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Wat betreft 10.2.g WOb 
duidelijke huurgrenzen van locatie, dus niet alleen specifiek van de parkeerplaatsen. In de 
beschikkingen zie ik wel wat staan over het gebruik en de hoeveelheid maar op basis 
daarvan kan ik nog niet het gebruik bepalen. Voor bijvoorbeeld de opiaadstations ontvang 
ik altijd een overzichtstekening van de locatie met daarop de huurgrenzen (in PDF en 
DWG). Is het nu ook mogelijk om een dergelijke tokening aan te leveren en daarbij zie ik 
dan graag ook de parkeerplaatsen meegenomen.

mis ik op dit moment hoe dan ook nog een tokening met

Volgens mij kan, als het oppervlak vaststaat, daarna het aanbod officieel gedaan worden. 
Hopelijk is het zo wat duidelijker en anders ben ik bereid telefonisch toelichting te geven.

Met vriendelijke groet.

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur

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

I T 10.2.e Wob E 0.2.e Wob (Sriiksoverheid.nl W httD://www.ri1ksvastaoedbedriif.nl

Werkdagen: 10.2.6 Wob

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en 
terreinen

in voor de realisatie van economische en maatschappeiijke meerwaarde op basis van beieidsdoeien.

I

Ri jksvastgoedbed rij f
Miniscerle van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

i

<10.2.e WobVan: 10.2.e Wob 
Verzonden: woensdag 22 September 2021 12:19 
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (S)riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @Rijksoverheid.nl>; 10.2.6 Wob

10.2.g wob
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<10-2.6 Wob @Rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Re; Terugbel verzoek 10.2-6 IVpb

Dank voor je bericht, al verbaast bet mij wel. Vanuit de RVB hebben wij steeds 
begrepen dat aeen aanvullende informatie meer nodig was om tot een voorstel te 
komen. Kyy 6 'WyOK d heeft eerder aangegeven dat hij verwachtte medio juU een 
voorstel te ku^en doen. Ook toen is niet gerefereerd naar de parkeerplaatsen.

De parkeerplaatsen zuUen worden opgepakt met RWS - op basis daarvan kan de 
humovereenkomst daama alsnog worden aangepast. Dit gebemd vaker bij andere 
huurovereenkomsten en hoeft geen belemmering te vormen. De rechter heeft de RVB 
30 dagen gegeven om met een voorstel te komen - bet verstrijken van deze termijn is 
inmiddels meer dan vier maanden geleden. Om nu te zeggen dat de parkeerplaatsen 
een belemmering vormen komt dan ook een beetje flauw op ons over en maakt bet niet 
gemakkebjker om begrip op te brengen. Dc hoop dat de RVB dit begrijpt. Voor nu 
zouden we heel graag een voorstel namens de RVB ontvangen zodat we weten waar 
we rekening mee kunnen houden qua voorwaarden.

Ik ben altijd telefonisch beschikbaar voor overleg.

Met vriendelijke groet.

21 om 16:18 
@rqksoverheidnl>:
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Bedankt voor uw bericht. Ik zal intern even overleggen of er een concept gedeeld kan 
worden en ik hoop daar z.s.m. op terug te komen.

Ik kan u w/el meedelen dat de huurovereenkomsten goed vorderen en naar verwachting 
in de afrondende fase zijn.

Voor10.2.g wob
vergunningen de randvoorwaarde staat dat er 5 parkeerplaatsen bij het 
voorzieningengebouw moeten worden aangelegd. Dat betekent dat de ondergrond t.b.v. 
de parkeerplaatsen onderdeel wordt van de huurovereenkomst. Als bekend is waar en 
hoe deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd moet dit meegenomen worden in de 
concept huurovereenkomsten en vormt dit punt geen belemmering meer voor het 
aanbieden van de overeenkomsten.

geldt daarnaast -zoals eerder opgemerkt- dat in de

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke hasten

Afdeling Verhuur

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

Tl0.2.eWob E 10.2.e Wob (5)rliksoverheid.nl W httD://www.ri1ksvastaoedbedriif.nl

Werkdagen: 10.2.6 Wob

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiUe voor zijn gebruikers en zet gebouwen en 
terreinen

in voor de realisatie van economische en maatschappetijke meerwaarde op basis van 
beieidsdoeien.

Rijksvastgoedbedrijf
W/nisterie win Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

i

I
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Van:10.2.e Wob
Verzonden: donderdag 16 September 2021 11:17 
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob (5)riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob ORiiksoverheid.nb: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob f5)Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

10.2.g wob><10.2.6 Wob

10.2.g wob

Geachte 10.2.6 Wob, Beste 10 2eW*

Heb je al een update mbt de status van de overeenkomsten? Misschien een concept? 
Wij zijn namelijk erg benieuwd naar de commerciele voorwaarden van de 
overeenkomst.

Met vriendelijke groet.

10.2.eWob

m

10.2.6 Wob10.2.e Wob

10.2.g wob

+10.2.eWob 10.2.e Wob 10.2.g wob

Op wo 8 sep. 2021 om 17:35 schreefi 0.2.6 Wob
<10.2.6 Wob 10.2.g wob>;

lOZ.eWobBeste

Veel dank voor bet reageren.
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- 1 oktober is pruna 2021 lijkt ons prima.

- Voor wat betreft de parkeeiplaatsen - die gaan we zeker aanleggen. Op dit 
moment zijn ze nog niet afgestemd en ingetekend. Als we dit rond hebben laten 
we bet weten en kunnen we de huurovereenkomst daarop aanpassen.

Hartelijke groet.

nzmmti

lOJLgwob

te

^10^Wob/102.eWob iQJ^wob

ma 30 aug. 2021 om 17:34 schreef§0.‘2l6 tiyoB 
OD (§)rpksoverheid.nl>::2:.e<

Geachte

lOMelMfa..^ V -| reageer Ik graag even op uw mail. Als 
ir nn^fokken bij het proces om te komen tot een verhuur

Bij afwezigheld van 
medewerker verhuur 
van grond t.b.v. de aanvullende voorziening.

Ik kan u meedelen dat de taxatles voor de huurprijs zijn afgerond en de concepten 
voor de huurovereenkomsten zijn opgemaakt. Deze concepten moeten nog een 
controle doorlopen en er staan ook nog enkele vragen open.

Het is wel zo praktisch om de vragen die u waarschijnlijk kunt beantwoorden nu 
gelijk aan u te steiien.

De eerste vraag Is wat een redelijke Ingangsdatum Is voor de huurovereenkomsten. 
In de concepten Is uitgegaan van 1 September 2021 maar dat is geiet op dat datum 
van vandaag is dat wel erg kort dag. Is het een idee om 1 oktober 2021 aan te 
houden?

De tweede vraag gaat over de beschikkinqen voor 
beschikkingen staat dat er tussen

. In beideg
_ en RWS nog afstemmmg moet 

plaatsvinden over de voorwaarden~dl¥Mh beide vergunningen is gekoppeld door 
RWS, namelljk de aanwezigheld van 5 parkeerplaatsen bij de shop. Indien 
deze parkeerplaatsen moet aanleggen Is het voor de hand liggend dat deze grond 
ook wordt meegenomen In de huurovereenkomst. Heeft deze af^emming met RWS
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plaatsgevonden en zo ja, wat is de uitkomst daarvan?

Gelet op de onderstaande mailwisseling durf ik u geen exacte datum meer te 
noemen waarop de huurovereenkomsten zullen worden aangeboden, maar ik hoop 
dat het bovenstaande duidelijk maakt dat de kwestie onze aandacht heeft en dat we 
proberen zo spoedig mogelijk de zaak af te ronden.

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

I
; Afdeting Verhuur

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

Tl0.2.eWob El0.2.eWob (ariiksnverheid.nl W httn://www.riiksvastQoedhedri1f.nl

Werkdagen: 10.2!e Wob

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiHe voor zijn gebruikers en zet 
gebouwen en terreinen

in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van 
beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
Minisierle van Binnenlandse Zaken en
Konlnkrifksrelatia

Van:10.2.e Wob 
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 11:32 

Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid.nl>
CC; 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (S)Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob 10.2.g wob>

!
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<10.2.e Wob (5)riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob I0.2.gvvob

Geachte 10.2.e Wob,

Sorry dat ik nog een keer e-mail maar is het mogelijk om te vertellen wanneer 
vvij het voorstel voor de huurovereenkomst krijgen?

Met vriendelijke groet.

10.2.eWob

r m
I I

Ii
10.2.eWob

10.2.g wob

10.2.eWob 10.2.eWob @fastned.nl

!

Op WO 18 aug. 2021 om 10:50 schreef 10.2.6 Wob
<10.2.6 Wob 

Geachte 10.2.6 Wob,

@fastned.nl>:

Hopelijk heeft u een goede zomer. Wij zijn heel benieuwd naar het voorstel 
voor onze shops - medio juli is inmiddels een maand geleden. Heeft u een 
update voor ons?

Met vriendelijke groet,

10.2.6 Wob

i
m

\

ij
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10.2.e Wob10.2.eWob

10.2.g wob

10.2.eWob /|J>.2.e Wob 10.2.g®

Op do 17 jun. 2021 om 11:22 schreef 10.2.6 Wob
<10.2.6 Wob 

Geachte 10.2.6 Wob,

10.2.g wob>:

Veel dank voor uw reactie. Het zou heel fijn zijn als we medio juli een 
voorstel hebben liggen. Mochten jullie eerder iets hebben dat jullie kunnen 
delen dan zou dat ook heel fijn zijn. We wachten met smart (zeker ook 
gelet op de 30 dagen termijn uit het vonnis van 14 april).

Met vriendelijke groet,

10.2.6 Wob

I

S
!

I

10.2.e Wob10.2.eWob

10.2.g wob

♦10.2.eWob ;10.2.e Wob 10.2.g wob

Op do I7 jun. 2021 om 08:31 schreef 10.2.6 Wob 
10.2.6 Wob@riiksoverheid.nl>:

Geachte 10.2.eWob

<

Dank voor uw e-mail bericht. Helaas heeft mijn reactie niet eerder kunnen 
plaatsvinden.
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Het Rijksvastgoedbedrijf heeft intern taxateurs betrokken voor het 
vaststellen van een marktconforme huurprijs. Mocht u inmiddels nadere 
uitwerkingen hebben - aanvullend op de informatie die u in het 
publiekrechtelijk traject heeft overgelegd aan Rijkswaterstaat - met 
betrekking tot de uitvoering van de aanvullende voorzieningen bij de drie 
locaties, en u wilt die met het Rijksvastgoedbedrijf delen, dan wordt dat op 
prijs gesteld. Zodra advies over de huurprijs is ontvangen en dit is 
beoordeeld, zal u een aanbod voor het gebruik worden gedaan. Ik verwacht 
medio juli met een aanbod te kunnen komen.

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geinformeerd en dank u 
voor uw geduld.

Met vriendelijke greet.

10.2.eWob!
Senior Adviseur

Sectie Verhuur & Zakeiijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Oirectie Transacties & Projecten (T&P)

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer 10.2.6 Wob 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Digitale Postbus: Postbus.RVB.DIVCentraal^riiksoverheid.nl

(b.g.g.: 10.2.6 Wob^)M 10.2.6 Wob’
10.2.e Wob (gniksoverheid.nl

nttLv; vVvVA.' :"Svasteoedbedriit'.n!,'ve :i-'.

Bereikbaar |0.2.6 Wob
Het Rijksvastgoedbedrijf reahseert en beheertzijn vastgoedportefeuille voorzijn gebruikers en zet 

gebouwen en terremen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis 

van beleidsdoelen.

j. ■ik.SvveiZer’

Rijksvastgoedbedrijf
M/nfsterie won Binnenlondse ZoJten en
Koninkrijksrtlatia

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link:
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; httDs://www.rliksv3steoedbedriif.nl/veilingl3ngsriikswegenI

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

Van:10.2.e Wob 
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 10;39 
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob @RiiksQverheid.nl> 
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob 10.2.g wob>

10.2.g wob

Geachte 10.2.eWob,

I

Zou Li ons een update kunnen geven wanneer wij meer informatie 
kunnen verwachten rondom het voorstel wijziging huurcontract in 
verband met de aanvullende voorzieningen?

I

Veel dank en fijne dag.

10.2.eWob

m

10.2.6 Wob10.2.eWob

10.2.g wob

10.2.eWob 10.2.eWob 10.2.g wob

Op do 6 mei 2021 om 13:07 schreefi 0.2.6 Wob 
10.2.© Wob:'z/ ri jksoverheid.nl>:

Geachte 10.2.e Wob ,

<

Ik heb u net een paar keer proberen te bellen. Helaas krijg ik geen 
contact. Wellicht kunt u mij bellen.
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Inmiddels heb ik wel al aanvullende documentatie behorende bij bet 
proces van de wbr-vergunning ontvangen van RWS. Ik heb daarmee 
momenteel geen openstaande vragen voor ulO-S gwob,

Graag laat ik het aan u om eventueel toch nog telefonisch contact met mij 
op te nemen.

Uw eventuele reactie wacht ik af.

Met vriendelijke greet,
10.2.eWob
Senior Adviseur

Van: 10.2.e Wob 
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 10:41 
Aan:10.2.e Wob 
Onderwerp: RE: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob 10.2.g wob
lO.Z.g wob

Geachte 10.2.eWob

Dank voor uw snelle reactie. Donderdag om 13:00 uur zal ik u bellen.

Ik heb niet echt een lijstje dat ik door kan sturen. Van belang is dat bij het 
privaatrechtelijk regelen, rekening wordt gehouden met alle zaken die in 
het voorgaande traject zijn gewisseld (met RWS). Ik heb de uitvraag ook 
bij RWS neergelegd. Het betreft dan de coffee corner op de locatie
10.2.g wob.i

Ik denk dan bijvoorbeeld aan tekeningen, kadastrale gegevens, grootte 
van de in te nemen oppervlakte en (exacte) locatie aangegeven op een 
situatietekening.

Van de locaties 10.2.g WOb 
RWS reeds aan mij zijn gestuurd.

moet ik aannemen dat alle info door

Tot donderdag.

Met vriendelijke greet,
10.2.eWob
Senior Adviseur

10.2.g wob>Van: 10.2.6 Wob 
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 10:13 
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid.nl> 
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob

10.2.g vwjb

Geachte 10.2.eWob,

Dank voor de felicitaties. Ik kom nu pas toe aan mijn inbox dus voor 
9 uur vandaag is niet gelukt. Zou donderdag om 13.00 uur in uw 
agenda passen?

II
Is het eventueel mogelijk om mij van te voren een lijstje door te sturen 
met de aanvullende gegevens die u nodig heeft. De aanvraag is lang 
geleden gedaan als gevolg waarvan ik niet alle kennis in een eigen 
dossier of hoofd heb zitten.

I

I

i



016

Veel dank.

Hartelijke greet.

di 4 mei 2021 om 08:06 schreefi0.2.6 
“~"’^^@rvksoverheidDl>:
.z.e'< tf’i us

Geachte|®e; l*i'

Dank voor uw e-mail bericht.

Graag heb Ik met u contact naar aanleiding van het voorfflj«lHl^ 
gunstig uitgepakte vonnis van de rechtbank ten aanzien >«ina^ocaties

. Profidat met dat behaalde resultaat

Om 09:00 uur heb Ik een kort intern overleg over deze zaken. Wanneer 
het mogelijk is, heb ik graag voor 09:00 uur contact met u. Ik kan mlj 
voorstellen dat op een zo korte termijn contact met elkaar niet past in 
uw agenda. In dat geval vemeem Ik graag wanneer vanmorgen 
(vanmiddag heb Ik diverse overleggen) voor u een beter contact 
moment uit komt. Mocht ook vanmiddag niet uitkomen voor u, dan 
hoop ik dat donderdag een geschikt moment is te vinden.

Graag vemeem Ik wanneer het u schikt.

Ttjdens het contact met u zal ik in leder geval verzoeken om 
aanvullende gegevens (bijvoorbeeld aanvraag wbr-vergunning) met 
betrekking tot de moblele coffee corner als aanvullende voorziening bij 
uw Opiaadstation op de locatie P te Woerden.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Senior Adviseur

<T02:FWoB----------TO31^>

Verzonden: maandag 3 mei 202111:46

Onderwerp: Terugbel verzoek 

Geachter ^0.^.6 ,

Mijn collega
Uit uw voicemail begreep ik dat u vandaag vrij bent. Zou u mij 
kmmen laten weten wanneer schikt om te bellen?

[6^VOD ■ heeft mij verzocht u terug te bellen.

Veel dank.

We
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Fastned

W.leWobri'0T2':eTO

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveljk 
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to 
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of 
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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KULeVKlb
t0.2.e Wob; 10J:e VWob 
l0.2.eWob
Re: TenjgM vefzoek|(U.e||W> ■ 
donderdag 25 novefnber 2021 13:%:30

Al SfuShop ncl Pvaktoi 1-lPQ Huurofens.pct

Van:
Aan:
Cc:
Ondenverp:
Datum:
Bijlagen:

En bijgaand ook de tekeningen voor

Met vriendelijke greet.

mi0,2.g

10 2.gini^o^-f 7|0.2.e Wob

Op do 25 nov. 2021 om 12:02 schree:40S:eWS
’o\w.e m

Het afstemmen duurde lets langer dan gepland - ik ga er vanuit dat jullie op basis hiervan 
nu snel een huurprijs af kunnen geven?

Veel dank.

.e
I !

wmg^-k
10.2.giib

vr 8 okt. 2021 om 14:31 schreef l
■-“Tca:g^>:

V-6 m
<jO.Z>§ V 

Beste
i

Wij zijn bezig met de tekeningen voor de parkeerplaatsen. Ik stum je ze zsm toe.

Hartelijke greet.

.B
>2.g

'^.2Mmtf7$0.2.e Wob 10.2.8*_

mdo 30 sep. 2021 om 09:56 schree 
||(g)iijksoverheid.nl>:1

*e
m



017

10.2.eWobGoedemorgen

Zojuist heb ik geprobeerd je even te bellen naar aanleiding van onderstaande mail maar 
helaas kreeg ik je niet te pakken. Het woord 'belemmering' in mijn e-mail was wat 
ongelukkig gekozen. Ik bedoelde met 'belemmering' dat het sterk de voorkeur heeft om 
de huurovereenkomst in een keer goed neer te zetten in plaats van eerst een 
huurovereenkomst sluiten en de parkeerplaatsen even later in een allonge regelen, terwiji 
nu al bekend is dat deze parkeerplaatsen gelet op de beschikking gerealiseerd moeten 
worden. Bijgaand alvast een concept m.b.t. locatie‘'0-2.gwob. ik heb de huurprijs nog niet 
opgenomen in de overeenkomst, omdat deze kenbaar wordt gemaakt bij het officiele 
aanbod. Voor de andere locaties zal dit concept eveneens de basis zijn.

Wat betreft 10.2.g WOb 
duidelijke huurgrenzen van locatie, dus niet alleen specifiek van de parkeerplaatsen. In 
de beschikkingen zie ik wel wat staan over het gebruik en de hoeveelheid m^ maar op 
basis daarvan kan ik nog niet het gebruik bepalen. Voor bijvoorbeeld de opiaadstations 
ontvang ik altijd een overzichtstekening van de locatie met daarop de huurgrenzen (in 
PDF en DWG). Is het nu ook mogelijk om een dergelijke tekening aan te leveren en 
daarbij zie ik dan graag ook de parkeerplaatsen meegenomen.

mis ik op dit moment hoe dan ook nog een tekening met

Volgens mij kan, als het oppervlak vaststaat, daarna het aanbod officieel gedaan worden. 
Hopelijk is het zo wat duidelijker en anders ben ik bereid telefonisch toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Fasten

Afdeling Verhuur

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

Tl0.2.eWob El0.2.eWob (airiiksoverheid.nl W httD://www.riiksvastaoedbedri1f.nl

Werkdagen: 10.2.eWob

Het RVB 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.
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aW Rijksvastgoedbedrijf 
^ MlnHterkwnBinnenlandxZakenen 
H Kon/nicrf/lsrelarfe

van:flTr2.e W5b I <^W2:e Wob ■; 1~0.21W^>
Verzonden: woensdag'22 September 2021 12:19
Aan:|11).2.e Wq6~] <prQ.2~^WVo5~|(5)riiksoverheid.nl>

cc:p)0.2.e Wo6 <'T(!).2.e Wob (5)Rijksoverheid.ni>; TIJr2.e Wo&
<|r0.2.^$ @Rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 1TJi2.e Wob p,2.g wotj

Beste[^

Dank voor je bericht, al verbaast bet mij wel. Vanuit de RVB hebben wij steeds 
begrepen dat geen aanvullende informatie meer nodig was om tot een voorstel te 
komen. f0.2.6 heeft eerder aangegeven dat hij verwachtte medio juli een
voorstel te kunnen doen. Ooktoen is niet gerefereerd naar de parkeerplaatsen.

De parkeerplaatsen zullen worden opgepakt met RWS - op basis daarvan kan de 
huurovereenkomst daama alsnog worden aangepast. Dit gebeurd vaker bij andere 
huurovereenkomsten en hoeft geen belemmering te vormen. De rechter heeft de 
RVB 30 dagen gegeven om met een voorstel te komen - het verstrijken van deze 
termijn is inmiddels meer dan vier maanden geleden. Om nu te zeggen dat de 
parkeerplaatsen een belemmering vormen komt dan ook een beetje flauw op ons 
over en maakt het niet gemakkelijker om begrip op te brengen. Ik hoop dat de RVB 
dit begrijpt. Voor nu zouden we heel graag een voorstel namens de RVB ontvangen 
zodat we weten waar we rekening mee kunnen houden qua voorwaarden.

Ik ben altijd telefonisch beschikbaar voor overleg.

Met vriendelijke groet.

ra.2.e:Wofe^i _;__

m
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,10.2.e Wob m'10.2.eWob

10.2.g wob

^10.2.eWob 10.2.eWob 10.2.g wob

Op di 21 sep. 2021 om 16:18 schreef 10.2.6 Wob 
10.2.6 Wob'a rijksoverheid.nl>:<

Beste lO-Ze Wob

Bedankt voor uw bericht. Ik zal intern even overleggen of er een concept gedeeld kan 
worden en ik hoop daar z.s.m. op terug te komen.

Ik kan u wel meedelen dat de huurovereenkomsten goed vorderen en naar 
verwachting in de afrondende fase zijn.

Voor10.2.g wob
vergunningen de randvoorwaarde staat dat er 5 parkeerplaatsen bij het 
voorzieningengebouw moeten worden aangelegd. Dat betekent dat de ondergrond 
t.b.v. de parkeerplaatsen onderdeel wordt van de huurovereenkomst. Als bekend is 
waar en hoe deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd moet dit meegenomen worden 
in de concept huurovereenkomsten en vormt dit punt geen belemmering meer voor het 
aanbieden van de overeenkomsten.

geldt daarnaast -zoals eerder opgemerkt- dat in de

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur

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

Tl0.2.eWob E 10.2.e Wob (a)riiksoverheid.nl W http://www.riiksvastaoedbedriif.nl

Werkdagen: 10.2.6 Wob

I
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Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiUe voor zijn gebruikers en zet gebouwen 
en terreinen

in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van 
beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
Minfsttrfe van Binnenlandse Zaken en
Konmlaijksrelaties

10.2.g wob>Van:10.2.e Wob 
Verzonden: donderdag 16 September 2021 11:17 
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob t5)riiksoverheid.nl> 
CC: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob (5)Ri|ksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob

@Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob<10.2.6 Wob

10.2.g wob

102e WobGeachte 10.2.6 Wob, Beste

Heb je al een update mbt de status van de overeenkomsten? Misschien een 
concept? Wij zijn namelijk erg benieuwd naar de commerciele voorvvaarden van 
de overeenkomst.

Met vriendelijke groet,

10.2.e Wob

mI L

10.2.6 Wob10.2.eWob

10.2.g wob

-10.2.eWob 10.2.e Wob 10.2.g wob
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Op WO 8 sep. 2021 om 17:35 schreefi 0.2.6 Wob
<10.2.6 Wob 10.2.g

10.2.eW5bBeste

Veel dank voor het reageren.

- 1 oktober is prima 2021 lijkt ons prima.

- Voor wat betreft de parkeerplaatsen - die gaan we zeker aanleggen. Op dit 
moment zijn ze nog niet afgestemd en ingetekend. Als we dit rond hebben laten 
we het weten en kunnen we de huurovereenkomst daarop aanpassen.

Hartelijke groet.

10.2.eWob

m

10.2.eWob ■e

10.2.g wob

10.2.eWob 10.2.eWob 10.2.gwob

Op ma 30 aug. 2021 om 17:34 schreefi 0.2.6 Wob 
<10.2.6 Wobff rijkso verheid.nl>:

Geachte 10.2.e Wob

Bij afwezigheid van 10.2.6 Wob 
medewerker verhuur ben ik betrokken bij het proces om te komen tot een 
verhuur van grond t.b.v. de aanvullende voorziening.

reageer ik graag even op uw mail. Als

Ik kan u meedelen dat de taxaties voor de huurprijs zijn afgerond en de 
concepten voor de huurovereenkomsten zijn opgemaakt. Deze concepten moeten
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nog een controle doorlopen en er staan ook nog enkele vragen open.

Het is wel zo praktisch om de vragen die u waarschijniijk kunt beantwoorden nu 
gelijk aan u te steiien.

De eerste vraag is wat een redelijke ingangsdatum is voor de 
huurovereenkomsten. In de concepten is uitgegaan van 1 September 2021 maar 
dat is gelet op dat datum van vandaag is dat wei erg kort dag. Is het een idee om 
1 oktober 2021 aan te houden?

De tweede vraag gaat over de beschikkingen voor 10.2.g WOb 
beschikkingen staat dat er tussen i0-2.gwob gn RWS nog afstemming moet 
plaatsvinden over de voorwaarden die aan beide vergunningen is gekoppeid door 
RWS, namelijk de aanwezigheid van 5 parkeerpiaatsen bij de shop. Indien 
10 2.0 WOb deze parkeerpiaatsen moet aanleggen is het voor de hand liggend dat 
deze grond ook wordt meegenomen in de huurovereenkomst. Heeft deze 
afstemming met RWS plaatsgevonden en zo ja, wat is de uitkomst daarvan?

