
Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transactles &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

toegenomen gebruik van staatseigendom. Dat betekent dat er over voornoemde

jaren een verrekening zai plaatsvinden.

Onder het voorbehoud dat de tekening van 2020-10-26 en de wijziging in de
oppervlakte en de REN-score op het bijgevoegde Inventarlsatieformulier door u
worden aanvaard, verleen Ik u bij deze brief privaatrechtelijke toestemming voor
het plaatsen, behouden en onderhouden van vier eiektrische iaadpunten op de
verzorgingsplaats De Zuidpunt ten behoeve van het

motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de eiektrische Iaadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de eiektrische Iaadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de eiektrische Iaadpunten, bij de jaarlijkse opgaaf werkelijke
doorzet, de werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstation versle april 2018 (of nadien
aangepaste versie) van toepassing is voor de eiektrische Iaadpunten;

5. het feitelijk plaatsen van de Iaadpunten voor uw rekening en risico komt. In
dit verband wljs ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelljk medewerklng te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelljk gebruik beeindigd moet worden.
Indien zich een dergelijk geval voordoet, dient u het gebruik van het
betreffende werk te beeindigen en voor verwijdering van e.e.a. zorg te
dragen.

Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door
deze brief door middel van een (digitale) handtekening voor akkoord te laten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DIVCentraal(Q)ri1kscverheld.nl. Het bijgevoegde exemplaar van de
Vergoedlngssystematiek Opiaadstation kunt u behouden.

Hoogachtend,

Namens de Staat der Nederlanden,

de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Hoofd Sectie Verhuur & Zakeliike LastenHoofd Sectie Verhuur & Zakeiijke Lasten

Voor akkoord

10.2.e

Blii

BIjlagen:

- REN-score formuiier cud

- REN-score formuiier nieuw

- Nieuwe tekening huurgrens

- Vergoedlngssystematiek
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> Retouradres Postbus 16169 2500 BO Oen Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
T.a.v. 10.2.6 -

Postbus 1222

3000 BE ROTTERDAM

Ultslultend per e-mail verzonden naar;
10.2.6 ©shell.com

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 60 Oen Haag

www.rijksvastgoedbedrljf.nl

Contactpersoon

ff!:10.2:e'tj

Datum 1 december 2020

Betreft toestemming 6 elektrlsche laadpunten MBVP De Noord

Geachte 10.2.6 ,

BIj akte van 21 September 2012 Is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met
Ingang van 21 September 2012 huurder geworden van een oppervlakte grond op
de verzorgingsplaats De Noord, gelegen aan noordzljde langs de rljksweg A15 ter
hoogte van km 75,9 In de gemeente Alblasserdam, voor het hebben, behouden en
exploiteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

BIj RWS beschikking van 9 September 2019 met kenmerk RWS-2019/32783 I is

aan Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. vergunning verleend voor het
plaatsen en behouden van 6 elektrlsche laadpunten op de verzorgingsplaats De
Noord.

Conform de laatste tekening die u heeft aangeieverd Is de huldlge oppervlakte
van het huurgebled vastgesteld op 3.719 m^ (voorheen 3.413 m^) en bij
benadering aangegeven op bijgevoegde tekening met nummer 107038578 2020—
11-26. Met deze correctie van 306 m^ vallen alle werken volledig binnen de
huurgrenzen. Het gecorrlgeerde oppervlak van 3.719 m^ wordt ook overgenomen
op het Inventarisatieformuller voor de afrekening 2020. Een afschrift van het
nieuwe Inventarisatieformuller en het oude Inventarisatieformuller treft u In de

bijlage.

HIerblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van zes elektrlsche laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond
ten behoeve van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de elektrlsche laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
ultmaken;

3. ook voor de elektrlsche laadpunten, bIj de jaarlijkse opgaaf werkelijke
doorzet, de werkeiljk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstatlon versle april 2018 (of nadien
aangepaste versle) van toepassing Is voorde elektrlsche laadpunten;

5. het feitelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In
dit verband wljs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of

rijksoverheld.nl

0ns briefkenmerk

1020258770

0ns zaakkenmerk

107038578/121109

Aantal bijlagen

4

KvK nummer

65890604

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

IBAN

NL12INGB0705002691
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Rijksvastgoedbedrljf

Oirectie Transacties &

Projeclen

Afdeling Verhuur & Taxaties

schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbiedt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelijk gebrulk beelndlgd moet worden.
Indien zlch een dergelijk geval voordoet, dient u het gebrulk van het
betreffende werk te beelndlgen en voor verwijdering van e.e.a. zorg te
dragen.

Van uw Instemming met het gestelde In deze brief dIent u blljk te geven door
deze brief door middel van een (digltale) handtekening voor akkoord te laten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mall te verzenden naar
Postbus.RVB.DlVCentraal@riiksoverheld.nl.

Het bijgevoegde exemplaar van de Vergoedlngssystematiek Opiaadstatlon kunt u
behouden.

Hoogachtend,

Namens de Staat der Nederlanden,

de staatssecretarls van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

\  ; 10 2.e

Gevolmachtigde

BIjlage;

- Vergoedingssystematiek

- tekening 107038578 2020-11-26

- REN-score fofmulier cud

- REN-score formulier nieuw
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VOLMACHT

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijldieid SHELL NEDERLAND
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V., statutair gevestigd te Rotterdam,
kantoorhoudende te 3012 CM, Weena 70, Rotterdam, ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 24112907, hierna te iioemen de "Vennootschap",
verleent hierbij een volmacht aan:

geboien t
102e

10 2 e

oin de Vennootschap te vertegenwoordigen en namens de Vennootschap te
ondertekcnen de privaatrechtelijke toestemmingen welke van tijd tot tijd door het
Rijksvastgoedbedrijf aan de Vennootschap worden verstrckt, zulks in verband met de
huiurovereenkomsten die de Vennootschap met het Rijksvastgoedbedrijf is aangegaan of
nog zal aangaan, en verder aUes te doen wat gevolmachtigde in verband met de te
tekenen privaatrechtelijke toestemmingen nuttig of nodig vindt.

Deze volmacht blijft geldig tot en met 31 december 2021.

Rotterdam, llj jiili 2020.

^HEIX ̂ DERLAND VK^^Plv^TSOT^g^ *''S |
102e

Titel: (Z' Titel:
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van BinnenlandseZaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
T.a.v , 10 2 e J

Postbus 1222

3000 BE ROTTERDAM

Uitsluitend per e-mail verzonden naar:

10 |;§|5SSj@shell.com

Datum 1 december 2020

Betreft toestemming 6 elektrische laadpunten MBVP De Noord

Geachten 10 2 e

BIj akte van 21 September 2012 is Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. met
Ingang van 21 September 2012 huurder geworden van een oppervlakte grond op
de verzorgingsplaats De Noord, gelegen aan noordzljde langs de rijksweg A15 ter
hoogte van km 75,9 in de gemeente Alblasserdam, voor het hebben, behouden en
exploiteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

BIj RWS beschlkking van 9 September 2019 met kenmerk RWS-2019/32783 I Is
aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. vergunning verleend voor het
plaatsen en behouden van 6 elektrische laadpunten op de verzorgingsplaats De
Noord.

Conform de laatste tokening die u heeft aangeleverd is de huldige oppervlakte
van het huurgebied vastgesteld op 3.719 m^ (voorheen 3.413 m^) en bij
benadering aangegeven op bijgevoegde tokening met nummer 107038578 2020—
11-26. Met deze correctle van 306 m^ vallen alle werken volledig binnen de
huurgrenzen. Het gecorrlgeerde oppervlak van 3.719 m^ wordt ook overgenomen
op het Inventarisatieformuller voor de afrekening 2020. Een afschrlft van het
nieuwe Inventarisatieformuller en het oude Inventarisatieformuller treft u In de

bijlage.

HIerblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van zes elektrische laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond
ten behoeve van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de elektrische laadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrische laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
ultmaken;

3. ook voor de elektrische laadpunten, bIj de jaarlljkse opgaaf werkelljke
doorzet, de werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstatlon versie aprll 2018 (of nadlen
aangepaste versie) van toepassing Is voor de elektrische laadpunten;

5. het feltelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In
dit verband wljs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon

iii'0!2)w«i

njksoverheid.nl

0ns brlefkenmerk

1020258770

Ons zaakkenmerk

107038578/121109

Aantal bijlagen

4

KvK nummer

65890604

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

IBAN

NL12INGB0705002691
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R ij ksvastg oed b ed ri j f
Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur 8i Taxatles

schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbiedt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelijk gebruik beeindigd moet worden.
Indien zich een dergelijk geval voordoet, dient u het gebruik van het
betreffende werk te beeindigen en voor verwijdering van e.e.a. zorg te
dragen.

Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door
deze brief door middel van een (digitale) handtekening voor akkoord te laten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus. RVB. PI VCentraaKo) riiksoverheid.nl.

Het bijgevoegde exemplaar van de Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Hoogachtend,

Namens de Staat der Nederlanden,

de staatssecretarls van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

102e , - -I ' 102e ,

Hoofd Secile Verhuur & Zakelijke Lasten Gevolmachtigde

Bijiage:

- Vergoedingssystematiek

- tekening 107038578 2020-11-26

- REN-score formulier cud

- REN-score formulier nieuw

Pagina 2 van 2



\
"f
lU

X

X
X

■
\

X

\
X

X

X
\

\
\

\
^
S

fg
\

'4

\
X

X
X

X
;

\
X

\ \
\

k
X

-

\
\

'^
U

X

\
X

N;
X

X
\

X
X

X
X

X

X
X

X
S

i:
X

'N
X

X
%

X
X

X

1
0

7
0

3
8

5
7

8
2

0
2

0
-1

1
-2

6

M
B

V
P

 D
e

 N
o

o
rd

 A
1

5
3

.7
1

9
 m

2

2
6

-1
1

-2
0

2
0

Rl
]lc

sv
afc

go
ed

be
<lr

iif
Mi

ris
ter

iev
en

Bi
nn

iiii
an

ds
tla

lie
ntr

.
M

H
I 

Kon
l(lJ

[7fj
i5}d

<F{
fQ

R
ijk

sv
as

tg
oe

db
ed

rij
f,

K
or

te
 V

oo
rh

ou
t 7

,
25

11
 C

W
D

en
 H

aa
g,

w
w

w
.ri

jk
sv

as
tg

oe
db

ed
rij

f.n
l

; 
■ 

iX
i

,X
; 

■ X
' 

■'? 
-I

x
j 

■V
&'o

..w
v;

 
■.

. 
■■ 
i
 

. i
.

,\
t\
.\
V

X
 

■ 
'• 

•■" 
'•! 

r 
••'

• ••
 

-V
- 
"

-X
.-

 
■

X
 i-x

_ 
';

^7
X

y"
^ 

-J
VO

'X
xJ

I



BIJLAGEII INVENTARISATIEFORMULIER

WMmim

G:\TP\\rn6en2ine\Verrekemng doorzet 2020\2020 inventarisatie gegevens MBVP euromodel



BUl^GE M INVENTARISATIEFORMULIER

■

G:\TP\VT\Benzine\Verrekening doorzet 2020\2020 inventarisalie gegevens MBVP euromodel



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.

3000 BE ROTTERDAM

Ultslultend per e-mall verzonden naar:

d0 2'e ^@shell.com

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

Afdeiing Verhuur & Taxatles

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon

Datum

Betreft

1 december 2020

toestemming 2 elektrlsche iaadpunten MBVP "Maatveld"

Geachtej-'T, -'10"2re^^B,

BIj RWS beschikklng van 9 September 2019 met kenmerk RWS-2019/32784 I Is
aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. vergunning verleend voor het
plaatsen en behouden van twee elektrlsche Iaadpunten op bestaande
parkeerplekken binnen de huurgrens op de verzorglngsplaats Maatveld.

Bij een door Shell voor akkoord ondertekende brief met kenmerk 1020242338 Is

op 24 September 2019 reeds privaatrechtelljke toestemming verleend voor het
hebben en behouden van twee Iaadpunten naar aanlelding van de beschikklng
van 9 September 2019.

BIj RWS beschikklng van 2 September 2020 met kenmerk RWS-2020/43259 I Is
aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van twee extra Iaadpunten en bijbehorende werken op een ander
deel van het terrein. Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf heeft u aangegeven
dat Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. In totaal twee Iaadpunten wenst te
realiseren op de verzorglngsplaats Maatveld In tegenstelling tot wat In de
beschikklng van 2 September 2020 Is vermeld. De Iaadpunten genoemd In de
beschikklng 24 September 2019 worden niet gereallseerd.

De In de beschikklng van 2 September 2020 aan te leggen werken vallen deels
buiten de grenzen van de huldlge huurovereenkomst. Met het vaststellen van de
nieuwe huurgrenzen, overeenkomstig de huurgrenzen zoals die zljn aangegeven
op bijgaande tokening, vallen alle werken waaronder ook de elektrlsche
Iaadpunten binnen de gehuurde oppervlakte grond.

Conform de laatste tokening die u heeft aangeleverd is de huldlge
oppervlakte van het MBVP "Maatveld" gesteld op 3.798 m^ (voorheen 3.531 m^)
weike oppervlakte bIj benadering Is aangegeven op bijgevoegde tokening. De
nieuwe oppervlakte Is verwerkt In het Inventarlsatleformuller dat u jaarlljks bij de
afrekening van de huurvergoeding ontvangt. Een afschrift van het nieuwe
Inventarlsatleformuller en het oude Inventarlsatleformuller treft u in de bijiage.
BIj de deflnltleve afrekening over het jaar 2020 zai het nieuwe
Inventarlsatleformuller van toepassing zljn.

rljksoverheid.nl

0ns briefkenmerk

1020258859

0ns zaakkenmerk

107037542/121109

Aantal bijiagen
4

KvK nummer

65890604

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

IBAN

NL12INGB0705002691
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Rijksvastgoedbedrijf
Oirectie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur &Taxaties

Onder het voorbehoud dat de tekening van 2020-11-26 en de wijziging in de
oppervlakte en de REN-score op het bijgevoegde Inventarisatleformuller door u
worden aanvaard, verleen Ik u bij deze brief privaatrechtelijke toestemming voor
het plaatsen, behouden en onderhouden van in totaal twee elektrische laadpunten
op de verzorgingsplaats Maatveld ten behoeve van het

motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de elektrische laadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrische laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de elektrische laadpunten, bij de jaarlljkse opgaaf werkelijke
doorzet, de werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedingssystematiek Opiaadstation versie april 2018 (of nadien
aangepaste versie) van toepassing is voor de elektrische laadpunten;

5. het feltelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In
dit verband wijs ik u erop dat u geen recht heeft op compensate of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbiedt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelijk gebruik beeindigd moet worden.
Indien zich een dergelijk geval voordoet, dient u het gebruik van het
betreffende werk te beeindigen en voor verwijdering van e.e.a. zorg te
dragen.

Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door
deze brief door middel van een (digitale) handtekening voor akkoord te iaten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DIVCentraaKoirilksoverheid.nl. Het bijgevoegde exemplaar van de
Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u behouden.

Hoogachtend,

Namens de Staat der Hederlanden,
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

HooFd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Voor akkoord

-  102 e

Gevolmachagde

Bijiage:

- REN-score formulier oud

- REN-score formulier nieuw

- NIeuwe tekening huurgrens

- Vergoedingssystematiek
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107037542 2020-11-26
Maatveld A20
3.798 m2

Aan deze kaad kunnen geen
betrouwbare maten worden ontleend.
Oe Slaat behoudt zich het
iniellectuele eigendomsrecht voor,
zoals he( Auteursrecht. Rijksvastgoedbcdnif

iUtnfsteripwn Binfrnifonds^ZaJcnm

Xon/nlTf/b/rfatie

26-11-2020

Rijksvastgoedbedrijf,
Korte Voorhout 7,

2511 CWDen Haag,
www.rijksvastgoedbedrijf.nl



VOLMACHT

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijklieid SHELL NEDERLAND
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V., statutak gevesdgd te Rotterdam,
kantoorhoudende te 3012 CM, Weena 70, Rotterdam, ingesclueven in het
Handelsregister onder nutnmer 24112907, hierna te noemen de "Vennootschap",
verleent hierbij cen volmacht aan:

de'19,i2.e

geboien

om de Vemiootschap te vertegenwoordigen en namens de Vennootschap te
ondertekenen de privaatrechtelijke toestemmingen wel]<e van tijd tot tijd door het
Rijksvastgoedbedrijf aan de Vennootschap vvorden versfrekt, zulics in verband met de
huiuovereetikomsten die de Vennootschap met het Rijksvastgoedbedrijf is aangegaan of
nog zal aangaan, en verder alles te doen wat gevolmachdgde in verband met de te
tekenen privaatrechtelijke toestemmingen nutdg of nodig vindt.

Deze vohnacht blijft geldig tot en met 31 deccmber 2021.

Rotterdam,  juli:

SHELL, NEDERlAND VERICOOPMArVTSCHAPPIl B.V.

