelijk geen doorzet), Daar waar er wel 
informatie (wel of niet gebouwd; doorzet gegevens)

Dank voor een spoedige opgaaf.

Mvg.102* WM

Van: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 7 juni 2021 16:06

Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wobfa)riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob@riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Doorzet kwh voor locaties 10.2.g WOb

10L2.«V\tebGoedemiddag
In het kader van de informatievergaring, zou je ons de daadwerkelijke doorzetten kunnen

van de afgelopen 5 jaar. (2016 t/m de laatstgeven van de locaties 10.2.g WOb 
bekende doorzet).
Dit zou ons helpen een beeld te vormen van het daadwerkelijke gebruik van de e-laadstations. 
Mvg,
10.2.6 Wob
Register-Taxateur

tAXATTUfl

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

M 10.2.6 Wob 
10.2.6 Wob @riiksoverheid.nl 
www.ri1ksvastaoedbednif.nl
Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de
omgeving.
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10.2.e 
i[0.2.eWob
Re: Terugbd verzoe4c|0.2.etWob 
donderdag 17juni2021 11:23:01

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Geachte lOteWob,

Veel dank voor uw reactie. Het zou heel fijn zijn als we medio juli een voorstel hebben 
liggen. Mochten jullie eerder iets hebben dat jullie kunnen delen dan zou dat ook heel fijn 
zijn. We wachten met smart (zeker ook gelet op de 30 dagen termijn uit het vonnis van 14 
april).

Met vriendeliike oet.
30- .

|0.2.g«cb[
I0.2.g wob 5-1^^

ZeWob '■10.2.g2.e+

Op do 17 jun. 2021 om 08:31 schreef |0^;ej|i|pi <tO!2!§W9l|@rukspvgrh9id,Ql>:

Geachte

Dank voor uw e-mail bericht. Helaas heeft mijn reactie niet eerder kunnen plaatsvinden.

Het Rijksvastgoedbedrljf heeft intern taxateurs betrokken voor het vaststellen van een 
marktconforme huurprijs. Mocht u Inmiddels nadere uitwerkingen hebben - aanvullend op de 
informatie die u in het publiekrechtelijk traject heeft overgelegd aan Rijkswaterstaat - met 
betrekking tot de uitvoering van de aanvullende voorzieningen bij de drie locaties, en u wilt 
die met het Rijksvastgoedbedrljf delen, dan wordt dat op prijs gesteid. Zodra advies over de 
huurprijs is ontvangen en dit is beoordeeld, zal u een aanbod voor het gebruik worden 
gedaan. Ik verwacht medio juli met een aanbod te kunnen komen.

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geTnformeerd en dank u voor uw geduld.

Met vriendelijke groet,

I Senior Adviseor

Sectie Verhuur ik Zakelijke Lasten



Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transacties & Projecten (T&P)

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer 10.2.6 Wob 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Digitale Postbus: Postbus.RVB.DIVCentraal@riiksQverheicl.nl

M 10.2.6 Wob (b.g.g; 10.2.e Wob )
10.2.eWob @riiksoverheid.ni

• ' ,^Syj5tRgeji?e^Jn|f.ni,■vvliliy,
Bereikbaarop10.2.6 Wob
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor 
de realisatie von economische en rnoatschappelijke meerwoarde op basis van beteidsdoeten.

Ri j ksvastgoedbed rij f
M/nisttrfe van Binnenkndse Zaken en
KonInlaijksrelaUes

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link:

httDs://www. riiksva5tgoedbedriif.nl/veilinglangsriikswegen

Dit bench! kan informatie bevatlen die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bencht abusieveliik aan 
’ u IS toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwjderen De Staat aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade, van we ke aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
: van berichten
, This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to 
: you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any 
i kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages

Van:10.2.e Wob 
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 10:39 
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @Rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob I0.2.gwob

<10.2.6 Wob 10.2.g wob

Geachte heer e Wob

Zou u ons een update kunnen geven wanneer wij meer informatie kunnen verwachten 
rondom het voorstel wijziging huurcontract in verband met de aanvullende 
voorzieningen?



Veel dank en fljne dag.

ftD.2:eWo&
j

i

w® /Idte Wdbt-^?ipa.gKwii

Op do 6 mei 2021 om 13:07 schreefiPS.6U^o1^ <10.2.'6^PWi|<g)ryksoverheid.nl>:

Geachte .e

Ik heb u net een paar keer proberen te bellen. Helaas krijg Ik geen contact. Welllcht kunt u 
mlj bellen.