. In beide

Gelet op de onderstaande mailwisseling durf ik u geen exacte datum meer te 
noemen waarop de huurovereenkomsten zullen worden aangeboden, maar ik 
hoop dat het bovenstaande duidelijk maakt dat de kwestie onze aandacht heeft en 
dat we proberen zo spoedig mogelijk de zaak af te ronden.

Met vriendelijke groet,

i

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke hasten

iI

Afdeling Verhuur
I

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

10X«wc*Tl0.2.eWob E
http://www,rijksva.§t9oedbgdruf,ni

(5)ri1ksoverheid.nl W

Werkdagen: 10.2.6 Wob

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuitte voor zijn gebruikers en zet 
gebouwen en terreinen

in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van 
beleidsdoelen.

I
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Ri j ksvastgoedbedrij f
MinisKrie win B/nnen/omfse Zoten en
Kontnkri/tsrelaties

10.2.g wob>Van: 10.2.e Wob 
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 11:32 
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob @Riik50verheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob (5)riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob

I0.2.g wob

Geachte 10.2.e Wob

Sorry dat ik nog een keer e-mail maar is het mogelijk om te vertellen wanneer 
wij het voorstel voor de huurovereenkomst krijgen?

Met vriendelijke groet.

lO.Z.eWbb

m

10.2.6 Wob10.2.eWob

10.2.gwob

10.2.eWob 10.2.eWob @)fastned.nl

I i
j

i
Op wo 18 aug. 2021 om 10;50 schreefi 0.2.6 Wob
<10.2.6 Wob 

Geachte 10.2.6 Wob

10.2.g wob>;
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Hopelijk heeft u een goede zomer. Wij zijn heel benieuwd naar het voorstel 
voor onze shops - medio juli is inmiddels een maand geleden. Heeft u een 
update voor ons?

Met vriendelijke groet.

nWeV5l5VM

lOZaiwob______

OTe

4|04U Wob / |0||.e Wbb I05.g wn

Op do 17 jun. 2021 om 11:22 schreef ©i^eljMob.
3fel!e wob “TOi;gW^>: ‘

Geachte 10.2.eWob

Veel dank voor uw reactie. Het zou heel fijn zijn als we medio juh een 
voorstel hebben Uggen. Mochten jullie eerder iets hebben dat juUie 
kunnen delen dan zou dat ook heel fijn zijn. We wachten met smart 
(zeker ook gelet op de 30 dagen termijn uit het vonnis van 14 april).

Met vriendelijke groet.

eWoi
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10.2.eWob 10.2.eWob 10.2.g wob

Op do 17 jun. 2021 om 08:31 schreef 10.2.6 Wob
10.2.e Wobariikso verheid.nl>:

Geachte 10.2.eWob

<

Dank voor uw e-mail bericht. Helaas heeft mijn reactie niet eerder kunnen 
plaatsvinden.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft intern taxateurs betrokken voor het 
vaststellen van een marktconforme huurprijs. Mocht u inmiddels nadere 
uitwerkingen hebben - aanvullend op de informatie die u in het 
publiekrechtelijk traject heeft overgelegd aan Rijkswaterstaat - met 
betrekking tot de uitvoering van de aanvullende voorzieningen bij de drie 
locaties, en u wilt die met het Rijksvastgoedbedrijf delen, dan wordt dat op 
prijs gesteld. Zodra advies over de huurprijs is ontvangen en dit is 
beoordeeld, zal u een aanbod voor het gebruik worden gedaan. Ik 
verwacht medio juli met een aanbod te kunnen komen.

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben gemformeerd en dank u 
voor uw geduld.

Met vriendelijke greet,

10.2.eWob
Senior Adviseur

Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur & Taxaties

Directie Transacties & Projecten (T&P)

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer 10.2.6 Wob 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

i Digitale Postbus: Postbus.RVB.DIVCentraaliariiksoverheid.nl

Ml0.2.eWob (b.g.g: 10.2.eWob )
10.2.6 Wob lariiksoverheid.nl

Bereikbaar10.2.e Wob
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Het Rijksvastgoedbednjf realiseert en beheertzijn vastgoedportefeuille voor zijn gebrwkers en zet 

gebouwen en terreinen in voorde realisatie van economische en waatschappelljke meerwaorde op 

basis van beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
M/nfSKr/e van Binnenkndse Zaken en
Konlnkrijksrelaties

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link:

hUDs://www.riiksvastgoed bedriif.nl/veilinelangsriikswegen

j Dit bench! kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of
■ dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 

bericht te verwjderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheiO voor schade. van welke aard ook
■ die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektromsch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
' this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
■ message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 

electronic transmission of messages.

Van:10.2.e Wob 
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 10:39 
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob (a)Rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob 10.2.g wob

10.2.g wob

Geachte 10.2.e Wob

Zou u ons een update kunnen geven wanneer wij meer informatie 
kunnen verwachten rondom het voorstel wijziging huurcontract in 
verband met de aanvullende voorzieningen?

Veel dank en fijne dag.

10.2.eWob

■
I
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] 10.2.e WobI0.2.e Wob“

10.2.g wob

10.2.eWob 10.2.e Wob 10.2.g wob

Op do 6 mei 2021 om 13:07 schreefi 0.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob''i;7:rijksoverheid.nl>:

Geachte 10.2.6 WoB I

Ik heb u net een paar keer proberen te bellen. Helaas krijg ik geen 
contact. Wellicht kunt u mij bellen.

Inmiddels heb ik wel al aanvullende documentatie behorende bij het 
proces van de wbr-vergunning ontvangen van RWS. Ik heb daarmee 
momenteel geen openstaande vragen voor

Graag laat ik het aan u om eventueel toch nog telefonisch contact met 
mij op te nemen.

Uw eventuele reactie wacht ik af.

Met vriendelijke greet,
10.2.e Wbb
Senior Adviseur

Van: 10.2.6 Wob
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 10:41
Aan: 10.2.6 Wob 
Onderwerp: RE: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

10.2.g wob>
lO.a.g wob

<10.2.6 Wob

Geachte 10.2.6 Wob

Dank voor uw snelle reactie. Donderdag om 13:00 uur zal ik u bellen.

Ik heb niet echt een lijstje dat ik door kan sturen. Van belang is dat bij 
het privaatrechtelijk regelen, rekening wordt gehouden met alle zaken 
die in het voorgaande traject zijn gewisseld (met RWS). Ik heb de 
uitvraag ook bij RWS neergelegd. Het betreft dan de coffee corner op de 
Iocatie10.2.g wob.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan tekeningen, kadastrale gegevens, grootte 
van de in te nemen oppervlakte en (exacte) locatie aangegeven op een 
situatietekening.

Van de locaties 10.2.g WOb 
RWS reeds aan mij zijn gestuurd.

moet ik aannemen dat alle info door

Tot donderdag.

Met vriendelijke groet,
10.2.eWob
Senior Adviseur
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10.2.g wob><10.2.e WobVan:10.2.e Wob 
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 10:13 
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @Riiksovprheid.nl> 
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob 10,2.g wob

Geachte 10.2.e Wob

Dank voor de felicitaties. Ik kom nu pas toe aan mijn inbox dns 
voor 9 uur vandaag is niet gelukt. Zou donderdag om 13.00 uur in 
Liw agenda passen?

Is het eventueel mogelijk om mij van te voren een lijstje door te 
sturen met de aanvullende gegevens die u nodig heeft. De aanvraag 
is lang geleden gedaan als gevolg waarvan ik niet alle kennis in een 
eigen dossier of hoofd heb zitten.1

I

Veel dank.

Hartelijke groet.

i10.2.eWobI

i m\
i

II !

Op di 4 mei 2021 om 08:06 schreefi 0.2.6 Wob
10.2.e Wob@riiksoverheid.nl>:

Geachte 10.2.6 Wob

<
I

Dank voor uw e-mail bericht.
I

Graag heb ik met u contact naar aanleiding van het voor''°'2swob 
gunstig uitgepakte vonnis van de rechtbank ten aanzien van de

. Proficiat met dat behaalde

I

locaties 10,2.g WOb 
resultaat.

I
1 Om 09:00 uur heb ik een kort intern overleg over deze zaken, 

Wanneer het mogelijk is, heb ik graag voor 09:00 uur contact met u. 
Ik kan mij voorstellen dat op een zo korte termijn contact met elkaar 
niet past in uw agenda. In dat geval verneem ik graag wanneer 
vanmorgen (vanmiddag heb ik diverse overleggen) voor u een beter 
contact moment uit komt. Mocht ook vanmiddag niet uitkomen voor 
u, dan hoop ik dat donderdag een geschikt moment is te vinden.

I

I
I !!

Graag verneem ik wanneer het u schikt.

Tijdens het contact met u zal ik in ieder geval verzoeken om 
aanvullende gegevens (bijvoorbeeld aanvraag wbr-vergunning) met 
betrekking tot de mobiele coffee corner als aanvullende voorziening 
bij uw Opiaadstation op de locatie 10.2.g wob te Woerden.

I

i

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.!
I

Met vrlendelijke groet,I

10.2.eWobI
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I Senior Adviseur!

I

! 10.2.g wopVan: 10.2.e Wob 
Verzonden: maandag 3 mei 2021 11:46 
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl> 
Onderwerp: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 WobiI I

10.2.g wobj

i
Geachter 10.2.eWob

Mijn collega 10.2.6 Wob heeft mij verzocht u terug te 
bellen. Uit uw voicemail begreep ik dat ii vandaag vrij bent. Zou u 
mij kunnen laten weten wanneer schikt om te bellen?I

Veel dank.

10.2.6 WobI

I I
10.2.gwob

I

10.2.6 Wob10.2.eWob
!

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

I

I

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievel jk 
• aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen De Staat aanvaardt 

geen aansprakel jkheid voor schade van we ke aard ook, die verband houdt met nsico's verbonden aan het elektronisch 
I verzenden van berichten
! This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent 
; to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for 

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum:
BiJIagen:

f0.2.eW(^;«O^Wob
RE: Concept overeenkomstW*#'"* tbv voorzieningengebouw vzp HI* 

donderdag 23 September 2021 15:22:42 

huufofytreentomat
aanafneraoport YZB

(versie met mafkennoenl.docx
JW—jdoa

Bijgaa^^concepFhuurovereenkomst met enkele aanpassingen (groen gemarkeerd).

Met vriendelijke greet,

fPMeWdb

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksvastgoedbedrijf | Directie Financien en Bestuursadvisering | Afdeling Juridisch Advies
Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag | Kamer|0||.eKi^?">
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T
@rHksovprtteidnlE

Het RVB 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.

Van:|^.e;

Verzonden: vrijdag 17 September 202114:27
Aan: @)Rijksoverheid.nl>;
<|Qp.e @ Rij ksoverheid .nl>
Onderwerp: Concept overeenkomstP*f’■'* tbv voorzieningengebouw vzp?°^’l!B^

@rijksoverheid.nl>

DagiBenfff.W*

N.a.v. ons overieg afgelopen woensdag hierbij de vooriopige versie voor locattel®^!?*.

Ik heb twee nieuwe versies gemaakt:
1 een versie met markeringen: alle wijzigingen zijn geaccepteerd. De markerlngen zien alleen 
opwhzlglngen naar aanlelding van de opmerkingen, daamaast nog twee opmerkingen voor

^enschone versie

Verder het aangepaste opnamerapport.

Met vriendelijke groet,

MMew^K^^ctle Verhuur & Zakelijke Lasten

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

E illiLeiigplfPrilksoverheld.nl W httD://www.t11ksvastaQedbedr11f.nl

Werkdagen: HHHIlHHHRHHHHBRHHHHMRBi

& Projecten

Het RVB 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.
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Ri[ksvastgoedbedrijr 
M/n(sterfe van Binnenlandse Zaken en 
KonfnW/brelfltfes



iA H-

Van:
Aan: 0^.elteb;102«Wbb 

0.2.eWob <;<0.2.eWob;|02.eWob
RE: Concepten huurovereenkomsten aanvullende voorziening
donderdag 2 december 2021 09:40:40
ifnaopOOInnQ
202101 Flaad aiHonlt Pcfsonenautos 205Q.Ddf

ICc:
Onderwerp:
Datum:
BiJIagen:

BesteP»f*“I'

3

■4
1.

I" 'fii i. ;■('

Met vriendeiijke groet,

Van: <iPi*elK@''ijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 1 december 202117:59
Aan:fOjLe Wob @R'iksoverheid.nl>;Sj0.2.ejy^|>

<102*6 Wc^ @rijlcsoverheid.nl>
CC: 10J2.e Wc^ <;10J3Le i @Rijksoverheid.nl>; f 0j2.e Wcfc
<102^e Wob @)rijksoverheid.nl>; 105.6 <105.6@Rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Concepten huurovereenkomsten aanvullende voorziening iii

Urgentle: Hoog

Inmiddels heeft de klant tekeningen aangeleverd Intekening parkeerplaatsen.

"1

W-
•i

Ik vemeem het graag.

Mvg

Van: 10ye'|lifejb:j" 1 <10 2 6 @RijksQverheid.nl>

Verzonden: dinsdag 31 augustus 202109:50

(fflRiiksoverheid.nb-.BMetiCC: 6 F.6

@riiksoverheid.nl>: @RijksQverhetd.nl>.6 |e• •
Onderwerp: RE: Concepten huurovereenkomsten aanvullende voorziening



Beste
Wot;

Met vriendeliike greet, 
lOXfWW

Van:|0|{.e

Verzonden: maandag 30 augustus 202117:47
Aan:,l02.eWD&

CC: me !

Onderwerp; RE; Concepten huurovereenkomsten aanvullende voorziening|j 91

Beste

Uioac^
-:Wbb -4

-9
Si

iWaRflTWGPinn S'I,

L-^l

A

iI •.v r-^'
I

Ik hoop dat Jullle deze vragen kunnen beantwoorden.

Mvg,

lO^eWob

|@Rijksr)Vprhf‘id nl>

Verzonden: woensdag 25 augustus 202110:20
Aan:p2:rWor“ 

cc:p.2.eWob 
<p:2.eWob:

Van:P0:r?^

'‘^'^@riiksoverheid.nl>

~~f(aRiiksoverheid.nl>: |0.f .e Hob
iksov8rherd.ril>

Onderwerp: RE: Concepten huurovereenkomsten aanvullende voorzieningiOS^Ii^l
(1 ■ ’

ma-

HH'
Danl^oor je bericht.
Hoi

P



ft lWbb [h a
[

]

rr

Ik hoop dat je hler verder mee kunt en dat je
stand van zaken en wanneer jij verwacht het mt^o uit

Succes!

Mvo.

zo spoedig mogelijk informeert over de
te sturen.

Verzonden: vrijdag 20 augustus 2021 22:23
Aanimreim

|@rijksovprhpidnl>

|@Riiksoverheid.nl> 

*a|(5)Riiksovefheid.nl>: 10Jl.e Wobcc:f0.2.e Wob^s^
Onderwerp: Concepten huurovereenkomsten aanvullende voorziening|P^^ i||^

Dag

BIjgesloten bijgewerkte \^rsies van de concepten van de huurovereenkomsten en 
opnanwapporten voor »

lukt orrn^comet^onTiee^nTTee^aststaan^ conceplren is wel de vraag.

vaT?

3
■' [,f i,

]1 ,!

T

■ I^y-
y-.r-A-.-'A-

Iif-'--#
I ]

Mvg,



van:
Verzonden: woensdag 18 augustus 202111:51

>

Aan:
cc:f0.2.e iiiiil>;10.2.eWobRiik:

Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorzieningW^*"* 

Urgentie: Hoog

voor eventuele
opmerkingen.

iTwanneer hiKtotale cjlj aanhaki
, ontvangen. Daarop kun 

concept geheel voor
woensdag aanstaande klaar Is gemaakt door jou dan is het wellicht nog mogelijk voor mi] om 
dat finale concept door te nemen.

en ik hebben vandaag een rappel van 
en om de zaak nu verder aan te bieden

Ik hoop dat ]e hier verder mee kunt en anders is een telefonisch overleg wat ml] betreft 
wenseiijker dan een e-mail bericht.

Van:f0.2':e'W5l?'
Verzonden: maandag 12 juli 2021 12:18 
AanipK! 

cc:p.2.eWob

l^nitec)verhgid,nl>

(5)Riiksoverheid.nl> 

“~](aRiiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob
'61

(St'i- .QVOf')'' :,nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^f^

Goedemiddag

Ik heb het vooralsnog gehouden bij 1 concept. Deze kan dan als blauwdruk dienen voor de 
andere twee locaties die Inmiddels getaxeerd zijn.

Mvg,

gi@RijksQverheid.nl>

Verzonden: maandag 5 juli 202108:04



|@rijlc«;nvprhpiri nl>-jip.3! e WH&Aan:
Pf?<t02.eWob ^

>
I (SRiiksoverheid.nl>: flD.Z.e 

lSriiksoverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties

cc:|02.eWob
<TOI2.e Wob l(SRi)ksQverheid.nl>:

|0.2.e Wob
<PostbusRVBTaxaties(Sriiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening
Urgentle: Hoog

Hoiilf**,

Dank voor Jouw reactie. Oe rapporten zullen nu definitief gemaakt worden door de taxateurs.
zal dat doen na zijn vakantie. Dat is geen probleem. kan nu aan de slag met de

veraere verwerklng van de taxatle In de concepten van de huurovereenkomsten. Die concepten 
zal Ik daama graag verder bekijken.

■i'

Verzonden: maandag 5 juli 202107:54

|(Sriiksoverheid.nl>

‘~l@^iiksoverheid.nl>:W}LZ^e WSi ! 

ni>;ifD.2.ellbb-~
@riiksoverhe]d.nl>

{(SRiiksoverheid.nl>:

<1Cr2.el?7ob 
p.2.e Wob

(Sriiksoverheid.nl>:MO

cc:p.2.e Wob le
PO.e Wob l(SRiiksoverheid.nl>:!i >;■
f0.2.eWob @riiksQverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties
<PQStbu V : .x:iti'::i t!riiksoverheid,nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^'**’^

Goedemorgen collega's,

Ik ben akkoord met de taxaties. jnjwb
[

""PJlQS.g Wobi ll.T WD I

Greet,

.e
I0.2.evy^



Directie Transacties & Projecten 
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties 
Korte Vcxjrhout 7 | 25H CW | Den Haag 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

(secretariaat)T .eMjO.Ze Wobl
|g2.e WobjWifksQverheit
www.rlTksvastQoedbeclri1f.nl

yma i i ii [
Verzonden: donderdag 1 juli 202115:11

i£Liil>Ii III 1 II II

czre
<1tr2:eWob 
ccgO^.eWob
<Tp:2.e Wob (liHiiksi )verhfid,ni>: p.2.eWob 
TO.2.e Wob

<Pos!i ^^.iskVB : nks-iv
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening"****

:ks(ivt;rht"id nl>:WOD MksQverheid.nl>
||.2.e Wob

'@Riiksoverheid.nl>:

(Srilksoverh. d Postbus RVB Taxaties
rhgid,nl>; ip.2 .e Wb&-

'■ ■•'■rr ■
'^@riiksoverheid.nl>

Hoi
|QCt.g Wob.

10.2 e Wob r ], neem ik morgen wel contact op met

1
112.9 Wob. 11.1 Wob

Mw en fijne dagen.

Van:|U.2.eWbb,
Verzonden: woensdag 30 juni 202114:53
Aanipsrrw^—

<TD:2.eWobii- 
|0.2.eWob 
cc|0.2.e Wob
<pr2.e Wob (■d Mks,>verheid.nl>:i02:e1WpB~

'|(®RijksoYerheid.nl>

‘~j(S)RiiksQverheid.nl>: 10.2.6 Wob
lp:7:e"Wca^“dj_|>; @rijksoverheid.nl>: Wild,i ; \

|SriiksQverheid.nl>

@Riiksoverheid.nl> ;i!Qa.eWtab
J@RiiksQverheid.nl>:

m2.e Wob @riiksoverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties
d ■ Q ' •£rh.eid,nl>

Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening
<Pos11m b.

BH
Bellenls sneller ©. Geef maar een belletje.
Hoi

Van:gD7:eWo5' 1@Riiksoverheid.n!>



Venonden: woensdag 30 juni 202109:54

<TtJ!2.e Wob •
50.2.e Wob 
cc:|0.2.e Wob 
<TO.2.e Wob iiiiij 
lb.2.e Wob

1(a)RijksQverheid.nl>: |p;2.e Wb|||

ariiksoverheid fi >
l@Riiksoverheid.nl>:I

-^>;«?:2.eWDtr~~ ..........................
@riiksoverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties 

v rheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^^?? 

Urgentie: Hoog

'bl

]@RijksQverheid.nl>;

Locatie
Beste

Dank voor jouw reactle.

Hlermee zijn de vragen 1 en 5 beantwoord.

Beste —

Dank ook voor Jouw reactie (bijlage|®*?fl*f|).

WggiKiKllfllJb

Locatie WHB 
Beste 
Tot slot 1ook Jou voor jouw reactle. (bljlage

Ik heb geen aanvullende vragen voorjou.

)

t -■ .

[

I
De reactles van 01^6 zie Ik graag tegemoet. ©

Van:pr2!F'



Verzonden: maandag 28 juni 202113:10
@RijksQverheid.nl>:i

<fia2e¥m (Sriiksoverheid.nb:
yo.2.elig

@rijksQ,Yefheid.ni>;
i@riiksoverheid.nl>

(SRiiksoverheid.nl>:CC:|Da.eWDb
@riiksoverheid.nl>: SO^eWob (SRiiksQverheid.nl>:

[tOaeWoB @riiksoverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties
<PQStbusRVBTaxaties(SriiksQvefheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening

Goedemiddagia.

P
in het kort aan aantal antwoorden mijnerzijds, zie geel gearceerde hleronder. §^1 en 
zullen daar waar nodlg nog separaat reageren en of aanvullen poaelW)

9A ■r\

Met vriendelljke groet,

i; ]■*c fir^4
;11

Van:itrZrWoEr “|(SRilksQverheid,nl>

Verzonden: maandag 28 juni 202112:03
Aan:p|}J2 e Wob 
<TOXeWob £11

1(Sriik5Qverheid.nl>:p2:5TOirr
nl>;|P!rWoB : iksQverheid.nl>:

(Sriiksoverheid.tib
------------ |(SRiiksoverheid.nl>;ytti:eli^l

I I . .Tirk-V^; 7"

|0.2.e Wob
CC:|0,2.e Wob
<TO:2.e Wob V

«i:v-

10.2.e Wob
] (SRiiksoverheid.nl>:illj!jKsov:

(Sriiksoverheid.nl>: Postbus RVB Taxaties
<Posil;!i-£'.Vi'.I i-'.iii.'s.iiMiik,iivorheid.nl>
Onderwerp: FW: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening^^^ 

Urgentie: Hoog

Hoi

b

J

hebben drie taxateurs van de taxatiepoule 
een concept taxatierapport opgemaakt met het verzoek de feitelijke informatle te checken op 
onjuistheden, en aan te geven of de rapporten definitief gemaakt kunnen worden.

Voor de drie locaties.

5



iazgVKf>.ii.fWo& ]

1

ll.tWU) im

/
rflocatle

iOMeMSBtaxateur Ee'
50 m2 60 m2 40 m2opp.

huurpi1Js/m2
huurprijs/jaar

coffee corner 
'truck', 's-
morgens 
plaatsen, 's- 
avonds 
wegrijden.

gebrulk
semipermanent
voorzieningen-
gebouw

semipermanent
voorzieningen-
gebouw

door taxateur 
onderzocht.

door taxateur 
onderzocht.

g
tftt

_
bestemmings- door taxateur 

niet onderzochtplan

1
?

11

102.0 Wob.i 11 Wbb

?



n

l0.2.gWob,11.1 Wob
i

■DLi-gMdK UlWUi

(8) Ik verzoek de taxateur11U.Ze WOO [ in de tftel van rapport te verwerken 
'ver2orgingsplaats^jJ_^^'. ”

Graag ontvang ik zo spoedig als dat mogelijk is reacties (antwoord alien) in ieder geval op de 
aangegeven 8 onderdelen.

BIj voorbaat dank voor een spoedige reactle.

Van:10J.eWob
Verzonden: donderdag 24 juni 202109:04

ccfO^.eWob
1(ariiksoverheid.nl>
“^(a)Riiksoverheid.nl>

Onderwerp: FW; Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening*****

Urgentie: Hoog

Kun jij controle op eventuele onjuistheden doen. Ik zal later vandaag (ik heb de rapporten nog 
niet kunnen lezen) trachten de rapporten door te nemen om te bepalen of die definitief gemaakt 
kunnen worden.
Ik zie jouw reactie op de 'controle onjuistheden' graag zsm tegemoet.
Dank voor de medewerking.

Mvg.

Van:iro3:eTO^*“

Verzonden: woensdag 23 juni 202116:21
Aan:;
CC: Postbus RVB Taxaties <PostbusRVBTaxaties(S)riiksQverheid.nl>:||pj2.e'''W^y^ 

<1U.2.e Wob |@Riiksoverheid.nl>:p^.Z.e J^ob
Onderwerp: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorzieningf^W

@riikSQverheid.nl>

t>

- !.nl>

Beste

Bijgaand tref Je het concept taxatierapport van de ondergrond van het voorzieningengebouw op 
verzorgingsplaats Velder aan.

Zou jij dit concept rapport wlllen controleren op feltelijke onjuistheden en aan mij door willen 
geven of het rapport definitief gemaakt kan worden?

Ik hoor graag van Je.

Met vriendelijke groet,



10.2.eWob MSc MSRE MRICS RT 
RICS Registered Valuer

RICSREGISTER
TAXATEUR Fteg»terecl Wiluef

Rijksvastgoedbedrijf 
M/n/sten'e van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijhrtlaiies

Sectie Taxaties en Verhuurexperts 
Afdeling Verhuur en Taxaties 
Directie Transacties & Projecten (T&P) 
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Spoorlaan 175 
5038 CB TILBURG

M :10.2.e Wob
I : 10.2.e Wob(ariiksoverheid.nl

I : http://www.rijksvastgoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van 
rijksoverheidsdoelenjn samenwerking met, en met oog voor de 
omgeving.