02e
„v-«- b

102e
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van BinnenlandseZaken en

rnMm Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
T.a.v " «10 2e ^ 1
Postbus 1222 '
3000 BE ROTTERDAM

U|tslultend per e-mail verzonden naar:

Datum 1 december2020

Betreft toestemming 2 elektrlsche laadpunten MBVP "Maatveld"

Geachte 2 6 - - -■i,'!,

BIj RWS beschlkking van 9 September 2019 met kenmerk RWS-2019/32784 I is
aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. vergunning verleend voor het
plaatsen en behouden van twee elektrlsche laadpunten op bestaande
parkeerplekken binnen de huurgrens op de verzorgingsplaats Maatveld.

Bij een door Shell voor akkoord ondertekende brief met kenmerk 1020242338 is
op 24 September 2019 reeds privaatrechtelijke toestemming verleend voor het
hebben en behouden van twee laadpunten naar aanleiding van de beschlkking
van 9 September 2019.

Bij RWS beschlkking van 2 September 2020 met kenmerk RWS-2020/43259 I is
aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van twee extra laadpunten en bijbehorende werken op een ander
deel van het terrein. Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf heeft u aangegeven
dat Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. in totaal twee laadpunten wenst te
realiseren op de verzorgingsplaats Maatveld in tegenstelling tot wat in de
beschikking van 2 September 2020 is vermeld. De laadpunten genoemd in de
beschikking 24 September 2019 worden niet gerealiseerd.

De in de beschikking van 2 September 2020 aan te leggen werken vallen deels
buiten de grenzen van de huidige huurovereenkomst. Met het vaststellen van de
nieuwe huurgrenzen, overeenkomstig de huurgrenzen zoals die zljn aangegeven
op bijgaande tokening, vallen alle werken waaronder ook de elektrlsche
laadpunten binnen de gehuurde oppervlakte grond.

Conform de laatste tekening die u heeft aangeleverd is de huidige
oppervlakte van het MBVP "Maatveld" gesteld op 3.798 m^ (voorheen 3.531 m^)
weike oppervlakte bij benadering is aangegeven op bijgevoegde tekening. De
nieuwe oppervlakte is verwerkt in het Inventarisatieformulier dat u jaarlijks bij de
afrekening van de huurvergoeding ontvangt. Een afschrift van het nieuwe
Inventarisatieformulier en het oude Inventarisatieformulier treft u in de bijiage.
Bij de definitieve afrekening over het jaar 2020 zai het nieuwe
Inventarisatieformulier van toepassing zijn.

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur SiTaxaties

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon->10 2:e^-y^
rijksoverheid.nl

0ns briefkenmerk
1020258859

Ons zaakkenmerk
107037542/121109

Aantal bijiagen
4

KvK nummer

65890604

BTW nummer

NL8563.0S.765.8.01

IBAN

NL12INGB0705002691

Paglna 1 van 2



Rijksvastgoedbedrljf

Olrectie Transacties &

Projecten

AMeling Verhuur & Taxatles

Onder het voorbehoud dat de tekening van 2020-11-26 en de wijziging in de
oppervlakte en de REN-score op het bijgevoegde Inventarlsatieformulier door u
worden aanvaard, verleen Ik u bij deze brief privaatrechteiijke toestemming voor
het plaatsen, behouden en onderhouden van in totaai twee eiektrische laadpunten
op de verzorgingspiaats Maatveid ten behoeve van het

motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de eiektrische laadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de eiektrische laadpunten deei van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de eiektrische laadpunten, bij de jaariijkse opgaaf werkelijke
doorzet, de werkeiijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedingssystematiek Opiaadstation versie aprii 2018 (of nadien
aangepaste versie) van toepassing is voor de eiektrische laadpunten;

5. het feitelijk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In
dit verband wijs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrljf achteraf verbiedt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelijk gebruik beeindlgd moet worden.
Indien zich een dergelijk gevai voordoet, dient u het gebruik van het
betreffende werk te beeindigen en voor verwijdering van e.e.a. zorg te
dragen.

Van uw instemming met het gesteide in deze brief dient u blijk te geven door
deze brief door middel van een (digitale) handtekening voor akkoord te iaten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DIVCentraal@riiksoverheid.nl. Het bijgevoegde exempiaar van de
Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u behouden.

Hoogachtend,

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

10 2 e

Hoofa Sectie Verhuur & ZaKehjke Lasten

Voor akkoord

:a-,

Gevolmachtigde

BIjlage:

- REN-score formulier oud

- REN-score formulier nieuw

- Nieuwe tekening huurgrens

- Vergoedingssystematiek
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107037542 2020-11-26
Maatveld A20
3.798 m2

Aan deze kaart kunnen qeen
betrouwbare maten woroen ontleend.
Oe Staat behoudi zich het
inlellectuele etgendomsrecbl voor,
zoals het Auteursrecht. RJ jksvasigoedbed rt)f

Mmhuriewn Brn/m)f<in(feeZdizTt«n
Xon/nkh/bTPtodn

26-11-2020

Rijksvastgoedbedrijf,
Korte Voorhout 7,

2511 CWDenHaag,
www.rijksvastgoedbedrijf.nl
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Van;

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:
Bijiagen:

102e
@shell.com

donderdaq 28 mei 2020 13;45
102e

StukKen uit arcnief Shell Arnemuiden

3528227_d_Arnemuiden.pdf; 1388910_d_3000000000_Arnemuiden.pdf

Beste

Bijgaand de info die Ik digitaal ter beschikking heb.
ik hoop dat je er iets mee kunt

Met vriendelljke groeten / Regards,

Real Estate Program Manager

Retail Real Estate

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
PO box 1222, 3000 BE Rotterdam / Weena 70, 3012 CM Rotterdam, The Netherlands
Office:' , 10 2 e j
Mobile: 10 2 e ^
Email:^ ♦ j(3shell com

Voor informatle over Shell verwijzen wij u graag naar onze internet website: http://www.shell.com



Rijksvastgoedbedrijf
^^3 Minisierievan BinnenlandseZaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
T.a V 10 2 e j

Postbus' 1222 '
3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

K' 10"^e ^:@shell,com

Datum 9 juni 2020
Betreft toestemming twee laadpunten verzorglngsplaats Arnemulden

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag
Postbus 16169

2500 60 Den Haag

Nederland

www. rijksvastgoed bedrijf.nl

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NL12INGB0705002691

Geachte > ,"102 e'

Bij akte van 19 maart 1987 is Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. met
ingang van 1 november 1987 huurder geworden van een oppervlakte grond op de
verzorgingsplaats Arnemuiden, gelegen langs de rijksweg A58 nabij hmp 164,0
in de gemeente Middelburg, voor het hebben, behouden en exploiteren van een
motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschikking van 21 februari 2020 met kenmerk RWS-2020/7852 is aan
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van twee opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorgingsplaats Arnemuiden.

Inlichtingen

@rijksoverheid.nl

0ns Kenmerk

1020252189

0ns Zaaknummer

107038288/121109

Uw brief (kenmerk)

BIjlagen
3

Hierbij verleen ik u privaatrechtelijke toestemming tot het hebben en behouden
van twee laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrische laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlijkse opgaaf werkelijke doorzet, de
werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedingssystematiek Opiaadstation versie april 2018 (of nadien
aangepaste versie) van toepassing is voor de elektrische laadpunten;

5. het feitelijk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In dit
verband wijs ik u erop dat u geen recht heeft op compensatie of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbiedt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelijke gebruik beeindigd moet worden.
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Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door
deze brief voor akkoord te laten ondertekenen en aan mij terug te zenden.
U kunt er ook voor kiezen om - in olaats van het toesturen over de cewone post -
deze brief door middel van een (digitale) handtekening voor akkoord te laten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DlVCentraaKo) rnksoverheid.nl.

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Rijksvastgoedbedrfjf

Directie Transacties 8t

Projecten

Datum

9 juni 2020
Ons Kenmerk

1020250232

Ons Zaaknummer

107038288/121109

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,

. r ' 102e ^

..M
Voor akkoord,

^10:2,6::-,
HooW Seciie Verhuur & Zakelijke Lasten

10.2.e

Directeur

Algefneen procuratiehouder

Bijiagen:
- Vergoedingssystematiek
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Van: ~ 10 2 e j
t  1

Verzonden: vriidaq 12 lunl 2020 08:34
Aan: „ 10 2 e |@shell.com'
Onderwerp: toestemmingsbrieven 107038288, 107038294, 107038289,107038293

Geachte ' 10.2.6 "' 7
Zoals u mogeiijk ree^s vernomen heeft hebben wij formele ondertekening nodig en kunnen wij niet volstaan met
de e-mailwisseling tussen u en uw directie.
Volledigheidshalve verzoek ik voor de locaties Arnuiden, TIenbaan, Bloemheuvel en Buttervliet een volmacht of
een schriftelijke ondertekening te overleggen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, maar mocht u nog vragen hebben dan verneem ik deze
graag.

Met vriendelijke greet,
10.2.6

Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag
Digitale postbus: postbus.RVB.DIVcentraal(S)rijksoverheid.nl

T  10 2.6 ,1
"10 2,6 gprijksoverheid.n!

http://www.fiiksvastEoedbedriif.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiiie voor zijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de reaiisatie van economische
en maatschappeliike meerwaarde op basis van beieidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

HHM koninkrijksrelaiies



Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

, io2e

dmsdag 8 September 2020 09:41
Postbus RVB DIVcentraal

FW: get. toestemmingsbrief Arnemuiden 107038288

Priv.recht.toest. 107038288 Arnemuiden 20200727.pdf

Opvolgen

Met vlag

Beste collega,

Graag inboeken als IPO en koppelen aan 107038288.
Relatienummer 121109.

Met vriendelljke groet,

I0 2e

Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 I 2500 BD ] Den Haag
Digitals postbus: postbus.RVB.DIVcentraal@rijksoverheid,nl

http://www.rilksvastgoedbedriif.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiiie voor zijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische
en maatschappeiijke meerwaarde op basis van beieidsdoeien.

Ri j ksvastgoedbed rijf
Ministerie von Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

V®"=S^^@shell.com
Verzonden: maandag 27 juli 2020 16:14
Aan: 5- '-lOZe ^ 1

Onderwerp: RE: toestemmingsbrieven 107038288, 107038294,107038289, 107038293

Zie bijgaand fil«^

Ik vertrouw erop dat hiermee de stukken nu correct zijn ondertekend.



Met vriendelijke groeten / Regards,

,  10.2.e . 3
Shell Nederiand Verkoopmaatschappij B.V.
Mobile: ' - 10.2.e

From: • 10 2 e

Sent: vrijdag 12 juni 2020 08:34

To:''

)riiksoverheid.nl>

\0i4j @shellxpm>
Subject: toestemmingsbrieven 107038288, 107038294,107038289,107038293

Geachte 1,0.2.0

Zeals u mogelijk reeds verncmen heeft hebben wlj formeie ondertekening nodig en kunnen wij niet volstaan met
de e-mallwisseling tussen u en uw dlrectie.

Volledigheidshalve verzoek Ik voor de locaties Arnuiden, Tienbaan, Bloemheuvel en Buttervliet een volmacht of
een schrlftelijke ondertekening te overleggen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben gemformeerd, maar mocht u nog vragen hebben dan verneem Ik deze
graag.

Met vriendelijke groet,

h  10.2,0 .c

Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Dlrectie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerle van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 16159 I 2500 BD j Den Haag
Digltale postbus: postbus.RVB.DlVcentraaljSiriiksovei'heid.nl

T  io.'ze
10.2.0 . gSrilksoverheld.nl

htto://www. riiksvastgoedbedrijf.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

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 beleidsdoeien.

Rijksvastgoedbedrijf
Atim'sfcrr'i? fun fiirmen/andse Zakcn en

HM Koninkrijksrelaties

Dii bencnt kan ir.fcrmasie be/a'.teii die rue! voor u is bestemcl l-idien u met de geadresseerde bent of dit bericnt abusievaiij.k aan u is toegezonden. wordt u
verzoch! dat aan da afzsnder te rtieiden en tiet cericht te veivvijderen Ds Staat aanvaardt geen aansprakeiijidierd voor scnade van weike aard ook. die
verband houot me! risioo's verboiiden aan net alekironisoh verzenasn van benchten

Ttiis message may con'ai.n information tlrat is not intended for ycu If you are not trie addressee or if this message -.vas sent to you by mistake you are
rsauested to inform the sender and delete the nressage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks infierent in the
electronic transmission of m.essages



Rijksvastgo^® g HI E P KO PIE
Mmistene van Bnineiuanase Zaken en

Koninkrijksrelacies

> Retouradres Posibus 16169, 2500 80 Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschappi) B.V.
T.a.v, • . 10 2 e T
Postbus

3000 BE Rotterdam

tweede exemplaar

~ 6 MRT Ki/i-
Datum

Betreft toestemming electrlsche laadpunten verzorgingsplaats Hoezaar

Rfjksvastgoedbcdrljr
Oifecite Transacties &

PfOjecten

Afdeling Vcrhuur & Taxaties

Kofte Voorhout 7

2511 CW Den Maag
Postbus 16169

2SOO BO Oen Haag

Nederland

www.rijk5vastgoedbcdnjf.nl

BTW nummer

NL8563.05.765.8 0I

Kvk nummer

6S890604

Iban nummcr

NL12(NG8070500269t

Geachte

Inlichtingen

^10 2 e

Bij akte van 19 maart 1987 Is Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. met
ingang van 1 januari 1986 huurder geworden van een oppervlakte grond op de
verzorgingsplaats Hoezaar, gelegen langs de rijksweg ASS ter hoogte van
km 86,3 in de gemeente Rucphen, voor het hebben, behouden en exploiteren
van een motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschikking van 19 februari 2020 met kenmerk RWS-2020/5566 is aan
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. vergunning verieend voor het plaatsen
en behouden van twee opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de

verzorgingsplaats Hoezaar.

Hierbij verleen ik u privaatrechtelijke toestemming tot het hebben en behouden
van twee laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2  de elektrische laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlijkse opgaaf werkelijke doorzet, de
werkehjk verkochle kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedingssystematiek Opiaadstation versie april 2018 (of nadlen
aangepaste versie) van toepassing is voor de elektrische laadpunten;

5  het feitelijk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. tn dit
verband wijs ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbiedt privaatrechtelijk medewerking te
verleneh aan dit werk, het privaatrechtelijke gebruik beeindigd moet worden.

Oni Kenmerk

1020250227

0ns Zaaknummer

107003517/12 U09

Uw brief (kenmerk)

BIJIagen

3
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Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u biijk te geven door het
'tweede exemplaar' van deze brief voor akkoord te laten ondertekenen en aan mij
terug te zenden in de bijgaande portvrije enveloppe. Het bijgevoegde exemplaar
van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u behouden.

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de minister van Binnenlandse Zaken

en Konlnkrijksrelaties,
namens deze.

102e , . 'V

8  -i Voor akkoord.

Rijksvastgoedbedrljf
Directie Transacnes S

Projectun

0ns Kenmerk

1020250227

Ons Zaaknummer

107003517/121109

"10 2 0, ' J
Hoo^ Seci/e Verhuur & Zakelijke Lasten

-  102e
D'ffecteur bheil l^federi^
Verkoopmaatschappij B.V.

j«iq.2:e
V^irecteur Shell Nederland
Verkoopmaatschappij B.V.

Bijlagen;
• Exemplaar tweede brief
- Vergoedingssystematiek
- Portvrije enveloppe

Pagina 2 van 2



10.2,e :aiio)5hell.rnm

•  ''-io;2.e'n
102e ■ j '

P'rivaatrechtelijke toestemming EV Shell Hazeldonk West en Shell Hoezaar
maandag 30 maait 2020 09:02:39

Pnvaarrprhtpliit

Van:

Aan:

Cc:

Onderwerp;

Datum:

Bljlagen;

Bijgaand retour de door onze directie ondertekende privaatrechtelijke toestemmingen voor
Hazedonk West en Hoezaar.

Ik verneem graag of voor jullie op deze wljze de getekende stukken voldoen?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groeten / Regards,
f;/-'i02e'; ;

Real Estate Program Manager
Retail Real Estate

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
PO box 1222, 3000 BE Rotterdam / Weena 70, 3012 CM Rotterdam, The Netherlands
Office: ' 10.2 e ,* ei

Mobile: ̂iJ|40pJ§|
^^^^■^S^@shelLcom

Voor infor'rhatie over Shell verwijzen \«ij u graag naar onze internet website: htto //w',w shell mm



Postbus Rw bivcentraal
FW; getekende toestemmingsbrief elaad Shell Hoezaar

dinsdag 14 aprll 2020 16:09:32

Beste collega,

Bijgaande mail als IPO inboeken en koppelen aan: 107003517-04-45.

Met vriendelijke groet,

102e

MedeweiKer Sectie Verhuur & Zakelljke Lasten

Afdeiing Verhuur & Taxaties

Directie Transactles & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Mlnlsterle van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16159 I 2500 BD | Den Haag

DIgitale postbus: postbus.RVB.DIVcentraaliSryksoverheld.nl

Tv; 10.2.e

■  ,,10.2.6 fa)rilk.sovarhRid.nl

htto://vvvv'..v.iil!.;s./astgoedhef1rii|-".nl

VVerkdagen: niaandag, dinsdag. doncierdag. vrijdag

Het Rijksvastgoedbedrijf reaiiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de reaiisatie van economische
en maatschappeiijke meerwaarde op basis van beleidsdoeien.