Inmiddels heb Ik wel al aanvullende documentatie behorende bij het proces van de wbr- 
vergunnlng ontvangen van RWS. Ik heb daarmee momenteel geen openstaande vragen 
voor L

Graag laat Ik het aan u om eventueel toch nog telefonisch contact met mlj op te nemen.

Uw eventuele reactie wacht Ik af.

Met vriendelijke groet,

Senior Adviseur

Van:

Verzonden: dinsdag 4 mei 202110:41
Aan: Wim.eWmk^ i <10.2.6 Wdb 1QJ,gp)b
Onderwerp: RE: Terugbel verzoekfO^ 61flfC|b

».e

Geachte .e

Dank voor uw snelle reactie. Donderdag om 13:00 uur zal Ik u bellen.

Ik heb niet echt een lljs^e dat Ik door kan sturen. Van belang Is dat bIJ het privaatrechtelljk 
regelen, rekening wordt gehouden met alle zaken die In het voorgaande traject zijn 
gewlsseld (met RWS). Ik heb de uitvraag ook bij RWS neergelegd. Het betreft dan de 
coffee comer op de locatie BpiflUiB.

Ik denk dan bljvoorbeeld aan tekeningen, kadastrale gegevens, grootte van de in te nemen 
oppervlakte en (exacte) locatie aangegeven op een situatietekening.



Van de locaties $Qmm> - 
zijn gestuurd.

moet Ik aannemen dat alle Info door RWS reeds aan mlj

Tot donderdag.

Met vriendelijke groet,

Senior Adviseur

H <W2.e Wob U'IU.2.gWBB>Van:|»:e|^b 

Verzonden: dinsdag 4 mei 202110:13 
Aan: lOmeffqb <lCMe^m(a)RiiksQverheid.nl> 

Onderwerp: Re: Terugbel verzoek

Geachte heer|0i?»

Dank voor de felicitaties. De kom nu pas toe aan mijn inbox dus voor 9 uiir vandaag is 
niet gelukt. Zou donderdag om 13.00 uur in uw agenda passen?

Is het eventueel mogelijk om mij van te voren een lijstje door te sturen met de 
aanvullende gegevens ^e u nodig heeft. De aanvraag is lang geleden gedaan als 
gevolg waarvan ik niet aUe kennis in een eigen dossier of hoofd heb zitten.

Veel dank.

Hartelijke groet.

Op di 4 mei 2021 om 08:06 schreef||9^;e|^Obi
@iiiksoverheid.al>:<q

Geachte

Dank voor uw e-mall bericht.

Graag heb Ik met u contact naar aanlelding van het voor 
vonnis van de rechtbank ten aanzien van de locaties EH 
Proficiat met dat behaalde resultaat.

unstig uitgepakte
wob

Om 09:00 uur heb Ik een kort Intern overleg over deze zaken. Wanneer het mogelijk Is, 
heb Ik graag voor 09:00 uur contact met u. Ik kan mlj voorstellen dat op een zo korte 
termijn contact met elkaar niet past In uw agenda. In dat geval vemeem Ik graag 
wanneer vanmorgen (vanmiddag heb Ik diverse overleggen) voor u een beter contact 
moment ult komt. Mocht ook vanmiddag niet ultkomen voor u, dan hoop Ik dat 
donderdag een geschikt moment Is te vinden.

Graag vemeem Ik wanneer het u schikt.

Tijdens het contact met u zal Ik In leder geval verzoeken om aanvullende gegevens 
(bijvoorbeeld aanvraag wbr-vergunning) met betrekking tot de moblele coffee comer als 
aanvullende voorziening bij uw Opiaadstatlon op de locatle te Woerden.-0

Uw reactle zie Ik met belangstelling tegemoet.



Met vriendelijke greet.

10,2,eWob
Senior Adviseur

Van:10.2.e Wob <10.2.e wob 10.2.g wob>
Verzonden: maandag 3 mei 2021 11:46
Aan: Braaksma, Paul <Daul.hraaksmaf5)Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Terugbel verzoek 10.2.eWob lO.Z.g wc*

Geachter 10.2.eWob,
Mijn collega 10.2.6 Wob heeft mij verzocht u terug te bellen. Uit uw 
voicemail begreep ik dat u vandaag vrij bent. Zou u mij kunnen laten weten 
vvanneer schikt om te bellen?

Veel dank.