Van:10.2.e Wob '(arijksoverhpid.nl>
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 15:38
Aan:10.2.e Wob 
cc:10.2.eWob

(aRiiksoverheid.nl> 
(5)Rijksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wobfariiksnverheid.nl>

Onderwerp: Concept taxatierapport ondergrond aanvullende voorziening

Beste
Hierbij het concept-taxatierapport m.b.t. de markthuur van de ondergrond voor een 
aanvullende voorziening op verzorgingsplaats I0.2.gwob,
Na eventuele inhoudelijke op-/aanmerkingen en goedkeuring voIgt de definitieve versie.

Met vriendelijke groet,



10.2.eWob
Register-Taxateur

MRE RT

R
TAXATfUR

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

M10.2.e Wob
10.2.eWob (arilksoverheid.nl 
www.ri1ksvastQoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reafisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de 
omgeving

Van:10.2.e Wob
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 15:11
Aan:10.2.e Wob ,(5)Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Concept taxatierapport ondergrond mobiele Coffeecorner verzorgingsplaats
10.2.g wob

Goedemiddag

Bijgevoegd het concept rapport mbt de markthuur onder bijzonder uitgangspunt voor de 
ondergrond van de mobiele coffeecorner verzorgingsplaatslO.Z.g wob.

Graag je reactie mochten er feitelijke onjuistheden in staan. Na je reactie kan ik het rapport 
definitief maken.

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob MRE RT
Register-Taxateur

TAXATFLW

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Sectie Taxaties & Verhuurexperts
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Ml0.2.eWob
10.2.eWob @ri1ksoverheid.nl 
www.riiksvastaoedbedriif.nl
Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de 
omgeving
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10.2. eWob
10.2. e Wob 
10.2.e Wob

Van:
Aan: 1"
Cc:

huuraanbod locatie'® ^^*®*’ A7 MedemblikOnderwerp:
Datum:
Bijiagen:

donderdag 9 december 2021 14:39:26
Aanbiedinashrief wet 20211209.pdf
1®-^fl*°® tek 422HH44UH-12-2021.Ddf
huurovk arond semipermanent aebouw vzp ''°-7 a *»•> .pdf
Qpnameranport vzpf®7a«ol>.pdf
Alaemene huurvoorwaarden nr 20-2020.pdf

Geachte mevrouw 10.2.eWob ,

Dank voor uw bericht.
Het verlof van de heer''°2®v\tob tot begin januari 2022 mag nu niet weer leiden tot uitstel van 
het huuraanbod. Om die reden stuur ik - in drie, per locatie afzonderlijke mailberichten - het 
huuraanbod toe.

Naast de aanbiedingsbrief zijn eveneens bij deze mail ingesloten een:
1. Huurakte
2. Tekening (bijiage 1)
3. CONCEPT opnamerapport (bijiage 3)
4. Exemplaar van de Algemene huurvoorwaarden (bijiage 2)

Het opname rapport is in concept omdat ik u verzoek om - overeenkomstig het in de brief 
gestelde - over de plaatselijke opname met de heer^0'2®W'* contact op te nemen. Wanneer u 
vragen hebt over andere zaken betrekking hebbende op dit aanbod dan verzoek ik u er 
rekening mee te houden dat in principe daar op zijn vroegst begin januari door de heer^o^.evwsb 
op gereageerd zal worden.

Uw geduld over de afhandeling en de codperatieve samenwerking met de heer^°-2®Wo^ wordt 
dezerzijds zeer gewaardeerd.

Met dit mailbericht meen ik u voorlopig voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Senior Adviseur

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

MlO,2,eWob (b.g.g.: 10.2.e Wob )
10.2.eWob (Sniksoverheid.nl

Bereikbaar10.2.e Wob
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de 

realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
M/nisterfe win Binnenlandse Zaken en
Koninkrijbrelatles

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link:
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httpsV/www.njksvastgoedbedhjf.nl/veilinglangsrijkswegen

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

TD.2.g wob>van:10.2.e Wob
Verzonden: maandag 6 december 2021 14:13
Aan:10.2.e Wob @rijksoverheid.nl>; 10.2.6 Wob
<10.2.6 Wob (5>Rijksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob 
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

(5)Rijksoverheid.nl>
10.2.g wob

Beste 10.2.eWob,

Kunnen jullie mij laten weten wanneer we meer horen over de overeenkomst zodat we 
door kunnen met de voorbereidingen.

Veel dank. 
Hartelijke groet,
10.2.6 Wob

B

10.2.6 Wob10.2. e Wob
10.2. g wob

"tO,2.eWob l0.2.eWob I0.2.g wob

Op do 25 nov. 2021 om 13:55 schreefi 0.2.6 Wob
10.2.6 Wob 10.2.g wob>;<

En bijgaand ook de tekeningen voor

Met vriendelijke groet,
10.2.6 W(*

10.2.6 Wob
10.2.g wob]

+10.2.e W)b 10.2.e Wob 10.2.g woB

Op do 25 nov. 2021 om 12:02 schreef 10.2.6 Wob
<10.2.6 Wob 10.2.g wob:

10.2.6 WobBeste
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Het afstemmen duurde iets langer dan gepland - ik ga er vanuit dat jullie op basis 
hiervan nu snel een hunrprijs af kunnen geven?

Veel dank.
Si# ■!.

■

lOaeWbb
LOjlggrtT

^0.2.eWtt7]|0.2.eWob 10.2.g

Op vr 8 okt. 2021 om 14:31 schreefi1
<■ *>:

Beste "

Wij zijn bezig met de tekeningen voor de parkeerplaatsen. Ik stunr je ze zsm toe.

Harteliike szroet
op re

io.2a

^0.2.81i±|7|t02.e Wob 10.2.9

do 30 sep, 2021 om 09:56 schreef j
@ruksQverheid.nl>:

Bl
rZM<

Goedemorgen I'

Zojuist heb Ik geprobeerd Je even te bellen near aanleiding van onderstaande mail 
maar helaas kreeg ik je niet te pakken. Het woord 'belemmering' In mijn e-mail was 
wat ongelukkig gekozen. Ik bedoelde met 'belemmering' dat het sterk de voorkeur 
heeft om de huurovereenkomst in 44n keer goed neer te zetten in plaats van eerst 
een huurovereenkomst sluiten en de parkeerplaatsen even later in een allonge 
regelen, terwijl nu al bekend is dat deze parkeerplaatsen gelet op de beschikkini 
gerealiseerd moeten worden. Bijgaand alvast een concept m.b.t. locatl^ffl^.g 
heb de huurprijs nog nIet opgenomen in de overeenkomst, omdat deze k^BaiFwordt 
gemaakt bij het officigle aanbod. Voor de andere locaties zal dit concept eveneens de 
basis zijn.

. Ik

IIIQHjjmgmmyil mis Ik op dit moment hoe dan ook nog een tekening 
kenuurgrenzen van locatie, dus niet alleen specifiek van de

Wat betreft 
met duidelij
parkeerplaatsen. In de beschikkingen zie ik wel wat staan over het gebruik en de 
hoeveelheid m^ maar op basis daarvan kan Ik nog niet het gebruik bepalen. Voor 
bijvoorbeeld de opiaadstations ontvang ik altijd een overzichtstekening van de locatie 
met daarop de huurgrenzen (in PDF en DWG). Is het nu ook mogelljk om een 
dergelijke tekening aan te leveren en daarblj zie ik dan graag ook de parkeerplaatsen 
meegenomen.

Volgens mij kan, als het oppervlak vaststaat, daama het aanbod ofUcleel gedaan 
worden. Hopelijk is het zo wat duidelijker en anders ben ik bereid telefonisch 
toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,
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10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

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

lOZAtlMTl0.2.eWob E’ (ari1ksovRrheid.nl W httD://www.rnksvastaoedbedriif.nl

Werkdagen: 10.2.eWob

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

Rijksvastgoedbedrijf
M/nisterie van Binnenlandse Zaken en
KonlnkrifksTtlatles

10.2.g wob>Van:10.2.e Wob
Verzonden: woensdag 22 September 2021 12:19
Aan:10.2.e Wob 
CC: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob (S)Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

fariik.soverheid.nl>
@Riik.soverheid.nl>: 10.2.6 Wob

10.2.g wob

10.2 e wobBeste

Dank voor je bericht, al verbaast het mij wel. Vanuit de RVB hebben wij steeds 
begrepen dat geen aanvullende informatie meer nodig was om tot een voorstel te 
komen. De heer^^-^-®'^°*^ heeft eerder aangegeven dat hij verwachtte medio juli 
een voorstel te kunnen doen. Ook toen is niet gerefereerd naar de 
parkeerplaatsen.

De parkeerplaatsen zullen worden opgepakt met RWS - op basis daarvan kan de 
huLirovereenkomst daarna alsnog worden aangepast. Dit gebeurd vaker bij andere 
hiairovereenkomsten en hoeft geen belemmering te vormen. De rechter heeft de 
RVB 30 dagen gegeven om met een voorstel te komen - het verstrijken van deze 
termijn is inmiddels meer dan vier maanden geleden. Om nu te zeggen dat de 
parkeerplaatsen een belemmering vormen komt dan ook een beetje flauw op ons 
over en maakt het niet gemakkelijker om begrip op te brengen. Ik hoop dat de 
RVB dit begrijpt. Voor nu zouden we heel graag een voorstel namens de RVB 
ontvangen zodat we weten waar we rekening mee kunnen houden qua 
voorwaarden.

Ik ben altijd telefonisch beschikbaar voor overleg.

Met vriendelijke groet.
10.2.eWob

m
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10.2.e Wob
10,2.gwob

10.2.gw^10.2.eWob 10.2.eWob

Opdi 21 sep. 2021 om 16:18 schreef 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob t/>ijkso\ erheid.nl>:

10.2.eVVbbBeste

Bedankt voor uw bericht. Ik zal intern even overleggen of er een concept gedeeld 
kan worden en ik hoop daar z.s.m. op terug te komen.
Ik kan u wel meedelen dat de huurovereenkomsten goed vorderen en naar 
verwachting in de afrondende fase zijn.

Voor 10.2.g wob
vergunningen de randvoorwaarde staat dat er 5 parkeerplaatsen bij het 
voorzieningengebouw moeten worden aangelegd. Dat betekent dat de ondergrond 
t.b.v. de parkeerplaatsen onderdeel wordt van de huurovereenkomst. Als bekend is 
waar en hoe deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd moet dit meegenomen 
worden In de concept huurovereenkomsten en vormt dit punt geen belemmering 
meer voor het aanbieden van de overeenkomsten.

geldt daarnaast -zoals eerder opgemerkt- dat in de

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke hasten

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

Tl0.2.eWob E 10.2.e Wob @riiksoverheid.nl W httD://www.riiksvastQoedbedriif.nl

Werkdagen: 10.2.eWob

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

Rijksvastgoedbedrijf
M/nfsterfe van Binnenlandse Zaken en
Koninlaijksrelaties

10.2.g wob>Van:10.2.e Wob 
Verzonden: donderdag 16 September 2021 11:17 
Aan:10.2.e Wob 
cc:10.2.eWob 
<10.2.e Wob @Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob

f5)riiksoverheid.nl>
f5)Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob

10.2.g wob

Geachte heer 10.2.6 Wob

Heb je al een update mbt de status van de overeenkomsten? Misschien een
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concept? Wij zijn namelijk erg benieuwd naar de commerciele voorwaarden 
van de overeenkomst.

Met vriendelijke greet
e

lto.2awar"~^

-------------iMi—~
^0.2.6 «ttf71!0 ■2.e Wob io.2.g

f.e'

■

2021 om 17:35 schreefip;f.e,-|5fob;
>

Beste

Veel dank voor het reageren.

- 1 oktober is prima 2021 lijkt ons prima.
- Voor wat betreft de parkeerplaatsen - die gaan we zeker aanleggen. Op dit 
moment zijn ze nog niet afgestemd en ingetekend. Als we dit rond hebben 
laten we het weten en kunnen we de huurovereenkomst daarop aanpassen.

Harteliike greet.

50.2.8 Wttf7||0.2.eW(^ 1029

ma 30 aug. 2021 om 17:34 schree:
irg)rjiksoverheid.nl>: 

Geachte mevrouw

3:e<

Bij afwezigheid van de hear 
medewerker verhuur ben ik betrokken bij het proces om te komen tot een 
verhuur van grond t.b.v. de aanvullende voorziening.
Ik kan u meedelen dat de taxatles voor de huurprijs zijn afgerond en de 
concepten voor de huurovereenkomsten zijn opgemaakt. Deze concepten 
moeten nog een controte doorlopen en er staan ook nog enkele vragen open.

reageer ik graag even op uw mail. Als

Het Is wel zo praktisch om de vragen die u waarschijnlijk kunt beantwoorden 
nu gelijk aan u te stellen.
De eerste vraag Is wat een redelijke ingangsdatum Is voor de 
huurovereenkomsten. In de concepten is uitgegaan van 1 September 2021 
maar dat Is gelet op dat datum van vandaag is dat wel erg kort dag. Is het 
een idee om 1 oktober 2021 aan te houden?
De tweede vraag gaat over de beschikk^en voor 
beschikkingen staat dat er tussen HBUg
plaatsvinden over de voorwaarden ol^i^ beide vergunningen is gekoppeld 
door RWS, namelijk de aanwezigheld van 5 parkeerplaatsen bij de shop.

deze parkeerplaatsen moet aanleggen is het voor de hand

. In beide9
en RWS nog afiKemmThg moet

Indien
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liggend dat deze grond ook wordt meegenomen in de huurovereenkomst. 
Heeft deze afstemming met RWS plaatsgevonden en zo ja, wat is de uitkomst 
daarvan?

Gelet op de onderstaande mailwisseling durf ik u geen exacte datum meer te 
noemen waarop de huurovereenkomsten zullen worden aangeboden, maar ik 
hoop dat het bovenstaande duidelijk maakt dat de kwestie onze aandacht 
heeft en dat we proberen zo spoedig mogelijk de zaak af te ronden.

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

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

Tl0.2.eWob El0.2.eWob (airiiksoverheid.nl W 
http://www.ri1ksvastaoedbedri1f.nl

Werkdagen: 10.2.eWob

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuUte voor zijn gebruikers en zet 
gebouwen en terreinen
in voor de realisatie van economische en maatschappeiijke meerwaarde op basis van 
beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
M/nisterie van Bmnenlanise Zaken en
Koninkrijksrelaties

10.2.g wob>Van: 10.2.6 Wob
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 11:32
Aan; 10.2.6 Wob 
CC; 10.2.6 ~
<10.2.6 Wob l5)riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Re; Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

.faRiiksoverheid.nl> 
_|i5)Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob

10.2.g wob

Geachte heer Wob

Sorry dat ik nog een keer e-mail maar is het mogelijk om te vertellen 
wanneer wij het voorstel voor de huurovereenkomst krijgen?

Met vriendelijke groet,
10.2.e Wob

r BI
i

10.2.6 Wob
10.2.gwobII
<0.2.e Wob^l0.2.e Wob 10.2.g^

Op WO I8aug. 2021 om 10:50 schreef 10.2.6 WobII
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10.2.eWob 10.2.g wob:<

Geachte

Hopelijk heeft u een goede zomer. Wij zijn heel benieuwd naar het 
voorstel voor onze shops - medio juli is inmiddels een maand geleden. 
Heeft u een update voor ons?

Met vriendelijke groet.
10.2.eWob

11
10.2.eWob

10.2. gwob

10.2. e Wob /10.2,e yVob 10.2.gw6b

Op do 17 jun. 2021 om 11:22 schreef 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob

Geachte heer 10-2.e Wob

10.2.g wob:

Veel dank voor uw reactie. Het zou heel fijn zijn als we medio juli 
een voorstel hebben liggen. Mochten jullie eerder lets hebben dat 
jullie kunnen delen dan zou dat ook heel fijn zijn. We wachten met 
smart (zeker ook gelet op de 30 dagen termijn uit het vonnis van 14 
april).

Met vriendelijke groet.
10.2.6 Wob

1

10.2.eWob
10.2.g wob

10.2.eWob 10.2.e Wob

Op do 17 jun. 2021 om 08:31 schreef 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob@rijksoverheid.nl>:

Geachte mevrouw 10.2.6 Wob ,

Dank voor uw e-mail bericht. Helaas heeft mijn reactie niet eerder 
kunnen plaatsvinden.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft intern taxateurs betrokken voor het 
vaststellen van een marktconforme huurprijs. Mocht u inmiddels 
nadere uitwerkingen hebben - aanvullend op de informatie die u in het 
publiekrechtelijk traject heeft overgelegd aan Rijkswaterstaat - met 
betrekking tot de uitvoering van de aanvullende voorzieningen bij de 
drie locaties, en u wilt die met het Rijksvastgoedbedrijf delen, dan 
wordt dat op prijs gesteld. Zodra advies over de huurprijs is ontvangen 
en dit is beoordeeld, zal u een aanbod voor het gebruik worden 
gedaan. Ik verwacht medio juli met een aanbod te kunnen komen.

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geinformeerd en 
dank u voor uw geduld.
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Met vriendelijke greet,

10.2.eWob
Senior Adviseur

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

(b.g.g.:10.2.e WobM 10.2.6 Wob
10.2.6 Wob @niksoverheid.n!

)

■ .v.’.w.riii-5vastBoedbedriif.nl/veili-a

Bereikbaar 10.2.6 Wob
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet 

gebouwen en terreinen in voor de reolisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op 

basis van beteidsdoelen.

Ae£<e''

Rijksvastgoedbedrijf
M/nfsterte van Binnenlandse Zaken en
Konlnbijlcsrelorles

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

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

Van:10.2.e Wob 10.2.g wob>
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 10:39
Aan:10.2.e Wob @Riiksnvprheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob 10.2.g wob

Geachte heer e Wob^

Zou u ons een update kunnen geven wanneer wij meer informatie 
kunnen verwachten rondom het voorstel wijziging huiircontract in 
verband met de aanvullende voorzieningen?

Veel dank en fijne dag.
10.2.eWob

1

] 10.2.6 Wob! I
I i|0.2.g
i
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10.2.g wob
10.2.eWob 10.2.e Wob I0.2.gwob

Op do 6 mei 2021 om 13:07 schreef 10.2.6 Wob 
10.2.e Wob g rijksoverheid.nl>:<

Geachte mevrouw 10.2.e Wob ,
Ik heb u net een paar keer proberen te bellen. Helaas krijg ik geen 
contact. Wellicht kunt u mij bellen.
Inmiddels heb ik wel al aanvullende documentatie behorende bij het 
proces van de wbr-vergunning ontvangen van RWS. Ik heb daarmee 
momenteel geen openstaande vragen voor
Graag laat Ik het aan u om eventueel toch nog telefonisch contact 
met mij op te nemen.
Uw eventuele reactie wacht ik af.
Met vriendelijke greet.
10.2.e W(*
Senior Adviseur

!i
Van:10.2.e Wob
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 10:41
Aan:10.2.e Wob

I

10.2.g wob>
10.2.g wobi Onderwerp: RE: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob 

Geachte mevrouw 10.2.eWob ,
Dank voor uw snelle reactie. Donderdag om 13:00 uur zal ik u 
bellen.

I

Ik heb niet echt een lijstje dat ik door kan sturen. Van belang is dat 
bij het privaatrechtelijk regelen, rekening wordt gehouden met alle 
zaken die in het voorgaande traject zijn gewisseld (met RWS). Ik 
heb de uitvraag ook bij RWS neergelegd. Het betreft dan de coffee 
corner op de locatie 10.2.g wob.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan tekeningen, kadastrale gegevens, 
grootte van de in te nemen oppervlakte en (exacte) locatie 
aangegeven op een situatietekening.
Van de locaties 10.2.g WOb 
door RWS reeds aan mij zijn gestuurd.
Tot donderdag.
Met vriendelijke groet,
10.2.eWob
Senior Adviseur

II

}
I

I
!

moet Ik aannemen dat alle info

i

Van: 10.2.6 Wob 10.2.g wob
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 10:13
Aan:|^0.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob 
Geachte heer’’*^-^ ®'^®*^,
Dank voor de felicitaties. Ik kom nti pas toe aan mijn inbox dus 

voor 9 uur vandaag is niet gelukt. Zou donderdag om 13.00 uur 
in uw agenda passen?
Is het eventueel mogelijk om mij van te voren een lijstje door te 
sturen met de aanvullende gegevens die u nodig heeft. De 
aanvraag is lang geleden gedaan als gevolg waarvan ik niet alle 
kennis in een eigen dossier of hoofd heb zitten.
Veel dank.

10.2.g wob

iI I
i!

I
!

Hartelijke groet.
10.2.6 WobI

I

Op di 4 mei 2021 om 08:06 schreef 10.2.6 Wob 
j 10.2.6 Wob 'g)rijksoverhcid.nl>:
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Geachte mevrouw 
Dank voor uw e-mail ^ri 
Graag heb ik met u contact naar aanlelding van het 
gunstig uitgepakte vonnis van de rechtbank ten aanzien van de

i. Profidat met dat behaaldelocaties 1 
resultaat.
Om 09:00 uur heb ik een kort intern overleg over deze zaken. 
Wanneer het mogelijk is, heb ik graag voor 09:00 uur contact met 
u. Ik kan mij voorstellen dat op een zo korte termijn contact met 
elkaar niet past In uw agenda. In dat geval vemeem ik graag 
wanneer vanmorgen (vanmiddag heb Ik diverse overleggen) voor 
u een beter contact moment uit komt. Mocht ook vanmiddag niet 
uitkomen voor u, dan hoop ik dat donderdag een geschikt 
moment is te vinden.
Graag vemeem ik wanneer het u schikt.
TIJdens het contact met u zal ik in leder geval verzoeken om 
aanvullende gegevens (bijvoorbeeld aanvraag wbr-vergunning) 
met betrekking tot de moblele coffee comer als aanvullende 
voorziening bij uw Opiaadstation op de locatie W2-9iit*» te 
Woerden.
Uw reactie zie Ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke greet.

Senior Adviseur

Van:|ir2:eWob .*gr”

Verzonden: maandag 3 mei 202111:46
Aan;ftrZrWoF

Onderwerp: Terugbel verzoek 
Geachter heer^^^
Mijn colleg j[0,2.6 
bellen. Uit uw voicemail begreep ik dat u vandaag vrij bent. 
Zou u mij kunnen laten weten wanneer schikt om te bellen? 
Veel dank.

T03:giso8f>

|(5>RiiksQverheid.nl>

ODp,. heefl mij verzocht u tenig te

Drt bench! kan informabe bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geaifresseerde ben! of dit 
betich! abusievet^ aan u is toegezonden, word! u vetzocht dal aan 6e afzender te melden en he! bench! te 
verw ideren De Staat aanvaardt geen aansprakeli|kheid voor schade, van we ke aard ook, die verband 
houdt met nsico's verbonden aan het elektronisch verzenden van benchten
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The 
State accepts no kabtl^ for damage of any kind resulting from the risks inherent m the electronic 
transmission erf mess^es

Drt bencht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bench! 
abusievei jk aim u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bench! te verwijeteren De 
Staat aanvaardt geen aansprakel^cheid voor schade. van we ke aard ook, die verband hrxxtt met risico's verfoorxfen 
aan het elektronisch verzenden v»i benchten
This message may contain ^formation 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 infomi the sender and delete the message The State accepts no ii^lity 
for damage trf any kirxl resultirrg from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

|T0T2.g wobl _ _
T.a.v. de heer0.2.6 Wo6 ] 
ipC2.g.wob,. I

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur

Korte Voorhout 7 
2511 CW Den Haag 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 
WWW. rij ksvastgoed bed rljf.nl

Contactpersoon
gro:2:eWob~^
Mf10:2:eW6B~| 
i1.0;2Ie..Wo6^ @rijksoverhe d

Uitsluitend per e-mail verzonden naar: 
[fOT^T^Wob; fQT2g woBj

.nl

9 december 2021
aanbieden huurovereenkomst grond t.b.v. voorzieningen 
gebouw verzorgingsplaats 5^°*]

Datum
Betreft

BTW nummer
NL8563.05.765.B.01

KVK nummer
65890604

IBAN
?rOT2.b Wot)~Geachte heerfrO’^MlWo^,
BIG

Bij besluit van 22 augustus 2017 is er door Rijkswaterstaat vergunning verleend 
aan^0|2:g:XtfO^ voor het plaatsen en behouden van een semipermanent gebouw 
op de verzorgingsplaatster huisvesting van de volgende inpandige 
voorzieningen: toilet, een zithoek en een rulmte waar klanten koffie en broodjes 
kunnen kopen, alsmede de volgende ultpandige voorzieningen: bandenpomp en 
waterkraan.

I
Ons documentnummer
4480099

Ons zaaknummer
4228844

Uw kenmerk

Aantal bijiagen
2

Hierbij ontvangt u de huurovereenkomst voor het gebruik van staatseigendom op 
de verzorgingsplaats voor het plaatsen en behouden van een
semipermanent gebouw per 1 januari 2022. De huurovereenkomst is qua looptijd 
gelijkgeschakeld met de huurovereenkomst tussen de Staat en jfjD/2fg voor
het plaatsen en behouden van een opiaadstation op dezelfde verzorgingsplaats.

De jaarlijkse huurprijs bedraagt € 
is geen BTW verschuldigd. De huurprijs is gebaseerd op een taxatierapport dat op 
verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf, directie Transacties & Projecten, Afdeling 
Verhuur is opgesteld door de heer|pj.2ve
onafhankelijk taxateur bij het Rijksvastgoedbedrijf, directie Financien & 
Bestuursadvisering, Bureau Taxaties.

per 1 januari 2022. Over deze huurprijs

], werkzaam als

Voor de waardering van het object is gebruik gemaakt van de Discounted 
Cashflow methode waarbij vanuit de exploitatie van het 'semipermanente 
voorzieningengebouw' een hulsvestingslast is vastgesteld, die door middel van het 
in aftrek brengen van de aanlegkosten en afschrijving, residueel is teruggerekend 
en verdisconteerd om te komen tot de marktwaarde van de grond. De uitkomst 
van deze methode is getoetst door het gebruik van de com,paratieve methode. Bij 
de comparatieve methode wdrdt gebruik gemaakt van referenties die enigszins 
vergeMjkbaar zijn zOals standplaatsen bij gemeenten alsmede grondprijzeh van 
vergelljkbare E-laadstations.