Rijksvastgoedbedrijf
Mim'sterfe viin Sinneniondse Zaken en

HBB koninkrijksrelan'es

Van:' 10.2.e '@shell.com ̂ 10.2.e J3@shell.com>
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 13:34

Aan: 10.2.e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Privaatrechtelijke toestemming EV Shell Hazeldonk West en Shell Hoezaar

Beste e,

Excuses, bijgaand die voor Hoezaar.

Onderstaand een overzicht van Wbr vergunningen met daarachter de datum van verstrekking
die we hebben ontvangen (en waar we wachten op Privaatrechtelijke toestemming).
Afstemming met RVB was dat jullie streven naar afgeven toestemming binnen 4 weken na
verstrekking Wbr-vergunning. Toch wel een groot aantal duurt nu langer dan 4 weken.



We zien jullie toestemming graag tegemoet.

Bij voorbaat dank

Oude Riet

Dekkersland

De Slaag

De Kooi

Swentibold

Sandelingen

Den Ruygenhoek

Arnemuiden

Liesbos

Bloemheuvel

Buttervliet

De Schaars

Haarrijn

Hank

De Lucht West

Kloosters

Hondsiep

De Lucht Oost

Lemsterhop

Molenheide

Hazeldonk Oost

lenity

Recharge

Recharge

Recharge

Recharge

Recharge

Waterstof

Recharge

Recharge

Recharge

I Recharge
Recharge

Recharge

Recharge

Recharge

Recharge

Recharge

Recharge

Recharge

Recharge

Recharge

17-dec-19

l-nov-19

23-jan-20

4-feb-20

17-feb-20

22-okt-19

21-feb-20

25-feb-20

27-feb-20

27-feb-20

27-feb-20

27-feb-20

28-feb-20

lO-mrt-20

lO-mrt-20

lO-mrt-20

lO-mrt-20

18-mrt-20

19-mrt-20

31-mrt-20

Met vriendelijke groeten / Regards,
: i 10 2.e ~ '

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.

Mobile: 0031 (0) 6 5512 5817

Sent: dinsdag 7 april 2020 12:27

To: van

Subject: RE; Privaatrechtelijke toestemming EV Shell Hazeldonk West en Shell Hoezaar

!>Think Secure. This email Is from an external source.

Geachte 10 2 e

De stukken voldoen, alleen heb Ik 2x de ondertekende toestemmingsbrlef van Hazeldonk-West
gekregen en nlet van Hoezaar.

Kunt u mlj de ondertekende brief van Hoezaar mailen?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet.

S^0 2e

Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeltng Verhuur & Taxatles



Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Digitale postbus: Dostbus,RVB.DIVcentraal@riiksovei heid.nl

.  10,2 e ' 2(5)riiksnverhpir

/www.niksva

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiiie voorzijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische
en maatschappeiijke meerwaarde op basis van beieidsdoeien.

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Bi'nnL'n/ondsi? Zaken en

koninkrijksrekties

Van;,, ^10 2e jki'sfiell.coiTi 10.2.e -l(a)shpll.cnm>
Verzonden: maandag 30 maart 2020 09;02

Aan:<-\0^, , 10.2.e , . .raViik:soverhpi'.i.nl>

CC: is'5 ■ , 10.2.e (5)Riiksovprheid.nl>

Onderwerp; Privaatrechtelijke toestemming EV Shell Hazeldonk West en Shell Hoezaar

Beste

Bijgaand retour de door onze directie ondertekende privaatrechtelijke toestemmingen voor
Hazedonk West en Hoezaar.

Ik verneem graag of voor jullie op deze wijze de getekende stukken voldoen?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groefen / Regards,

Real Hastate Program Manager
Retail Real Estate

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
PO box 1222, 3000 BE Rotterdam / Weena 70, 3012 CM Rotterdam, The Netherlands

Office: 10 2 e I

Mobile: ^ 102.e . !

Emalhl -j@shell com
Voor infdTmalie over bhell verwijzen wij u graag naar onze internet website: I



'•V. V ( ^'9. '''^^1 f '" ' >■ '
\  % _«' ' I

GO WELL

Dil bencht kaii informatie bevatten dis met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bench! abusrevelijk aan u is
toegezonden, vvordt u verzochtdat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staal aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade. van vveike aard 00k. die verband houdi met rislco's verbonden aan het elektroniscti verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message v/as 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



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie vein Binnenlandse Zaken en

Koninkiijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169, 2500 BO Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
T.a.v. 102e

Postbus 1222

3000 BE Rotterdam

tweede exemplaar

Datum "S MR! M'/O
Betreft toestemming e-laadpunten verzorgingsplaats Hoezaar

Rijksvastgoedbedrijf
DirecUe Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur &Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag
Nederland

www.riiksvastgocdbedrljf.nl

BTW nummer

NL8S63.05.765.B.01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NLl2mGB070500269l

Geachte - 10.2.e
Inlichtingen

102e

Bij akte van 19 maart 1987 Is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met
ingang van 1 januari 1985 huurder geworden van een oppervlakte grond op de
verzorgingsplaats Hoezaar, gelegen langs de rijksweg ASS ter hoogte van km 86,3
In de gemeente Rucphen, voor het hebben, behouden en explolteren van een
motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschikking van 19 februari 2020 met kenmerk RWS-2020/5566 Is aan
Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van twee opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorgingsplaats Hoezaar.

Hierblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van twee laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlijkse opgaaf werkelijke doorzet, de
werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstation versie april 2018 (of nadlen
aangepaste versie) van toepassing is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feitelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In dit
verband wijs ik u erop dat u geen recht heeft op compensatie of
schadevergoeding hoe ookgenaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelljke gebruik beeindigd meet worden.

@njksoverheid.nl

0ns Kenmerk

1020250227

Ons Zaaknummer

107003517/12U09

Uw brief (kenmerk)

Bijiagen

3

Ragina 1 van 2



Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door het
'tweede exemplaar' van deze brief voor akkoord te laten ondertekenen en aan mij
terug te zenden in de bijgaande portvrije enveloppe. Het bijgevoegde exemplaar
van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u behouden.

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

^**1112 e . ^
^ Voor akkoord, ______
m. 10-2-e mmmm

& Zakclijke Lasten

Rljksvastgoedbedrljf
Direcde Transactles &

Projecten

Datum •- 6 MRf

Ons Kenmerk

1020250227

Ons Zaaknummer

107003517/121109

Directeur Shell Nederland

Verkoopmaatschappij B.V.

•  102e 1

Directeur Shell Nederland
Verkoopmaatschappij B.V.

Bijiagen:
- Exemplaar tweede brief
- Vergoedingssystematiek
- Portvrije enveloppe

Paglna 2 van 2



Rijksvastgoedbedrijf
MinisKrievan BinnenlandseZaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169, 2500 BO Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
T.a.vJ^ '■' 10 2 6 1
Postbus"i222 '
3000 BE Rotterdam

Per e-mall verzonden naar:
^10.2.'e .l@5hell.com

Datum 9 juni 2020
Betreft toestemming vier laadpunten verzorglngsplaats Bloemheuvel

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhput 7

2511 CW Den Haag
Postbus 16169

2500 BD Den Haag
Nederland

www.rijksvastgoedbedrijf.ni

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

Kvk nummer
65890604

Iban nummer
NL12INGB0705002691

Geachte ^ _ -10 2 e , j,

Bij akte van 18 September 2014 is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met
ingang van 10 december 2014 huurder geworden van een oppervlakte grond op
de verzorglngsplaats Bloemheuvel, gelegen aan de zuldzljde langs de rljksweg A12
tussen km 85,1 en km 85,3 In de gemeente Woudenberg, voor het hebben,
behouden en explolteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

BIj RWS beschlkklng van 27 februarl 2020 met kenmerk RWS-2020/9225 is aan
Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van vIer opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorglngsplaats Bloemheuvel.

HIerblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van vier laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrische laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de laadpunten, bIj de jaarlijkse opgaaf werkelljke doorzet, de
werkelljk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstation versle april 2018 (of nadien
aangepaste versle) van toepassing Is voor de elektrische laadpunten;

5. het feitelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In dit
verband wljs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensate of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbiedt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelljke gebruik beeindlgd moet worden.

Inlichtlngen

fe -10.2.e I

@rijksoverheid.nl

Ons Kenmerk
1020252629

Ons Zaaknummer

107038289/121109

Uw brief (kenmerk)

BiJIagen
3

Pagina 1 van 2



Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door
deze brief voor akkoord te laten ondertekenen en aan mij terug te zenden.
U kunt er ook voor kiezen om - in olaats van het toesturen over de oewone post -

deze brief door middel van een (digitale) handtekening voor akkoord te laten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DIVCentraal@rliksoverheld.nl.

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

Datum

9 juni 2020
Ons Kenmerk

1020252629

Ons Zaaknummer

107038289/121109

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken

en Konlnkrijksrelaties,
namens deze,

10 2 e ;

Voor akkoord,

HoofcP^ctie Verhuur & Zakelijke Lasten Directeur

io:2:e

Algemeen procuratiehouder

BiJIagen;
- Vergoedingssystematiek

02e -

Pagina 2 van 2



VOLMACHT

de besloten vennootschap met beperkte aansptakelijlcheid SHELL NEDERLAND
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V., statutair gevesdgd te Rotterdam,
kantoorhoudende te 3012 CM, Weena 70, Rotterdam, ingesclireven in het
Handelsregister onder nummer 24112907, hierna te noemen de "Vennootschap",
verleent hierbij een volmacht aan:

de'.Vfl^ i
geboten

10 2 e

102e

om de Vemiootschap te vertegenwoordigen en namens de Vennootschap te
ondertekenen de privaatrechtelijke toestemmingen wellce van djd tot djd door het
Rijksvastgoedbediijf aan de Vennootschap worden verstrekt, zulks in verband met de
huiuovereenkomsten die de Vennootschap met het Rijksvastgoedbedrijf is aangegaan of
nog zal aangaan, en vetder alJes te doen wat gevolmachdgde in verband met de te
tekenen privaatrechtelijke toestemmingen nutdg of nodig vindt.

Deze vohnacht blijft geldig tot en met 31 december 2021.

Rotterdam,  jiiU:

SHELL NEDERLAND VElU<OOPNL\ATSCHAPPI| B.V-

10 2 .. V i '

10 2 e

Titel: ct(

102e

Naanr

Titek ^ t

Page 1 of I



Rijksvastgoedbedrijf
Miniscerievan Bimenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
T.a.v ' ; -'10-2 e"" -- i
Postbus 1222

3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

10 2 e @shell,com

Datum 9 juni 2020
Betreft toestemming vier laadpunten verzorgingsplaats Bloemheuvel

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 15169

2500 BO Den Haag

Nederland

www.rijksvastgoedbedrljf.nl

BTW nummer

NL8563.a5.765.B.01

Kvk nummer

6S89D604

Iban nummer

NL12INGB0705002691

Geachte

Bij akte van 18 September 2014 Is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met
Ingang van 10 december 2014 huurder geworden van een oppervlakte grond op
de verzorgingsplaats Bloemheuvel, gelegen aan de zuldzljde langs de rijksweg A12
tussen km 85,1 en km 85,3 in de gemeente Woudenberg, voor het hebben,
behouden en explolteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

BIj RWS beschlkking van 27 februari 2020 met kenmerk RWS-2020/9225 Is aan
Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van vIer opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorgingsplaats Bloemheuvel.

Hlerbij verleen Ik u privaatrechtelijke toestemming tot het hebben en behouden
van vier laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de laadpunten, bIj de jaarlijkse opgaaf werkelijke doorzet, de
werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedingssystematiek Opiaadstatlon versle april 2018 (of nadlen
aangepaste versle) van toepassing Is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feltelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In dit
verband wljs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensate of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publlekrechtelljke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dIt werk, het privaatrechtelijke gebrulk beelndlgd moet worden.

Inlichtingen

@rljksoverheid.nl

0ns Kenmerk

1020252629

0ns Zaaknummer

107038289/121109

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen

3

Pagina 1 van 2



Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door
deze brief voor akkoord te iaten ondertekenen en aan mij terug te zenden.
U kunt er ook voor kiezen om - in olaats van het toesturen over de gewone post -
deze brief door middel van een (digitale) handtekening voor akkoord te Iaten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DIVCentraai@riiksoverheid.nl.

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

9 juni 2020
Ons Kenmerk

1020252529

Ons Zaaknummer

107038289/121109

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,

102e

t  '10 2 e
Hoofd^^'ctie Verhuur & Zakelijke Lasten

Voor akkoord,

Directeur

Bijiagen:
- Vergoedingssystematiek

Algemeen procuraiiehouder

Per volmach

Pagina 2 van 2



2-e ' j
dinsdag 8 September 2020 09:46
Postbus RVB DIVcentraal

FW: toestemmingsbrief Buttervliet 107038293

Priv.rechttoest. 107038293 Buttervliet 2020727.pdf

Opvolglngsvlag:
Vlagstatus:

Opvolgen

Met vlag

Beste collega,

Graag Inboeken als IPO en koppeien aan 107038293.
Relatlenummer is 121109,

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Settle Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 1 2500 60 j Den Haag
DIgltale postbus: postbus.RVB.DIVcentraal@rijksoverheid.nl

: 10 2.e

•102 6 ' oriiksoverheid.ni

http://www.riiksvastgoedbedrijf.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiiie voor zijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de reaiisatie van economische
en maatschappelijke meerwaarde op basis van beieidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
fAinisierie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Van:^^^@shell.com
Ver2onden: maandag 27 juli 2020 16:14

Onderwerp: RE: toestemmingsbrieven 107038288, 107038294, 107038289, 107038293

Geachte

Zie bijgaand files.



Ik vertrouw erop dat hiermee de stukken nu correct zijn ondertekend.

Met vriendelijke groeten / Regards,

.  102 e' J
... .....j

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
Mobile: 10 2 e |

From: ^ 10 2 e -l^riiksoverheid.nl>
Sent: vrijdag 12 juni 2020 08:34

To- 10 2 e '!(g)5hell.com>
Subject: toestemmmgsbrieven 107038288, 107038294, 107038289, 107038293

Geachte 10 2 e j.

Zeals u mogelljk reeds vernomen heeft hebben wlj fcrmele ondertekening nodig en kunnen wlj niet volstaan met
de e-mailwlsseling tussen u en uw directle.

Volledigheidshalve verzoek ik voor de locaties Arnuiden, TIenbaan, Bloemheuvel en Buttervllet een volmacht of
een schriftelijke ondertekening te overleggen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, maar mocht u nog vragen hebben dan verneem Ik deze
graag.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Sectle Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directle Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerle van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511CW | Den Haag
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag
DIgltale postbus: postbus.RVB.DIVcentraal(5)rliksoverheid.nl

• 'T rliksoverheid.nl
http://www.riik$vas tgoedbedriif.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

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

Rijksvastgoedbedrijf
^^3 Mmhurie van Binnenlandse Ziiken en
BH Koninkrilksrelaties

Dit bench! kan ■nformaSie bevalten die met veer li i.s bestenid Indien ii nIet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is loegezonden, word! u
verzocht dat aan de afzander te melden en het bericht te venvijderen De Staat aanvaardt gesn aanspralr.eli!kheid voor schade. van vveike aard ooK die
verband hcndt met risico's verbonden aan het elektromscli verzenden van. berichteii
This message may contain information that is not intended for yon If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are -



requested to snfcim 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



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkxijksrelades

> Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

Shell Nederland VerkooDmaatschapplj B.V.
T.a.v. 10.2 e

Postbus 1222

3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

10.2.e '@shell.com

Datum 9junl2020
Betreft toestemming twee laadpunten verzorgingsplaats Buttervliet

Rijksvastgoedbedrijf

Oirectie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag
Nederland

www.rijksvastgoedbedrijP.nl

BTW nummer

NL8563.G5.765.B.01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NL12INGBG705002691

Geachte 10.2.e

BIj akte van 10 oktober 2013 is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met
ingang van 11 december 2013 huurder geworden van een oppervlakte grond op
de verzorgingsplaats Buttervliet, gelegen aan de rechterzijde langs de rijksweg
A29 nablj hmp 94,4 In de gemeente Hoeksche Waard, voor het hebben, behouden
en exploiteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschikking van 27 februarl 2020 met kenmerk RWS-2020/9523 I Is aan
Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van twee opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorgingsplaats Buttervliet.

HlerbiJ verleen Ik u privaatrechtelijke toestemming tot het hebben en behouden
van twee laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
ultmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlijkse opgaaf werkelijke doorzet, de
werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedingssystematiek Opiaadstation versle april 2018 (of nadlen
aangepaste versle) van toepassing is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feitelijk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In dit
verband wijs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het intrekken van de publlekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelijke gebruik beeindigd moet worden.

Inllchtingen

-  10.2,e-

@rijksoverheld.nl

0ns Kenmerk

1020253430

0ns Zaaknummer

107038293/121109

Uw brief (kenmerk)

Bijiagen

3
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Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door
deze brief voor akkoord te laten ondertekenen en aan mij terug te zenden.
U kunt er ook voor kiezen om - in oiaats van het toesturen over de oewone post -

deze brief door middei van een (digitale) handtekening voor akkoord te laten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per maii te verzenden naar
Postbus.RVB.DIVCentraal(a)ri1ksoverheid.nl.