10.2.6 Wob
I

10.2.g wob

10.2.eWob10.2.eWob
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10.2. e Wob
10.2. eWob

Van;
Aan;
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

FW: Defnitief Taxatierapport ondergrond mobiele coffeecorner i0'2-9 wob Woerden.pdf
woensdag 4 augustus 2021 07:28:49
Defnitief Taxatierannort ondergrond mobiele coffeecorner 10-^-Owob Woerden.pdf

10.2.6 Wob

Bijgaand het taxatierapport 10-2.g wob,
Zorg jij voor koppeling naar het juiste dossier? 
Mvg.

Hoi

m2*WM

Van: 10.2.e Wob 10.2.6 Wob @Rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 16:05
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @Rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Defnitief Taxatierapport ondergrond mobiele coffeecorner'•O.Z.g wob woerden.pdf

10.2.* W*Beste

Hierbij zoals afgesproken nog de definitieve versie van het taxatierapport mbt 10-2.g wob 
Woerden.

Met vriendelijke greet,

l0.2.eV\fob
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10JL«Wfob
f02.e Wob ;|0A*Wol?; lOZe Wob; -|02.«Vtob
t0.2.««^; |0.2.e Wob; |0.2.e Wob 10.2.«Wob; Postiaus RVB Taxaties
Taxatierapport ondergrond aanvullende voorzienmg*^®** 
maandag S jufi 2021 13:49:26 
waoeQQl.ong _
Taiiahpfannnrt VpfTnrninnqiU;*.: Wf®* M«1emhlik ndf

Van:
Aan:
Cc:
Onderwrerp:
Datum:
Bijiagen:

Bijgaand tref je het definitieve taxatierapport aan m.b.t. de ondergrond voor een aanvullende 
voorziening op verzorglngsplaats|||l-Of^.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan boor Ik dat graag.

Met vriendelljke groet.

#.el

Van:|0J?.e W6l> 4M[eH(ariiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag
Aan:^J2!e'WI^ <

<1TrZe Wc^ @RiiksQverheid.nl>:i0^.e <MKeli^^@riiksoverheid.nl>:
(ariiksQverheid.nl>

J.ZS

(S)Riiksoverheid.nl>: He

4U2
ccjf^.^ob

<1012.6 Wob -!‘'iiksovpfti. :J
lb.2.e Wob <i01f j|P|b: @riiksQverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties 

<Posti I .: ixdties(S)riiksQverheid.nl>

(a)Riiksoverheid.nl>;Mg
«el Mia Riik5Qverheid.nl>:

Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^

Goedemorgen collega's,

Ik ben akkoord met de taxaties. K
_

riJIfTerriDCepBBr

<.#i

li:ien10A9WO& r..«

Groet,

>e
l0.2.e wob

Directie Transacties & Projecten 
Ri jksvastgoed bed ri jf
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties 
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T pC
Ml0.2.eWob



014

lipe li]^ (arijksQverheid.nl 
www.rijksvastgQedbedrijf.nl

W*'

Van:fPi,eifo|> <311:7:1 @RifksnvprhpiHnl> 
Verzonden: donderdag 1 juli 202115:11

(5)Riiksoverheid.nl>:
l>;ilPirai <fflge1iOntoerheid.nl> 

(SRiiksoverheid.nb:

Aan;

iSriiksoverheid.nb: me
i*]- ■ 0.«. (S)riiksQverheid.nl>; Postbus RVB Taxaties 

<PostbusRVBT8xaties@riiksoverheid.nl>:|0p:eppik <lCKeWigg@riiksoverheid.nl> 

Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorzieningi

Hoi
1 en lOAg Wbb V M

!U.ze«^ , neem Ik morgen wel contact op met
ol

en
i.1 en 10.2.g wob ■'1",

frr
-a V

Mvg en fijne dagen.

(aRiiksQverheid.nl>Van: !ie|
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 14:53

(a)Riiksovefheid.nl>;M^eAan:
<*nJ3.e Wobra)riiksQverheid.nl>:lM:el^il <§qge'liB^Priiksoverheid.nl>:

@riiksoverheid.nl>

e:Sii

<10.2.1_____
cc:iy)2.el|iob III .......................................  mmeWBm
<TO!2.e vm ftViik5Ov>'r[.;id.nl>:t0^e|ptoy^^ 4Klge»iii(5)RiiksQverheid,nl>: 
TO.2.e Wob <iOMelWp>(a)riiksQverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties 
<Postt I - iaxaties(a)riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^