Pagina 1 van 2
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Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur

Voor het opnamerapport is er sprake van een afwijkende procedure ten opzichte 
van de procedure bij de overeenkomsten voor de opiaadstations. Indien u kunt 
instemmen met de huurovereenkomst verzoek ik u, voordat u de 
huurovereenkomst ondertekent, contact op te nemen met de heer10.2.e Wob van 
mijn sectie voor het maken van een afspraak om gezamenlijk het gehuurde te 
bezoeken en te inspecteren. De bevindingen, zo nodig voorzien van foto's, zullen 
worden verwerkt in het opnamerapport dat daarna separaat wordt nagezonden 
aan u en dan tegelijk met de huurovereenkomst kan worden ondertekend.

Datum
9 december 2021

0ns documentnummer
4480099

0ns zaaknummer
4228844

Nadat de beide documenten zijn ondertekend verzoek ik deze per mail te 
verzenden naar Postbus.RVB.DIVCentraal@riiksoverheid.nl. Als de 
huurovereenkomst inclusief het opnamerapport ook door mij is ondertekend, 
ontvangt u een digitale versie van de door beide partijen getekende 
huurovereenkomst.

Het bijgevoegde exemplaar van de Algemene voorwaarden kunt u behouden.

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

?t0.2.e Wob
10.2.e wob

Bijiagen:
- huurovereenkomst
- algemene voorwaarden

Pagina 2 van 2
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerle van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelanes

Bijiage 3 OPNAMERAPPORT ONGEBOUWDE ONROERENDE ZAAK

behorende bij de huurovereenkomst met zaaknummer 8m
huurcontractnummer etreffende:

een oppervlakte grond,

tussen:

1. de heer drs. lOJZAWoi), Hoofd Sectie Vertiuur & Zakelljke Lasten van de 
Afdeling Verhuur van het Rijksvastgoedbedrijf, kantoorhoudende te Den 
Haag, Korte Voorhout 7, 2511 CW, Den Haag, (Postbus 16169, 2500 BD Den 
Haag), te dezen de Staat der Nederlanden, hiertoe bevoegd op grond van het 
bepaalde in het Mandaatbeslult Rijksvastgoedbedrijf 2020 (Staatscourant 3 
maart 2020 nr. 8491), rechtsgeldig vertegenwoordigende, handelende 
namens de staatssecretarls van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelatles, 
hlema ook te noemen: "de Staat";

en

2.

Partijen verklaren hlerblj dat het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst 
in goede staat van onderhoud, dat wll zeggen zonder waameembare gebreken, 
aan huurder ter beschikking is gesteld, door huurder is aanvaard en aan de 
huurder het genot kan verschaffen dat de huurder bij het aangaan van de 
huurovereenkomst mag verwachten.

voor akkoord de Staat,
d.d.

voor akkoord de huurder.

drs.lii
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Rijksvastgoedbedrijf 
Minisierievar BinnenkndseZaken en 
KoninkriJIsrelanes

RlJksvastgoedtMsdriJf 
Directie Transacties & 
Projecten 
AfcMing Verhuur

HUUROVEREENKOMST ONGEBOUWDE ONROERENDE TAKEN
VERZORGIN6SPLAATS lOS-gfiab

Korte Voorhout 7
2S11 CW Den Haag
Postbus 16169
2SOO BD Den Haag
WWW. njksvastgoed bed rijf. nl

De ondergetekenden;

de heer IQJIe ||tob ,> Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten van de 
Afdeling Verhuur van het Rijksvastgoedbedrijf, kantoorhoudende te Den 
Haag, Korte Voorhout 7, 2511 CW, Den Haag, (Postbus 16169, 2500 BD Den 
Haag), te dezen de Staat der Nederlanden, hlertoe bevoegd op grond van het 
bepaalde In het Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020 (Staatscourant 3 
maart 2020 nr. 8491), rechtsgeldig vertegenwoordigende, handelende 
namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Konlnkiijksrelatles, 
hiema ook te noemen: *de Staat";

1.
Coniactp<«"soon
meVPSb

||pJ2.6Wob Onjksovertte d
.nl

Zeeknummer

Contractn ummer

2.

De Staat en de huurder worden In deze huurovereenkomst gezamenlijk aangeduid 
als: "partijen";

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
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KOMEN OVEREEN:

De Staat verhuurt aan de huurder, die in huur aanneemt: 
een oppervlakte grand JT0'.2.g Wbb

Zaaknummer

b Contractnummer
FTtm______j_______ _______ I________ V______ hierna te noemen:

"het gehuurde", zoals een en ander globaaj met oranje markering is aangegeven 
bp bijgaande tekening met kenmerkJ10-2.g ] van|10.2.g Wob], die als bijiage 1 
aan deze huurovereenkomst is gehecht en daarvan onderdeel uitmaakt.

De volgende bepalingen en bedingen zijn van toepassing op de verhuring:

Artikel 1. Algemene Voorwaarden
Qp deze huurovereenkomst zijn, voor zover daarvan in deze huurovereenkomst 
niet is afgeweken, van toepassing de Algemene Huurvoorwaarderi ongebouwde 
onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020, hierna te noemen: "de algemene 
voorwaarden". De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den 
Haag op 19 juni 2020 onder nummer 20/2020, en worden geacht daarvan deel uit 
te maken en zijn als bijiage 2 aan deze huurovereenkomst gehecht.
De huurder verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst dat hij een 
exemplaar van de algemene voorwaarden heeft ontvangen voor het aangaan van 
deze huurovereenkomst en dat hij de inhoud ervan geheel kent.

Artikel 2. Bestemming en gebruik
Het gehuurde is.uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voori10.2.g Wbb |

'.lAiA .BII....III.IRII. JKIMMI*. Illlll.llPfH IB UIBI.MIIMUII             '■ -"'■i iip—i-ipipwi'I"'!™—- ...... . '
1.

Partijen sluiteh de toepasselijkheid van de bepalingen ten aanzien van de 
huur van woonruimte (de artikelen 7:232 e.v. BW) en die ten aanzien van 
bedrijfsruimte (de artikelen 7:290 e.v. BW) en 'overige' gebouwde 
onroerende zaken (artikel 7:230a BW) uitdrukkelijk uit, aangezien het gaat 
om de huur en verhuur van een ongebouwde onroerende zaak en partijen 
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig die bestemming van het gehuurde voor ogen 
hebben.

2.

Artikel 3. Aanvaarding en terbeschikkingstelling
1. Partijen zullen bij aanvang van deze huurovereenkomst, althans

voorafgaande aan de terbeschikkingstelling van het gehuurde aan huurder, 
gezamenlijk een opnamerapport maken, waarin de staat van het gehuurde 

. wordt vastgelegd; Eeh kopie van het door beide partijen geparafeerde en 
bndertekende opnamerapport wordt als bijiage 3 aan deze 
huurovereenkomst gehecht en maakt daarvan onlosmakelijk deel uit. De
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kosten van het opstellen van het opnamerappbrt komen voor rekening van 
de Staat.
Het gehuurde wordt opgeleverd door de Staat en aanvaard door de huurder 
in de staat zoals is aangegeven in het opnamerapport zoais bedoeid in iid 1. 
De huurder heeft het gehuurde voor het aangaan van deze 
huurovereenkomst grondig geinspecteerd teneinde na te gaan of het 
gehuurde geschikt is voor het tussen partijen in artikel 2 van deze 
huurovereenkomst overeengekomen gebruik en heeft de Staat hieromtrent 
voiiedig geinformeerd.

2.

3. Zaaknummer

Contractnummer

Artikel 4. Duur en ingangsdatum
1. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van|TD.2.g |

I , , ingaande opP0.^.g\A/ob. | (hierna te noemeiWOde
huuringangsdatum") en eindigende op|10.2.g Wob|. Na afioop van de 
overeengekomen huurtermijn eindigt deze huurovereenkomst van 
rechtswege zonder dat. daartoe opzegging. noodzakeiijk.is.

2. TD.2.g Wob ^ ■; ' ^

S;'i SV.;.

Artikel 5. Ontruiming en opievering

1. De huurder is gehouden het gehuurde uiteriijk op [10.2.g Wob
leeg, ontruimd en gebruiksvrij aan de Staat op te ieveren, een en ander met 
inachtneming van het bepaaide in artikei 17 van de aigemene voorwaarden.

2. Partijen komen overeen dat, indien de huurder niet tijdig dan wei niet voiiedig 
voidoet aan de uit hoofde van iid 1 van dit artikei op hern rustende 
ontruimings- en opieveringsverplichting, hij eeri direct opeisbare boete aan de 
Staat verschuidigd is ter hoogte van|10T2T5ni^ob; 
kaienderdag dat hij hiermee in gebreke biijft, een gedeeite van een dag 
daaronder begrepen, een en ander onverminderd het recht van de Staat op 
nakoming en/of aanvuilende schadevergoeding. Artikel 6:92 lid 2 BW is niet 
van toepassing.

per

Artikel 6.
Het huurjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het daaropvoigende 
jaar.

Huurjaar

Artikel 7. Huurprijs, omzetbelasting, indexering en herzjenjng huurprijs
1. De huurprijs bedraagt op de huuringangsdatum[10.2TFiWoB^

(€ pb-TO^) per jaar.
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De Staat zal aan de huurder geen omzetbelasting (BTW) in rekening 
brengen. Indian de Beiastingdienst van oordeei is dat toch omzetbelasting 
(BTW) verschuldigd is, wordt de huurprijs geaeht exclusief omzetbelasting 
(BTW) te zijn.
De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari, voor het eerst per 1 januari 2023, 
worden gemdexeerd overeenkomstig artikel 3 van de algemene 
voorwaarden.
De huurprijs kan voor de eerste maal worden herzien per 1 januari 
2025 overeenkomstig artikel 4 van de algemene voorwaarden.

2.

3. Zaaknummer

Contra ctnummer

ITUX14.

Artikel 8. Tijdstip en wijze van betaling huurprijs
1. De huurder dient de huurprijs voor of uiterlijk op 1 januari van elk jaar aan 

de Staat te betalen.
2. De betaling van de huurprijs moet plaatsvinden door middel van een 

automatische incasso dan wel met gebruikmaking van een door de Staat aan 
de huurder toe te zenden factuur door storting of overschrijving op 
rekeningnummer|r0.2Tb WOb.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf te Den 
Haag" onder vermelding van het contract- en factuurnummer.

3. De eerste betaling van de huurder heeft betrekking op het tijdvak 1 januari
2022 tot en met 31 december 2022. Het over deze eerste betaalperiode 
verschuldigde totaalbedrag bedraagt[1'072T5^\/y5b -' .j (€C°,7^'^^). De
huurder is gehouden dit bedrag uiterlijk op 1 januari 2022 te betalen.

4. Door toezending van een factuur of betaling van de huurprijs na het einde 
van de huurovereenkomst of na het tijdstip waarop de huurprijs kan worden 
herzien, ontstaat geen recht op verlenging van de huurovereenkomst 
respectievelijk op een ongewijzigde huurprijs voor de daaropvolgende 
periode.

] ten name van "Ministerie van

Artikel 9: Bodemverontreiniging
1. Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op 

en/of in de bodem van het gehuurde hogere concentraties van schadelijke 
stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is 
gelet op de Achtergrondwaarden van het Besluit- en de Regeling 
bodemkwaliteit, voor zover het de vaste bodem betreft, en gelet op de 
Streefwaarden grondwater uit de Circulaire bodemsanering 2013, voor zover 
het grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende 
algemeen gangbare kwaliteitseisen.

2. De Staat en de huurder hebben met het oog op deze verhuring geen 
onderzoek laten instellen naar de eventuele aanwezigheid van 
bodemverontreiniging.

3. Als gedurende de looptijd van deze huurovereenkomst blijkt dat er sprake is 
van bodemverontreiniging dan levert dit geen gebrek op in de zin van artikel 
7:204 BW.

4. De Staat is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de huurder lijdt als 
gevoig van.de aanwezigheid van bodemverontreiniging in het gehuurde. 
EVenmin kan de huurder aanspraak maken op huurprijsvermindering indien 
sprake is van de aanwezigheid van bodemverontreiniging in het gehuurde.

5. De huurder zal alle bij deiingebruikname van het gehuurde en gedurende de 
looptijd van deze huurovereenkomst geconstateerde bodeitiverontreinigingen 
terstond melden bij de Staat.
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De huurder zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat de bodem Van 
het gehuurde gedurende de looptijd van deze huurovereenkomst wordt 
verontreinigd.
De huurder is gehouden elke bodemverontreiniging die gedurende de looptijd 
van deze huurovereenkomst ontstaat steeds direct te melden bij de Staat en 
het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming, steeds direct conform de 
aanwijzingen van het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming ongedaan 
maken en in dit verband aan het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming 
overlegde rapportages en van het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming 
ontvangen beschikkingen ook direct aan de Staat overleggen. De hier 
bedoelde verplichting voor de huurder om een verontreiniging direct en op 
eigen kosten ongedaan te maken geldt niet wanneer de huurder kan aantonen 
dat de verontreiniging in redelijkheid niet aan hem kan worden toegerekend. 
Indien de huurder de verplichting als bedoeld in lid 7 van dit artikel niet 
nakomt is hij gehouden om direct na het eindigen van de huurovereenkomst 
op zijn kosten en in overleg met de Staat door een specifiek gekwalificeerde 
en van partijen onafhankelijke instelling een onderzoek te laten instellen naar 
de aard en omvang van eventuele verontreinigingen in de bodem van het 
gehuurde.
De huurder is jegens de Staat aansprakelijk voor de kosten van het ongedaan 
maken van elke gedurende de looptijd van de huurovereenkomst ontstane 
verontreiniging van de bodem van het gehuurde en voor alle andere schade 
(waaronder waardevefmindering van het gehuurde) en kosten waarmee de 
Staat als gevolg van die verontreiniging wordt geconfronteerd, tenzij hij kan 
aantonen dat de verontreiniging in redelijkheid niet aan hem kan worden 
toegerekend.
Zolang een bodemverontreiniging als bedoeld in lid 8 van dit artikel niet 
blijkens een beschikking van het Bevoegd Gezag Wet Bodembescherming 
conform diens aanwijzingen ongedaan is gemaakt, wordt deze 
huurovereenkomst geacht door te lopen.

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transactles &
Projecten
Afdeling Verhuur

6.

7.
ZaakViummer
aszgl-
Contractnummer

8.

9.

10

Artikei 10. Bijiagen
1. Bij deze huurovereenkomst behpren de volgende bijiagen:

?oBl;1. tekening met nummer[10.2.g | van
2. de algemene voorwaarden;
3. het opnamerapport.
De in lid 1 genoemde bijiagen maken integraal onderdeel uit van deze 
huurovereenkomst. In geval van strijdigheid tussen deze huurovereenkomst 
en een van bovenstaande bijiagen prevaleert deze huurovereenkomst.

2.
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Aldus opgemaakt en getekend ter respectievelijke woonplaatsen op

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

De huurder,
Zaaknummer

Contractnummer

rfi?:2:e~Wogr^
Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Voor akkoord ontvangst en toepassing Algemene Huurvoorwaarden ongebouwde 
onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020:

iTOT^-TeWF]
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10.2.eWob
10.2.eWob
10.2.eWob
huuraanbod locatieA1 Liempde 
donderdag 9 december 2021 14:39:37 
Aanbiedinasbrief”^*"* 20211209.pdf 
Alaemene huutvoorwaarden nr 20-2020.pdf 
huurovk arond seminermanent oebouw .pdf
opnamerapport vzp

tek 4458824 Uti-12-2021.pdf

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

t0i2gwab ■ Pdf
1024 web

Geachte mevrouw 10.2.eWob ,

Dank voor uw bericht.
Het verlof van de heer''°2ev\fob (.Qt begin januari 2022 mag nu niet weer leiden tot uitstel van 
het huuraanbod. Om die reden stuur ik - in drie, per locatie afzonderlijke mailberichten - het 
huuraanbod toe.

Naast de aanbiedingsbrief zijn eveneens bij deze mail ingesloten een:
1. Huurakte
2. Tekening (bijiage 1)
3. CONCEPT opnamerapport (bijiage 3)
4. Exemplaar van de Algemene huurvoorwaarden (bijiage 2)

Het opname rapport is in concept omdat ik u verzoek om - overeenkomstig het in de brief 
gestelde - over de plaatselijke opname met de heeri°'2®wbb contact op te nemen. Wanneer u 
vragen hebt over andere zaken betrekking hebbende op dit aanbod dan verzoek ik u er 
rekening mee te houden dat in principe daar op zijn vroegst begin januari door de heerwbb 
op gereageerd zal worden.

U\Ar geduld over de afhandeling en de codperatieve samenwerking met de heer''°'2®'''*>i^ wordt 
dezerzijds zeer gewaardeerd.

Met dit mailbericht meen ik u voorlopig voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Senior Adviseur

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

Ml0.2.eWob (b.g.g.: 10.2.e Wob )
10.2.e Wob ^niisoverheid.nl

-r-asni'jweger-

Bereikbaar op 10.2.6 Wob
Het Rijksvastgoedbedrijf reaiiseert 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.

RiJ ksvastgoedbed ri j f
Minfs»r/e van Binnenlandse Zaken en
KonlnkrijksrelaUes

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link:
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https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/veillnglangsnjkswegen

Dit bencht kan informahe bevatten die met voor u is bestemd Indian u met de geadrssseerde bent of dit bericht abusievehjk aan u is 
toegezonden wordt u verzccht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade van we ke aard ook die verband houdt met nsico s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
benchten.
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks Inherent in the electronic transmission of messages

TTr2.g wob<10.2.eWobVan: 10.2.e Wob 
Verzonden: maandag 6 december 2021 14:13 
Aan: io.2.eV\tobio2ewM) <-10.2.6 Wob rijksoverheid.nl>; 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob (5)Rijksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob @Rijksoverheid.nl>
10.2.g wob

Beste 10.2.e Wob,
Kunnen jullie mij laten weten wanneer we meer horen over de overeenkomst zodat we 
door kunnen met de voorbereidingen.

Veel dank. 
Hartelijke groet,
10.2.eWofa

10.2.6 Wob
10.2.gwob

+10.2.eWob/10.2.e Wob itSfastned.nl

Op do 25 nov. 2021 om I3:55 schreef 10.2.6 Wob
<10.2.6 Wob 10.2.g wob>:

En bijgaand ook de tekeningen voor^*^'^'^'''®*’.

Met vriendelijke groet,
10.2.eWob

10.2.6 Wob
10.2.g wob

*10.2.6 Wob 10,2.e Wob 10.2.g

Op do 25 nov. 2021 om 12:02 schreef Chrissy Schekkerman
10.2.g wob>;<10.2.6 Wob

lO.Z.eWbtiBeste

Het afstemmen duurde lets langer dan gepland - ik ga er vanuit dat jullie op basis
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hiervan nu snel een huurprijs af kiinnen geven?

Veel dank.

1*4 aQ||o.2jniiotr

W2.g1il3lf7l0.2.eWob io.2.giw

Op vr 8 okt. 2021 om 14:31 schreef WOD
402;eWB'~^3rpraB>:

Beste

Wij zijn bezig met de tekeningen voor de parkeerplaatsen. Ik stuur je ze zsm toe.

Harteliike groet.
2.e

le

.2.«1IWf7i02.eWob 102.g

' 30 sep. 2021 om 09:56 schreef.(tpy6
|]®e ' i@rijksoverheid.nl>:

Goedemorgen

Zojuist heb Ik geprobeerd je even te bellen naar aanlelding van onderstaande mall 
maar helaas kreeg Ik je niet te pakken. Het woord 'belemmering' In mijn e-mall was 
wat ongelukkig gekozen. Ik bedoelde met 'belemmering' dat het sterk de voorkeur 
heeft om de huurovereenkomst in e4n keer goed neer te zetten In plaats van eerst 
een huurovereenkomst sluiten en de parkeerplaatsen even later In een allonge 
regelen, terwiji nu al bekend is dat deze parkeerplaatsen gelet op de bescNkking 
gerealiseerd moeten worden. Bijgaand alvast een concept m.b.t. locatie 
heb de huurprijs nog niet opgenomen in de overeenkomst, omdat deze kehbaar wordt 
gemaakt bij het officiSle aanbod. Voor de andere locaties zai dit concept eveneens de 
basis zijn.

. Ik

mis ik op dit moment hoe dan ook nog een tekening 
met duidelijke huurgrenzefT^n locatie, dus niet alleen specifiek van de 
parkeerplaatsen. In de beschikkingen zie ik wel wat staan over het gebrulk en de 
hoeveelheld m^ maar op basis daarvan kan Ik nog niet het gebrulk bepalen. Voor 
bijvoorbeeld de opiaadstations ontvang Ik altijd een overzichtstekening van de locatie 
met daarop de huurgrenzen (in PDF en DWG). Is het nu ook mogelljk om een 
dergelljke tekening aan te leveren en daarbij zie Ik dan graag ook de parkeerplaatsen 
meegenomen.

Volgens mlj kan, als het oppervlak vaststaat, daarna het aanbod officieel gedaan 
worden. Hopelijk is het zo wat duldelljker en anders ben Ik bereid teiefonisch 
toelichting te geven.

Wat betreft

Met vriendelijke groet.
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10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

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

Tl0.2.e Wob El0.2.eWob (Srnksoverheid.nl W httD://www.riiksvastaoedhedrlif.nl

Werkdagen: 10.2.6 Wob

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiHe voor zijn gebruikers en zet gebouwen 
en terreinen
in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van 
beieidsdoeten.

Rijksvastgoedbedrijf
M/nisterie van Binnenlandse Zoten en
Koninlcrijksrelaiies

Vanrmze Wob i <10.2.e Wob
Verzonden: woensdag 22 September 2021 12:19
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob (5)riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob
<10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob ; '•02.9 wob

10.2.g wob>

10.2 e WObBeste

Dank voor je bericht, al verbaast het mij wel. Vanuit de RVB hebben wij steeds 
begrepen dat geen aanvullende informatie meer nodig was om tot een voorstel te 
komen. De heer^®-^ ®'^°^ heeft eerder aangegeven dat hij verwachtte medio juli 
een voorstel te kunnen doen. Ook toen is niet gerefereerd naar de 
parkeerplaatsen.

De parkeerplaatsen ztillen worden opgepakt met RWS - op basis daarvan kan de 
huurovereenkomst daarna alsnog worden aangepast. Dit gebeurd vaker bij andere 
huurovereenkomsten en hoeft geen belemmering te vormen. De rechter heeft de 
RVB 30 dagen gegeven om met een voorstel te komen - het verstrijken van deze 
termijn is inmiddels meer dan vier maanden geleden. Om nu te zeggen dat de 
parkeerplaatsen een belemmering vormen komt dan ook een beetje tlauw op ons 
over en maakt het niet gemakkelijker om begrip op te brengen. Ik hoop dat de 
RVB dit begrijpt. Voor nu zouden we heel graag een voorstel namens de RVB 
ontvangen zodat we weten waar we rekening mee kunnen houden qua 
voorwaarden.

Ik ben altijd telefonisch beschikbaar voor overleg.

Met vriendelijke groet.
10.2.eWob

m
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10.2.eWob
10.2.g wob

10.2.g ViK^'10.2.eWob 10.2.eWob

Op di 21 sep. 2021 om 16:18 schreefi 0.2.6 Wob 
<10.2.6 Wobgriiksoverheid.nl>:

Beste '•0'2®v\tob^

Bedankt voor uw bericht. Ik zal intern even overleggen of er een concept gedeeld 
kan worden en ik hoop daar z.s.m. op terug te komen,
Ik kan u wel meedelen dat de huurovereenkomsten goed vorderen en naar 
verwachting in de afrondende fase zijn.

Voor 10.2.g wob
vergunningen de randvoorwaarde staat dat er 5 parkeerplaatsen bij het 
voorzieningengebouw moeten worden aangelegd. Dat betekent dat de ondergrond 
t.b.v. de parkeerplaatsen onderdeel wordt van de huurovereenkomst. Als bekend is 
waar en hoe deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd moet dit meegenomen 
worden in de concept huurovereenkomsten en vormt dit punt geen belemmering 
meer voor het aanbieden van de overeenkomsten.

geldt daarnaast -zoals eerder opgemerkt- dat in de

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke hasten

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

Tl0.2.eWob El0.2.eWob @ri1ksoverheid.nl W httD://www.riiksvastaoedhedriif.nl

Werkdagen: 10.2.6 Wob

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

Rijksvastgoedbedrijf
M/nfsterie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

<10.2.e WobVan: 10.2.e Wob 
Verzonden: donderdag 16 September 2021 11:17 
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (SRIiksoverheid.nb: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob t5)Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

10.2.g wob

10.2.g wob
1

Geachte heer 10.2.6 Wob

Heb je al een update mbt de status van de overeenkomsten? Misschien een
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concept? Wij zijn namelijk erg benieuwd naar de commerciele voorwaarden 
van de overeenkomst.

Ijt0.2:il86g i

Ml^0.2.eWttf7]t
0.2.eWob i02.g

wo 8 seg^2021 om 17:35 schreef||^2.
PEe

Beste

ODM-sMJ g ^t*

Veel dank voor het reageren.

-1 oktober is prima 2021 lijkt ons prima.
- Voor wat betreft de parkeerplaatsen - die gaan we zeker aanleggen. Op dit 
moment zijn ze nog niet afgestemd en ingetekend. Als we dit rond hebben 
laten we het weten en kuimen we de huurovereenkomst daarop aanpassen.

Hartelijke groet.

^.2.g

W2.eWftf7H0.2.eWob

ma 30 ana. 2021 om 17:34 schreef l
@iijksQYerhfiid.iil>:

Geachte mevrouw lOX© WfOb

Bij afwezigheid van 
medewerker verhuur 
verhuur van grond t.b.v. de aanvullende voorziening.
Ik kan u meedelen dat de taxaties voor de huurprIJs zijn afgerond en de 
concepten voor de huurovereenkomsten zijn opgemaakt. Deze concepten 
moeten nog een controie dooriopen en er staan ook nog enkeie vragen open.