Het bijgevoegde exempiaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de staatsecretaris van Binneniandse Zaken

en Koninkrijksreiaties,
namens deze,

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

9 juni 2020

Ons Kenmerk

1020253430

Ons Zaaknummer

107038293/121109

Voor akkoord.

r  102e ^

hoofd Secr/e Verhuur & Zakelijke Lasten
10 2 e

3frWcieur ̂

Atgemeen procuraiiehouder

Bijiagen:
- Vergoedingssystematiek

IC

Pagina 2 van 2



VOLMACHT

de besloCen vennootschap met beperkte aansprakelijldieid SHELL NEDERLAND
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V., statutau: gevestigd te Rotterdam,
kaatoorlioudendc te 3012 CM, Weena 70, Rotterdam, ingeschreven in het
Handelsregister onder nunrmer 24112907, hierna te noemen de "Vennootschap",
yerleent liierbij een volmacht aan:

geboren

;l0.2.e
4 C- 102e\

om de Vennootschap te vertegenwoordigen en namens de Vennootschap te
ondertekenen de privaatrechtelijke toestemmingen welke van tijd tot tijd door het
Rijksvastgoedbedrijf aan de Vennootschap worden verstrekt, zullcs in verband met de
huurovereenkomsten die de Vennootschap met liet Rijksvastgoedbedrijf is aangegaan of
nog zal aangaan, en verder alles te doen wat gevolmachtigde in verband met de te
tekenen privaatrechtelijke toestemmingen nuttig of nodig vindt.

Deze volmacht blijft geldig tot en met 31 december 2021.

Rotterdam.-ilf juli :

SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPI] B.V.

^10 2e

102e

102e

102e

.  ■«! W

Vt. —T». ^ ^

Page I of I



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerievan BimenhndseZaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16159, 2500 BO Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
T.a.v 10 2 e" I
Postbus 1222

3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

ji|@shell.com

Datum 9 juni 2020
Betreft toestemming twee laadpunten verzorglngsplaats Buttervliet

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag

Nederland

www. rij ksvastgoed bed rijf. nl

BTW nummer

NL8563.05.765.8.01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NL12INGB0705002691

Geachte^KiM'

Bij akte van 10 oktober 2013 Is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met
Ingang van 11 december 2013 huurder geworden van een oppervlakte grond op
de verzorglngsplaats Buttervliet, gelegen aan de rechterzljde langs de rijksweg
A29 nablj hmp 94,4 In de gemeente Hoeksche Waard, voor het hebben, behouden
en explolteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschlkking van 27 februarl 2020 met kenmerk RWS-2020/9523 I Is aan
Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van twee opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorglngsplaats Buttervliet.

HIerblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van twee laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrische laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
ultmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlljkse opgaaf werkelljke doorzet, de
werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstation versie aprll 2018 (of nadien
aangepaste versie) van toepassing Is voor de elektrische laadpunten;

5. het feltelijk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In dit
verband wijs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publiekrechtelljke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelljk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelijke gebruik beeindigd moet worden.

Inllchtlngen

102e

@rj}ksoverheld.nl

0ns Kenmerk

1020253430

Ons Zaaknummer

107038293/121109

Uw brief (kenmerk)

BIjlagen

3
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Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u biijk te geven door
deze brief voor akkoord te iaten ondertekenen en aan mij terug te zenden.
U kunt er ook voor kiezen om - in olaats van het toesturen over de gewone post -
deze brief door middel van een (digitaie) handtekening voor akkoord te iaten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DlVCentraal(a)rii ksQverheid.nl.

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,

namens deze.
.  102e>^ . i^  1

^  *. s ^ i
* .5 rs- ^ 1

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Voor akkoord,
•  102e

JiBlif 181

Directeur

Rijksvastgoedbedrljf

Directie Transacties &

Projecten

9 juni 2020

Ons Kenmerk

1020253430

Ons Zaaknummer

107038293/121109

10 2 e ^ 'VI j

10.2 e

Algemeen procuraaenouder

Per volmacht •
f.g10;2,e^|65iai®

Bijiagen:
- Vergoedingssystematiek

102e

Pagina 2 van 2



VOLMACHT

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijldieid SHELL NEDERLAND
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V., statutak gevestigd te Rotterdam,
kantoorhoudende te 3012 CM, Weena 70, Rotterdam, ingeschreven in bet
Handelsregister onder nutnmer 24112907, hierna te noemen de "Vennootschap",
verleent hierbij een volmacht aan;

geboieii

■  . 102e

10 2 e

om de Vennootschap te vertegenwoordigen en namens de Vennootschap te
ondertekenen de privaatrechtelijke toestemmingen welke van tijd tot tijd door het
Rijksvastgoedbedrijf aan de Vennootschap worden verstrekt, zuUcs in verband met de
huiuovereenkomsten die de Vennootschap met het Rijksvastgoedbedrijf is aangegaan of
nog zal aangaan, en verder alles te doen wat gevolmachtigde in verband met de te
tekenen privaatrechtelijke toestemmingen nuttig of nodig vindt.

Deze voknacht blijft geldig tot en met 31 december 2021.

Rotterdam,J^juli:

SHELL NEDERLAND VERKOOPh^T^CHAPPII ^

102e
'I ;l

Titel: Titel:

Page I of 1



Rijksvastgoedbedrijf
Ministehe van BinnenlandseZaken en

Koninkrijksrelades

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.

T-a.v.iSigis-i:Cio:2e
Postbus 1222

3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

©shell.com

Rijksvastgoedbedrijf
DIrectie Transactles &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BO Den Haag

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon

102e

|@rijksoverh

Datum

Betreft

Geachte:

toestemming tien laadpunten verzorglngsplaats Buttervllet

10.2.e

BIj akte van 10 oktober 2013 Is Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. met
ingang van 11 december 2013 huurder geworden van een oppervlakte grond op
de verzorglngsplaats Buttervllet, gelegen aan de rechterzljde langs de rijksweg
A29 nablj hmp 94,4 In de gemeente Hoeksche Waard, voor het hebben, behouden
en explolteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

BIj RWS beschlkking van 21 September 2020 met kenmerk RWS-2020/45275 I Is
aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. een wljziglngsvergunning verleend
voor het plaatsen en behouden van tien opiaadpunten op bestaande
parkeerplekken op de verzorglngsplaats Buttervllet. Als gevolg van de gewljzlgde
beschlkking van 27 februarl 2020 met kenmerk RWS-2020/9523 I komt de
privaatrechtelljke toestemmlngsbrlef van 9 juni 2020 hierblj te vervallen.

HIerbij verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van tien laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
ultmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlljkse opgaaf werkelljke doorzet, de
werkelljk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematlek Oplaadstatlon versle aprll 2018 (of nadlen
aangepaste versle) van toepassing Is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feltelijk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In
dit verband wljs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatie of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publlekrechtelljke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelljk medewerking te
verlenen aan dIt werk, het privaatrechtelljke gebrulk beelndlgd moet worden.

BTW nummep

NL8563.05.765.B.Ol

KVK nummer

65890604

IBAN

NL75 INGB 0705 0026 24

BIC

1NGBNL2A

Ons documentnummer

3893836

Ons zaaknummer

1485397

Uw kenmerk

Aantal bijlagen
1

Pagina 1 van 2



Ik verzoek u om van uw instemming met het gestelde in deze brief biijk te
gegeven door deze brief door middel van deze brief voor akkoord te laten

ondertekenen en aan mij terug te zenden. U kunt er ook voor kiezen om - jn
olaats van het toesturen over de oewone post - deze brief door middel van een

(digitale) handtekening voor akkoord te laten ondertekenen en daarna de
ondertekende brief per mail te verzenden naar

Postbus.RVB.DIVCentraal@riiksoverheid.nl.

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties &

Projecten

Afdeting Verhuur & Taxaties

Ons documentnummer

3893836

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Hoogachtend,

Namens de Staat der Nederlanden,

de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,

10 2 e

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten
102e'

Directeur

Algemeen procuratiehouder

Bijiagen:

- Vergoedingssystematiek

Pagina 2 van 2



. 1,10.2 e ^ ]
10 2 e li'J'shell.com'

Postbus RVB DlVrentra^l

Documentor: 3893836 Filenetzaak: 1485397 Buttervliet

donderdag 4 februari 2021 09:24:41

Ons documentnummer: 3893836

GeachteC'< "102 e ,

Bijgaand zend ik u de toestemmingsbrief voor het plaatsen en behouden van 10 laadpunten bij
verzorgingsplaats Buttervliet.

Tevens dee! Ik u mee dat het Rljksvastgoedbedrljf vanaf 1 januari 2021 is overgegaan naar een
ander computersysteem waardoor de overeenkomst Is geregistreerd onder een ander
contractnummer dan vermeld in bijgaande overeenkomst. Ik verzoek u daarom bij eventuele
toekomstlge vragen het zaaknummer (1485397) of contractnummer (167451) te vermelden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende gemformeerd te hebben.

Met vriendelljke groet,

e  j

Medewerker Seccie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeiing Verhuur & Taxaties

Oirectle Transactles & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

MInlsterie van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 I 2500 BD 1 Den Haag

DIgitale postbus: postbus.RVB.DIVcentraal@rljksoverheid.nl

ntto://vvww fiiksva.stgoeeinecli i ir.nl

VVerkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

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

Rljksvascgoedbeclrijf
Ministerk vrin Bmncn/nndsi! Zaken en

HiH Koninkrijksrelnties



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
T.a.v.l """
Postbus 1222

3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

.Sshell.com

\0 ."Z- . ̂

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag
www. rij ksva stgoed bed rijf. n I

Contactpersoon

•rijksoverh

Datum 4.Feb-202l

Betreft toestemming tien laadpunten verzorglngsplaats Buttervllet

Geachte

BIj akte van 10 oktober 2013 Is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met
ingang van 11 december 2013 huurder geworden van een oppervlakte grond op
de verzorglngsplaats Buttervllet, gelegen aan de rechterzljde langs de rljksweg
A29 nablj hmp 94,4 In de gemeente Hoeksche Waard, voor het hebben, behouden
en explolteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

BIj RWS beschlkklng van 21 September 2020 met kenmerk RWS-2020/45275 I Is
aan Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. een wijzlglngsvergunnlng verleend
voor het plaatsen en behouden van tien opiaadpunten op bestaande
parkeerplekken op de verzorglngsplaats Buttervllet. Als gevolg van de gewljzigde
beschlkklng van 27 februarl 2020 met kenmerk RWS-2020/9523 I komt de
prlvaatrechtelljke toestemmlngsbrlef van 9 juni 2020 hierblj te vervallen.

Hierblj verleen Ik u prlvaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van tien laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
ultmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlljkse opgaaf werkelljke doorzet, de
werkelljk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematlek Opiaadstatlon versle aprll 2018 (of nadlen
aangepaste versle) van toepassing Is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feltelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekenlng en risico komt. In
dlt verband wljs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bljvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publlekrechtelljke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelljk medewerklng te
verlenen aan dlt werk, het prlvaatrechtelljke gebrulk beelndigd moet worden.

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

KVK nummer

65890604

IBAN

NL75 INGB 0705 0026 24

BIC

INGBNL2A

Ons documentnummer

3893836

Ons zaaknummer

1485397

Uw kenmerk

Aantat bijiagen

1
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Ik verzoek u om van uw instemming met hat gestelde In daze brief blljk ta
gagavan door daze brief door middai van daze brief voor akkoord te iatan

ondartekenan en aan mij terug ta zandan. LI kunt ar ook voor kiazen om - in
plaats van hat toasturan over da oewona oost - daze brief door middai van aan

(digitaia) handtakaning voor akkoord ta iatan ondartekenan an daarna da
ondartekanda brief par mail te varzandan naar
Postbus.RVB .DIVCentraai@rnksoverheid.nl.

Hat bijgevoagde exampiaar van hat Vargoadingssystamatiak Opiaadstation kunt u
behouden.

Ri jksvastgoed bed rijf
Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

0ns documentnummer

3893836

Hoogachtand,

Namens da Staat der Nadarlanden,

da staatsecretaris van Binnaniandsa Zakan

an Koninkrijksrelaties,

namans daze. Voor akkoord,

Reason: Ik keur dit document goed

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten Directeur

Algemeen procuratiehouder

Bijiagen;

- Vergoedingssystematiek

Pagina 2 van 2



Rijksvastgoa^b^ii
Miniiterie

Koninkrijksrelacies

> ftatouradres Postbiis 16169. 250O BO Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
T.a.v. 10 2 e
POStbUS 12ZZ "

3000 BE Rotterdam

tweede exemplaar

Datum (j MR] ?02li
Betreft toestemming e-laadpunten verzorgingsplaats Hazeldonk-West

Rijksvastgocdbedrljf
Oirectie Transdcties &

Pfojeclen

Aroeling Verhuuf & TaxaOes

Kofte Voorhoul 7

2SI1 CW Den Haag
Postbus 16169

2500 BO Den Haag
Nederland

wwvv.rgksvdstgoedbedriir.ni

BTW numnner

NL8563.05.765.B.01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NL121NG&0705002691

Geachte

Bij akte van 19 maart 1987 is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met
Ingang van 1 januarl 1986 huurder geworden van een oppervlakte grond op de
verzorgingsplaats Hazeldonk-West, gelegen langs de rijksweg A16 tussen
km 70,700 en km 70,800 in de gemeente Breda, voor het hebben, behouden en
exploiteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschikking van 19 februari 2020 met kenmerk RWS-2020/5465 is aan
Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van vier opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorgingsplaats Hazeldonk-West. De door mij verzonden brief d.d.
12 September 2019 waarbij privaatrechtelijk toestemming is verleend voor het
plaatsen en het behouden van vijf opiaadpunten komt hierbij te vervallen.

Hierbij verleen ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van vier laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrische laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaariijkse opgaaf werkelijke doorzet, de
werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedingssystematiek Opiaadstation versie aprii 2018 (of nadien
aangepaste versie) van toepassing is voor de elektrische laadpunten;

5. het feitelijk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In dit
verband wijs ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbiedt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelljke gebrulk beeindigd moet worden.

InHchtingen

^^ksoverheid.nl
Ons Kenmerk

1020250232

Ons Zaaknummer

107003517/12U09

Uw brief (kenmerk)

Bijiagen

3
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Van uw instemnning met het gestelde in deze brief dient u btljk te geven door het
'tweede exemplaar' van deze brief voor akkoord te laten ondertekenen en aan mij
terug te zenden in de bijgaande portvrije enveloppe. Het bijgevoegde exemplaar
van het Vergoedingssystematiek Oplaadstation kunt u behouden.

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederianden,
de minister van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,
namens rleze.

10.2.8 ft

Rljksvastgoedbedrljf
Oireciie Transacbes &

Proiecten

Ons Kenmerk

1030250232

Ons Zaaknummer

107003517/121109

Voor akkoord.

HoOfd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten
r  10 2 e
uirmeur Sh^ii Niderland
Verkoopmaatschappij B.V.

10.2.8
uirecfeur Shell Nederland

Verkoopmaatschappij B.V.

Bijlagen:
- Exemplaar tweede brief
• Vergoedingssystematiek
• Portvrije enveloppe
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Rijksvastgoedbedrijf
Miniscerie van Binnenlandse Zaken en

lioninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169, 2500 BO Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
T.a.v ^
Postbus 12ZZ

3000 BE Rotterdam

tweede exemplaar

Datum -GMRTMO
Betreft toestemming e-iaadpunten verzorglngsplaats Hazeldonk-West

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transaclles &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag
Nederland

www.rijksvastgoedbedrljf.nl

BTW nummer

NL8S63.05,755.6.01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NH2INGB070S002691

Geachte 102e
Inflchtingen

mmmm

BIj akte van 19 maart 1987 is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met
ingang van 1 januarl 1986 huurder geworden van een oppervlakte grond op de
verzorglngsplaats Hazeldonk-West, gelegen langs de rljksweg A16 tussen
km 70,700 en km 70,800 In de gemeente Breda, voor het hebben, behouden en
explolteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

BIj RWS beschlkklng van 19 februarl 2020 met kenmerk RWS-2020/5465 Is aan
Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van vier opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorglngsplaats Hazeldonk-West. De door mlj verzonden brief d.d.
12 September 2019 waarblj prlvaatrechtelljk toestemming Is verleend voor het
plaatsen en het behouden van vljf opiaadpunten komt hlerblj te vervallen.

Hlerblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van vier laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhurlng;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
ultmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlljkse opgaaf werkelljke doorzet, de
werkelljk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstatlon versle aprll 2018 (of nadlen
aangepaste versle) van toepassing Is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feitelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In dit
verband wljs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publlekrechtelljke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt prlvaatrechtelljk medewerking te
verlenen aan dIt werk, het privaatrechtelljke gebrulk beelndlgd moet worden.

@rijksoverhe!d.nl

0ns Kenmerk

1020250232

0ns Zaaknummer

107003517/121109

Uw brief (kenmerk}

Bijlagen
3
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Rijksvastgoedbedrijf

Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door het ^
'tweede exemplaar' van deze brief voor akkoord te laten ondertekenen en aan mij
terug te zenden in de bijgaande portvrije enveloppe. Het bijgevoegde exemplaar u upj inyi;
van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u behouden. Datum

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de minister van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Ons Kenmerk

1020250232

Ons Zaaknummer

107003517/121109

birecteur Sineil Nederlan
Verkoopmaatschappij B.V.