Bellen Is sneller ©. Geef maar een belletje. 
Mvg,

.e

<T07:iVan:lj .e
Verzonden: woensdag 30 juni 202109:54
Aan:Bi:2:e"W'<!^'S <g;!g:eWgM@RiiksnvprhPid ai>;IDigeW5l
<10 2.e Wc^ i»n-iksoverheid.nl>:B!!IKelllW <IHItt.eillM@ri,iksQverheid.ni>: BBI

.<lP-2-eVg||MteibmiLDl>
cc:pj2.emb <lU'.i'!S"W0l!||, @Riiksoverheid.nl>:KlBgelBEB!l 
-^13^2.6 Wob i'^'diksovprh.-.d !;■>:K®e @Rijksnvprheidnl>:,e
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10.2.e Wdb <||Qye]|P^@riiksQverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties 
<PostbusRVBTaxaties@rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^i*!* 

Urgentie: Hoog

Locatie
Beste 1u.:r:.««#ob

Dank voor jouw reactie.

Hiermee zijn de vragen 1 en 5 beantwoord.

11.1 emoz-gwoD
■ ,■

....

Locatie^^9_f!<*
Beste •I*

Dank ook voor jouw reactie (bijiage WZfSwb).

menm:gmaB 7

tm'i y.' A i'

ms

Locatie 
Beste f
Tot slot dank ik ook jou voor jouw reactie

Ik heb geen aanvullende vragen voor jou.

Xb^lagef^jPWW

lYTefmargKjT
*«

Lr

* f
;l

,L

 ^^^1

De reactles van en zie ik graag tegemoet. ©

Van:|(
Verzonden; maandag 28 juni 202113:10

[>»■:

(SRiiksoverheid.nl>:Aan: le
<*riT2e Wob .» niksoverheid.nl>:

<10.2.e 
ccf^^.e’fiob 

<TO!2.© Wob :-t^Miksov

•A'l.e F.e
■<

(SriiksQverheid,nl>
^RiiksQvgrheitl.nl>;S'

4 @RijksQverheid.nl>:it; .e'pr fi I <
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lOJ eWpb <1^11^ (5)rijksQverheid.nl>; Postbus RVB Taxaties 

<PQstbusRVBTaxaties@rijksQverheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^f***?

Goedemiddag

Hierblj In het kort aan aantal antwoorden mijnerzijds, zie geel gearceerde jiieronder, 
|M|R zulien daar waar nodig nog separaat reageren en of aanvullen ~

an

IfTenpSgpQB^

Met vriendelljke groat,

Van: |iJ.elfob,..<p:ZelBi. (5)Riiksoverheid.nl> 

Verzonden: maandag 28 juni 202112:03

Wob (giRiiks-V ' eld.nl> @riiksoverheid.nl>:
<10.2.Sl|^l)@riiksoverheid.nl>

CC:p^.#Wob <jP.ZeW«i|@Riiksoverheid.nl>:10ireMfcll
«^U;2.e Wob >:f0Jke„ <€yKeiliiMBK@Riiksoverheid.nl>:
1i0.2.e Wob @riiksoverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties
<£s)sLL:u:::;:.-.j I dxaties@riiksQyerheid,nl>
Onderwerp: FW: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^^W 

Urgentie: Hoog

Hoi IOa*,IIWl ^ en

i1lK»
liifi

~ i * T**' a' ...» hL t\\ ^ I------------
-
m

Tenioaiolab >

Voor da drie locatles, tEBKEuMSBtHHKM 
aan concepttaxatierapportopgemaaklme 
onjulstheden, en aan te geven of da rapporten definitlef gemaakt kunnen warden.

gmi, hebben drie taxateurs van da taxatiepouie 
at verzoek da feitelijke informatie te checken op

F«-^lfenfOafcB

.'..V

C
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nTerrrapiej

iTLf /
locatie

10J.eVffoU105 e Wot) 105.e Wobtaxateur
50 m2 60 m2 40 m2opp.

10.2.b wobhuurpr1Js/m2
huurprijs/jaar

coffee corner 
'truck', 's-
morgens 
plaatsen, 's- 
avonds 
wegrijden.

gebruik
semipermanent
voorzieningen-
gebouw

semipermanent
voorzieningen-
gebouw

door taxateur
onderzocht.
ffr'rfwi—I

door taxateur 
onderzocht.

bestemmings- door taxateur 
niet onderzocht

L
plan

WTerrraHaSF i
?