Het is wel zo praktisch om de vragen die u waarschijniijk kunt beantwoorden 
nu gelijk aan u te stellen.
De eerste vraag is wat een redeiijke ingangsdatum is voor de 
huurovereenkomsten. In de concepten Is uitgegaan van 1 September 2021 
maar dat Is gelet op dat datum van vandaag is dat wel erg kort dag. Is het 
een Idee om 1 oktober 2021 aan te houden?
De tweede vraag gaat over de beschjkkin^en voor 
beschikkingen staat dat er tussen 
plaatsvinden over de voorwaarden ^ a^ belde vergunningen is gekoppeld 
door RWS, namelijk de aanwezigheid van 5 parkeerplaatsen bij de shop. 
Indlen deze parkeerplaatsen moet aanleggen is het voor de hand

e
316<

de heer|^^|l||A reageer ik graag even op uw mail. Als 
r ben ik betroKicen bij het proces om te komen tot een

ICMMIIilUlllHBl
en RWS nog afstemming moet

. In beide
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liggend dat deze grand ook wordt meegenomen in de huurovereenkomst. 
Heeft deze afstemming met RWS plaatsgevonden en zo ja, wat is de uitkomst 
daarvan?

Gelet op de onderstaande mailwisseling durf ik u geen exacte datum meer te 
noemen waarop de huurovereenkomsten zullen worden aangeboden, maar ik 
hoop dat het bovenstaande duidelijk maakt dat de kwestie onze aandacht 
heeft en dat we proberen zo spoedig mogelijk de zaak af te ronden.

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

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

Tl0.2.eWob El0.2.eWob @ri1ksoverheid.nl W 
htto://WWW. riiksvastQoedbedriif.nl

Werkdagen: 10.2.6 Wob

Het RVB 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
W/nfsterie van Binrten/andse Zaken en
KoninkrijksTthties

Van:10.2.e Wob
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 11:32
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl>
CC:10.2.eWob <10.2.e Wob (5)Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob (5)riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob 10.2.g wob>

10.2.g wob

Geachte

Sorry dat ik nog een keer e-mail maar is het mogelijk om te vertellen 
wanneer wij het voorstel voor de huurovereenkomst krijgen?

Met vriendelijke groet,
10.2.eWob

H
I

10.2.6 Wob1

j 10.2.gwob
I ^ ....
I +10.2.eWob710.2.eWob 10.2.g W0

Op WO 18 aug. 2021 om 10:50 schreef 10.2.6 Wobi
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10.2.g wob>:10.2.eWob
Geachte

<

Hopelijk heeft ii een goede zomer. Wij zijn heel benieuwd naar het 
voorstel voor onze shops - medio juli is inmiddels een maand geleden. 
Heeft Li een update voor ons?

Met vriendelijke groet.
10.2.eWob

10.2.e Wob
! 10.2.gwob
i

+10.2.eWob 10.2.eWob 10.2.g wob
i

I
I

Op do 17 jun. 202! om I 1:22 schreef 10.2.6 Wob
<10.2.6 Wob

Geachte heer e Wob^
10.2.g wob

Veel dank voor uw reactie. Het zou heel fijn zijn als we medio juli 
een voorstel hebben liggen. Mochten jullie eerder lets hebben dat 
jullie kunnen delen dan zou dat ook heel fijn zijn. We w'achten met 
smart (zeker ook gelet op de 30 dagen termijn uit het vonnis van 14 
april).

Met vriendelijke groet.
10.2.6 Wob

m

10.2.e Wob
I 10.2.gwobI
j! 10.2.gw®^+10.2.6 Wob /10.2.e Wob
I

i
Op do 17 jun. 2021 om 08:31 schreef 10.2.6 Wob 
10.2.e Wob f/:rijksoverheid.nl>:
Geachte mevrouw 10.2.6 Wob ,

Dank voor uw e-mail bericht. Helaas heeft mijn reactie niet eerder 
kunnen plaatsvinden.

<

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft intern taxateurs betrokken voor het 
vaststellen van een marktconforme huurprijs. Mocht u inmiddels 
nadere uitwerkingen hebben - aanvullend op de informatie die u in het 
publiekrechtelijk traject heeft overgelegd aan Rijkswaterstaat - met 
betrekking tot de uitvoering van de aanvullende voorzieningen bij de 
drie locaties, en u wilt die met het Rijksvastgoedbedrijf delen, dan 
wordt dat op prijs gesteld. Zodra advies over de huurprijs is ontvangen 
en dit is beoordeeld, zal u een aanbod voor het gebruik worden 
gedaan. Ik verwacht medio juli met een aanbod te kunnen komen.

I
I

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben gei'nformeerd en 
dank u voor uw geduld.

j

I I
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Met vriendelijke greet.

10.2.e Wob
Senior Adviseur

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

MiO.ZeWob (b.g.g.; 10.2.eWob )
10.2,e Wob @nikspverheid.ni

A.--i«:svastgQedbedriif.nl/ve:!:-!i7i.i--^5r

Bereikbaar opi0.2.e Wob
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet 

gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op 

basis van beleidsdoelen.

I!
Ri j Itsvastgoedbed ri j f
Mlnfsterfe van Binnenlandse Zafeen en
Koninkrijksrelaties

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link:
httDs://w ww.riiksvastgoedbedriif.nl/veilinglanesriiksweeeni 1

I
Dit bench! kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent 
of dll bericht abusievelijk aan u is toegezonden. word! u verzoch! dat aan de afzender te meiden 
en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke 
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van benchten. 
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or 
if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the 
message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages

I
!

I

Van: 10.2.e Wob 
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 10:39 
Aan: 10.2.e Wob 10.2.6 Wob f5)Riiksovprheid.nl> 
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob 10.2.g wob>

10.2.g wob

Geachte heer e Wob^

Zou u ons een update kunnen geven wanneer wij meer informatie 
kunnen verwachten rondom het voorstel wijziging huurcontract in 
verband met de aanvullende voorzieningen?

Veel dank en fijne dag.
10.2.eWob

I
i !

I I 10.2.6 Wob
jo.2.g wob

i
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10.2.g wob
-10.2,eWob 10.2,eWob 10.2.g wob

Op do 6 mei 2021 om 13:07 schreefil0.2.6 Wob
10.2. e Wob « rijksoverheid.nl>:
Geachte mevrouw 10.2.e Wob ,
Ik heb u net een paar keen proberen te bellen. Helaas krijg ik geen 
contact. Wellicht kunt u mij bellen.
Inmiddels heb ik wel al aanvullende documentatie behorende bij het 
proces van de wbr-vergunning ontvangen van RWS. Ik heb daarmee 
momenteel geen openstaande vragen voor u/IO-^-gwob 
Graag laat ik het aan u om eventueel toch nog telefonisch contact 
met mij op te nemen.
Uw eventuele reactie wacht ik af.
Met vriendelijke groet,
10.2. eWob
Senior Adviseur

<

Van: 10.2.e Wob
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 10:41
Aan: 10.2.6 Wob 10.2.g wob>

10.Zg wob
<10.2.6 Wob

Onderwerp: RE: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob 
Geachte mevrouw 10.2.e Wob ,
Dank voor uw snelle reactie. Donderdag om 13:00 uur zal ik u 
bellen.
Ik heb niet echt een lijstje dat ik door kan sturen. Van belang is dat 
bij het privaatrechtelijk regelen, rekening wordt gehouden met alle 
zaken die in het voorgaande traject zijn gewisseld (met RWS). Ik 
heb de uitvraag ook bij RWS neergelegd. Het betreft dan de coffee 
corner op de Iocatie10.2.g wob.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan tekeningen, kadastrale gegevens, 
grootte van de in te nemen oppervlakte en (exacte) locatie 
aangegeven op een situatietekening.
Van de Iocaties10.2.g WOb 
door RWS reeds aan mij zijn gestuurd.
Tot donderdag.
Met vriendelijke groet,
10.2.eWob 
Senior Adviseur

moet ik aannemen dat alle info

Van: 10.2.6 Wob 1 <10.2.6 Wob 10.2.g wob>
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 10:13
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)Riiksoverheid.nl>

10.2.g wobOnderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob 
Geachte heer e Wob^
Dank voor de felicitaties. Ik kom nu pas toe aan mijn inbox dus 

voor 9 uur vandaag is niet gelukt. Zou donderdag om 13.00 uur 
in uw agenda passen?
Is het eventueel mogelijk om mij van te voren een lijstje door te 
sturen met de aanvullende gegevens die u nodig heeft. De 
aanvraag is lang geleden gedaan als gevolg waarvan ik niet alle 
kennis in een eigen dossier of hoofd heb zitten.
Veel dank.
Hartelijke groet.
10.2.6 Wob

li
I

Op di 4 mei 2021 om 08:06 schreefi 0.2.6 Wob
10.2.e Wob'aTijksoverheid.nl>:

i

<
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Geachte mevrouw fOae W 
Dank voor uw e-mail bericnt 
Graag heb Ik met u contact naar aanleiding van het voor 
gunstig uitgepakte vonnis van de rechtbank ten aanzien van de

"2]. Proficiat met dat behaalde

i'

locatles
resultaat.
Om 09:00 uur heb Ik een kort Intern overleg over deze zaken. 
Wanneer het mogelijk Is, heb ik graag voor 09:00 uur contact met 
u. Ik kan mlj voorstellen dat op een zo korte termijn contact met 
elkaar niet past In uw agenda. In dat geval vemeem ik graag 
wanneer vanmorgen (vanmiddag heb Ik diverse overleggen) voor 
u een beter contact moment uit komt. Mocht ook vanmiddag niet 
uitkomen voor u, dan hoop Ik dat donderdag een geschikt 
moment is te vinden.
Graag verneem Ik wanneer het u schikt.
Tijdens het contact met u zal ik in leder geval verzoeken om 
aanvullende gegevens (bijvoorbeeld aanvraag wbr-vergunning) 
met betrekking tot de mobiele coffee comer als aanvullende 
voorziening bij uw Opiaadstatlon op de iocatle |
Woerden.
Uw reactle zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendeiijke greet.

:e

Senior Adviseur

<Ttr7:eWoB'Van: I
Verzonden: maandag 3 mei 202111:46 
Aan: 102.6 Wob <|IO^.e|Pffi@RiiksQverheid.nl> 
Onderwerp: Terugbel verzoek|P3if.e^j^X j 
Geachter heeri^^*||
Mijn colleg«|[02^ej 
bellen. Uit uw voicemail begxeep ik dat u vandaag vrij bent. 
Zou u mij kuimen laten weten wanneer schikt om te bellen? 
Veel dank.

l.e|

heeft mij verzocht u terug te

Dit benefit kan informabe bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit 
benefit abusieveiijk aan u is toegezonden, vwxdt u verzoetit dat aan de afeender te melden en het bencht te 
venv ^ren De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband 
tioudt met nsico's verbonden aan het etekUOTisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you If you are not ttie addressee or if ttiis 
message was sent to you by rrast^e, you are requested to inform the sender and delete the message The 
State accepts no liability for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages

Dit bencht kan mformatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of <St bencht 
abusievel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bencht te veiwi|deren De 
Staat aanvaardt geen aansprakeiiikheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

! aan het elektronisch verzenden van benchten
i This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was 
; sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability 
‘ for damage of any kind resufting Itot the nsks inherent in the electronic transmission erf messages



Doc. 022a

I Rijksvastgoedbedrijf 
J Ministerie van Binnenhndse Zaken en 
I Koninkrijksrelaties

1

[fOT2.g wo6]____
T.a.v. .de heerjT0.2.e WoB | 
1072. gwob

Ri j ks vastgoed bed ri jf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuurb Korte Voorhout 7 
2511 CW Den Haag 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon
frcr2Te~Wob |

M j10:2:e~Woin 
30.2’e :Wob*n@''Uksoverhe d

Uitsluitend per e-mail verzonden naar:
T0T2.g wo^ffCQTe^WoB

.n!

9 december 2021

aanbieden huurovereenkomst grond t.b.v. voorzieningen 
gebouw verzorgingsplaatSf°^^™^i

Datum
Betreft

BTW nummer
NL8563.05.765.B.01

KVK nummer
65890604

IBAN
giEfebiWdB'
BIC

0ns documentnummer
jTCTzD’woa

Geachte heer^0T2’pl/VoB
I___ ft, I

Bij besluit van 25 juni 2019 is er door Rijkswaterstaat vergunning verleend aan 
fFf^.g woB] voor het plaatsen en behouden van een semipermanent gebouw op 
de verzorgingsplaats J 
voorzieningen: toilet, een zithoek en een ruimte waar klanten koffie en broodjes 
kunnen kopen, alsmede de volgende uitpandige voorzieningen: bandenpomp en 
waterkraan.

?fcr2,g woBj ter huisvesting van de volgende inpandige
Ons zaaknummer

Uw kenmerk

Aantal bijiagen
2

Hierbij ontvangt u de huurovereenkomst voor het gebruik van staatseigendom op 
de verzorgingsplaats^ 
semipermanent gebouw per 1 januari 2022. De huurovereenkomst is qua looptijd 
gelijkgeschakeld met de huurovereenkomst tussen de Staat en ^0~2:g;WoBl voor 
het plaatsen en behouden van een opiaadstation op dezelfde verzorgingsplaats.

iTCrZg WO voor het plaatsen en behouden van een

De jaarlijkse huurprijs bedraagt €j'*0J2:gW5^ pgr 1 januari 2022. Over deze 
huurprijs is geen BTW verschuldigd. De huurprijs is gebaseerd op een 
taxatierapport dat op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf, directie Transacties & 
Projecten, Afdeling Verhuur is opgesteld door de heerp[^(Ze;\i\S^ , : ., |
.. 77:,I, werkzaam als onafhankelijk taxateur bij het Rijksvastgoedbedrijf,
directie Financien & Bestuursadvisering, Bureau Taxaties.

Voor de waardering van het object is gebruik gemaakt van de Discounted 
Cashflow methode waarbij vanuit de exploitatie van het voorzieningengebouw een 
huisvestingslast is vastgesteld, die door middel van het in aftrek brengen van de 
aanlegkosten en afschrijving, residueel is teruggerekend en verdisconteerd om te 
komen tot de marktwaarde vap de grond. De uitkomst van deze methode is 
getoetst door het gebrujk van de comparatieve methode. Bij de comparatieve 
methode wordt gebruik gemaakt van referenties die enigszins vergelijkbaar zijn 
zoals standplaatseri bij gemeenten alsmede grondprijzen van vergelijkbare E- 
laadstations.

Pagina 1 van 2
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Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur

Voor het opnamerapport is er sprake van een afwijkende procedure ten opzichte 
van de procedure bij de overeenkomsten voor de opiaadstations, Indian u kunt 
instemmen met de huurovereenkomst verzoek ik u, voordat u de 
huurovereenkomst ondertekent, contact op te nemen met de beer 10.2.e Wob van 
mijn sectie voor het maken van een afspraak om gezamenlijk het gehuurde te 
bezoeken en te inspecteren. De bevindingen, zo nodig voorzien van foto's, zuiien 
worden verwerkt in het opnamerapport dat daarna separaat wordt nagezonden 
aan u en dan tegelijk met de huurovereenkomst kan worden ondertekend.

Datum
9 december 2021

Ons documentnummer 
102 b wob

Ons zaaknummer 
t02bwob

Nadat de beide documenten zijn ondertekend verzoek ik deze per maii te 
verzenden naar Postbus.RVB.DIVCentraalOriiksoverheid.nl. Nadat de 
huurovereenkomst ook door mij is ondertekend, ontvangt u een digitale versie 
van de door alle partijen getekende huurovereenkomst.

Het bijgevoegde exemplaar van de Algemene voorwaarden kunt u behouden.

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

10.2.eWob
Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Bijiagen:
- huurovereenkomst met tekening
- algemene voorwaarden

Pagina 2 van 2
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Rijksvasigoedbedrijf
MJnisterfe van Bimenlandse Zaken en
Koninkrijksrelanes

Rijksvastgoedbedrijf 
Diracbe Transacties & 
Projecten 
Afdelmg Verhuur

Bijiage 3

behorende bij de huurovereenkomst met zaaknummerJ||MiflB» 
huurcontractnummerB|K§J, ingaande op 1 Januari 2w3zSBetreffende:

OPNAMERAPPORT ONGEBOUWDE ONROERENDE ZAAK

Korte Mx)rhout 7 
2S11 CW Oen Haag 
P(»tbus 16169 
2500 BD Den Haag 
WWW .ri^csvKtgoedbedrijf. rd

een o

Contactpersoon

fomm» y,,';
MfOiteii^^
|0^.eWob ^OrijksovBfhed
.nl

tussen;
Zaakmimfner

RMQIde heer|OJ^e |f|f^ Hoofd Sectie Verhuur & Zakelljke Lasten van de 
Afdeling Vertiuur van het Rijksvastgoedbedrijf, kantoorhoudende te Den 
Haag, Korte Voorhout 7, 2511 CW, Den Haag, (Postbus 16169, 2500 BD Den 
Haag), te dezen de Staat der Nedertanden, hlertoe bevoegd op grond van het 
bepaalde in het Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020 (Staatscourant 3 
maart 2020 nr. 8491), rechtsgeldig vertegenwoordigende, handelende 
namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
hiema ook te noemen: "de Staat";

1.
CoiHractn lammer

en

2.

Partijen verklaren hierbij dat het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst 
in goede staat van onderhoud, dat wil zeggen zonder waameembare gebreken, 
aan huurder ter beschikking is gesteld, door huurder Is aanvaard en aan de 
huurder het genot kan verschaffen dat de huurder bij het aangaan van deze 
overeenkomst mag verwachten.

voor akkoord de huurder.voor akkoord de Staat, 
d.d.

iOJleWm
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Rijksvastgoedbedrijf 
Mfnlsterfcvan BInnenlandse Zakai en 
Koninkrijksrelaties

RiJksvastgocKibedrilf 
Directie Transacties & 
Projecten 
Afdeitog Vertiuur

HUUROVEREENKOMST ONGEBOUWDE ONROERENDE ZAKEN 
VERZORGINGSPLAATS

Korte Voorhout 7 
2511 CW Den Haag 
Postbus 16169 
2500 BO Den Haag 
WWW .rijksvastgoedbedrijf. ni
Contactpersoon

u3»li0bi>
lOaltfi Wob ^ Orijksoverhe d

De ondergetekenden:

1. de heer|g^.e||M^.j, Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten van de 
Afdeling Verliuur van het Rijksvastgoedbedrijf, kantoorhoudende te Den 
Haag, Korte Voorhout 7, 2511 CW, Den Haag, (Postbus 16169, 2500 BD Den 
Haag), te dezen de Staat der Nederlanden, hiertoe bevoegd op grond van het 
bepaalde In het Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020 (Staatscourant 3 
maart 2020 nr. 8491), rechtsgeldig vertegenwoordigende, handelende 
namens de staatssecretaris van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
hiema ook te noemen: "de Staat";

M

.nl

Zaaknummer

Contnictn ummerfBiy
2.

De Staat en de huurder worden in deze huurovereenkomst gezamenlijk aangeduid 
als: "partijen";

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
■r T

i

'I

^1
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Ri j ks vastgoed bed ri jf
Directie.Transacties &
Projecten'
Afdeling Verhuur

KOMEN OVEREEN:

De Staat verhuurt aan de huurder, die in huur aanneemt: 
een oppervlakte grond,|ro.2;g Wdb Zaaknummer

Contra ctnummer

...... .......... ..................... ............................................ |, hienria te noemen: "het
gehuurde", zoais een en ander globaal met oranje marketing is aangegeven op 
bijgaande tekening rnet kenmerk|10.2.g | van|TD72.g Wob[, die als bijiage 1 aan 
deze huurovereenkomst is gehecht en daarvan onderdeel uitmaakt.

De volgende bepalingen en bedingen zijn van toepassing op de verhuring:

Artikel 1. Algemene Voorwaarden
Op deze huurovereenkomst zijn, voor zover daarvan in deze huurovereenkomst 
niet is afgeweken, van toepassing de Aigemene Huurvoorwaarden ongebouwde 
onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020, hierna te noemen: "de algemene 
voorwaarden". De aigemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den 
Haag op 19 juni 2020 onder nummer 20/2020, en worden geacht daarvan deei uit 
te maken en zijn ais bijiage 2 aan deze huurovereenkomst gehecht.
De huurder verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst dat hij een 
exempiaar van de aigemene voorwaarden heeft ontvangen voor het aangaan van 
deze huurovereenkomst en dat hij de inhoud ervan geheel kent.

Artikel 2. Bestemming en gebruik
Het gehuurde is uitsiuitend bestemd om te worden gebruikt voor het plaatsen 
en gedurende de iooptijd van deze huurovereenkomst behouden van een 
semipermanent gebouw ter huisvesting van de voigende inpandige 
voorzieningen: toiiet, een zithoek en een ruimte waar klanten koffie en 
broodjes kunnen kopen, aismede de voigende uitpandige voorzieningen: 
bandenpomp en waterkraan.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van de bepaiingen ten aanzien van de 
huur van woonruimte (de artikeien 7:232 e.v. BW) en die ten aanzien van 
bedrijfsruimte (de artikeien 7:290 e.v. BW) en 'overjge' gebouwde 
onroerende zaken (artikel 7:230a BW) uitdrukkelijk uit, aangezien het gaat 
om de huur en verhuur van een ongebouwde onroerende zaak en partijen 
uitdrukkelijk en ondubbeizinnig die bestemming van het gehuurde voor ogen 
hebben.

1.

2.

Artikel 3. Aanvaarding en terbeschikkingstelling
Partijen zuiien bij aanvang van deze huurovereenkomst, althans 
voorafgaande aan de terbeschikkingsteliing van het gehuurde aan huurder, 
gezameniijk een opnamerapport maken, waarin de staat van het gehuurde 
wordt vastgeiegd. Een kbpie van het door beide partijen geparafeerde en 
ondertekende opnamerapport wordt als bijiage 3 aan, deze. 
huurovereenkomst gehechfen maakt daarvan orilosmakelijk deel uit. De

1.
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Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur

kosten van het opstellen van het opnamerapport komen voor rekening van 
de Staat.
Het gehuurde wordt opgeleverd door de Staat en aanvaard door de huurder 
in de staat zoals is aangegeven in het opnamerapport zoals bedoeld in lid 1. 
be huurder heeft het gehuurde voor het aangaan van deze 
huurovereenkomst grondig geinspecteerd teneinde na te gaan of het 
gehuurde geschikt is voor het tussen partijen in artikel 2 van deze 
huurovereenkomst overeengekomen gebruik en heeft de Staat hieromtrent 
volledig geinformeerd.

2.

3. Zaaknummer

Contractnummer

Artikel 4. Duur en ingangsdatum
1. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van|TO;2.g |

j |, ingaande opfl0.2.g Wob | (hierna te noemeWVObe
huuringangsdatum") en eindigende op|TOT2.g Wob |. Na afloop van de 
overeengekomen huurtermijn eindigt deze huurovereenkomst van 
rechtswege zonder dat daartoe opzegging noodzakelijk is.

2. frD:2.g Wob ' ;

Artikel 5. Ontruiming en opievering

1. De huurder is gehouden het gehuurde uiteriijk op|'1072Tg\A/Qb__________ |
leeg, ontruimd en gebruiksvrij aan de Staat op te leveren, een en ander met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van de algemene voorwaarden.

2. Partijen komen overeen dat, indien de huurder niet tijdig dan wel niet volledig 
voldoet aan de uit hoofde van lid 1 van dit artikel op hem rustende 
ontruimings- en opieveringsverplichting, hij een direct, opeisbare boete aan de 
Staat verschuidjgd is ter hoogte van [10J2.b.W§b~ 
kalenderdag dat hij hiermee in gebreke blijft, een gedeelte van een dag 
daaronder begrepen, een en ander onverminderd het recht van de Staat op 
nakoming en/of aanvullende schadevergoeding. Artikel 6:92 lid 2 BW is niet 
van toepassing.

](€iiio:2irw6Bp per

Artikel 6. Huurjaar
Het huurjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het daaropvolgende 
jaar.

Artikel 7. Huurprijs, omzetbelasting, indexering en herziening huurprijs
1. De; huurprijs bedraagt op de huuringangsdatumf113.2~b Wob'. ']

(e10.2TBWol^) per jaar.
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De Staat zal aan de huurder geen omzetbelasting (BTW) in rekening 
brengen. Indian de Beiastingdienst van oordeel is dat toch omzetbelasting 
(BTW) verschuidigd is, wordt de huurprijs geacht exciusief omzetbeiasting 
(BTW) te zijn.
De huurprijs zai jaariijks per 1 januari, voor het eerst per 1 januari 2023, 
worden gemdexeerd overeenkomstig artikei 3 van de aigemene 
voorwaarden.
De huurprijs kan voor de eerste maai worden herzien per 1 januari 
2025 overeenkomstig artikei 4 van de aigemene voorwaarden.

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur

2.

3. Zaaknummer
31IZ1
Contractnummer
mn4.

Artikei 8. Tijdstip en wijze van betaling huurprijs
De huurder dient de huurprijs voor of uiteriijk op 1 januari van eik jaar aan 
de Staat te betalen.
De betaling van de huurprijs moet piaatsvinden door middel van een 
automatische incasso dan wei met gebruikmaking van een door de Staat aan 
de huurder toe te zenden factuur door storting of overschrijving op 
rekeningnummerprQ.2-b WOb
Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf te Den 
Haag" onder vermeiding van het contract- en factuurnummer.
De eerste betaiing van de huurder heeft betrekking op het tijdvak 1 januari 
2022 tot en met 31 december 2022. Het over deze eerste betaaiperiode 
verschuidigde totaaibedrag bedraagt
huurder is gehouden dit bedrag uiteriijk op 1 januari 2022 te betaien.
Door toezending van een factuur of betaiing van de huurprijs na het einde 
van de huurovereenkomst of na het tijdstip waarop de huurprijs kan worden 
herzien, ontstaat geen recht op verienging van de huurovereenkomst 
respectieveiijk op een ongewijzigde huurprijs voor de daaropyoigende 
periode.

1.

2.

I ten name van "Ministerie vanT.-5g.