.  , . ' 10 2 e

BIjlagen;
- Exemplaar tweede brief
- Vergoedingssystematiek
- Portvrije enveloppe

Directeur Shell Nederlana

Verkoopmaatschappij B.V.
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Van;

Aan;

Cc:

Onderwerp:

Datum:

Bijiagen:

10 2 e, ,|
10 2 e ihell.com"

Postbus RVB blVcentraal

(NZ) 107038294 vier laadpunten Tienbaan

dinsdag 9 juni 2020 11:34:31

Kenmeik: 1020253445

Geachte heer^l^

Ik zend u hierbij het begeleidend schrijven d.d. 9 juni 2020 met betrekking tot verzorgingspiaats Tienbaan.

Ik vertrouw crop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Met vriendelijke greet,

Medevverker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties
Directie Transacties & Projecten
R ij ks vastgoedbedrij f
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag
Digitale postbus: postbus.RVB.DlVcentraal@rijksoverheid.nl

t;^ 1,0.2 e
V'>5l0 2e "'il@iijksoverheid.nl
hup:, -www .nilvSN iistuoedhedrii I'lil

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuilie voor zijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische

en maatschappelijke meervvaarde op basis van beleidsdoelen.



Rijksvastgoedbedrijf
Minisceiie van BinnenlandseZaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

Shell Nederiand Verkoopmaatschappij B.V.
T.a.v.

Postbus

3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

fjj;g10;2;e^-^@shell.com

Datum 9 juni 2020
Betreft toestemming vier laadpunten verzorglngsplaats TIenbaan

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties &

Projecten

Afdeiing Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2S11 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag
Nederiand

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NL12INGB0705002691

Geachte 10.2.e ,

Bij akte van 27 September 2008 is Sheil Nederiand Verkoopmaatschappij B.V. met
ingang van 12 december 2007 huurder geworden van een oppervlakte grond op
de verzorgingsplaats TIenbaan, gelegen aan de rechterzijde langs de rijksweg A76
ter hoogte van km 26,5 in de gemeente Heerlen, voor het hebben, behouden en
exploiteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschikking van 20 april 2020 met kenmerk RWS-2020/23953 is aan
Shell Nederiand Verkoopmaatschappij B.V. vergunning verleend voor het piaatsen
en behouden van vIer opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorgingsplaats TIenbaan.

Hierbij verleen ik u privaatrechtelijke toestemming tot het hebben en behouden
van vier laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrische laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlijkse opgaaf werkelijke doorzet, de
werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedingssystematiek Opiaadstation versie april 2018 (of nadien
aangepaste versie) van toepassing is voor de elektrische laadpunten;

5. het feiteiijk piaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In dit
verband wijs ik u erop dat u geen recht heeft op compensatie of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbiedt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelijke gebruik beeindigd moet worden.

Inlichtingen

'f---10.2 6-

@n]ksoverheid.nl

0ns Kenmerk

1020253445

Ons Zaaknummer

107038294/121109

Uw brief (kenmerk)

Bfjiagen
3
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Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door
deze brief voor akkoord te laten ondertekenen en aan mij terug te zenden.
U kunt er ook voor kiezen om - in olaats van het toesturen over de oewone post -

deze brief door middel van een (digitale) handtekening voor akkoord te laten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DIVCentraalig) riiksoverheid.nl.

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

9 juni 2020

Ons Kenmerk

1020253445

Ons Zaaknummer

107038294/121109

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,
P7P

102e

Hoorosiecf/e vernuur & ̂a

Voor akkoord,

Directeur

10 2 6 4
Algemeen procuratiehouder

Bljlagen:
- Vergoedingssystematiek

Pagina 2 van 2



VOLMACHT

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijldieid SHELL NEDERLAND
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V., statutaif gevestigd te Rotterdam,
kantoorhoudende te 3012 CM, Weena 70, Rotterdam, ingeschreven iii het
Handelsregister onder nummer 24112907, hierna te noemen de "Vennootschap",
verleent kierbij een volmacht aan:

1

detei^vi

geboren

10 2.e

10 2.e

om de Vennootschap te vertegenwoordigen en natnens de Vennootschap te
ondertekcnen de privaatrechteiijke. toestemmingen welke van tijd tot tijd door het
Rijksvastgoedbedrijf aan de Vennootschap worden verstrekt, Tiulks in verband met de
huiurovereenkomsten die de Vennootschap met het Rijksvastgoedbedrijf is aangegaan of
nog zal aangaan, en verder alles te doen wat gevolmachtigde in verband met de te
tekenen privaatrechteiijke toestenuningcn nuttig of nodig vindt.

Deze voknacht blijft geldig tot en met 31 deccmber 2021.

Rotterdam,  juli:

SHELL NEDERLAND VERKOOPMAA'1'SCHAPPIj B.V.

.  102e

102e

Titei: ct (!/'

Naart '

102e

102e

Titel:
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Rijksvastgoedbedrijf
Miniscerie van BinnenlandseZaken en

Koninkrijksrelacies

> Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
T.a.v , 10 2e_
Postbus 1222 4 <■
3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:
10 2 e ^@shell.com

Datum 9 juni 2020
Betreft toestemming vier laadpunten verzorgingsplaats Tienbaan

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
Nederland

www.rijksvastgoedbedhjr.nl

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

Kvk nummer
65890604

Iban nummer

NL12INGB07050D2691

BIj akte van 27 September 2008 Is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met
Ingang van 12 december 2007 huurder geworden van een oppervlakte grond op
de verzorgingsplaats Tienbaan, gelegen aan de rechterzijde langs de rijksweg A76
ter hoogte van km 26,5 in de gemeente Heerlen, voor het hebben, behouden en
exploiteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

BIj RWS beschlkking van 20 aprll 2020 met kenmerk RWS-2020/23953 Is aan
Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van vier opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorgingsplaats Tienbaan.

Hierbij verleen ik u privaatrechtelijke toestemming tot het hebben en behouden
van vier laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlljkse opgaaf werkelijke doorzet, de
werkelljk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstatlon versie april 2018 (of nadien
aangepaste versie) van toepassing is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feitelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In dit
verband wijs ik u erop dat u geen recht heeft op compensatie of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbiedt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelijke gebruik beeindigd moet worden.

Inlichtingen
■■■ ."102e

@rijksoverheid.nl

0ns Kenmerk

1020253445

0ns Zaaknummer

107038294/121109

Uw brief (kenmerk)

Bijiagen
3
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Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door
deze brief voor akkoord te laten ondertekenen en aan mij terug te zenden.
U kunt er ook voor kiezen om - in plaats van het toesturen over de oewone oost -

deze brief door middel van een (digitale) handtekening voor akkoord te laten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DIVCentraaKcftriiksoverheid.nl.

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,
riamfiri^ deze.

102e

.  . " : \ ill Voor akkoord,
I' ''■

W-M

Hobira<i>ectie vertiuur H zakelijke Lasten

Rijksvastgoedbedrijf
Oirectie Transacties &
Projecten

Datum

9 juni 2020

Ons Kenmerk
1020253445

Ons Zaaknummer

107038294/121109

Directeur

Algemeen procuratiehouder

Per volmachti'-' . 102e "''j.
'f! 102e -w

Bijlagen:
- Vergoedingssystematiek

9 a': %:<■
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iM.9i£ifS!f^^hell corn"

(NZ) 10202S6008 / 1070382% 4 elektrische laadpunten Liesbos Etten-Leur
woensdag 16 September 2020 11:13:35

Ons kenmerk: 1020256008

Geachtef I,
Bijgaand zend ikli de coestemmingsbrief d.d. 16 September 2020 voor het plaatsen van vier
laadpunten bij verzorglngsplaats Liesbos.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.
Met vriendelijke groet,

■;-.Vff0.2.e' "LI
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties
Oirectle Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrljf
MInlsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511CW [ Den Haag
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag
DIgitale postbus: postbus.RVB.DIVcentraal@rljksoverheid.nl

""10 2 e y

vveiKuagen: maanciag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het Rijksvastgoedbedrljf realiseert en beheert zljn vastgoedportefeuilie voorzijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische
gmfaatsc/iappe/rj/ce meerwaarde op basis van beieidsdoeien.
,Rijksvastgoedbedrljf



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.
T.a.v. 10.2.e ' ]

Postbus 1222

3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

10.2.6 @shell.com

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties 8i

Projecten

Afdeling Verhuur STaxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BO Den Haag

Nederland

www.rijksvastgoedbedrljf.nl

Contactpersoon

.10.2.6

Datum 16 September 2020

Betreft toestemming vier elektrlsche laadpunten: Liesbos Etten-Leur

Geachte 10.2.6-

Bij akte van 5 juli 2012 Is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met Ingang
van 7 december 2011 huurder geworden van een oppervlakte grond op de

verzorglngsplaats Liesbos, gelegen langs de llnkerzljde van de rljksweg A58 ter

hoogte van km 74,3 In de gemeente Etten-Leur, voor het aanleggen, behouden

en explolteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

BIJ Rljkswaterstaat beschlkklng van 16 jull 2020 met kenmerk RWS-2020/38249

Is aan Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. vergunning verleend voor het

plaatsen en behouden van vIer elektrlsche laadpunten op bestaande
parkeerplekken binnen de huurgrens op de verzorglngsplaats Liesbos.

HIerblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden

van vIer elektrlsche laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond

ten behoeve van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de elektrlsche laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
ultmaken;

3. ook voor de elektrlsche laadpunten, bIj de jaarlljkse opgaaf werkelljke
doorzet, de werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstatlon versle aprll 2018 (of nadlen
aangepaste versle) van toepassing Is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feltelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en rlslco komt. In
dit verband wijs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publlekrechtelljke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelljk medewerking te
verlenen aan dIt werk, het privaatrechtelljk gebrulk beelndlgd meet worden.
Indlen zlch een dergelljk geval voordoet, dient u het gebrulk van het
betreffende werk te beelndlgen en voor verwijdering van e.e.a. zorg te
dragen.

Ons briefkenmerk

10202S6008

Ons zaakkenmerk

107038296/121109

Uw kenmerk

Aantal bijlagen
1

KvK nummer

65890604

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

IBAN

NL12INGB0705002691
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Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u biijk te geven door
deze brief voor akkoord te laten ondertekenen en aan mij terug te zenden.
U kunt er ook voor kiezen om - in plaats van het toesturen over de oewone post -
deze brief door middel van een (digitale) handtekening voor akkoord te laten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DIVCentraal® riiksoverheld.nl.

Rtjksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur &Taxaties

Datum

16 September 2020

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Hoogachtend,

Namens de Staat der Nederlanden,

de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,

Voor akkoord,

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten Directeur
I.-

mmmmm
Algemeen procuratiehouder
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Van:

Aan:

Onderwerp;

Datum:

Bijiagen:

t0 2e ^
Postbus RVB Dl\/c£ntra:j|

(NZ) FW: 107038296 4 elektrische laadpunten Liesbos Etten-Leur

woensdag 23 September 2020 12:36:20

Beste collega's,

SVP inboeken als IPO en koppelen aan 107038296 met debiteurnr 121109.
Dankjewel!

Met vriendelijke groet,

Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorliout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Digitale postbus: postbus RVB.DIVcenti aal@rijksoverheid.nl

rr- '1Q._2.e J
riiksoverheid.ni

VVerkdagen: niaantlag, dinsdag, donderd..ig. vriidag

Het Rijksvastgoedbedrijf reatiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiiie voor zijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de reaiisatie van economische
en^ maatschappejij^ rpeer^aarde op basis vap beieidsdoeien.
Rijksvastgoedbedrijf |

Van: |^^^;|;Jli|(a)shell.com
Verzonden: woensdag 16 September 2020 12:32

Aan: . •;

CC: Postbus RVB DlVcentraal

Onderwerp: RE: 1020256008 / 107038296 4 elektrische laadpunten Liesbos Etten-Leur

Geachte P-2-C|.-ij,
Bijgaand de door mi] ondertekende stukken retour.

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben gei'nformeerd.

Met vriendelijke groeten / Regards,
<  102fe'
V  ̂ S3 1
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.

Mobile:,

Sent: woensdag 16 September 2020 11:14
Cc: Postbus RVB DlVcentraal ■



Subject; 1020256008/ 107038296 4 elektrische laadpunten Liesbos Etten-Leur
0ns kenmerk: 1020256008

Geachte.

Bijgaand zehd ik" u^d'e'toestemrningsbrief d.d. 16 September 2020 voor het plaatsen van vier
laadpunten bij verzorglngsplaats Liesbos.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

IfctI® ̂  ®
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transactles & Projecten

Rljksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Digitale postbus: oosthus.RVB.DIVcentraal@rilksoveiheid.nl

'^@ri|ksoverhRid.nl
htto:/Avww.niksvastgoed bedriif.nl

Werkdagen: niaandag, dinsdag, donderdag. vri|dag

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiUe voor zijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de reatisatie van economische
en rnaat:sclia£pelijk^ m^rwaarde op basis vanJbeieidsdoeien.
Rijksvastgoedbedrijf i

Oil bericht kan informatie bevatten die met voor u is beslenid Indien u met de geadresseerde bent of dil berichl abusieveliik aan u is
Joegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender le melden en het bencht te veoA/ijderen De Slaat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade van weike aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
behchlen

This message may contain Information thai 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



VOLMACHT

de besloten vennootschap met bepeikte aanspiakelijkiieid SHELL NEDERLAND
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V., statutak gevestigd te Rotterdam,
kantooihoudende te 3012 CM, Weena 70, Rotterdam, ingesclireven iii bet
Handelsregister onder nummer 24112907, hierna te noemen de "Vennootschap",
verleent hierbij een volmacht aan:

dt'- 10.2 e

geboren 10.2.e'

om de Vennootschap te vertegenwoordigen en namens de Vennootschap te
ondertekenen de privaatrechtelijke toestemmingen welke van tijd tot tijd door het
Rijksvastgoedbedrijf aan de Vennootschap worden verstrekt, zuUts in verband met de
huiu'overeenkomsten die de Vennootschap met het Rijksvastgoedbedrijf is aangegaan of
nog zal aangaan, en verder alies te doen wat gevolmachtigde in verband met de te
tekenen privaatrechtelijke toestemmingen nuttig of nodig vindt.

Deze vohnacht blijft geldig tot en met 31 deccmber 2021.

Rotterdam, llj jiili 2020.

SHELL NEDERLAND VERICOOPMAATSCHAPPI| IVV

.  .io2e

102e

Titel: /■ /

102e

ritel;
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V.

Postbus 1222 "
3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

e" ̂>^'?-j@shell.com

Rijksvastgoedbedrijf
Oirectie Transacdes &

Projecten

Afdeling Verhuur &Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag
Postbus 16169

2500 BD Den Haag

Nederland

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon

Datum 16 September 2020

Betreft toestemming vier elektrlsche laadpunten: Llesbos Etten-Leur

Geachte

BIj akte van 5 jull 2012 Is Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. met Ingang
van 7 december 2011 huurder geworden van een oppervlakte grond op de
verzorglngsplaats Llesbos, gelegen langs de llnkerzljde van de rijksweg A58 ter
hoogte van km 74,3 In de gemeente Etten-Leur, voor het aanleggen, behouden
en explolteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

BIj Rljkswaterstaat beschikking van 16 jull 2020 met kenmerk RWS-2020/38249

is aan Shell Nederland Verkoopmaatschapplj B.V. vergunning verleend voor het
plaatsen en behouden van vIer elektrlsche laadpunten op bestaande
parkeerplekken binnen de huurgrens op de verzorglngsplaats Llesbos.

HIerblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van vIer elektrlsche laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond
ten behoeve van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de elektrlsche laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
ultmaken;

3. ook voor de elektrlsche laadpunten, bij de jaarlljkse opgaaf werkelljke
doorzet, de werkelljk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Oplaadstatlon versle aprll 2018 (of nadlen
aangepaste versle) van toepassing Is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feitelijk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In
dit verband wijs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publlekrechtelljke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelljk medewerking te
verlenen aan dIt werk, het privaatrechtelljk gebrulk beelndlgd moet worden.
Indlen zlch een dergelljk geval voordoet, dient u het gebrulk van het
betreffende werk te beelndlgen en voor verwijdering van e.e.a. zorg te
dragen.

Ons briefkenmerk

1020256008

Ons zaakkenmerk

107038296/121109

Uw kenmerk

Aantal bijlagen

1

KvK nummer

65890604

BTW nummer

NL8563.05.765.8.01

IBAN

NL12INGB0705002691
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Rijksvastgoedbedrijf

Oirectie Transactles &

Projecten

Afdeling Verhuur &Taxaties

Van uw instemming met het gestelde in deze brief dient u blijk te geven door

deze brief voor akkoord te iaten ondertekenen en aan mij terug te zenden.

U kunt er ook voor kiezen om - in oiaats van het toesturen over de oewone post -

deze brief door middei van een (digitale) handtekening voor akkoord te Iaten

ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DIVCentraal@rliksoverheid,nl.