Jl

nrenmw

tft) lie verzoek de~taxateur[tUJ2.6 WOP | in da titel van zijn rappm :e verwerken
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'verzorgingsplaats io.2gwob»

Graag ontvang ik zo spoedig als dat mogelijk is reacties (antwoord alien) in ieder aeval op de 
aangegeven 8 onderdelen.

Bij voorbaat dank voor een spoedige reactie. 
Mvg.

ta2.aWM

Van:10.2.e Wob
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 09:04
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob @riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (SRiiksoverheid.nl>
Onderwerp: FW: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening 
Urgentie: Hoog

102-9 wob

10 2.6 WbhHoi
Kun jij controle op eventuele onjuistheden doen. Ik zal later vandaag (ik heb de rapporten nog 
niet kunnen lezen) trachten de rapporten door te nemen om te bepalen of die definitief gemaakt 
kunnen worden.
Ik zie jouw reactie op de 'controle onjuistheden' graag zsm tegemoet.
Dank voor de medewerking.

Mvg.

Van: 10.2.6 Wob 10.2.6 Wob(S)riiksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 16:21
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Rijksoverheid.nl>
CC: Postbus RVB Taxaties <PostbusRVBTaxaties@rijksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob (5)Rijksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (Sriiksoverheid.nb 
Onderwerp: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening 10.2.g wob

ia3-«v«bBeste

Bijgaand tref je het concept taxatierapport van de ondergrond van bet voorzieningengebouw op 
verzorgingsplaats 10.2.gw(^ aan.

Zou jij dit concept rapport willen controleren op feitelijke onjuistheden en aan mij door willen 
geven of het rapport definitief gemaakt kan worden?

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

10.2.6 Wob
RICS Registered Valuer

(((^ RICS
Begstered VWuw

REGISTER
TAXATEUR
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Ri j ksvastgoedbed ri j f 
M/n/sttrfe wrn Binnenlondse Zaken en 
Koninkrijhrelatla

Sectie Taxaties en Verhuurexperts 
Afdeling Verhuur en Taxaties 
Directie Transacties & Projecten (T&P) 
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Spoorlaan 175 
5038 CB TILBURG

M :10.2.e Wob
I : 10.2.eWob@rijksoverheid.nl
I : http://www.riiksvastgoedbedrijf.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van 
rijksoverheidsdoelenjn samenwerking met, en met oog voor de 
omgeving.

Van: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob farijksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 15:38
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (aiRiiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob(5)riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening''°-2'9''^b

10.2* VMMBeste
Hierbij het concept-taxatierapport m.b.t. de markthuur van de ondergrond voor een 
aanvullende voorziening op verzorgingsplaats''0-2 g wob
Na eventuele inhoudelijke op-/aanmerkingen en goedkeuring voIgt de definitieve versie.

Met vriendelijke groet,

10.2.6 Wob
Register-Taxateur

R
tAXAl

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
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Afdeling Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Ml0.2.e Wob
10.2.eWob (5)ri1ksoverheid.nl 
www.rijksvastaoedbedri1f.nl

Met Rijksvastgoedbedhjf zet vastgoed in voor de reatisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de 
omgeving

Van:10.2.e Wob
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 15:11
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Concept taxatierapport ondergrond mobiele Coffeecorner verzorgingsplaats
10.2.g wob

laZaVUbbGoedemiddag

Bijgevoegd het concept rapport mbt de markthuur onder bijzonder uitgangspunt voor de 
ondergrond van de mobiele coffeecorner verzorgingsplaats10.2.g wob.

Graag je reactie mochten erfeitelijke onjuistheden in staan. Na je reactie kan ik het rapport 
definitief maken.

Met vriendelijke groet,

10.2.6 Wob
Register-Taxateur

R
TAXAITUn

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts
Brinkstraat 4 | 9401 HZ 1 Assen 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

M 10.2.6 Wob 
10.2.6 Wob @riiksoverheid.nl 
www.riiksvastQoedbedriif.nl
Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de
omgeving
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102.6 Wob
102.6 VIM); 10JL« Wob; lOJSLe Wob102.6 Wob
10.2.6 Wob; 10.2.6 Wbb; 10.2.6 Wob ,;l0.2.e to; Posifaus rvb Taxates
taxatierapport ondergrond aanvullende vooraenmg^^*** 
maandag 5 jut 2021 09:33:26 ______
DefinHief taxatifTannnrt vnofyipninnpniytinnw vpf/nrninnsnUaTs fRlCSI ?Q2in7nS ndf
fnageQQl.ono

Van:
Aan:
Cc:
Ondenwap;
Datum:
BiJIagen:

Beste^

Bijgaand tref je het definitieve taxatierapport aan van de ondergrond voor het 
voorzieningengebouw op verzorgingsplaatsSilP^.