3.

] (€p2T6-Woq). De

4.

Artikei 9. Bodemverontreiniging
1. Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikei is sprake indien zich op 

en/of in de bodem van het gehuurde hogere concentraties van schadeiijke 
stoffen bevinden dan op grond van natuuriijk voorkomen te verwachten is 
geiet op de Achtergrondwaarden van het Besluit- en de Regeiing 
bodemkwaliteit, voor zover het de vaste bodem betreft, en geiet op de 
Streefwaarden grondwater uit de Circulaire bodemsanering 2013, voor zover 
het grondwater betreft, dan wei daarvoor in de piaats tredende of.aanvuilende 
aigemeen gangbare kwaiiteitseisen.

2. De Staat en de huurder hebben met het oog op deze verhuring geen 
onderzoek iaten insteiien naar de evehtuele aanwezigheid van 
bodemverontreiniging.

3. Ais gedurende de iooptijd van deze huurovereenkomst blijkt dat er sprake is 
van bodemverontreiniging dan ievert dit geen gebrek op in de zin van artikei 
7:204 BW.

4. De Staat is niet aansprakeiijk voor eventueie schade die de huurder iijdt ais 
gevolg van de aanwezigheid van bodemyerontreinigihg in het gehuurde. 
Evenmin kan de huurder aanspraak maken op huurprijsvermindering Indien 
sprake is van de aanwezigheid van bodemverontreiniging in het gehuurde.

5. De huurder zai alle bij de ifigebruikname van het gehuurde en gedurende de 
iooptijd van deze huurovereenkomst geconstateerde bodemverontreinigingen 
terstond rhelden bij de Staat.
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De huurder zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat de bodem van 
het gehuurde gedurende de looptijd van deze huurovereenkpmst wordt 
verontreinigd.-
De huurder is gehouden elke bodemverontreinigirig die gedurende de looptijd 
van deze huurovereenkomst ontstaat steeds direct te rhelden bij de Staat en 
het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming, steeds direct conform de 
aanvyijzingen van .het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming ongedaan 
maken en in dit verband aan het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming 
overlegde rapportages en van het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming 
ohtvangen beschikkingen ook direct aan de Staat oyerleggen. De hier 
bedoelde verplichting voor de huurder dm een verontreiniging direct en op 
eigen kosten ongedaan te maken geldt niet wanneer de huurder kan aantonen 
dat de verontreiniging in redelijkheid niet aan hem kan worden toegerekend. 
Indien de huurder de verplichting als bedoeld in lid 7 van dit artikel niet 
nakomt is hij gehouden om direct na het eindigen van de huurovereenkomst 
op zijn kosten en in overleg met de Staat door een specifiek gekwalificeerde 
en van partijen onafhankelijke instelling een onderzoek te laten instellen naar 
de aard en omvang van eventuele verontreinigingen in de bodem van het 
gehuurde.
De huurder is jegens de Staat aansprakelijk voor de kosten van het ongedaan 
maken van elke gedurende de looptijd van de huurovereenkomst ontstane 
verontreiniging van de bodem van het gehuurde en voor alle andere schade 
(waaronder waardevermindering van het gehuurde) en kosten waarmee de 
Staat als gevolg van die verontreiniging wordt geconfronteerd, tenzij hij kan 
aantonen dat de verontreiniging in redelijkheid niet aan hem kan worden 
toegerekend.
Zolang een bodemverontreiniging als bedoeld in lid 8 van dit artikel niet 
blijkens een beschikking van het Bevoegd Gezag Wet Bodembescherming 
conform diens aanwijzingen ongedaan is gemaakt, wordt deze 
huurovereenkomst geacht door te lopen.

Rijksvastgoedbedrijf
Directie fransactles &
Projecten
Afdeling Verhuur

6.

7.
Zaaknummer

Contractnummer
iTQXI

8.

9.

10

Artikel 10. Bijiagen
Bij deze huurovereenkomst behoren de volgende bijiagen:
1. tekening met nummer[TD.2.g Wob ;
2. de algemene voorwaarden;
3. het opnamerapport.
De in lid 1 genoemde bijiagen maken integraal onderdeel uit van deze 
huurovereenkomst. In geval van strijdigheid tussen deze huurovereenkomst 
en een van bovenstaande bijiagen prevaleert deze huurovereenkomst.

1.

2.
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Aldus opgemaakt en getekend ter respectievelijke woonplaatsen op

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

De huurder,
Zaaknummer
anzgi
Contractnummer

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Voor akkoord ontvangst en toepassing Algemene Huurvoorwaarden ongebouwde 
onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020:

lf0.2:elA/ol5~l
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10.2. eWob
10.2. e Wob
10.2. e Wob

Van:
Aan:
Cc:

huuraanbod Iocatie''0 2gwo6 ai2 WoerdenOnderwerp:
Datum;
Bijlagen:

donderdag 9 december 2021 14:39:45 
Aanbiedlnasbrlef 10-2.9 wot) 20211209.pdf 
Aloemene huurvQorwaarden nr 20-2020.ndf
102 9 tek 4458834 2021-09-17.Ddf
bijurovk grand mobiele mffeemrnpr V7n l°-2.9wob D(jf
onnamerannort vzn 10 2 g wob pjf

Geachte mevrouw 10.2.e Wob

Dank voor uw bericht.
Het verlof van de heer''°tot begin januari 2022 mag nu niet weer leiden tot uitstel van 
het huuraanbod. Om die reden stuur ik - in drie, per locatie afzonderlijke mailberichten - het 
huuraanbod toe.

Naast de aanbiedingsbrief zijn eveneens bij deze mail ingesloten een:
1. Huurakte
2. Tekening (bijiage 1)
3. CONCEPT opnamerapport (bijiage 3)
4. Exemplaar van de Algemene huurvoorwaarden (bijiage 2)

Het opname rapport is in concept omdat ik u verzoek om - overeenkomstig het in de brief 
gestelde - over de plaatselijke opname met de heer 
vragen hebt over andere zaken betrekking hebbende op dit aanbod dan verzoek ik u er 
rekening mee te houden dat in principe daar op zijn vroegst begin januari door de heer''° 2.ov\fob 
op gereageerd zal worden.

Uw geduld over de afhandeling en de cooperatieve samenwerking met de heer wordt
dezerzijds zeer gewaardeerd.

10.2 e Wbb contact op te nemen. Wanneer u

Met dit mailbericht meen ik u voorlopig voldoende te hebben geinformeerd.

<10.2.6 Wob 10.2.g wob>Van:liw
Verzonden: maandag 6 december 2021 14:13
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @rijksoverheid.nl>; 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob @Rijksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob @Rijksoverheid.nl>
10.2.g wob

Beste 10.2.6 Wob,

Kunnen jullie mij laten weten wanneer we meer horen over de overeenkomst zodat we 
door kunnen met de voorbereidingen.

Veel dank. 
Hartelijke groet,
lO.Z.eWob

11

10.2.6 Wob
10.2.g wob

+10.2.eWob/10.2.e Wob lO.a.giiTOb
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Op do 25 nov. 2021 om 13:55 schreef 10.2.eWob
10.2.eWob 10.2.g wob>;

10.2.g wobEn bijgaand ook de tekeningen voor

Met vriendelijke groet,
10.2.eWbb

m
10.2.eWob

10.2.gwob

*10.2.eWbh/10.2.eWob I0.2.g wob

Op do 25 nov. 2021 om 12:02 schreef 10.2.6 Wob
10.2.6 Wob 10.2.g wob

10.2.eWobBeste

Het afstemmen duurde lets langer dan gepland - ik ga er vanuit dat jullie op basis 
hiervan nu snel een huurprijs af kunnen geven?

Veel dank.
10.2.6 Wob

10.2.e Wob
10.2.g wob

10.2.e Wob7^0.2.e Wob 10.2.g wob

Op vr 8 okt. 2021 om 14:31 schreef 10.2.6 Wob 
10.2.6 Wob 10.2.g wob:<

10.2.S WobBeste

Wij zijn bezig met de tekeningen voor de parkeerplaatsen. Ik stuur je ze zsm toe.

Hartelijke groet.
10.2.6 Wob

10.2.eWob
10^2.g wob

flO,2.eWob 10.2.eWob I0,2.g¥rob

Op do 30 sep. 2021 om 09:56 schreef 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wobfg rijksoverheid.nl>:

10.2.e >N6bGoedemorgen
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Zojuist heb ik geprobeerd je even te bellen near aanleiding van onderstaande mail 
maar helaas kreeg ik je niet te pakken. Het woord 'belemmering' in mijn e-mail was 
wat ongelukkig gekozen. Ik bedoelde met 'belemmering' dat het sterk de voorkeur 
heeft om de huurovereenkomst in een keer goed neer te zetten in plaats van eerst 
een huurovereenkomst sluiten en de parkeerplaatsen even later in een allonge 
regelen, terwiji nu al bekend is dat deze parkeerplaatsen gelet op de beschikking 
gerealiseerd moeten worden. Bijgaand alvast een concept m.b.t. locatie'’O-^ swob, ik 
heb de huurprijs nog niet opgenomen in de overeenkomst, omdat deze kenbaar wordt 
gemaakt bij het officiele aanbod. Voor de andere locaties zal dit concept eveneens de 
basis zijn.

Wat betreft 10.2.g WOb 
met duidelijke huurgrenzen van locatie, dus niet alleen specifiek van de 
parkeerplaatsen. In de beschikkingen zie ik wel wat staan over het gebruik en de 
hoeveelheid m^ maar op basis daarvan kan ik nog niet het gebruik bepalen. Voor 
bijvoorbeeld de opiaadstations ontvang ik altijd een overzichtstekening van de locatie 
met daarop de huurgrenzen (in PDF en DWG). Is het nu ook mogelijk om een 
dergelijke tokening aan te leveren en daarbij zie ik dan graag ook de parkeerplaatsen 
meegenomen.

mis ik op dit moment hoe dan ook nog een tokening

Volgens mij kan, als het oppervlak vaststaat, daarna het aanbod officieel gedaan 
worden. Hopelijk is het zo wat duidelijker en anders ben ik bereid telefonisch 
toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

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

Tl0.2.e Wob El0.2.e Wob (ariiksoverheid.nl W httD://www.riiksvastQoedhedriif.nl

Werkdagen: 10.2.6 WOb

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuiHe voor zijn gebruikers en zet gebouwen 
en terreinen
in voor de reaiisatie van economische en maatschappeiijke meerwaarde op basis van 

. beieidsdoeien.I

i
i Ri I ksvastgoedbedri j f

Ministerie von Binnenlandse Zaken en
Koninbijlarelaties

Van:10.2.e Wob 
Verzonden: woensdag 22 September 2021 12:19 
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (5)riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob (SRIjksoverheid.nb: 10.2.6 Wob 
10.2.6 Wob t5)Rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob 10.2.g wob>

10.2.g wob

10.2 e WobBeste

Dank voor je bericht. al verbaast het mij wel. Vanuit de RVB hebben wij steeds 
begrepen dat geen aanvullende informatie meer nodig was om tot een voorstel te 
komen. De heeft eerder aangegeven dat hij verwachtte medio juli
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een voorstel te kuimen doen. Ook toen is niet gerefereerd naar de 
parkeerplaatsen.

De parkeerplaatsen zullen worden opgepakt met RWS - op basis daarvan kan de 
huurovereenkomst daama alsnog worden aangepast. Dit gebeurd vaker bij andere 
huurovereenkomsten en hoefl geen belemmering te vormen. De rechter heeft de 
RVB 30 dagen gegeven om met een voorstel te komen - bet verstrijken van deze 
termijn is inmiddels meer dan vier maanden geleden. Om nu te zeggen dat de 
parkeerplaatsen een belemmering vormen komt dan ook een beetje flauw op ons 
over en maakt bet niet gemakkelijker om begrip op te brengen. Ik boop dat de 
RVB dit begrijpt. Voor nu zouden we beel graag een voorstel namens de RVB 
ontvangen zodat we weten waar we rekening mee kunnen bouden qua 
voorwaarden.

De ben altijd telefoniscb besebikbaar voor overleg.

Met vriendebike groet,
mweW^

r.elioJimctr
-̂----------

W2.>WaEr7ao.2.eWob 10-2.9tKB

di21 sen. 2021 om 16;18 scbreefll 0.2.6 Wob 
@rijksoverheidnl>:’:zM<

Beste

Bedankt voor uw berlcht. Ik zal Intern even overleggen of er een concept gedeeld 
kan worden en Ik hoop daar z.s.m. op terug te komen.
Ik kan u wel meedeien dat de huurovereenkomsten goed vorderen en naar 
verwachting In de afrondende fase zijn.

Voor geldt daarnaast -zoals eerder opgemerkt- dat In de
vergummigenae^^^oorwaarde staat dat er 5 parkeerplaatsen bIJ het 
voorzieningengebouw moeten worden aangelegd. Dat betekent dat de ondergrond 
t.b.v. de parkeerplaatsen onderdeel wordt van de huurovereenkomst. Als bekend Is 
waar en hoe deze parkeerplaatsen worden gereallseerd moet dit meegenomen 
worden In de concept huurovereenkomsten en vormt dit punt geen belemmering 
meer voor het aanbieden van de overeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

Medew^K^”^ctie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur
Directie Transacties & Projecten
Rij ksvaatgoed bed rijf
Miniaterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

@rUksQverheld.nl wjittaiy/.wMw.rUksvastoQedbedrUfjil

Werkdagen:

Het RVB 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
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beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
M/nfsterfe van Binnenkndse Zaken en
Koninbijbrelaties

10.2.g wob>Van: 10.2.e Wob 
Verzonden: donderdag 16 September 2021 11:17 
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob fS)riiksoverheid.nl>
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob @Riiksoverhpid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob

10,2.g wob

10.2.eWbb10.2-e WbbGeachte heer , Beste

Heb je al een update mbt de status van de overeenkomsten? Misschien een 
concept? Wij zijn namelijk erg benieuwd naar de commerciele voorvvaarden 
van de overeenkomst.

Met vriendelijke groet.
10.2.eWob

m

10.2.6 Wob
10.2.gwob

10.2.eWob 10.2.eWob 10.2.gvw)b

Op wo 8 sep. 2021 om 17:35 schreef 10.2.6 Wob
10.2.6 Wob
Beste

@fastned.nl>:<
10.2.eWbb

Veel dank voor bet reageren.

- 1 oktober is prima 2021 lijkt ons prima.
- Voor wat betreft de parkeerplaatsen - die gaan we zeker aanleggen. Op dit 
moment zijn ze nog niet afgestemd en ingetekend. Als we dit rond hebben 
laten we bet weten en kunnen we de huurovereenkomst daarop aanpassen.

Hartelijke groet,
lO.Z.eWbfa

L m
I I

10.2.6 Wob
10.2.g yrobI

!I ‘+10.2.eVWjb/10.2.e Wob 10.2.gvv(ObI
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Op ma 30 aug. 2021 om 17:34 schreefi 0.2.6 Wob 
10.2.6 Wob g rijksoverheid.nl>:
Geachte mevrouw 10.2.eWob ,

Bij afwezigheid van de heer 10.2.e Wob reageer ik graag even op uw mail. Als 
medewerker verhuur ben ik betrokken bij het proces om te komen tot een 
verhuur van grand t.b.v. de aanvullende voorziening.
Ik kan u meedelen dat de taxaties voor de huurprijs zijn afgerond en de 
concepten voor de huurovereenkomsten zijn opgemaakt. Deze concepten 
moeten nog een controle doorlopen en er staan ook nog enkele vragen open.

<

Het is wel zo praktisch om de vragen die u waarschijnlijk kunt beantwoorden 
nu gelijk aan u te stellen.
De eerste vraag is wat een redelijke ingangsdatum is voor de 
huurovereenkomsten. In de concepten is uitgegaan van 1 September 2021 
maar dat is gelet op dat datum van vandaag is dat wel erg kort dag. Is het 
een idee om 1 oktober 2021 aan te houden?
De tweede vraag gaat over de beschikkingen voor 10.2.g WOb 
beschikkingen staat dat er tussen io.2.gwob gp rwS nog afstemming moet 
plaatsvinden over de voorwaarden die aan beide vergunningen is gekoppeld 
door RWS, namelijk de aanwezigheid van 5 parkeerplaatsen bij de shop. 
Indien lo.z.gwob (jgze parkeerplaatsen moet aanleggen is het voor de hand 
liggend dat deze grond ook wordt meegenomen in de huurovereenkomst. 
Heeft deze afstemming met RWS plaatsgevonden en zo ja, wat is de uitkomst 
daarvan?

. In beide

Gelet op de onderstaande mailwisseling durf ik u geen exacte datum meer te 
noemen waarop de huurovereenkomsten zullen worden aangeboden, maar ik 
hoop dat het bovenstaande duidelijk maakt dat de kwestie onze aandacht 
heeft en dat we proberen zo spoedig mogelijk de zaak af te ronden.

Met vriendelijke groet,

10.2.eWob
Medewerker Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Afdeling Verhuur
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 10.2.e Wob E 10.2.e Wob (ariiksoverheid.nl W 
http://WWW, riiksvastaoedbedri1f.nl

Werkdagen: 10.2.6 Wob

Het RVB 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 
beieidsdoelen.

Hi j ksvastgoedbed rij f
Ministerie van Binnenlandse Taken en
Koninkrijksrelaties

Van:10.2.e Wob
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 11:32

<10-2.e Wob tS)Rijksoverheid.nl>

10.2.eWob 10.2.g wob><

I

: Aanri
I
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CC:10.2.eWob <10.2.eWob @Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 
<10.2.e Wob (S)riiksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob 10.2.g wob

Geachte heer e Wob

Sorry dat ik nog een keer e-mail maar is het mogelijk om te vertellen 
wanneer wij het voorstel voor de huurovereenkomst krijgen?

Met vriendelijke groet,
10.2.eVVbb

m
10.2.6 Wobi I

i I 10.2.gwob

, i +10.2.eWob 10.2.eWob 10,2.g wob
I

Op wo I8aug. 2021 om 10:50 schreefi0.2.6 Wob
<10.2.6 Wob

Geachte heer^^-^ ®'^°^,

10.2.g wob>;

Hopelijk heeft u een goede zomer. Wij zijn heel benieuwd naar het 
voorstel voor onze shops - medio juli is inmiddels een maand geleden. 
Heeft u een update voor ons?

Met vriendelijke groet.
10.2.6 Wob

m

[10.2.6 Wob
10.2.gwob

10.2.g wob10,2.eWob /10.2.e Wob

Op do 17 jun. 2021 om 11:22 schreef 10.2.6 Wob 
<10.2.6 Wob

Geachte heer e Wob

10.2.g wob>;

Veel dank voor uw' reactie. Het zou heel fijn zijn als we medio juli 
een voorstel hebben liggen. Mochten jullie eerder lets hebben dat 
jullie kunnen delen dan zou dat ook heel fijn zijn. We wachten met 
smart (zeker ook gelet op de 30 dagen termijn uit het vonnis van 14 
april).

Met vriendelijke groet.
10:2.6 Web'll 1

m

2.6
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10.2.g wob

10.2.gw<*|-10.2.eWob ,10.2.e Wob

Op do 17 jun. 2021 om 08:31 schreef 10.2.6 Wob 
<10.2.e Wob a riiksoverheid.nl>:

Geachte mevrouw 10.2.eWob ,

Dank voor uw e-mail bericht. Helaas heeft mijn reactie niet eerder 
kunnen plaatsvinden.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft intern taxateurs betrokken voor het 
vaststellen van een marktconforme huurphjs. Mocht u inmiddels 
nadere uitwerkingen hebben - aanvullend op de informatie die u in het 
publiekrechtelijk traject heeft overgelegd aan Rijkswaterstaat - met 
betrekking tot de uitvoering van de aanvullende voorzieningen bij de 
drie locaties, en u wilt die met het Rijksvastgoedbedrijf delen, dan 
wordt dat op prijs gesteld. Zodra advies over de huurprijs is ontvangen 
en dit is beoordeeld, zal u een aanbod voor het gebruik worden 
gedaan. Ik verwacht medio juli met een aanbod te kunnen komen.

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geinformeerd en 
dank u voor uw geduld.

I
I

I Met vriendelijke greet,

10.2.eWob
Senior Adviseur

Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten 
Afdeling Verhuur & Taxaties 
Directie Transacties & Projecten (T&P) 
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer10.2.g WOb 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag
Digitale Postbus: Postbus.RVB.DIVCentraal(Siriiksoverheid.nl

I

Ml0.2.eWob (b.g.g.: 10.2.e Wob )
10.2.6 Wob @riiksQverheici.ni
■■::i;^://wwA.riiksva3tgoedbeanit.ni/ve:lineijng3riikswegen
Bereikbaar op 10.2.6 Wob
Het Rijksvastgoedhedhjf reahseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet 

gebouwen en terreinen in voorde realisatie van economische en moatschappelijke meerwaarde op 

basis van beleidsdoelen.

Rijksvastgoedbedrijf
M/nrsterfe van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Voor de veilinglocaties 2020, zie onderstaande link:
hrt ns://www. riiksvastgopdhedriif.nl/vpilinglanesriiksweeen

(
I

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

I

I

II
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Van:10.2.e Wob
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 10:39 
Aan: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob @Riiksoverheid.nl> 
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob

<10.2.6 Wob 10.2.g wob>

lO.Z.g wob

Geachte

ZoLi u ons een update kunnen geven wanneer wij meer informatie 
kunnen verwachten rondom het voorstel wijziging huurcontract in 
verband met de aanvullende voorzieningen?

Veel dank en fijne dag.
10.2.eWob

H

10.2.6 Wob
[ 10.2.gwob

+10.2.eWob 10.2.e\/Vob 10.2.g wob

Op do 6 mei 2021 om 13:07 schreefi 0.2.6 Wob
10.2. e Wob ariJksoverheid.nl>:
Geachte mevrouw 10.2.6 Wob ,
Ik heb u net een paar keer proberen te bellen. Helaas krijg ik geen 
contact. Wellicht kunt u mij bellen.
Inmiddels heb Ik wel al aanvullende documentatie behorende bij het 
proces van de wbr-vergunning ontvangen van RWS. Ik heb daarmee 
momenteel geen openstaande vragen voor u/'’°-29wob 
Graag laat ik het aan u om eventueel toch nog telefonisch contact 
met mij op te nemen.
Uw eventuele reactie wacht ik af.
Met vriendelijke greet,
10.2. eWob
Senior Adviseur

<

i

I

I j

Van: 10.2.6 Wob 
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 10:41
Aan: 10.2.6 Wob
Onderwerp: RE: Terugbel verzoek 10.2.6 Wob 
Geachte mevrouw 10.2.6 Wob ,
Dank voor uw snelle reactie. Donderdag om 13:00 uur zal ik u 
bellen.
Ik heb niet echt een lijstje dat ik door kan sturen. Van belang is dat 
bij het privaatrechtelijk regelen, rekening wordt gehouden met alle 
zaken die in het voorgaande traject zijn gewisseld (met RWS). Ik 
heb de uitvraag ook bij RWS neergelegd. Het betreft dan de coffee 
corner op de locatie 10.2.g wob.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan tekeningen, kadastrale gegevens, 
grootte van de in te nemen oppervlakte en (exacte) locatie 
aangegeven op een situatietekening.
Van de locaties 10.2.g wob 
door RWS reeds aan mij zijn gestuurd.
Tot donderdag.
Met vriendelijke greet,
10.2.eWob
Senior Adviseur

I

i

<10.2.6 Wob (5)fastned.nl>I !
Fastned

I
I

!

moet ik aannemen dat alle infoi

I
I

i
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Van:
Verzonden: dinsdag 4 mei 202110:13
Aan: lO^.e W<^ <1
Onderwerp: Re: Terugbel verzoek 10,2.6 ^ob 

Geachte heer
Dank voor de felicitaties. Ik kom nu pas toe aan mijn inbox dns 

voor 9 uur vandaag is niet gelukt. Zou donderdag om 13.00 uiir 
in uw agenda passen?
Is het eventueel mogelijk om mij van te voren een lijstje door te 
stnren met de aanvullende gegevens die u nodig heeft. De 
aanvraag is lang geleden gedaan als gevolg waarvan ik niet alle 
kennis in een eigen dossier of hoofd heb zitten.
Veel dank.
Hartelijke groet,
lOAe Wob

,e: >

(g>RiiksQverheid.nl>

di 4 mei 2021 om 08:06 schreef-lffMiBMfoll
m.e [>:

Geachte mevrouw Wime W 
Dank voor uw e-mM berioit 
Graag heb ik met u contact naar aanleiding van het 
gunstig uitgepakte vonnis van de r^chtbank ten aanzien van de

]. Proficiat met dat behaalde

Wi'

locaties
resultaa.
Om 09:00 uur heb ik een kort intern overieg over deze zaken. 
Wanneer het mogeiijk is, heb ik graag voor 09:00 uur contact met 
u. Ik kan mi] voorsteiien dat op een zo korte termijn contact met 
eikaar niet past in uw agenda. In dat gevai vemeem ik graag 
wanneer vanmorgen (vanmiddag heb ik diverse overleggen) voor 
u een beter contact moment uit komt. Mocht ook vanmiddag niet 
uitkomen voor u, dan hoop ik dat donderdag een geschikt 
moment is te vinden.
Graag verneem ik wanneer het u schikt.
Tijdens het contact met u zai ik In leder gevai verzoeken om 
aanvullende gegevens (bijvoorbeeld aanvraag wbr-vergunning) 
met betrekking tot de mobiele coffee comer als aanvullende 
voorziening bl] uw Opiaadstation op de locatie |Q^.g te 
Woerden.
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke greet.

Senior Adviseur

Van: e |lf<^. <10.Ze Wob - iu.i.yv^>
Verzonden: maandag 3 mei 202111:46 
Aan:ibJ.e Wob <^e jm^@Riiksoverheid.nl> 

Onderwerp: Terugbel verzoek 
Geachter heer 
Mijn collega||0.2.6 
bellen. Uit uw vmceniail begreep ik dat u vandaag vrij bent. 
Zou u mij kuimen laten weten wanneer schikt om te bellen? 
Veel dank.