Datum

16 September 2020

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Hoogachtend,

Namens de Staat der Nederlanden,

de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

102e . " - , ,

p  -t , /-^  -t

-S. J

-5 -

R?®,, '
Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Voor akkoord,

Directeur

10.2.e ; i
Algemeen procuratiehouder

Per volmacht''0 2e
10 2 e
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Van:

Aan:

Cc:

Onderwerp:
Datum:

Bijiagen:

10.2;e j
1,0.2.6 ^ jii

Documentnr: 3891377 Filenet zaak 1485399 Lemsterhop

donderdag 4 febiuari 2021 09:34:15

Ons documentnummer: 3891377

GeachteiPS-ef

Bijgaand zend ik u de toestemmingsbrief voor het plaatsen en behouden van 2 laadpunten bij

verzorgingsplaats Lemsterhop.

Tevens deel ik u mee dat het Rijksvastgoedbedrljf vanaf 1 januarl 2021 is overgegaan naar een

ander computersysteem waardoor de overeenkomst is geregistreerd onder een ander

contractnummer dan vermeld in bijgaande overeenkomst. Ik verzoek u daarom bij eventuele

toekomstige vragen het zaaknummer (1485399) of contractnummer (167453) te vermeiden.

ik vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxatles

DIrectie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrljf

Minlsterie van Binneniandse Zaken en Konlnkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 j 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 I 2500 BD j Den Haag

Digitale postbus: postbus.RVB,DIVcentraal(®rijksoverheid.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het Rijksvastgoedbedrljf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuilte voorzijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de reaiisatie van economische
en maatschappeiijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrljf
Af/nrstcrie van Brnncn/andse Zaken en

Koninlcrljbrelacles



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelacies

> Retouradres Postbus 16169 2500 BO Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.

T.a.v.j
Postbus 1222

3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

gJshell.com \(j

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contact persoon

Datum 4-Feb-202l

Betreft toestemming twee laadpunten verzorgingsplaats Lemsterhop

Geachte

BIj akte van 8 december 2008 is Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. met
Ingang van 10 december 2008 huurder geworden van een oppervlakte grond op

de verzorgingsplaats Lemsterhop, gelegen aan de westzijde van de rijksweg A6

nablj hmp 293,4 In de gemeente Emmeloord, voor het hebben, behouden en
explolteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschlkking van 18 maart 2020 met kenmerk RWS-2020/14078 Is aan
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. vergunning verleend voor het plaatsen

en behouden van twee opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorgingsplaats Lemsterhop.

Hierblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden

van twee laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten
behoeve van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat;

1. de laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
ultmaken;

3. ook voor de laadpunten, bIj de jaarlljkse opgaaf werkelijke doorzet, de
werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstatlon versie aprll 2018 (of nadien
aangepaste versie) van toepassing Is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feltelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In
dit verband wijs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatie of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publlekrechtelljke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelljk medewerking te
verlenen aan dIt werk, het privaatrechtelljke gebrulk beelndlgd moet worden.

©rljksoverheid.nl

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

KVK nummer

65890604

IBAN

NL75 INGB 0705 0026 24

BIG

INGBNL2A

0ns documentnummer

3891377

Cos zaaknummer

1485399

Uw kenmerk

Aantal bijtagen

1
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Ik verzoek u om van uw instemming met het gestelde in deze brief blijk te
gegeven door deze brief door middel van deze brief voor akkoord te laten

ondertekenen en aan mij terug te zenden. U kunt er ook voor kiezen om - in
piaats van het toesturen over de oewone oost - deze brief door middel van een
(digitale) handtekening voor akkoord te laten ondertekenen en daarna de
ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus,RVB,DIVCentraal(g)ri1ksove rheid.nl.

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedlngssystematiek Opiaadstatlon kunt u
behouden.

Rijksvastgoedbedrijf
Oirectie Transacties &

Projecten

Afdefing Verhuur & Taxaties

0ns documentnummer

3891377

Hoogachtend,

Namens de Staat der Hederlanden,
de staatsecretarls van Blnneniandse Zaken

en Konlnkrijksrelaties,

namens deze,

ReasonJk keur dit document goed

Voor akkoord,

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten Dtrecteur

Algemeen procuratiehouder

BIjlagen:

- Vergoedlngssystematiek

Pagina 2 van 2



VOLMACHT

de besloten vennootschap met beperkte aanspiakelijklieid SHELL NEDERLAND
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V., statutak gevesdgd te Rottei'dam,
kantoofhoudcnde te 3012 CM, Weena 70, Rotterdam, ingeschreven in bet
Handelsregister onder nummer 24112907, hierna te noemen de "Vennootschap",
verleent hierbij een volmacht aan;

cm de Vennootschap te vertegenwoordigen en namens de Vennootschap te
ondeitekenen de privaatrechtelijke toestemmingen welke van tijd tot tijd door het
Rijksvastgoedbedrijf aan de Vennootschap worden verstrekt, zullts in verband met de
huiuovereenkomsten die de Vennootschap met het Rijksvastgoedbedrijf is aangegaan of
nog zai aangaan, en verder alles te doen wat gevohnachtigde in verband met de te
tekenen privaatrechtelijke toestemmingen nuttig of nodig vindt.

Deze vohnacht blijft geldig tot en met 31 december 2021.

Rotterdam..J^juii;

SHELL NEDERLAND VERICOOPMAATSCfiAPPIl B^V.

10 2 e ' r 10 2ejr^^^

Titel: Titel:

Page I of 1



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van BinnenlandseZaken en

Koninkrijksrelaiies

> Retouradres Postbus 16169 2500 BO Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
T.a.v 102 e . i
Postbus 1222

3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

JO 2 e >^|@shell.com

Datum

Betreft toestemming twee laadpunten verzorgingsplaats Lemsterhop

Geachte 10;21ieMS

Rijksvastgoedbedrijf
DIrectie Transacties &

Projecten

Afdellng Verhuur SiTaxattes

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag

www.rijksvastgoedbedrljf.nl

Contactpersoon

BIj akte van 8 december 2008 is Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V, met
ingang van 10 december 2008 huurder geworden van een oppervlakte grond op
de verzorgingsplaats Lemsterhop, gelegen aan de westzljde van de rljksweg A5
nablj hmp 293,4 In de gemeente Emmeloord, voor het hebben, behouden en
explolteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

BIj RWS beschlkking van 18 maart 2020 met kenmerk RWS-2020/14078 Is aan

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van twee opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorgingsplaats Lemsterhop.

HIerblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van twee laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten
behoeve van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlljkse opgaaf werkelljke doorzet, de
werkelljk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstatlon versle aprll 2018 (of nadlen
aangepaste versle) van toepassing Is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feltelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In
dit verband wljs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publlekrechtelljke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelljk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelljke gebrulk beelndlgd moet worden.

©rijksoverheid.nl

BTW nummer

NL8563.05.765.B.Ol

KVK nummer

65890604

IBAN

NL75 INGB 0705 0026 24

BIC

INGBNL2A

Ons documentnummer

3891377

Ons zaaknummer

1485399

Uw kenmerk

Aantai bijlagen
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Ik verzoek u om van uw instemming met het gestelde in deze brief biijk te
gegeven door deze brief door middel van deze brief voor akkoord te laten

ondertekenen en aan mij terug te zenden. U kunt er ook voor kiezen om - in
piaats van het toesturen over de oewone post - deze brief door middel van een

(digitale) handtekening voor akkoord te iaten ondertekenen en daarna de
ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DlVCentraalO ri1ksoverheid.nl.

Rijksvastgoedbedrijf

Oirectie Transacties fit

Projecten

Ardeling Verhuur & Taxaties

0ns documentnummer

3891377

Het bijgevoegde exempiaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Hoogachtend,

Namens de Staat der Nederlanden,

de staatsecretaris van Binneniandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,

namens deze,
Per volmacht 1P-2-?

102e

^ ■*h> T®* n
if 3

102e
Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

10.2.6 'rfiPaa
Directeur

10.2.6 . / --.J
Algemeen procuratiehouder

BIJIagen;
- Vergoedingssystematiek
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10 2 e:

;io~2"e ;

donderdaq 4 februari 2021 09:29
10 2.e , , ,@shell.com'

Postbus RVB DIVcentraal

LON5 Documentnr: 3897405 Filnetzaak: 1485260 Sandelingen-Oost
1485260 toestemmingsbrief Sandelingen-Oostpdf

0ns documentnumrrier: 3897405

Geachte3p2e " {,

Bijgaand zend ik u de toestemmingsbrief voor het plaatsen en behouden van 4 laadpunten bij verzorgingsplaats
Sandelingen-Oost.

Tevens deel ik u mee dat het Rijksvastgoedbedrijf vanaf 1 januari 2021 is overgegaan naar een ander
computersysteem waardoor de overeenkomst is geregistreerd onder een ander contractnummer dan vermeid in

bijgaande overeenkomst. Ik verzoek u daarom bij eventuele toekomstige vragen het zaaknummer (1485260) of
contractnummer (167444) te vermelden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendeiijke groet,

Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke fasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Digitale postbus: postbus.RVB.DIVcentraai(5)rijksoverheid.nl

Tloi'e^S
10 2 e (5)rilksoverheid.nl

http://www.riil<svastgoedbedrlif.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiiie voor zijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische
en maatschappelijke meerwaarde op basis van beieidsdoelen.

Rijksvastgoedbed rijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties



Rijksvastgoedbedrijf
Miniscerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.

T.a.v.' ]
Postbus 1222

3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

'  teshell.com

\o a. cL-

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transactles &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag
Postbus 16169

2500 BD Den Haag

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon

arijksoverh

Datum 4-Feb-2021

Betreft toestemming vier laadpunten verzorglngsplaats Sandelingen-
Oost

Geachte ^

Met ingang van 10 december 2014 Is Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
huurder geworden van een oppervlakte grond op de verzorglngsplaats
Sandellngen-Oost, gelegen aan de llnkerzljde van de rljksweg A16 nablj hmp
30,5n In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, voor het hebben, behouden en
explolteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschikking van 17 februarr2020 met kenmerk RWS-2020/6807 I is aan

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van vier opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de
verzorglngsplaats Sandellngen-Oost.

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

KVK nummer

65890604

IBAN

NL75 INGB 0705 0026 24

BIC

INGBNL2A

Ons documentnummer

3897405

Ons zaaknummer

1485260

Uw kenmerk

Aantal bijiagen
1

HIerblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden

van vier laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de laadpunten, bIj de jaarlljkse opgaaf werkelljke doorzet, de
werkelljk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstation versle aprll 2018 (of nadlen
aangepaste versle) van toepassing Is voorde elektrlsche laadpunten;

5. het feltelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In
dit verband wljs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publlekrechtelljke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelljk medewerking te
verlenen aan dIt werk, het privaatrechtelljke gebrulk beeindlgd moet worden.
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Ik verzoek u om van uw instemming met het gestelde in deze brief blijk te
gegeven door deze brief door middel van deze brief voor akkoord te laten

ondertekenen en aan mij terug te zenden. U kunt er ook voor kiezen om - in
plaats van het toesturen over de oewone post - deze brief door middei van een
(digitale) handtekening voor akkoord te laten ondertekenen en daarna de

ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus.RVB.DIVCentraalgiiril ksoverheid.nl.

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Ons documentnummer

3897405

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Hoogachtend,

Namens de Staat der Nederlanden,
de staatsecretaris van Blnnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelatles,

namens deze,

Signed by
Signed at;^u;^i-U2-03 21:45:35 +01:00
Reason:lk keur dit document goed

Voor akkoord,

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten Directeur

Algemeen procuratiehouder

BIjlagen:

- Vergoedingssystematiek
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VOLMACHT

de besloten vennootschap met beperkte aanspiakelijkheid SHELL NEDERLAND
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V., statutait gevestigd te Rotterdam,
kantooihoudende te 3012 CM, Weena 70, Rolterdam, ingeschieven in het
Handelstegister onder nummej; 24112907, hieina te noemen de "Vennootschap",
vetieent hierbij een volmacht aan:

de^: 10 2 6 ; , :
geboien 10 2 e C. '

cm de Vennootschap te vertegenwooidigen en nameris de Vennootschap te
ondertekenen de privaatiechtelijke toestemmingen welke van tijd tot tijd door het
Rijksvastgocdbedrijf aan de Vennootschap worden verstrekt, zullts in verband met de
huurovereenkomsten die de Vennootschap met bet Rijksvastgoedbeddjf is aangegaan of
nog zal aangaan, en verder alJes te doen wat gcvolmachdgde in verband met de te
tekenen privaatrechteiijke toestemiTiingen nuttig of nodig vindt.

Deze vobnacht blijft geldig tot en met 31 deccmber 2021.

Rotterdam, Ji|_ jiiii;

SHELL NEDERJJtND VERKOOPNLViVfSCH.'^PPI! B.V.

1026

1026 1026

1 ltd: ctt iitel
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van BinnenlandseZaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.

T.a.v. iioi;2.e ^ T . m
Postbus 1222

3000 BE Rotterdam

Per e-mail verzonden naar:

j!"0?^^^S^^gi®shell.com

Datum

Betreft toestemming vier laadpunten verzorglngsplaats Sandelingen-

Oost

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon

Geachte

Met ingang van 10 december 2014 is Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.

huurder geworden van een oppervlakte grond op de verzorgingsplaats
Sandelingen-Oost, gelegen aan de linkerzijde van de rljksweg A16 nabij hmp
30,5n in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, voor het hebben, behouden en

exploiteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschikking van 17 februari 2020 met kenmerk RWS-2020/6807 I is aan

Sheli Nederland Verkoopmaatschappij B.V. vergunning verleend voor het plaatsen
en behouden van vier opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de

verzorgingsplaats Sandelingen-Oost.

©rijksoverh

eid.nl

BTW nummer

NL8 563.05.765.B.Ol

KVK nummer

65890604

IBAN

NL75INGB 0705 0026 24

BIC

INGBNL2A

Ons documentnummer

3897405

Ons zaaknummer

1485260

Uw kenmerk

Aantal bijlagen

1

Hierbij verleen ik u privaatrechtelijke toestemming tot het hebben en behouden

van vier laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve

van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrische laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
uitmaken;

3. ook voor de laadpunten, bij de jaarlijkse opgaaf werkelijke doorzet, de
werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedingssystematiek Opiaadstation versie april 2018 (of nadien
aangepaste versie) van toepassing is voor de elektrische laadpunten;

5. het feitelijk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In
dit verband wijs ik u erop dat u geen recht heeft op compensatie of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het intrekken van de publiekrechtelijke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbiedt privaatrechtelijk medewerking te
verlenen aan dit werk, het privaatrechtelijke gebruik beeindigd moet worden.
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Ik verzoek u om van uw instemming met het gestelde in deze brief blljk te
gegeven door deze brief door middel van deze brief voor akkoord te laten

ondertekenen en aan mij terug te zenden. U kunt er ook voor kiezen om - in
plaats van het toesturen over de oewone post - deze brief door middel van een

(digitale) handtekening voor akkoord te laten ondertekenen en daarna de
ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus,RVB.DIVCentraal(3)rii ksoverheid.nl.

Rijksvastgoedbedrljf

Directie Transactles &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

0ns documentnummer

3897405

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Hoogachtend,

IMamens de Staat der Nederlanden,

de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

*  i

s;i

rO/Z.e •
Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

10.2.6 - ;'
Directeur

10.2.6
Algemeen procuratiehouder

Bijiagen:

- Vergoedingssystematiek
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Rijksvastgoedbedrijf
Miniscerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelades

> Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

EG Retail (Netherlands) B.V.
T-a.v.

Princenhagelaan 9
4813 DA Breda

Per e-mail verzonden naar:

l)C|T2^|^^^^^@eurogarages.com

Datum 6 augustus 2020
Betreft toestemming twee laadpunten verzorglngsplaats BIsde

Geachte 5o;2e

BIj akte van 15 juni 2012 Is EG Retail (Netherlands) B.V. met Ingang van
1 oktober 2011 huurder geworden van een oppervlakte grond op de
verzorglngsplaats BIsde, langs de rijksweg A2 ter hoogte van km 84,3 en km 83,5
In de gemeente Geldermalsen, voor het hebben, behouden en explolteren van een
motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschikking van 22 maart 2018 met kenmerk RWS-2018/10750 Is aan EG
Retail (Netherlands) B.V. vergunning verleend voor het plaatsen en behouden van
twee opiaadpunten op bestaande parkeerplekken op de verzorglngsplaats BIsde.

HIerblj verleen Ik u privaatrechtelljke toestemming tot het hebben en behouden
van twee laadpunten op de reeds aan u verhuurde oppervlakte grond ten behoeve
van het motorbrandstoffenverkooppunt onder de voorwaarden dat:

1. de laadpunten vallen onder de bepallngen/voorwaarden van de
bovengenoemde akte van verhuring;

2. de elektrlsche laadpunten deel van het motorbrandstoffenverkooppunt
ultmaken;

3. ook voor de laadpunten, bIj de jaarlljkse opgaaf werkelijke doorzet, de
werkelijk verkochte kWh wordt opgegeven;

4. de Vergoedlngssystematiek Opiaadstation versle april 2018 (of nadlen
aangepaste versle) van toepassing Is voor de elektrlsche laadpunten;

5. het feltelljk plaatsen van de laadpunten voor uw rekening en risico komt. In dit
verband wljs Ik u erop dat u geen recht heeft op compensatle of
schadevergoeding hoe ook genaamd, wanneer bijvoorbeeld ten gevolge van
het Intrekken van de publlekrechtelljke vergunning of wanneer de rechter het
Rijksvastgoedbedrijf achteraf verbledt privaatrechtelljk medewerking te
verlenen aan dIt werk, het privaatrechtelljke gebrulk beelndlgd moet worden.