Heb Je nog vragen en/of opmerkingen dan hoor Ik dat graag.

Groet,

Van: |§JJ.e <|0J2.e@rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 5 juli 2021 07:54
Aan: 10.2.6 <110^.6 @Rijksoverheid.nl>; JOJS.e ^Ob
<102.6 Wob j@Rijksoverheid.nl>;|0|l.6|ftM3 <i1C]^6 WS^@rijksoverheid.nl>;P^

10.26WDb@rijksoverheid.nl>
CC: 102.6 Wob <10.2.6Wl^ @Rijksoverheid.nl>; 10J2.6 Wc^
<1026 Wob |@rijksoverheid.nl>; <102.6 Wob @Rijksoverheid.nl>;
102.6 Wc^ <102.6 Wob @rijksoverheid.nl>; Postbus RVB Taxaties 

<PostbusRVBTaxaties@rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^^®

Goedemorgen collega's,

Ik ben akkoord met de taxaties. ilfW

rmrernoaiibb '
iff

T'

2f3laki

ITTenlDaiW — m

Groet,

>6
10.2.6 wob

Directie Transacties & Projecten 
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties 
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T .6

1.2.6 WOP rS)riJksQverheld.nl
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w w w ■ ri j ks vastgoed bedrl^f. n I

van:io^.e y^b <tu: >
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 15:11
Aan:IOgeMl^g <«M«gKi(SRitoQverheid.nJ>;l^l.elia^

(5)riiksQverheid.nl>: [>
iiixil>;IC^:eHBEriCC:

(5)riiksoverheid.nl>: 
i0.2.e|ipii .e Web (S)riiksoverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties
<PostbusRVBTaxaties(Sriiksoverheid.nl>;

le

(a)riiksQverheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^fW

I.e

Hoi
ITI en 10,

1, neem ik morgen wel contact op metlu.2.e«^
oi

en
.1 en 10.2.g wob

Mvg en fljne dagen.

<10!2re Wcfe^(5)Riiksovefheid.nl>Van: I
Verzonden: woensdag 30 juni 202114:53
Aan:p:2:^Hi <a01Ee«B(a)Riiksoverheid.nl>:tQge1«S:;
<f0:2.e Wobia)riiksoverheid.nl>:BgirelTOi <i(«eMI@riiksoverheid.nl>:

@Riiksoverheid.nl>:CCS v.z.e P.el
<p2.eWii^nik5Qv<t'i?id.nl>:
p.2.e Wc® <|0!2.e ilfcfc @riiksoverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties 
<PQStbusRVBTaxaties@riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening??if^

@Riik$Qverheid.nl>:m-

Bellen is sneller ©. Geef maar een beiletje.
Mvi

iW <to.z
Verzonden: woensdag 30 juni 202109:54
Aan:p2:rW_____________

WobrarjiksQ.y£[fa£i(llll>; igejm <fflPEP|Mi5CV£±£iilnl>; M
I '=10-2.'

<|if5^^fli^^Riik5wgrheid.nl>;l^e

Wob .fflnibQvp!2.e Wob

@RijksQverheid.nl>Van: Ke

(S)Riik5Qverheid.nl>:0

@riiksoverheid.nl>

^11 ’‘l@RiiksQvefheid.nl>:le
@riik.soverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties
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<PostbusRVBTaxaties(ariiksQverheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^^ffW 

Urgentie: Hoog

Locatie FliW* 
Beste 1uj£.ei0!»

Dank voorjouw reactle.

Hiermee zijn de vragen 1 en 5 beantwoord.

IfTernKSgW

V A

Locatie
Beste

Dank ook voorjouw reactie (bijiageg

ifTetnDZgH^ T

yj*s.wtoS’ K

it. }j.H. ittff:
• ' »* 'Vh fiir 4 I »**^*«k f4m- y V

.M s..

Locatie 
Beste j
Tot siot dank ik ook lou voor louw reactie. (billaqe

Ik heb geen aanvullende vragen voor jou.