^ heeft mij verzocht u terug te



023

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

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

Rijksvastgoedbedrijf 
Direcbe Transacbes & 
Projecten 
Afdeling Verhuur

HUUROVEREENKOMST ONGEBOUWDE ONROERENDE ZAKEN 
VERZORGINGSPLAATS KMoMBBI

Korte Voorhout 7 
2511 CW Den Haag 
Postbus 16169 
2500 BO Den Haag 
www.rTjksvastgoedbednjf.ni

De ondergetekenden:

1. de hear jC^e« Hoofd Beetle Verhuur & Zakelljke Lasten van de 
Afdeling Verhuur van het Rijksvastgoedbedrijf, kantoorhoudende te Den 
Haag, Korte Voorhout 7, 2511 CW, Den Haag, (Postbus 16169, 2500 BD Den 
Haag), te dezen de Staat der Nedetianden, hiertoe bevoegd op grond van het 
bepaalde in het Mandaatbeslult Rijksvastgoedbedrijf 2020 (Staatscourant 3 
maart 2020 nr. 8491), rechtsgeldig vertegenwoordigende, handelende 
namens de staatssecretaris van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
hiema ook te noemen: "de Staat";

Contaetpm^oon
fosmip

lO^eWtob' Orijicsoverhe d
.nl

Zaafcnummer

Contractnummer

2.

Gelet op de publlekrechtelljke vergunning, Q****

IN AANHERKIN6 NEMENDE DAT:
rsTT

m

I
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ro:2:gi'Vo& Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur

Zaaknummer
HILLgl
Contractnummer
fRTZI

KOMEN OVEREEN:

De Staat verhuurt aan de huurder, die in huur aanneemt: 
een oppervlakte grond, [r072.g W5b

________ -______ ________________________ V_____  ■ rhierna te
noemen:'"het gehuurde", zoais een en ander giobaai met oranje markering is

> die ais
bijiage 1 aan deze huurovereenkomst is gehecht en daarvan onderdeei uitmaakt.
aangegeven op bijgaande tekening met kenmerk]10.2.g \A/o5

De volgende bepalingen en bedingen zijn van toepassing op de verhuring:

Artikel 1. Algemene Voorwaarden
Op deze huurovereenkomst zijn, voor zover daarvan in deze huurovereenkomst 
niet is afgeweken, van toepassing de Aigemene Huurvoorwaarden ongebouwde 
onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020, hierna te noemen: "de aigemene 
voorwaarden". De aigemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den 
Haag op 19 juni 2020 onder nummer 20/2020, en worden geacht daarvan deei uit 
te maken en zijn als bijiage 2 aan deze huurovereenkomst gehecht.
De huurder verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst dat hij een 
exempiaar van de aigemene voorwaarden heeft ontvangen voor het aangaan van 
deze huurovereenkomst en dat hij de inhoud ervan geheei kent.

Artikel 2. Bestemming en gebriiik
Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voorp0.2.g Wob |1.

2. Partijen siuiten de toepasseiijkheid van de bepaiingen ten aanzien van de 
huur van woonruimte (de artikeien 7:232 e.v. BW) en die ten aanzien van 
bedrijfsruimte (de artikeien 7:290 e.v. BW) en 'overige' gebouwde 
onroerende zaken (artikel 7:230a BW) uitdrukkelijk uit, aangezien het gaat 
om de huur en verhuur van een ongebouwde onroerende zaak en partijen 
uitdrukkeiijk en ondubbeizinnig die bestemrhing van het gehuurde voor ogen 
hebben.
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Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur

Artikel 3. Aanvaarding en terbeschikkingstelling
1. Partijen zullen bij aanvang van deze huurovereenkomst, althans 

voorafgaande aan de terbeschikkingstelling van het gehuurde aan huurder, 
gezamenlijk een opnamerapport maken, waarin de staat van het gehuurde 
wordt vastgelegd. Een kopie van het door beide partijen geparafeerde en 
ondertekende opnamerapport wordt als bijiage 3 aan deze 
huurovereenkomst gehecht en maakt daarvan onlosmakelijk deel uit. De 
kosten van het opstellen van het opnamerapport komen voor rekening van 
de Staat.

2. Het gehuurde wordt opgeleverd door de Staat en aanvaard door de huurder 
in de staat zoals is aangegeven in het opnamerapport zoals bedoeld in lid 1.

3. De huurder heeft het gehuurde voor het aangaan van deze 
huurovereenkomst grondig geinspecteerd teneinde na te gaan of het 
gehuurde geschikt is voor het tussen partijen in artikel 2 van deze 
huurovereenkomst overeengekomen gebruik en heeft de Staat hieromtrent 
volledig gemformeerd.

Zaaknummer

Contractnummer
EELS

Artikel 4. Duur en ingangsdatum
Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur vanflO.2. |, ingaande op
[nj:ZglA/oB
|10.2.g Wob
deze huurovereenkomst van rechtswege zOnder dat daartoe opzegging 
noodzakelijk is. ,

1.
(hierna te noemen: "de huuringangsdatum") en eindigende op 
' |. Na afloop van de overeengekomen huurtermijn eindigt

2.

Artikel 5. Ohtruiming en opievering

De huurder is gehouden het gehuurde uiterlijk op|TU^:g Wob 7^
~| leeg, ontruimd en gebruiksvrij aan de Staat op te leveren, een en 

ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van de algemene 
voorwaarden.
Partijen komen overeen dat, indien de huurder niet tijdig dan wel niet volledig 
voldoet aan de uit hoofde van lid 1 van dit artikel op hem rustende 
ontruimings- en opieveringsverplichting, hij een direct opeisbare boete aan de 
Staat verschuldigd is ter hoogte van iTD.2.^Wo5 
kalenderdag dat hij hiermee in gebreke blijft, een gedeelte van een dag 
daaronder begrepen, een en ander onverminderd het recht van de Staat op 
nakoming en/of aanvullende schadevergoeding. Artikel 6:92 lid 2 BW is niet 
van toepassing.

1.

2.

j jlOyFWo]) per
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Artikel 6.
Het huurjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het daaropvolgende 
jaar.

Huurjaar

Artikel 7. Huurprijs, omzetbelasting, indexering en herziening huurprijs
1. De huurprijs bedraagt op de huuringangsdatum jTDTZTETWoB^^ 1 

per jaar.
2. De Staat zal aan de huurder geen omzetbelasting (BTW) in rekening

Zaaknummer
aszgl
Contractnummer
ffiiz]

brengen. Indian de Belastingdienst van oordeel is dat toch omzetbelasting 
(BTW) verschuldigd is, wordt de huurprijs geacht exclusief omzetbelasting 
(BTW) te zijn.
De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari, voor het eerst per 1 januari 2023, 
worden gemdexeerd overeenkomstig artikel 3 van de algemene 
voorwaarden.

3.

4. De huurprijs kan voor de eerste maal worden herzien per 1 januari 
2025 overeenkomstig artikel 4 van de algemene voorwaarden.

Artikel 8. Tijdstip en wijze van betaling huurprijs
De huurder dient de huurprijs voor of uiterlijk op 1 januari van elk jaar aan 
de Staat te betalen.
De betaling van de huurprijs moet plaatsvinden door middel van een 
automatische iricasso dan wel met gebruikmaking van een door de Staat aan 
de huurder toe te zenden factuur door storting of overschrijving op
rekeningnummerfl^l^.b wpB3
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf te Den 
Haag" onder vermelding van het contract- en factuurnummer.
De eerste betaling van de huurder heeft betrekking op het tijdvak 1 januari 
2022 tot en met 31 december 2022. Het over deze eerste betaalperiode 
verschuldigde totaalbedrag bedraagtii'0.2TB'Wob“:'$^ i (€[ 
huurder is gehouden dit bedrag uiterlijk op 1 januari 2022 te betalen.
Door toezending van een factuur of betaling van de huurprijs na het einde 
van de huurovereenkomst of na het tijdstip waarop de huurprijs kan worden 
herzien, ontstaat geen recht op verlenging van de huurovereenkomst 
respectievelijk op een ongewijzigde huurprijs voor de daaropvolgende 
periode.

1.

2.

1 ten name van "Ministerie van

3.

i10‘2:b'Wob])■ De

4.

Artikel 9. Bodemverontreiniging
1. Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op 

en/of in de bodem van het gehuurde hogere concentraties van schadelijke 
stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is 
gelet op de Achtergrondwaarden van het Besluit- en de Regeling 
bodemkwaliteit, voor zover het de vaste bodem betreft, en gelet op de 
Streefwaarden grondwater uit de Circulaire bodemsanering 2013, voor zover 
het grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende 
algemeen gangbare kwaliteitseisen.

2. De Staat en de huurder hebben met het oog op deze verhuring geen 
onderzoek laten instellen naar de eventuele aanwezigheid van 
bodemverontreiniging.
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3. Als gedurende de looptijd van deze huurovereenkomst blijkt dat er sprake is 
van bodemverontreiniging dan levert dit geen gebrek op in de zin van artikei 
7:204 BW.

4. De Staat is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de huurder lijdt als 
gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging in het gehuurde. 
Evenmin kan de huurder aanspraak maken op huurprijsvermipdering indien 
sprake is van de aanwezigheid van bodemverontreiniging in het gehUurde.

5. De huurder zal alle bij de ingebruikhame van het gehuurde en gedurende de 
looptijd van deze huurovereenkomst geconstateerde bodemverontreinigingen 
terstond melden bij de Staat.

6. De huurder zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat de bodem van 
het gehuurde gedurende de looptijd van deze huurovereenkomst wordt 
verontreinigd.

7. De huurder is gehouden elke bodemverontreiniging die gedurende de looptijd 
van deze huurovereenkomst ontstaat steeds direct te melden bij de Staat en 
het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming, steeds direct conform de 
aanwijzingen van het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming ongedaan 
maken en in dit verband aan het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming 
overlegde rapportages en van het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming 
ontvangen beschikkingen ook direct aan de Staat overleggen. De hier 
bedoelde verplichting voor de huurder om een verontreiniging direct en op 
eigen kosten ongedaan te maken geldt niet wanneer de huurder kan aantonen 
dat de verontreiniging in redelijkheid niet aan hem kan worden toegerekend.

8. Indien de huurder de verplichting als bedpeld in lid 7 van dit artikei niet 
nakomt is hij gehouden om direct.na het eindigen van de huurovereenkomst 
op zijn kosten en in overleg met de Staat door een specifiek gekwalificeerde 
en van partijen onafhankelijke installing een onderzoek te laten instellen naar 
de aard en omvang van eventuele verontreinigingen in de bodem van het 
gehuurde.

9. De huurder is jegens de Staat aansprakelijk voor de kosten van het ongedaan 
maken van elke gedurende de looptijd van de huurovereenkomst ontstane 
verontreiniging van de bodem van het gehuurde en voor alle andere schade 
(waaronder waardevermindering van het gehuurde) en kosten waarmee de 
Staat als gevolg van die verontreiniging wordt geconfropteerd, tenzij hij kan 
aantonen dat de verontreiniging in redelijkheid niet aan hem kan worden 
toegerekend.

10. Zolang een bodemverontreiniging als bedoeld in lid 8 van dit artikei niet 
blijkens een beschikking van het Bevoegd Gezag Wet Bodembescherming 
conform diens aanwijzingen ongedaan is gemaakt, wordt deze 
huurovereenkomst geacht door te lopen.

Rijksvastgoedbedrijf
DIrectie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur

Zaaknummer
aiEZgl
Cohtractnummer

Artikei 10. Bijiagen
1. Bij deze huurovereenkomst behoren de volgende bijiagen;

1. tekening met nummer j10.2.g Wob |;
2. de algemene voorwaarden;
3. het opnamerapport.

2. De iP lid 1 genoemde bijiagen maken integraal onderdeel uit van deze 
huurovereenkomst. Ip geval van strijdigheid tussen deze huurovereenkomst 
en een van bovenstaande bijiagen prevaleert deze huurovereenkomst.
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Aldus opgemaakt en getekend ter respectievelijke woonplaatsen op

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

De huurder,
Zaaknummer
EGIZg
Contractnummer
aiiz]

Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Voor akkoord ontvangst en toepassing Algemene Huurvoorwaarden ongebouwde 
onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020:
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Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerievan BimenlandseZaken en 
Koninkrijksrelaaes

[fOT2.g wob
T-.a.v. de heer|10.2.0 Wob 
TOT2.g wob; •

Rtj ks vastgoed bed rijf
Directie Transacties & 
Projecten •
Afdeling Verhuur

Korte Vporhout 7 
2511 CW Den Haag 
Postbus 16169 
2500-BD Den Haag 

•www.rljksvastgoedbedrjjf.nl

Cbntactpersoon

^0.'2re^W6b t^rliksoverhe d

Uitsluitend per e-mail verzonden naar:
n^llO.g wb^pT2:^Wob

M

.nl

9 december 2021

aanbieden huurovereenkomst grand t.b.v. mobiele coffee 
corner verzorgingsplaatsffD'^ g wb^

Datum
Betreft

BTW nummer
NL8563.05.765.B.01

KVK hummer
65890604

IBAN
iTO!2pwob~7 ~ ^ V ]
BIC
jro:2:^^Ej
Ons documentnummer
4458834

Geachte heer[f0^2~p?^ Î'

Op van 21 mei 2019 is er door Rijkswaterstaat bij beschikking vergunning
- destijds bekend onder deverleend aanf|0T2;g;WOb 

statutaire haam|IQ:2'''g WOb' rl 
een mobiele coffee corner met bijkomende werken op de verzorgingsplaats 
pbT2:g vyo^

voor het plaatsen van
Ons zaaknummer
4458834

Uw kenmerk

Aantal bijiagenHierbij ontvangt u een huurovereenkomst voor het gebruik van staatseigendom 
op de verzorgingsplaatspcr2;g wotj voor het plaatsen en behouden van een mobiele 
coffee corner met bijkomende werken per 1 januari 2022. De huurovereenkomst 
is qua looptijd gelijkgeschakeld met de huurovereenkomst tussen de Staat en

2

. voor het plaatsen en behouden van een opiaadstation
op dezelfde verzorgingsplaats.

De jaarlijkse huurprijs bedraagt € ^ per 1 januari 2022. Over deze huurprijs
is geen BTW verschuldigd. De huurprijs is gebaseerd op een taxatierapport dat op 
verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf, directie Transacties & Projecten, Afdeling 
Verhuur is opgesteld door de heer
onafhankelijk taxateur bij het Rijksvastgoedbedrijf, directie Financien & 
Bestuursadvisering, Bureau Taxaties.

werkzaam als

Voor de waardering van het object is onder meer gebruik gemaakt van de 
Discounted Cashflow methode waarbij vanuit de exploitatie van de mobiele 
coffeecorner een huisvestingslast is vastgesteld, die door middel van het in aftrek 
brengen van de aanlegkosten en afschrijving,,residueel is teruggerekend en 
verdisconteerd om te komen tot de marktwaarde van de grond. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van de comparatieve methode door het gebruik van referenties 
die enigszins vergelijkbaar zijn zoals standplaatsen bij gemeenten alsmede 
grondprijzen van vergelijkbare E-laadstations.

Pagina 1 van 2
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Voor het opnamerapport is er sprake van een afwijkende procedure ten opzichte 
van de procedure bij de overeenkomsten voor de opiaadstations. Indien u kunt 
instemmen met de huurovereenkomst verzoek ik u, voordat u de 
huurovereenkomst ondertekent, contact op te nemen met de heer 10.2.e Wob van 
mijn sectie voor het maken van een afspraak om gezamenlijk het gehuurde te 
bezoeken en te inspecteren. De bevindingen, zo nodig voorzien van foto's, zullen 
worden verwerkt in het opnamerapport dat daarna separaat wordt nagezonden 
aan u en dan tegelijk met de huurovereenkomst kan worden ondertekend.

Datum
9 december 2021

0ns documentnummer
4458834

0ns zaaknummer
4458834

Nadat de beide documenten zijn ondertekend verzoek ik deze per mail te 
verzenden naar Postbus.RVB.DIVCentraal(g)ri1ksoverheid.nl. Als de 
huurovereenkomst inclusief het opnamerapport ook door mij is ondertekend, 
ontvangt u een digitale versie van de door beide partijen ondertekende 
huurovereenkomst.

Het bijgevoegde exemplaar van de Algemene voorwaarden kunt u behouden.

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

10.2.eWob
Hoofd Sectie Verhuur & Zakelijke Lasten

Bijiagen:
- huurovereenkomst
- algemene voorwaarden

Pagina 2 van 2
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Rijksvastgoedbedrijf 
Minisierievan BinnenlandseZaken en 
Koninkrijksrekines

Rijksvastgoedbedrijf 
Oirectie Transacbes & 
Projeden 
Afdeling Verhuur

Bijiage 3 OPNAMERAPPORT ONGEBOUWDE ONROERENDE ZAAK

behorende bIJ de huunover^nkomst met zaaknummerjlC atoi, 
huurcontractnummerflOiffll, Ingaande op jlOJ U WW 
een oppervlakte gron

Korte Vbofhout 7 
2511 CW Den Haag 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 
¥vww .rijksvastgoedbed rijf. ni

I betreffende:

H
I hlema te Contectpersoon

noemen het "gehuurde", vmwm:

IOJi.eWob ; Orijiraovertie dtussen:
.nl

de heer
Afdeling Verhuur van het Rijksvastgoedbedrijf, kantoorhoudende te Den 
Haag, Korte Voorhout 7, 2511 CW, Den Haag, (Postbus 16169, 2500 BD Den 
Haag), te dezen de Staat der Nederlanden, hiertoe bevoegd op grond van het 
bepaalde In het Mandaatbeslult Rijksvastgoedbedrijf 2020 (Staatscourant 3 
maart 2020 nr. 8491), rechtsgeldlg vertegenwoordlgende, handelende 
namens de staatssecretahs van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles, 
hlema ook te noemen de Staat;

Hoofd Beetle Verhuur & Zakelljke Lasten van de1. i.e i!|f
Zaaknummer

Contractnummer

en

2.

Partijen verklaren hlerblj dat het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst 
In goede staat van onderhoud, dat wll zeggen zonder waameembare gebreken, 
aan huurder ter beschikking Is gesteld, door huurder Is aanvaard en aan de 
huurder het genot kan verschaffen dat de huurder bij het aangaan van deze 
overeenkomst mag verwachten.

voor akkoord de Staat, 
d.d.

voor akkoord de huurder.

idrs.
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.2.6
VERTROUWELUK Rijksvastgoedbedrijf

Oirectie Transacties & Projecten 
Afdeling Vertiuur & Taxaties

Korte Voortwut 7 
2511 CW Den Haag 
Postbus 16169 
2500 BO Den Haag 
www.rijksvastgoedbedriif.nl

Contactpefsonen

Teltfoon
lOJLeWWi 
|0Ji.eWtob
E-mail

Dlrecteur Transacties & Projecten

nota Uitvoering vonnis 14 april 2021

OniksQverhetd.nt

BCnjkspverheid.niic»«i 0

Med^>ara^
h-V&ZL

Med^>araaf Medeparaaf D«tum
8 juni 2021

Ons documen^fMMnnm' 
4 245 883

h-JA

AanlekJing/probleemst^Nng
Op 14 april 2021 is ultspraak gedaan In de rechtszaak van lOH-Sl

tegen de Staat (het 
Rijksvastgoedbedrijf). De rechtszaak heeft betrekking op de welgering van de 
Staat om toestemming te geven voor aanvullende voorzieningen bij 
energlelaadpunten van |(}^.g op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen. Het 
gaat om een wachtruimte met voorzieningen op de verzorgingsplaatsen |0<Zj||iicli 
llimilllllimi en om een moblele coffee comer op de verzorgingsplaats De
rechtbank heeft geoordeeld dat de Staat niet gerechtigd was om op basis van de 
gegeven redenen aan iQsLgtM

Ons zaaknummer 
1 462 440

toestemming te welgeren.
11.1 Wob

De voorberelding van het besluit Is In gang gezet. Beoogd wordt alsnog
In de vorm vanprlvaatrechtelijk toestemming te verlenen aan 

huu rovereenkomsten.

________ __________ Over het wei of niet Instellen van hoger beroep wordt
u op een later moment middels een separate nota geadviseerd.

Advies/acbe

i ZIe www.rechtSDraak.nl. ECU:NL;RBDHA:2021:3894

.2.6 Wod
Pagina 1 van 10VERTROUWELUK
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TD!27p75BrnrrWoB' Datum
8 juni 2021

Betrokken BZK onderdelen

Deze. nota is opgesteld samen met de afdeling Juridisch Advies en afgestemd met 
de landsadvocaat. Na besluitvorming wordt het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (lenW) geinformeerd over deze nota. Ook zullen de op
verzorgingsplaatsen betrokken partijenffB^^ WObj ____________
aanbieders van elektrisch laden) worden geinformeerd oyer de besluitvorming.

en andere

Toelichting

Op de verzorgingsplaatsen frQ72|g-\Wo6 
energielaadstations als basisvoorziening. lenW heeft daar vergunningen voor 
verleend en het Rijksvastgoedbedrijf heeft daar privaatrechtelijk toestemming 
voor verleend in de vorm van huurovereenkomsten. lenW heeft op verzoek van 
pTB^.g w6^ ook vergunningen verleend voor aanvullende voorzieningen bij de 
basisvoorzieningen op deze verzorgingsplaatsen.

hebben ^13.2.g wol^

ITTZ^ob, ITTWob: ?

10.2.g WoSTTr-rWob’

■

Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in de bijiage bij deze nota.

Politieke context

Het onderwerp van deze nota raakt aan voorzieningenbeleid van lenW.

Pagina 2 van 10
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Datum
8 juni 2021Communicatle

De rechtszaken tegen de Staat krijgen regelmatig media aandacht. De 
woordvoerder is geinformeerd over het vonnis.

Pagina 3 van 10
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Bijiage Uitgebreide toelichting Datum
8 juni2021

De wbr-vergunning
Moor het aanbieden van een voorziehing op een verzorgingsplaats^ langs een 
rijksweg is een vergunning vereist van de minister van lenW op.grond van de Wet 
beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)! Het toetsingskader voor vergunning- 
aanvragen voor het aanbieden van voorzieningen op verzorgingspiaatsen iangs 
rijkswegen wordt gevormd door het beleid van lenW dat is neergelegd in de 
Kennisgeving 'Voorzieningen op verzorgingspiaatsen iangs rijkswegen'.^ in het 
beieid wordt onderscheid gemaakt tussen basisvoorzieningen en aanvuiiende 
voorzieningen. In het beleid worden de volgende vier basisvoorzieningen 
onderscheiden: een benzinestatioh, een wegrestaurant, een servicestation en een 
energielaadpunt. Aanvuiiende voorzieningen zijn; een gemakswinkel (shop), 
autowasstraat, snoepautomaat, etc. De vereiste vergunning geldt zowel voor 
basisvoorzieningen als voor aanvuiiende voorzieningen bij basisvoorzieningen.

jtOTS.g w^B heeft voor 183 verzorgingspiaatsen wbr-vergunningen voor 
energielaadpunten als basisvoorziening. De energielaadpunten, ook wel 
snellaadstations genoemd, bestaan uit een overkapping met daaronder een aantal 
laadpalen voor het opladen van elektrische auto's. De looptijd van de 
vergunningen is 15 jaar. Op 178 verzorgingspiaatsen zijn energielaadpunten 
gerealiseerd. Deze energielaadpunten zijn gerealiseerd in de periode vanaf 2013.

flt).2.gS'W.o6|'* heeft voor 16 verzorgingspiaatsen wbr-vergunningen voor 
energielaadpunten als basisvoorziening. Daarvan zijn 15 energielaadpunten 
gerealiseerd in de periode vanaf 2013|l:C2gg)WOb# 
vergunningen verkregen na een in 2012 door lenW/Rijkswaterstaat gehouden 
verdelingsprocedure. Andere partijen die vybr-vergunningen hebben voor 
energielaadpunten langs rijkswegen zijn|l^2fg;Wbb7--'’ ' '

: .i hebben de wbr-
■x '■ :

•ft

De wbr-vergunningen voor de energielaadpunten als basisvoorziening zijn door 
lenW/RWS verleend na een verdelingsprocedure die eind 2011/begin 2012 is 
gehouden.

Voor de verzorgingspiaatsen (gelegen aan de A2 bij Liempde, gemeente
Boxtel) en wotj (gelegen aan de A7 bij Abbekerk, gemeente Medemblik) heeft 

wbr-vergunningen voor aanvuiiende voorzieningen bij de 
energielaadpunten. De aanvuiiende voorzieningen bestaan uit: een bandenpomp, 
een waterkraan en een gebouw met daarin toiletten, een zithoek of lounge en een 
ruimte waar klanten een kop koffie en een broodje kunnen kopen.

2 Een verzorgingsplaats is een perceel grond dat is ingericht met een of rneer voorzieningen 
ten behbeve van de gebruikers van een weg en over het net van wegen die openbaar zijn in 
de zin van de Wegenwet, rhet een motprvoertuig slechts is te bereiken via de afrit van de 

. weg naar het perceel (zie artikel. 1 Benziiiewet).
3j De kennisgeving is vastgesteid op 22 maart 2004 (Stcrt. 2004, 56) en gewijzigd in 2011 
(Stcrt. 2011, 23149), in 2013 (Stcrt. 2013, 32624), in 2017 (Stcrt. 2017, 11880) en in 
2021 (Stcrt. 2021, 475)
^T0.2vg|wob -• 3.;•
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Voor de verzorgingsplaats 10.2,g wob (gelegen aan de A12 bij Harmelen, gemeente 
Woerden) heeft 10.2.g WOb een wbr-vergunning voor aanvullende voorzieningen 
bij het energielaadpunt. Deze aanvullende voorzieningen betreffen een mobiele 
coffee corner. 10:2:9 ... . ....... ............. .............................. -....... ...........