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag
Postbus 16169

2500 BD Den Haag

Nederland

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NL12INGB0705002691

Inlichtingen

@rijksoverheid.nl

Ons Kenmerk

1020254542

Ons Zaaknummer

107037069/121109

Uw brief (kenmerk)

Bijiagen

3

Van uw Instemming met het gestelde In deze brief dient u blljk te geven door
deze brief voor akkoord te laten ondertekenen en aan mij terug te zenden.
U kunt er ook voor klezen om - In olaats van het toesturen over de aewone post -
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deze brief door middei van een (digitale) handtekening voor akkoord te laten
ondertekenen en daarna de ondertekende brief per mail te verzenden naar
Postbus,RVB.DIVCentraal@rlikso verheid.nl.

Rijksvastgoedbedrijf

Oirectie Transacties &

Projecten

Het bijgevoegde exemplaar van het Vergoedingssystematiek Opiaadstation kunt u
behouden.

Ons Kenmerk

1020254542

Ons Zaaknummer

107037069/121109

Hoogachtend,
Namens de Staat der Nederlanden,
de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties,
namens..deze.

102e

Voor akkoord,

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten
10.2.6 . h
Directeur

10.2;e^v rf
Directeur

1{J.2VeSa
Directeur

BIjlagen;
- Vergoedingssystematiek
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Van:

Aan:

Onderwerp;

Datum:

Bijiagen:

£0.2^ ' ^•'^''1 (aeiiroQaraQes.com"
FW: ld703;^69 te ondertekenen toestemmingsbrief
dinsdag 8 September 2020 20:19:36

Onder verwijzing naar onderstaande e-mail blljk Ik de door u ondertekende brief nog niet
ontvangen te hebben. Middels deze e-mail breng Ik u hier vrlendelijk van op de hoogte.
Zodra u de brief ondertekend hebt, kunt u deze toezenden naar

Alvast bedankt.

Met vrlendelijke groet,

Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directle Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties

Korte Voorhout 7 \ 2511 CW 1 Den Haag

Postbus 16169 I 2500 BD 1 Den Haag

Digitale postbus: postbus.RVB.DIVcentraal(S)rljksoverheld.nl

flO;2?ffi^^^^@rilksoverheid.nl
httn://www.rllksva.steoedbedrllf.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het Rijksvastgoedbedrijf reaUseert en beheert zijn vastgoedportefeuiiie voor zijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de reaiisatie van economische
en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
Al/nisterie i/on Binnenlandse Zaken en

HHB koninkrijksreiaties

Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 16:34

Aan: ^ (geurogarages.com' l§i^l$^^^sl/;,^@eurogarages.com>
CC: Postbus RVB DIVcentraal <Postbus,RVB.DI\/Centraal@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: 107037069 te ondertekenen toestemmingsbrief

Ons kenmerk: 1020254542

Geachte



Ik zend u hierbij het begeleidend schrijven d.d. 6 augustus met betrekking tot verzorgingsplaats
De Bisde.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinfcrmeerd.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transacties & Projecten

Rljksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW 1 Den Haag

Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Digitale postbus: postbus.RVB.DIVcenii-aal(5)niksoverheid.nl

Tl0.2e

rittp://www.riiksvasteoectDedriit.ni

Werkdagen: niaandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het Rljksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de reaiisatie van economische
en maatschappeiijke meerwaarde op basis van beleidsdoeien.

Rijksvastgoedbedrijf
l&i MinisiL'rie van Binnenlandse Zaken en
■HH Koninkrijksrelaries



Van;

Aan:

Onderwerp:

Datum:

Bijiagen:

Prioriteit:

10 2-'e.,>q
10 2 e ■ ^y-^-.^Oeuroaaraaes.com"
2e rappel toestemmingsbrief laadpalen De Bisde (1484523)
vrijdag 26 februari 2021 11:45:42

Geachte

Ik verzoek u nogr^^aafs'b'iigaande toestemmingsbrief d.d. 6 augustus 2020 te laten
ondertekenen, voor het plaatsen en behouden van 2 laadpunten bij MBVP De Bisde.

Ik zie uw reactie graag

Met vriendelijke groet.

tegemoet.

(Ip.2.e^ -i-.'-cXi
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke fasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Digitale postbus: postbus.RVB.DIVcentraaliSrijksoverheid.nl

Tic 2 e

102 eX

Werkclagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuilie voor zijn gebruikers
en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economisctie
en maatschappeiijke meerwaarde op basis van be/eidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
Aii'n/sierif van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Van:ipa.e;g.^^
Verzonden: dinsdag 8 September 2020 20:20

^^3"= t?:^-?:SfiSiT£l@®'J''og3rages.com'^||5:4g^|ff;iJ@eurogarages.com>
Onderwerp: FW: 107037069 te ondertekenen toestemmingsbrief

Onder vervvijzing naar onderstaande e-mail blijk ik de door u ondertekende brief nog niet
ontvangen te hebben. Middels deze e-mail breng ik u hier vriendelijk van op de hoogte.
Zodra u de brief ondertekend hebt, kunt u deze toezenden naar

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,



102e > ^
Medewerker Sectie Verhuiir & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transactles & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Digitale postbus: postbLis.RVB.DIVrenrraalrcJnikso'/erlieid.n!

^10 2 e

10 2 e

htto://wwwriiksva

Werkdagen: maandag. dinsclag. donderdag, vrjjdag

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.

Rijksvastgoedbedrijf
Alinrst^rii; van Binnenlandse Zaken en

HHI Kaninkrljksrelades

Van:10 2.e

Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 15:34

Aan:'10.2.e (5)eurogarages.com'"10.2.6

CC: Postbus RVB DlVcentraal <Pnsrbiis.RVB.ni\/(':p!-irr a.al!S)riiks

Onderwerp: 107037069 te ondertekenen toestemmingsbrief

kf (aeuroaaraees-corn

0ns kenmerk: 1020254542

Geachte 10:2;e

Ik zend u hierbij het begeleidend schrijven d.d. 6 augustus met betrekking tot verzorgingsplaats
De Bisde.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

10.2.6

Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transactles & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 I 2500 BD j Den Haag



'ARCHIEFKOPIE
Rijksvastgoedbedrijf
Ministeric van BinnenlandseZaken en

Koninkrijksrelaties

> Rctoufiitfres Postbus 16169. 2SOOOO Den Maag

Total Nederland N.V.

t a.v 10 2 e

Postbus

2501 BC Den Haag

Datum 25 maart 2020

Betreft Wbr-vergunning iocatatle 'Lepelaar'

Rtjksvastgoedbedrijf
Oirectie Transdciies &

Proj€Ct€n

Afdeling Verhuur A Taxdties

Korte Voorhout 7

25U CW Den Haag

Postbus 16169

2S00 BD Oen Haag
Nederland

www.njksvastgoedbcdrgf.nl

BTW nummer

NLa563.05.765.6 0l

KvN nummer

65690604

Iban nummer

NH2INGS0705002691

Geachte

Bij beschlkking van Rijkswaterstaat d.d. 6 maart 2019, kenmerk RWS-2019/8641,
is aan u ontheffing verleend voor het aanleggen, behouden en onderhouden van
een geleideralls langs de LPG instaliatie gelegen langs de Rijksweg 6 (A5) in de
gemeente Leiystad.

Het bovengenoemde aan te leggen werk valt binnen het gebruik van uw huidlge
huurovereenkomst.

Er is dan ook geen afzonderlijke privaatrechteiijke toestemming nodig voor het
vervangen van bovengenoemde werk op de reeds aan u verhuurde oppervlakte
grond ten behoeve van het motorbrandstoffenverkooppunt.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd, mocht u nog
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met van mijn
sectie. Haar contactgegevens vindt u In de kantlijn'^l^^lfS^onir^

Inlichtlngen

^  1
I
rgksoverneio.nf

0ns Kenmerk

1020251128

0ns Zaaknummer

10700352S/I20988

Uw brief (kenmerk)

BiJIagen

Hoogachtend,
de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

iRoofd Y^uur & Zakelljke Lasten
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Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

10.2 e™":"/"3

donderdaq 5 maart 2020 08:16
1026" " i.

102 e ' '

RE: Bisde A2

Urgentie:

Geachte 10,2.'e

Voor het MBVP op de locatle De Bisde gelegen op de verzorglngsplaats langs de rijksweg A2 heeft u van de Staat
in huur een oppervlakte grond waarop u een motorbrandstoffenverkooppunt In eigendom heeft en onderhoud.
Voor het mbvp heeft u een publlekrechtelljke ontheffing op 24 juni 2019, RWS-2019/22590 van Rlikswaterstaat
verkregen om als aanvullende voorzlening een restauratleve dienst aan te bieden, Het Rijksvastgoedbedrijf heeft
in voorbereiding de privaatrechtelljke afhandeling (zie onderdeel 8.5) van de publiekrechtelijke ontheffing.
Vanwege meerdere interne omstandigheden bij het Rijksvastgoedbeclrijf, en dan met name bij de sectie Verhuur&
Zakelijke Lasten, ondervindt de privaatrechtelljke afhandeling helaas vertraging, Met deze mail laat het
Rijksvastgoedbedrijf u nogmaals weten dat er alles aan gedaan vvordt om de privaatrechtelijke afronding zo
spoedig als dat mogelijk is af te wikkelen.

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben gei'nformeerd en verontschuldig mlj voor het ontstane
ongemak.

Met vriendelijke groet,

1026' ^
Senior Advlseiir

Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten
Afdeling Verhuur & Taxaties
Directie Transacties & Projecten (T&P)
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretaties
Koite Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kanier (nabij) KV 4.102
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag
Digitaie Postbus: Postbus.RVB.DIVCentraal(5>riiksoverheid.nl

M 10.2.6 088 11 58 014}
10.2.6 . > vj iiksovgrheitl.nl
htt[js7/w',vvj riik^'/astgoedbediiif i4/vei!tnglanebni!<swe?jgri

Bereikbaar op dins-, woens- en donderdag

Het Rijksvastgoedljedrijf recdiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebmmen en terreinen in voor de realisntie van econornische
en maatschappelijke meenvaarde op basis von beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
Alinisterie van Binnenlandse Zaken en

BHB koninkTijksrelaiies

Voor de veilinglocaties 2019, zie onderstaande link:
https://www.rliksvastgoedbedriif.nl/veilinelangsriiksvvegen

Dit bencht kan infonnaiie bevaiten die met voor u is bestemd Indien u met de geadi essee'de bent o- bit bericht abusievelijK. aan u is toegezonden wordl u
verzocht dat aan de afzender te nieiden en het bencht te ven.vijderen De Staat aanvaaidt geen aansprakeliikheid voor sohade van welke aard ook die
verband houdt met nsico's verbonden aan het elekt.i'onisch 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 b/ mistake you are
requested to inform the sender and delete tlie message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
eiectionic transinission of messages



Verzibi^d^^ woensdag 4 maart 2020 17:56
Aan:p0.2.'OTra
Onderwerp: Bisde A2

Geachte 2 e

Zoals bij u bekend zijn wij voornemens om onze locatie Bisde A2 te gaan voorzien van een restauratieve

functie.

Om te mogen starten met de exploitatie van een restaurant, hebben we een exploitatievergunning nodig
die we aanvragen bij de gemeente.

De gemeente ziet graag een bevestiging dat EG inderdaad huurgerechtigde is/gaat zijn van de

desbetreffende locatie.

In verband met het hiervorenstaande verzoek ik u om ens een bevestiging te sturen in de geest van

onderstaand tekstvoorstel:

Voor de locatie Bisde heeft RWS op 24 juni 2019 een nieuwe vergunning verleend voor het realiseren,
behouden en onderhouden van een servicestation met als hoofdactiviteit zowel het verkopen van

motorbrandstoffen als het aanbieden van restauratieve diensten, in de vorm van een Burger King
restaurant met Drive Through.

In lijn met de beschikking van RWS en het huurrecht wat EG reeds voor het benzinestation toekomt, zai

het RVB EG ook het aanvullende huurrecht gaan toekennen voor de voorgenomen restauratieve activiteit.
Het RVB maakt hiervoor t.z.t. een aangepaste huurovereenkomst op maar beschouwt dit als een

formaliteit.

Met vriendelijke groet,

rVRotail
T  .io.2;e;;^^:||

EG Retail (Netherlands) BV

Princenhagelaan 9 | 4813 DA Breda | The Netherlands

PO box 9531 1 4801 LM Breda | The Netherlands

Disci.iin^ef

Met vriendelijke groeten, Bien cordialement, Kind Regards,

10.2.8

EG Group



Princenhagelaan 9 1 4813 DA Breda | The Netherlands

PO Box 9531 I 4801 LM Breda I The Netherlands



Van;

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

102e :

1d2'e
Postbus RVB DIVcentraal

(NZ) verzenden brf npriv toesT BK De Bisde

Bisde Burger King en Drive Through berekeningjaarbedrag.pdf; Brief toestemming
wegrestaurant loc Bisde.pdf

Urgentie:

Upo tr 1020255588

Geachte

Bijgaand treft u de privaatrechteiijke toestemmlngsbrief met bijiage aan ter zake van de restauratleve uitbrelding
op de locatie De Bisde. Een voor akkoord ondertekend exemplaar van de brief ontvang Ik graag zo spoedig
mogelijk bij een 'antvvoord alien/reply all' mailbericht.

Bij voorbaat dank Ik u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Senior Adviseur

Sectle Verhuur & Zakelijke Lasten
Afdeling Verhuur & Taxaties
Directle Transacties & Projecten (T&P)
Rijksvastgoedbedrijf
MInisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer (nabij) KV 4,102
Postbus 16169 I 2500 BD j Den Haag
Digitale Postbus; Postbiis.RVB.DlVCentraal@riiksoverheid.nl

M10 2 e (b.g.g.; 088 11 58 014)
10 2 e "flfflnilsovei heid.nl
https://www.fi iksvasuoedbedt'iif.nl/veilinelangsrilkswegen

Bereikbaarop dins-, woens- en donderdag.
Het Rijksvaitgoedbeclrijf reoliseert en beheen zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en Cerreinen in voor de realisatie van economische
en maatschappelijke meerwaorde op basis van beieidsdoeien.

Rijksvastgoedbedrijf
M/nisterie van B/nnen/undse Zaken en

Koninkrijksrehiies

Voor de veilinglocaties 2019, zie onderstaande link:
https://www.fiiksvastgoedbedrilf.nl/veilinglanasrilk5wegen

Oit bericht kan informasie bevatten die met voor u is bestemd Indian u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ii is toegezonden. word! u
verzoclit dat aan de afzender te nielden en het bericht te veiv/ijderen De Staat aaovaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welkg aard ook. die
verband houdt met nsico's verbonden aan het elektromsch verzenden van berichten
This mess<sge 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
reqtiested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks infierent in the
electronic transmission of messages



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkriiksrelaties

EG Retail (Netherlands) B.V.

T.a.v. >10.2.6
Princenhagelaan 9

4813 DA BREDA

Per e-mall verzonden naar:

£l0;2ie "_;^@eurogarages.com

Datum 20 augustus 2020

Betreft toestemming wegrestaurant als aanvulling bij MBVP

Geachte?io;2^1

Bij de akte van 15 juni 2012 is EG Retail (Netherlands) B.V. als rechtsopvolger
van Deiek Nederiand B.V. met ingang van 1 oktober 2011 gebruiker geworden
van een oppervlakte grond op de verzorgingsplaats Bisde, geiegen langs de
rijksweg A2 ter hoogte van km 84,3 In de gemeente Geldermalsen, voor het
hebben, behouden en exploiteren van een motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschikking van 24 juni 2019 met kenmerk RWS-2019/22590 is aan EG

Retail (Netherlands) B.V. vergunning verieend voor het realiseren, behouden en
onderhouden van een werk, te weten: een servicestation, bestaande uit een
benzinestatlon en een wegrestaurant In de vorm van een Burger King restaurant
met drive-through, inclusief bijbehorende voorzieningen en parkeerplaatsen op
verzorgingspiaats De Bisde.

Hierbij verieen ik u privaatrechteiijke toestemming tot het hebben, behouden en
expioiteren van een servicestation, bestaande uit een benzinestation en een

wegrestaurant met drive-through, inclusief bijbehorende voorzieningen en
parkeerplaatsen, onder de voorwaarden dat:

1. het wegrestaurant inclusief bijbehorende voorzieningen en
parkeerplaatsen vallen onder de bepaiingen/voorwaarden van de

bovengenoemde akte;

2. het wegrestaurant inclusief bijbehorende voorzieningen en
parkeerplaatsen deei van het motorbrandstoffenverkooppunt ultmaken;

3. EG Retail (Netherlands) B.V. akkoord gaat met de additionele vergoeding
voor aanvullende restauratieve dienstverlening. Deze vergoeding is

vastgesteid op € per jaar. Dit bedrag zai worden meegenomen
in de (jaarlijkse) definitieve afrekening over het jaar 2020. Voor de

berekening van de additionele vergoeding verwijs ik u naar de bijiage;

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur SiTaxaties

Korte Voorhout 7

2S11 CW Den Haag

Postbus 16169

2500 BD Den Haag

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

KvK nummer

65890604

IBAN

NL12rNGB0705002691

Contactpersoon

rijksoverheld.nl

Kenmerk

1020255588

Zaaknummer

107037069

Aantal bijiagen

2

Graag verneem ik op korte termijn of u met de voorgestelde wijzigingen kunt

instemmen. In het bevestigende geval verzoek ik u een exemplaar van deze brief
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voor akkoord te onderteken en aan mij te retourneren. Het andere exemplaar
kunt u behouden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, mocht u nog
vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met rniSBgsgBaBaiHK^iaaie

van mijn sectie. Haar contactgegevens vindt u in de kantlijn van deze brief.