DP*FTv
4,

|»

a
K:31 K ’p-'i - -£>

De reacties van piM en zie ik graag tegemoet. ©

■i’

<T03eVan: fi >
Verzonden: maandag 28 juni 202113:10 
Aan:®d? @Riiksoverheid.nl>:
<m:iM Wob f5)riiksQverheid.nl>: —rgMSBI <|

@riiksoverheid.nl> 
CC^.2.eWob <|p.2!e^*HW|(aRiiksQverheid.nl>:
<^fW?.e Wobi43Miksovei*!

.6
iS)riiksoverheid.nl>: ppp*km. ■ • •

s • *I.

(5>Riik$Qvgrhgid.p|>;r.eji>;
pj.e Wob <iyii.e] ia)riiksoverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties• «
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<PQstbusR\/BTaxaties@rijksQverheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^^^

Goedemiddag

Hier^ln het kort aan aantal antwoorden mijnerzijds, zie geel gearceerde hi^onder. 
zullen daar waar nodig nog separaat reageren en of aanvullen

Met vriendelljke groet,

W3M

@Riiksoverheid.nl>Van:

Verzonden: maandag 28 juni 202112:03
Aan:pj2!e''W@^ <ff0.2.e"l^yilil(5)riiksoverheid.nl>:iCMe1H^M 
<W^:e\Nob @Riiksovpr-. :J <iCMeiiei@riiksoverheid.nl>:
' ,rn , <^0-2-6^BP>^riiksQverheid.nl>
CC:|6i2.e Wob; <10.z.e wc||(aRiik5overheid,nl>:BKK'epp^

<TOl2.e Wob (ariik lO^.e Wob <jy!!y.eiliipBp^(SRiiksoverheid.nl>:
TO.2.e Wob <|^||||e]|m| @riiksoverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties 

<PostbusRVBTaxaties(5)riiksQverheid.nl>

<iu:z:e

Onderwerp: FW: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening 
Urgentie: Hoog

man Woben
—

r «MWW MU ^~lfm.
^k--r

T m
Ar

Voor de drie locaties, |n|gn||BQH|HH^ 
een concept taxatlerapportopgemaakt me 
onjuistheden, en aan te geven of de rapporten definitief gemaakt kunnen worden.

|Kg, hebben drie taxateurs van de taxatiepoule 
etverzoek de feitelijke informatle te checken op

.1 en mZ-OWBi:

.1’

i

k-

'1 f
;V

y-

9
i
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11.1 WQb lor
/

locatie
10.2.eWob 10.2.eWob 10.2.e Wobtaxateur

50 m2 60 m2 40 m2opp.
huurpr1Js/m2 |10.2.b wobhuurprijs/jaar

coffee corner 
'truck', 's- 
morgens 
plaatsen, 's- 
avonds 
wegrijden.

gebruik
semipermanent
voorzieningen-
gebouw

semipermanent
voorzieningen-
gebouw

door taxateur 
onderzocht.

door taxateur 
onderzocht.

bestemmings-
plan

door taxateur 

niet onderzocht 1

?

A

Hot

8) Ik verzoekdela}»teur§U^.e WOT jlrrde^itel van zijn rapporfte verwerken 
'verzorgingspiaats



015

Graag ontvang ik zo spoedig als dat mogelijk is reacties (antwoord alien) in ieder aeval op de 
aangegeven 8 onderdelen.

Bij voorbaat dank voor een spoedige reactie. 
Mvg.

Van: 10.2.e Wob
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 09;04
Aan; 10.2.e Wob <10.2.6 Wob (5)riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (giRiiksoverheid.nl>
Onderwerp: FW: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening 
Urgentie: Hoog

10.2.g wob

; 102.e WobHoi
Kun jij controle op eventuele onjuistheden doen. Ik zal later vandaag (ik heb de rapporten nog 
niet kunnen lezen) trachten de rapporten door te nemen om te bepalen of die definitief gemaakt 
kunnen worden.
Ik zie jouw reactie op de 'controle onjuistheden' graag zsm tegemoet.
Dank voor de medewerking.

Mvg.
102.* VWt

Van: 10.2.6 Wob de <10.2.6 Wob@rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 23 juni 2021 16:21
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl>
CC: Postbus RVB Taxaties <PosthusRVBTaxatiesf5)riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob
<10.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob <Jl0.2.6 Wobf5)riiksoverheid.nl>

10.2.g wobOnderwerp: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening

10.2«VVbbBeste

Bijgaand tref je het concept taxatierapport van de ondergrond van het voorzieningengebouw op 
verzorgingsplaats 10.2 9 wob aan.