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Datum

20 augustus 2020

Kenmerk

1020255588

Zaaknummer

107037069

Hoogachtend,

Namens de Staat der Nederlanden,

De staatssecretarls van BInnenlandse Zaken

en Konlnkrijksrelatles,

namens deze,

Voor akkoord:

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten Directeur

Directeur

Directeur

Pagina 2 van 2



102e

woensdaq 25 november2020 09:43
102e \
102e - ^

OJ
RE: Delft A13 Ruyven 107034259; opening 22 december
20010809 tekening Domeinen.pdf; Delft A13 Ruyven

Urgentie;

Goedemorgen

Deze uitbrelding van fiet mbvp Ruyven wordt uitgebreid met een KFC-drive through. Ik zie op het eerste gezicht
uitbreiding van de huuroppervlakte met onder meer parkeer faciliteiten. Op de bestaande huuroppervlakte wordt
een gedeeite van het buitenterrein ingerlcht voor een terras. Verder wordt ook In de shop een ruimte Ingericht
voor de KFC-restauratie.

EG Retail vraagt om een privaatrechtelljke toestemmlng. Omdat de opening op 22 december plaats gaat vinden Is
het verzoek om voor die datum een privaatrechtelljke toestemmlng In huls (EG) te hebben. Wlj gaan kljken of dat
mogelljk Is.

De bijiagen heb Ik blj deze mall Ingesloten voor lO.Z],

Aan de vraag om een nieuwe/aangepaste tekening te maken op basis van de dwg.tekening 'nieuwe situatle'
(zie rhafl Bljlage).

Aan jou de vraag om:
1. Een privaatrechtelljke toestemmlngsbrief (zie als voorbeeld De BIsde) in concept voor mlj op te maken.
2. het intekenen en vervaardigen van de tekening door||)!23onder rappel te houden.

Enlge voorrang aan de afhandeling van deze zaak wordt op prijs gesteld (Indlen dat mogelljk Is)

Als er vragen zijn dan verneem Ik dat graag.
Ik ben gestart met de berekening voor de huurwaarde van de restauratleve dienst.

Succes belden!

Van:'10-2e )

Verzonden: dinsdag 24 november 2020 16:27
Aan: 10 2 e ^ ^ t ; _ iPostbus RVB DIVcentraal
Onderwerp: Delft A13 Ruyven

Geachte1^]2e _

In bljlage de tekeningen van Esso A13 Ruyven.

De volgende tekeningen zijn toegevoegd:

1. situatietekening oud in PDF en DWG

2. situatietekening nieuw in PDF en DWG

3. inrichtingstekening front of house in PDF

4. inrichtingstekening back of house in PDF

KFC Lobby/zit- en loopgedeelte is 67.08m2

KFC keuken is 90.70m2



Overige ruimtes zoals koeling, vriescel, techniek, spoelruimte, etc. hebben een ondergeschikte functie.
Hier staan in de huidige situatie ook dit soort elementen.

Met vriendelijke groet,

T:i10 2e f't'"

i  . *E: ;10 2 e ^ ̂̂eurogaraees.com

EG Retail (Netherlands) BV

Princenhagelaan 9 | 4813 DA Breda | The Netherlands

PO box 9531 I 4801 LM Breda | The Netherlands

Gioup"
Diiclaimer

Met vriendelijke groeten, Bien cordialement. Kind Regards,

EG Retail (Netherlands) 8V

E !|,0 2,8 euroRarages.com

EG Group

Princenhagelaan 9 | 4813 DA Breda j The Netherlands

PO Box 9531 I 4801 LM Breda | The Netherlands

f "Si? ■■



Van:

Verzonden:

Aan;

Onderwerp:

Bijlagen:

dinsdaq 24 november 2020 16:27

'  Postbus RVB DIVcentraal

Delft A13 Ruyven

20200914 DO-INT-01 Layoutbackofhouse.pdf; 18193_2020-09-28_DO-2.01
_F_situatie nieuwe toestand.pdf; Blad_DO101_situatie_bestaande_toestand.pdf;
20200914 DO-INT-01 Layout front of house.pdf; 18193_2019-07-10_DO-1.01
_A_situatie bestaande toestand.dwg; 18193_2020-09-28_DO-2.01_F_situatie nieuwe
toestand.dwg

Opvolgingsvlag:

Vlagstatus:
Opvolgen
Met vlag

Geachte''0 2e ^

In bijiage de tekeningen van Esso A13 Ruyven.

De volgende tekeningen zijn toegevoegd:

1. situatietekening cud in PDF en DWG

2. situatietekening nieuw in PDF en DWG

3. inrichtingstekeningfrontof house in PDF

4. inrichtingstekening back of house in PDF

KFC Lobby/zit- en loopgedeelte is 67.08m2
KFC keuken is 90.70m2

Overige ruimtes zoals koeling, vriescel, techniek, spoelruimte, etc. hebben een ondergeschikte functie.
Hier staan in de huidige situatie ook dit soort elementen.

Met vriendelijke groet,

FG

T 10 2 e ""t > » I

E 10 2e ^(aeurogarages.com

EG Retail (Netherlands) BV

Princenhagelaan 9 | 4813 DA Breda | The Netherlands

PO bo.<9531 I 4801 LM Breda | The Netherlands

Group

Met vriendelijke groeten, Bien cordialement, Kind Regards,

EG Retail (Netherlands) BV



EG Group

Princenhagelaan 9 | 4813 DA Breda | The Netherlands

PO Box 9531 I 4801 LM Breda I The Netherlands

i  i'sk*



,10.2 e

102e

maandaq 21 december 2020 12:51

^  \ i@eurogarages.com'; |;f^^^^^^@eurogarages.com'
10 2 e

Locatie Ruyven, toestemming werken t.b.v. restauratieve dienst
Bijiage bij brief berekenlng.pdf; Privaatrechtelijke toestemming brf loc Ruyven.pdf

Hierbij stuur Ik u een brief met bijiage toe over de locatie Ruyven, naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve
verwijs.

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met IIO:12fe1SM^^S, haar e-mailadres vindt u in
de CC-balk.

Met vriendelijke groet,

1  .JT 'A J
tioofa Secue vernuiir & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T:10 2e jiig.g.: 088-11 58 014) (vrijdag roostervrij)
j'(5) rt1ksoverheid.nl

htl:Ds://vvww".riiksvastaoedbedrj1f,nl/verhuur

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



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

NRGValue Tankstations Nederland B.V.

T.a.v.
Princenhagelaan 9

4813 DA BREDA

alleen per e-mail verzonden:

'  j@eurogarages.com
@eurogarages.com \0

Rijksvastgoedbedrijf
Oirectie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag
Postbus 16169

2500 BD Den Haag

www.hjksvastgoedbedrijf.ni

Contactpersoon

©rljksoverhei

Datum

Betreft

Geachte

21 december 2020

Locatie Ruyven, toestemming werken t.b.v. restauratieve

dienst

Bij de akte van 19 maart 2018 is NRGValue Tankstations B.V. met Ingang van

18 november 2015 gebruiker geworden van een opperviakte grond, geiegen aan

de Rijksweg A13 ter hoogte van km 12.700 in de gemeente Pijnacker (gemeente

Zuid-Holland), voor het hebben, behouden en expioiteren van een

motorbrandstoffenverkooppunt.

Bij RWS beschikking van 25 november 2019 met kenmerk RWS-2019/424181 is

aan EG Retail (Netherlands) B.V. vergunning verieend voor het realiseren,
behouden en onderhouden van een driveiane en extra parkeerplaatsen nabij het

bestaande shopgebouw op verzorgingspiaats Ruyven.

Hierbij verleen Ik u privaatrechtelijke toestemming tot het hebben, behouden en

expioiteren van een servicestation, bestaande uit een benzinestation en een
wegrestaurant met driveiane, inciusief parkeerplaatsen, onder voorwaarden dat:

1. voor het terras alsnog pubiiekrechteiijke ontheffing wordt verkregen;

2. de driveiane inciusief parkeerplaatsen en terras met bijbehorende werken
vallen onder de bepalingen/voorwaarden van de bovengenoemde akte;

3. de driveiane inciusief parkeerplaatsen en terras deei van het
motorbrandstoffenverkooppunt uitmaken;

4. EG Retail Netherland B.V. akkoord gaat met de additionele vergoeding

voor aanvullende restauratieve dienstveriening. Deze vergoeding is

vastgesteid op € per jaar. Dit bedrag zai worden meegenomen

in de (jaarlijkse) definitieve afrekening over het jaar 2020. Voor de
berekening van de additionele vergoeding verwijs ik u naar de bijiage;

Graag verneem ik op korte termijn of u met de voorgesteide wijzigingen kunt
instemmen. In het bevestigende geval verzoek ik u een exempiaar van deze brief
voor akkoord te ondertekenen en aan mij te retourneren.

BTW nummer

NL8S63.05.765.B.01

KVK nummer

65890604

ZBAN

NL12INGB070S002691

Ons documentnummer

1020258955

Ons zaaknummer

107034259/186636

Uw kenmerk

Aantal bijiagen

10.1-C
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gemformeerd, mocht u nog
vragen hebben dan kunt u die ulteraard contact opnemen met^

van mljn sectle. Haar contactgegevens vindt u in de kantlijn van deze brief.

Hoogachtend,

Namens de Staat der Nederianden,
de staatssecretaris van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,
namens deze,

Signed by: | Voor Akkoord
Signed at:2020-12-21 12:28:42+01:00
Reason;lk keur dit document goed I

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Datum

21 december 2020

0ns documentnummer

1020258955

Ons zaaknummer

107034259/186636

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten
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Van:

Aan:

Cc:

Onderwerp:

Datum;

Prioriteit:

RB Remlrd'er contact opnemen met erfpachter over gedaan voorstel.
woensdag 2 december 2020 09:48:51

Hoog

Dank voor de informatie'll
(5^^: in aanvLilling op de Informatie vanlE^wil ikgraag vandaag met jou bellen cm aan te
geven welk deel van het perceel ult het erfpachtperceel gehaald meet vyorden en wat daarvoor

nodig is. De eigenaar heeft aangegeven geen toestemming voor laadpalen te geven totdat jij dit

hebt afgerond.

Met vriendelijke groet,

Assetnianager Overijssel en Drenthe

fvlinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rljksvastgoedbedrijf

Directie Vastgoedbeheer, Kiant- & Asset Management

Stationsplein West 3016811 KM | Arnhem of

Postbus 1616912500 BD|Den Haag

Pj? ̂-T€^Mil(S)riiksoverheid.nl

Verzondei: dmsdagl december 2020 13:41
Aan*

Onderwerp: Reminder contact opnemen met erfpachter over gedaan voorstel.
Beste ^
Ik sprak zojuist met . Zij heeft onlangs een gesprek gehad met de erfpachter
van het \wegrestauranrin'De Lutte'^(;Rijksv>/eg A-1) en zij gaven aan graag met jou in contact te
willen komen om e.e.a. af te ronden.

Daarnaast speelt dat er bij de Douane aldaar Laadpalen geplaatst dienen te worden en
waarvoor ze mogelijk ook een stukje erfpachtperceel willen gebruiken en / of ult de erfpacht
willen halen.

Kortom, graag jou aandacht voor het onderstaande en het verzoek om contact op te nemen
met |0^| en de erfpachter voor een gesprek.
Zie oolS de e-mails in de bijiage, spreken voorbijiage, spreken voor
Bedankt en groet,

 zich volgens mij.

Verzo^tJen :^d^ 31 ma^ ̂ 09; 27
>IQr:2;e

Onderwerp: RE: Gesprek / toelichting m.b.t. de hoogte van de getaxeerde canon / de door de

staat verzochte herziening van de canon De Poppe 6 De Lutte.
G e a c h te ,
Ik heb uw verzoeKbesproken met en uw mail doorgestuurd naar mijn collega "lO 2

contact met u opnemen voor wat betreft uw voorstel. *Sroe^ ^

Verzonien: donderdag 26 maart 2020 10:34



Q>,.10.2fe

Onderwerp: Re: Gesprek / toelichting m.b.t. de hoogte van de getaxeerde canon / de door de

staat verzochte herziening van de canon De Poppe 6 De Lutte.

GeachteJ'®^® , i-j.
Sorry voor de wat late beantwoording van Uw mail. Ik was echter in het ziekenhuis en kon
derhalve Uw mail niet per omgaande beantwoorden.
Er moet lets font gegaan zijn want de tekeningen zoals nu ontvangen hebben mij niet
eerder bereikt. Ik laat deze nu uitdrukken en kan ze dan bestuderen evenwel nu reeds

twijfelachtig dat wij nu het parkeerterrein van expediteurs zowel als de douane dienen te
onderhouden en betalen bovendien het tuingedeelte voor het expediteurs gedeelte ons
onderhoud dient te zijn en erfpacht plichtig. Het wordt natuurlijk nog schrijnender dat zij
de expediteurs een erfpacht verlaging krijgen van 50% en wij een verhoging van 100% ook
voor het tuingedeelte van de expediteurs.
Ik stel U derhalve voor om;

a. een additioneel gesprek met ons te arrangeren om de erfpacht grenzen opnieuw te
bepalen in combinatie met de erfpacht verhoging,
b. arbitrage clausule te hanteren voor deze hele erfpacht verhoging tegen het licht van de
verdeling van de erfpachtgronden tegen het licht van " als parkeerterrein ten behoeve van
bezoekers " zoals U terecht aangeeft in de vierde alinea van Uw mail d.d. 18.10.2019 en
uiteraard vvelke nuttige ruimten hierbij tevens behoren.
Mocht U een ander werkzaam alternatief weten of willen voorstellen vernemen wij gaarne
van U.

met vriendelijke groeten,
10.2 e . directeur Gustaaf Scandinavian OG. b.v.

Op 16 mrt. 2020. om 15:31 heeft^^^e , -
'I ii Riiks()\eihcid.n!> het volgende geschreven:

Geachre 10 2 6
Ik begreeja van mTjn collega dat u vraagt naar een
overzichtskaart van de erfpachVsi'tuatie.
Eerder zond ik u bijgaande mail, dit zijn alle beschlkbare kaarten waarop de
afbakening naar mijn idee prlma te zien is, het betreffen alle percelen en kaarten
in de bijiagen en ook de actuele oppervlakten van de percelen zijn vermeld op de
kadastrale uittreksels.

Samenvattend zijn dit de navolgende percelen:
Mocht dit niet het geval zijn horen we graag van u.
Groet,
102e T

Van: 1^0 2 e , ' , ,]

Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 11:46

Aan: 10.2.e .|laivl-holding.corn
CC: 10.2:e

"'M»gj(o)Ri|ksovpfheicl.nl>

Onderwerp: Gesprek / toelichting m.b.t. de hoogte van de getaxeerde canon / de

door de staat verzochte herziening van de canon De Poppe 6 De Lutte.
Geachte10 2.e - -
In vervolg op ons prettig gesprek gisferen naar aanleiding van de door de Staat
verzochte herziening van de canon en om toelichting te geven op de door mij
verrichte taxatle, het navolgende.
Zoals toegezegd in de bijiage een aantal kaarten uit het GIS systeem van het
Rijksvastgoedbedrijf en de door mij bij het Kadaster opgevraagde kadastrale
uittreksels + kaarten met daarop alle percelen die aan Gustaaf Scandinavian
onroerend goed B.V. in erfpacht zijn uitgegeven door de Staat. Totaal gaat het om
een perceeloppervlakte van 12.553 m^.
Zoals besproken is het mij niet toegestaan om het gehele taxatierapport dat door
mij is gemaakt te verstrekken, wel heb ik toegevoegd, het gedeelte van het
taxatierapport waarin de onderbouwing van de getaxeerde canon nader wordt



toegelicht, zie bijiage.
In de erfpachtakte staat aangegeven dat het perceel uitsluitend mag worden
gebruikt voor het hebben en houden van een wegrestaurant/kantoor en als
parkeerterrein ten behoeve van bezoekers.
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Sectie Taxaties & Verhuurexperts
Afdeling Verhuur & Taxaties
Directle Transacties & Projecten (T&P)
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD 1 Den Haag
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Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reallsatle van rijksoverheidsdoelen,
In samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is beslemd Indian u niet de geadresseerde bent of dil bericht
abusievalijk aan n is loegezondeti. wordt u verzocht dat aan de afzender le melden en het bericht te vervviideren
De Slaat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade, van vveike aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain informaiion 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 m the electronic transmission of messages
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