Zou jij dit concept rapport iwillen controleren op feitelijke onjuistheden en aan mij door willen 
geven of het rapport definitief gemaakt kan worden?

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

10.2.6 Wob
RICS Registered Valuer

RICSREGISTER
TAXATEUR negfsterBd Wluer
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Ri j ksvastgoedbedrij f 
Minhterie van Bmnenlandse Zaken en 
koninkriflsrelacles

Sectie Taxaties en Verhuurexperts 
Afdeling Verhuur en Taxaties 
Directie Transacties & Projecten (T&P) 
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Spoorlaan 175 
5038 CB TILBURG

M :10.2.e Wob
I : 10.2.eWobfSriiksoverheid.nl
I : httD://www.riiksvastgoedbedriif.nl

Met Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van 
rijksoverheidsdoelen,in samenwerking met, en met oog voor de 
omgeving.

Van: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob@riiksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 23 juni 2021 15:38
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (S)RiiksQverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob@rijksoverhpid.nl>
Onderwerp: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening 10-2-9 wob

Beste
Hierbij het concept-taxatierapport m.b.t. de markthuur van de ondergrond voor een 
aanvullende voorziening op verzorgingsplaatswob,
Na eventuele inhoudelijke op-/aanmerkingen en goedkeuring voIgt de definitieve versie.

Met vriendelijke groet,

10.2.6 Wob
Register-Taxateur

tAXAmjM

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
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Afdeling Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Ml0.2.eWob
10.2.e Wob (5)rijksoverheid.nl 
www.rijksvastaoedbedrijf.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de 
omgeving

Van: 10.2.6 Wob
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 15:11
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob ORiiksoverheid.nb
Onderwerp: Concept taxatierapport ondergrond mobiele Coffeecorner verzorgingsplaats
10.2.g wob

laztWMiGoedemiddag

Bijgevoegd het concept rapport mbt de markthuur onder bijzonder uitgangspunt voor de 
ondergrond van de mobiele coffeecorner verzorgingsplaats lO-S.g wob.

Graag je reactie mochten er feitelijke onjuistheden in staan. Na je reactie kan ik het rapport 
definitief maken.

Met vriendelijke greet,

10.2.6 Wob
Registe r-Taxateur

R
rAXATTlM

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

M 10.2.6 Wob 
10.2.6 Wob (S) rijksoverheid.nl 
www.rijksvastqoedbedrijf.nl
Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de
omgeving
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10.2.6 Wob ';ipa6V!(iob
Re: TerugbeJ vef7oek|0.2.6l||c^ 
donderdag 25 november 2021 12:03:21

** aniShno nd Pvakken 1-100 Huufafens.Ddf 
328 iHp Huurarens mf I shoo.dwQ

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bl]lagen:

Beste*^*^

Het afstemmen duurde iets langer dan gepland - ik ga er vanuit dat juUie op basis hiervan 
nu snel een huurprijs af kunnen geven?

Veel dank.

.6
0.2.g

^2.8 WC»7|0.2.6 Wob

)p vr 8 okt. 2021 om 14:31 schreefp^OleWob 1oagwoD>:^

Wij zijn bezig met de tekeningen voor de parkeerplaatsen. Ik stuur je ze zsm toe.

"h .... s*' .

Hartelijke groet,
eWoKi.,..

, ^

j ^^,e ll»7!l02.e Wob 10.2.g

do 30 sep. 2021 om 09:56 schreef ^Ob
e [>;

Goedemorgen I*******

Zojulst heb Ik geprobeerd je even te bellen near aanleiding van onderstaande mail maar 
helaas kreeg ik je niet te pakken. Het woord 'belemmering' in mijn e-mail was wat 
ongelukkig gekozen. Ik bedoelde met 'belemmering' dat het sterk de voorkeur heeft om de 
huurovereenkomst In 44n keer goed neer te zetten in plaats van eerst een 
huurovereenkomst slulten en de parkeerplaatsen even later in een allonge regelen, terwiji 
nu al bekend Is dat deze parkeerplaatsen gelet op de beschikking gereallseerd moeten 
worden. Bijgaand alvast een concept m.b.t. locatle I. Ik heb de huurprijs nog nIet 
opgenomen in de overeenkomst, omdat deze kenbwr wordt gemaakt bij het officiSle 
aanbod. Voor de andere locaties zal dit concept eveneens de basis zijn.