Datum
8 juni 2021

Daarnaast hebben de houders van benzinestations en wegrestaurants voor 95 
verzorgingsplaatsen wbr-vergunningen voor energielaadpunten als aanvullende 
voorzieningen. Deze aanvullende voorzieningen bestaan doorgaans uit een of 
meer laadpunten voor elektrische voertuigen bij parkeerplaatsen die zich 
bevinden op grond die reeds wordt gehuurd ten behoeve van de basisvoorziening. 
102.gWob;ii:i Wbb
^ I ..‘

De privaatrechtelijke toestemming
Naast een wbr-vergunning is voor het aanbieden van een voorziening op een 
verzorgingsplaats langs een rijksweg privaatrechtelijke toestemming vereist van 
de Staat als grondeigenaar. De privaatrechtelijke toestemming wordt namens de 
Staat verleend door het Rijksvastgoedbedrijf. In de wbr-vergunning wordt hier 
00k op gewezen. De toestemming wordt verleend door middel van 
huurovereenkomsten voor onbebouwde onroerende zaken. De looptijd van de 
huurovereenkomsten loopt gelijk aan de duur van de Wbr-vergunningen (15 
jaar).

De algemene werkwijze bij aanvullende voorzieningen bij basisvoorzieningen op 
verzorgingsplaatsen langs rijkswegen is dat eerst wordt besloten over het 
verlenen van een Wbr-vergunning, omdat het toetsingskader bij het verlenen van 
dergelijke vergunningen beperkt is. Daarna neemt het Rijksvastgoedbedrijf een 
beslissing over het verlenen van privaatrechtelijke toestemming. Deze algemene 
werkwijze heeft lenW toegelicht in het hoger beroep tegen de vergunning- 
verlening voor aanvullende voorzieningen bij het energielaadpunt van I0-2.9wob op 
verzorgingsplaats

De rechtszaak
De rechtszaak (bodemprocedure) betreft de weigering door het 
Rijksvastgoedbedrijf van de vereiste privaatrechtelijke toestemming voor het 
gebruik van staatsgrond ten behoeve van de realisatie van aanvullende 
voorzieningen bij energielaadpunten op de verzorgingsplaatsen 10.2.g WOb

hebben op deze verzorgingsplaatsen al 
basisvoorzieningen. Voor deze aanvullende voorzieningen heeft het 
Rijksvastgoedbedrijf de toestemming geweigerd. frof.2:gWbbniTweb i

* t

^ Zie www.rechtspraak.nl. ECLI:NL:R\/S:2021:589
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Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur & Taxaties

Datum
8 juni 2021

10.2.g W6b7TlT1 WoET

TTrZglA/oBTTrrWoB’

b
Tegen deze weigering hebben fl 0~2;g WO^ op 19 juni 2018 een bodemprocedure 
aanhangig gemaakt. In de procedure hebben zieh aan de zijde van de Staat een 
aantal partijen gevoegd waaronder defi gsW

£ i
i;.. ■ eisen onder meer dat de Staat privaatrechtelijk toestemming verleent voor 
aanvullende voorzieningen bij de energielaadpunten van fr072.g wbl^ langs 
rijkswegen. Overigens zijh de|l^T2.g WQ^ van mening dat de Staat met ingang 
van 1 januari 2024 nog steeds geen medewerking mag verlenen aan de komst 
van 'concurrerende' voorzieningen.

10.2.g Wob, m"Wol5~

T0T2Tg^6b, riTWo&

4,M,-

® Zie artikel 17 lid 2 Benzinewet
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Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur & Taxaties

TUIZg WoBTfl'TWoB" Datum
8 juni2021

b
TQ^. g'WoETnTI’^B' b
De termijn voor het instellen van hoger beroep is 3 maanden. Over het wel of niet 
instellen van hoger beroep wordt u binnenkort middels een separate nota 
geadviseerd.

ff0:2.g wob,
Voor de verzorgingsplaatsenf1~0~2.g:Wbb | is aan wpB^ ggn 
vergunning verleend voor een gebouw met inpandige en uitpandige voorzieningen 
nabij het energielaadpunt. In een te bouwen gebouw van 50 m2 wenstj^^s^^ de 
volgende voorzieningen te huisvesten: toiletten, een zithoek of lounge waar 
klanten van kunnen zitten met een laptop of krant en een ruimte waar
klanten een kop koffie met een broodje kunnen krijgen. Naast deze inpandige 
voorzieningen wilj^Ilp^ haar klanten een bandenpomp en waterkraan 
aanbieden. Voor de verzorgingsplaats|f0~2.g;woti|is aan|i'0T2.g W0l5| een wbr- 
vergunning verleend voor een mobiele coffee corner en bijbehorende werken, 
waaronder een rijpad en afvalcontainer naast het energielaadpunt.

TCr2yglA/ob, '11.1 Wob
Met de

recente vyijziging van het beleid van lenW wordt dit voor nieuwe aanvragen 
anders.^ Met de wijziging is het voorbehoud van een vergunning voor een 
aanvullende voorziehing aati de vergunnihghouder van een basisvoorziening 
komen te vervallen; pTr2 g WobVirTryVob ' y ‘ ^ . ~]

^ Sfaatscourant 2021, 475
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Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur & Taxaties

10.2gW<*>,n.1WbI> Datum
8 juni 2021

Het beleid is gewijzigd naar aanleiding van een uitspraak in een van de 
bestuursrechtelijke procedures. In deze procedure ging het om een aan

verleende wbr-vergunning voor zes opiaadpaien 
(langs de rijksweg A4 in de 

gemeente Haarlemmermeer). In deze procedure heeft de rechtbank onder meer 
geoordeeld dat het gemaakte onderscheid tussen houders van vergunningen van 
basisvoorzieningen (niet zijnde een energielaadpunt) en degenen die geen houder 
zijn van dergelijke vergunningen kennelijk is ingegeven door de 
verkeersveiligheid en dat die verkeersveiiigheid ook kan worden bereikt met 
maatregelen die minder ingrijpen op de mededingingsmogeiijkheden van 
gegadigden die geen houder zijn van een vergunning voor een basisvoorziening.® 
Dit onderscheid is in strijd met artikel 10, tweede lid, onder c, van de 
Dienstenrichtlijn. ]

10.2.g wob
op de verzorgingspiaats 10.2.g WOb

L„
J]

j

Tegen de uitspraak van de rechtbank is lenW in hoger beroep gegaan. De 
Afdeiing Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft het hoger 
beroep van lenW ongegrond verklaard®. De uitspraak van de rechtbank wordt 
bevestigd. Dat betekent volgens de Afdeling o.m. dat lenW bij de beoordeling van 
de opengevallen aanvraag ook rekening moet houden met mogelijke aanvragen 
van andere partijen.

^ .J

J

r

L
: ‘A ■' , V'. •. .n ■ Jv; '“s ■

® Zie www.rechtSDraak.ni. ECLI:NL:RBNHO:2019:7999 
® Zie www.rechtspraak.nl. ECLI:NL:RVS:2020;2607 
10 Staatscourant 2017, 72753.
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Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur & Taxaties

fli3rglWI7ff:fW»------- Zj Datum
8 juni 2021[I

i

___ I

J

11 De besluiten op de wob-verzoeken zijn op 27 juli 2020 en 26 mei 2021 gepubliceerd op 
www.ri1ksoverheld.nl.
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Rijksvastgoedbedrijf
DIrectie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur &Taxaties

Datum
8 juni 2021

r

Tot slot
1

------ 1

ci]

12 Zie www.rechtspraak.nl. ECLI:NL:RBDHA:2021:78

Pagina 10 van 10



026

110.2.6 Wobl
p:2:¥W6Bj <rfo:2:eiW'oT2Tgwo^

donderdaa 6 mei<2021 08:41
|1072.e WoB“
Fwd: Brief nav uitspraak shops bij laadstations [DEN.EU-AMS Client.FID2020687] 
;fo:2TW6B ,r
' jbrf2021-05-05.pdf

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijiagen:

Beste |lO.2.eWo0,

Bijgaand alsnog de brief. Bij mijn e-mail van gisteren was die per abuis niet toegevoegd.

Groeten,
|tO,2.’eWoB

'10.2.e WoBj advocaat ^0.2.g wdBT

fiT0T2.el072':elA/obtlTU.^.e wob m

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Q 2.e Wob c. j"
Datum: 5 mei;2021 om 13:42:36 CEST

.gvVVbj| I l^-g wo^Aan: 1-0.2
Onderwerp: Brief nav uitspraak shops bij laadstations [DEN.EU-
AMS_Client.FID2020687]

10;2:eW6H
Beste [

In de bijlage vind je een brief namens mijn clienten gelet op bet vonnis van 14 april jl.

h

Groet,
p:2:e'W5B

|1.Q:2f.gj;Wibb

rf072reWob
10.2.e-Wob------------- --

What’s Next? The answer is Talent. With more than 20,000 people, 12,000 lawyers and 200 
locations, has the talent for what you need, where you need it.

DjT0.2'.e Wd&liMrfO.2!e^W0i 
[113.2.6 Wob10;2:g wobj
Bio I Website

I0.2.g wqb

1
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i0.2.g wob
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Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde, Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor bet 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren, Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschapf|i0'^^g;w6b-- ’, ..X' \ , X-. t X ' ; -■ ^ 7!" |
[ f ’ '■ ■.'■ ,■ •-:■ ^ V’ “ '* '> | Op de overeenkomst zijn de algemene vdorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. ilO-X^vyoS. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 
voorwaarden zijn te raadplegen op vvww.pelsrijcken.nl/algerTiene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op 
andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not 
the Intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an 
agreement for the supply of services as referred to In Section 7:400 of the Dutch Civil Code between fl072.q' wbB
---- 1  ■ I ■ .    ,■   W'M'. ■V.... .i ... i. ■■ ^^u.. .-■■■ p... .n; u. ...u l l .i i — . i. . - .ii .......... t, i iw ... v

_______ ' j All services provided are subject to our general tertris and coiiditions
which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under numberP'^ woB. our general 
terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/gerieral-terms-and-conditions and upon request we will provide 
you with a copy, free of charge.

J
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10.2.g lOiZgw^

L2.e
no.2.eW<*
MlO^.eWob

;wob
la v. |0.2ie Wdbi

Datum: 6 mei 2021
Referentie: 0273610.0006/3680859
Uw referentie; 11009256

Vonnis 14april 2021 (shops bij laadstations)

Oeachte confrere,

Met clienten heb ik het vonnis van 14 april jl. besproken. Ik bericht u over het hoger beroep en de 
tenuitvoerlegging van het vonnis.

Hoger beroep

Clienten dringen er ten zeerste op aan dat de Staat hoger beroep zal instellen tegen het voomoemde vonnis. 
De Staat heeft herhaaldelijk onderkend tekort te schieten jegens cliSnten c.q. in strijd te handelen met de 
gesloten convenanten als er shops zouden mogen worden geplaatst bij laadstations. De Staat dient er dan 
ook alles aan te doen om te voorkomen dat hij tekort zal schieten c.q. schadeplichtig zal zijn

Clienten hebben ook zelfstandig het recht om in hoger beroep te gaan, maar zij schattai hun kansen lager in 
als de Staat besiuit dit niet te doen, b^voorbeeld omdat het hof de beiangen van de Staat dan niet mee zal 
wegen.

Na het instellen van het hoger beroep door de Staat, wensen clienten zich weer te voegen aan diens zijde

Privaatrechtelijk gebrulksrecht voor aanvullende voorzieningen

Omdat het vonnis van 14 april jl. uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, zal de Staat de besluiten inzake de 
privaatrechtelijke gebruiksrechten binnen 30 dagen moeten nemen. Clienten gaan ervan uit dat als de Staat 
nog enige weigeringsgrond voor handen heeft, hij die zal inzetten

Uitgaande van het scenario dat de betreffende gebruiksrechten voor shops bij de laadstations OD|0|£qpii 
worden verstrekt, merken clienten nog het volgende op.

10.2.g wob
id-:

trWVj?;.!
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29 aprli 2021 
Pagina 2/3

De concessiehouders van de motorbrandstofverkooppunten (MBVP’s) betalen een forse huurprijs voor het 
gebmik van de ondergrond van het MBVP (inclusief shop), zij hebben ook verplichtingen ten aanzien van de 
shop (bijvoorbeeld een eigen toiletvoorzlening). Sinds het begin van de vellingen van de huurrechten van de 
MBVP’s zijn er bovendien substantifile bedragen betaald voor de huurrechten van de grond, waarbij ook de 
aanwezigheid van een shop een factor van belang is. Het is bekend dat een deel van de bedragen die op de 
veilingen worden geboden betrekking hebben op de shop (zie order meer de documenten inzake de 
totstandkoming van de Wet aanvulende biedboekgegevens).

CliSnten gaan er dan ook vanuit dat de Staat, hdien aan derden grond In gebruik wordt gegeven voor het 
plaatsen van een shop, in ieder geval zal vereisen dat de betreffende gebruiker:

- Een markteonforme huurprijs voldoet (gelijk aan dat van de concessiehouders)
- De bijbehorende verplichtingen van het hebben van een shop naleeft, zoals het realiseren van eigen 

toiletten en het houden van voldoende toezicht
Een aanvangsbedrag voldoet gelijk aan dat wat de concessiehouders gemiddeld op een veiling 
hebben betaald

Laat de Staat dit na, dan is er geen sprake van een ‘level playing field’, en handelt de Staat in stnjd met 
mededingingsrechtel|ke regels. De gerechtigden tot de laadstations hebben immers tot nu toe niet hoeven 
betalen voor hun locaties en hebben bij aanvang ook een aantal jaren geen gebruiksvergoeding betaald.

Voor de voltedigheid wensen clienten nog op te merken dat de Staat er alles aan dient te doen om bij het 
geven van uitvoering aan het vonnis van 14 april jl. zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan de leden 
van clienten. Dat dient ook het belang van de Staat zelf, want clienten maken aanspraak op vergoeding van 
hun schade.

Eindtemnijn vergunningen laadstations derden

Gelet op de implicaties van het vonnis, » het mede van belang dat de Staat de termijn waarvoor de rechten 
voor de laadstations zijn verstrekt (15 jaar, waama afbraak dient plaats te vinden zonder recht op vergoeding) 
zai handhaven en dit duidelijk communiceert.

Overleg

Gelet op de gevestigde belangen van de concessiehouders ligt het in de reden dat partijen tot een opiossing 
komen van de ontstane situatie. Partijen zijn het erover eens dat het plaatsen van shops bij laadstations in 
strijd is met de gesloten convenanten. Daarmee staat vast dat er op de Staat een verplichting tot compensatie 
rust. Clidnten dringen er bij de Staat op aan om op korte termijn overleg te voeren over de nabije toekomst en 
een werkbare opiossing voor alle partijen. Wellicht kunnen daarmee diverse gerechtelijke procedures worden 
voorkomen. Voorgesteld wordt om dit niet In een groot gezeischap te doen en ook niet onder begelading van 
mediators, maar in klein gezeischap. De voorkeur van clienten gaat emaar uit om in eerste instantie separaat 
met de Staat te overleggen.

Wat clienten betrefl hoeft het doel dan niet (mede) te zijn dat er een totaaloplossing wordt bedacht voor een 
geheel nieuw systeem op de verzorgingsplaatsen (daar zijn al werkgroepen voor die over het algemeen traag 
functioneren). Wat clienten betreft zou het met name moeten gaan om een werkbare optassing op korte termijn 
die hopelijk een aantal gerechtelijke procedures kan voorkomen.
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Nieuwe bodemprocedura

in opdracht van de (leden van de) VNPI en de VPR ben ik een dagvaarding aan het opstellen om de reikwijdte 
van de term ‘motorbrandstoffen’ aan de bodemrechter voor te leggen. De VPR-leden zijn op dat punt in het 
ongelijk gesteld in de kort geding procedure in 2013 en 2014. Zowel de voorzieningenrechter ais het hof 
hebben bij het oordeel meegewogen dat de concessiehouders ook laadstations zouden kunnen aanvragen en 
dat er geen shops bij de laadstations van derden zouden komen. Bij de toenmalige landsadvocaat is door mijn 
kantoorgenoot |p.2^ W6b^ na die uitspraken aangekondigd dat ais dit in de praktijk anders zou uitpakken, 
alsnog een bodemprocedure gestart zou worden. De huidige situatie is dat (a) de Staat spreekt over mogelijke 
toekomstige beperkingen In het aantal snellaadpalen bij de concessiehouders en wegrestaurants, (b) er naar 
alle waarschijnlijkheid op korte termijn shops bij de laadstations van derden komen en (c) op grond van de 
meest recente gewijzigde Kennisgeving eenieder een aanvullende voorziening op een verzorgingsplaats kan 
verkrijgen.

De (leden van de) VNPI en VPR kunnen dan ook niet anders dan te proberen de schade te beperken door de 
voomoemde bodemprocedure te starten. Wat hen betrelt staat dIt echter niet In de weg aan een overteg en 
leidt dat overleg er zelfs wellicht toe dat die procedure weer gestaakt kan worden.

Bevestiging

Zou u mij binnen twee weken kunnen bevestigen dat (a) de Staat hoger beroep zal instellen tegen het vonnis 
van 14 april Jl. en dat (b) de Staat dezelfde financieie consequenties zal verbinden aan het mogen oprlchten 
en exploiteren van shops dcxx derden, ais dat die er zijn voor de concessiehouders? Daamaast verneem ik 
ook graag binnen twee weken of het verzochte overleg op korte termijn kan plaatsvinden en wie hier namens 
de Staat aan deel zal nemen

Cliftnten en hun leden behouden zich al hun rechten voor, waaronder het recht op schadevergoeding.

Met vrienfipliijrp nmet

|02flwob
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|10.2.e WoSi
Van:
Verzonden:
Aan:

maandaa 10 mei 2021 13:29

CC L|ro.2.gWob,t1.fWob
Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017 (Stcrt-2017, 72753j.pdf

Onderweqi:
Bijiagen:

Urgentie: Hoog

Beste

Heb Jij morgen tijd om met 
voorziening?

en mlj te bellen over het recente vonnis over de shops als aanvullende

I

Met dank en met vriendelljke groet,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksvastgoedbedrijf | Directie Financifin en Bestuursadvisering | Afdeling Juridisch Advies 
Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag | Kamer 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T
E fU.Z.e W0b^(a rllksoverheid.nl

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie 
van economisfdie en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

1
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i0.2:eWdb

Van:
Verzonden:
Aan:

vriidaqTT mei 2021 11:49
idzelVbtjy'K]

[10.2.e WOD 
no.2.g Wob, 11.1 Wob

QWOb-

cc L,
Onderwerp:
Bijiagen: 20210521 Concept nota uitvoering vonnis 14 apnl 2021.docx

H,
Iding van ons telefonisch overleg op 11 mel jl. hebben wlj een concept nota opgesteld ten behoeve van 

de besluItvormingjlP^S^TOBlI’^^^^W"*™^™' De concept nota Is bijgevoegd.

Beste

?
r

Met dank en met vriendelljke groet.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksvastgoedbedrijf | Directie Financien en Bestuursadvisering | Afdeling Juridisch Advies 
Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag | Kameri®«^^>»«
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T
@riiksoverheld.nlE

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedf>ortefeuille voor zijn gebniikers en zet gebouwen en teireinen in voor de realisatie 
van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoeien.

Verzonden: maandag 10 mei 202114:37

AanJtQMJefm" _ 
cc:f|0.2.e Wob
Onderwerp:^E^]i0-^9 Wob, 11.1

.■

Dag

Dat kan. Ik heb tijd tussen 11 en 1, om 2 uur en om 4 uur. Zou daar iets bij schikken?

Groeten,

I aduocaat |
mi-iatflwobt|0.2.eW(4> JTT|i2jJW0OI I m|0.2:e wob

TOTreTOP” {5)Riiksoverheid.nl>

?.fW5R

<10.2.@ WOb(5Ri|ksoverheid.nl>; 1 U.2.@ Wdi <|Pye]Hflp@riiksoverheid.nl>

s.eVan: si
Verzonden: maandag 10 mei 202113:29 
Aaf^*"*

cc:jl0.2.e

1
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Onderwerp: 10.2.g Wob. ii;i Wob 

Urgentie: Hoog

Beste

Heb jij morgen tijd om met 10.2.e Wob 
voorziening?

en mi] te bellen over het recente vonnis over de shops als aanvullende

10.2.gWob, 11.1 Wob

Met dank en met vriendelijke groet,

10.2.eWob

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksvastgoedbedrijf | Directie Financien en Bestuursadvisering | Afdeling Juridisch Advies
Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag | Kamer 10.2.6 WOb 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T 10.2.6 Wob 
E 10.2.6 Wob (Qiriiksoverheid.nl

Het RVB 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.

Dit bench! kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bench! abusievelijk aan u is toegezonden. word! u 
verzoch! da! aan de afzender !e melden en he! bench! !e verw jderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houd! me! nsico's verbonden aan he! elektronisch verzendan van benchten
This message may contain information that is not intended for you If you are no! the addressee or it this message was sen! 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

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde, Het bencht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt, Als u dit bericht per abuts hebt oncvangen, wordt u verzocht het te verrtietigen en de 
afzender te inforrneren. Alle vverkzaamheden vvorden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400
van het Burgerhjk VVetboek met de naamloze vennootschap ygs:gw6b............ ; l_,r,,r7',7r'Z, Z" i

_________________ __ __ __ _____ i op de overeenkomst zijn de afgerhen'e’voorwaarden vahToepassIng, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechthank Den Haag orTder nr, 10.2.gK^, Daarin is e^n aansprakelijkheidsbeperking opgenomen, De algemene 
voorwaarden zijn te raadplegen op1O.2.0:^W 7 

andere vvijze kosteloos aan u toege’zonden.’
I en worden op verzoek langs elektronische vveg of op

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not 
the Intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between lO^.g'wbb...

and the client .............................. .............................................................................................................. !
_ I , Ail services provided are subject to our general terms and conditwn^

which include a limitation of liability clause and are deposrted with the District Court of The Hague under numbei I0.2.gwob Our general 
terms and conditions can be found on our websitr 10.Zgw«)b 
you with a copy, free of charge.

and upon request we will provide
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10.2.eWob
10.2.eWob
RE: Ter attentie: werkstap in Filenet nota over uitvoering vonnis 14 april 202110.2.g Wob, 11.1 
vrijdag 11 juni 2021 08:05:03

Van;
Aan:
Onderwerp:
Datum:

XIZeWDC
Ik ben inderdaad akkoord. . De nota is ook afgestemd met de landsadvocaat.

Met vriendelijke greet.
10.2.eWob

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: i0.2.e Wob
Verzonden: 11 jun. 2021 01:59
Aan: '■10.2.e Wob "
Onderwerp: RE: Ter attentie; werkstap in Filenet nota over uitvoering vonnis 14 april 
202! 10.2.gWbb,l1,:i Wob

tl>.2.c WMEn aan jou ter afstemming,

Ik kan met zien of jij akkoord bent met de mij ter parafenng voorgelegde tekst. 

Graag duidelijkheid daarover.
fa2.sMoMet vriendelijke greet van

Van:10.2.e Wob
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 11:32
Aan: 10.2.e Wob
Onderwerp: Ter attentie: werkstap in Filenet nota over uitvoering vonnis 14 april 2021
10.2.gWob, 11.1 Wob
nc

De nota is ter parafenng aan jou aangeboden in Filenet, via werkstappen. 

Met vriendelijke greet,

10.2.eWob

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
RIjksvastgoedbedrijf | DIrectie Financlen en Bestuursadvisering | Afdeling Juridisch Advies
Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag | Kamer 10.2.6 WOb 

Postbus 16169 I 2500 6D | Den Haag

Tl0.2.eWob
El0.2.eWob @riiksoverheid.nl

Het RVB 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.

Van: 10.2.e Wob <10.2.e Wob @Rijksoverheid.nl>
Verzonden: zaterdag 15 mei 2021 00:23
Aan:10.2.e Wob <10.2.6 Wob ■(5)Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Concept nota over privaatrechtelijke toestemming shops: 10-2.g Wob,

11.1 Wob

|_jg 10.2.eWbb
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Vhendelijke groet vanj^^

<WZ^ l>

Datum: vrijdag 14 mei 20211:38 PM
Aan:|||(^e^PI^'' <TD!2!B'JJ|(aRi)ksQverheid.nl>.|Q.2.e Wob 
102.e'W^j{S,Rlii^Q.y£lh£icl.nl>, TOJI.e ^ob KaK<lMM@niksQverheid.nl>

^iS)Rij|i;soverheid.nl>, iOJf.e :

i?fiiikaQ¥£fheid.ril>,lO^.e ||(i^ <|^gjJ|<S)riiksovefheid.nl> 

Onderwerp: RE: Concept nota over privaatrechtelijke toestemming shops:
Heren,
Bijgaand een aangepaste versie van de concept nota. De aanpassingen zijn zo veel mogelijk geel gemarkeerd. 
Mochten jullie nog opmerkingen hebben of aanvullingen dan boor ik dat uiteraard graag z.s.m.{KU^TIBR

Kople:|S*.eJ^*« <10.2J W<Sb
<

•9

Met vriendelijke groet.
lOJeWib

MMttari* van BinnaniandM Zakan an Koninkrtjkaralatiat
RiJksvaattoa<fl9«dri}f | DIraetia Fkiandin an Baatuunadvitaring | Afdaiing Juricfisch Adviat 
Korte Voorhout 7 | 2511CW Oen Haag | KamerpOfTiiMBB^
Postbus 16169 I 2500 BO | Den Haag

Het KVB realiseert en behcert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terrernen in voor de realisabe van 
economische en maatxbaf^lijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

VaniiOM e Wob'; <T[rZl^Bl@Riiksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 12 mei 202117:48 
Aan:§i:ZWVm^ <yy!ge'W5B' ' |(a)Riiksoverheid.nl>
CC:p}J2.e Wob <3(^2.6 Wob o»'-:..iksQverheid.nl>:40J2.e Wob 
f03.eWob i iksQverheid.nl>
Onderwerp: RE; Concept nota over privaatrechtelijke toestemming shops; -a

cm

Dank voor de nota.
In de nota heb ik enkele voostellen gedaan. Die voorstellen zijn gemarkeerd.

Ik hoop dat je lets met mijn opmerkingen kunt. 
Mvg.
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102.* «V

Van: 10.2.e Wob <10.2.6 Wob (S)Riiksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 15:05
Aan: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob fSRiiksoverheid.nb
CC: 10.2.6 Wob <10.2.6 Wob(5)Riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob

riiksovprheiri.nl>
Onderwerp: Concept nota over privaatrechtelijke toestennming shops: 10.2.g Wob, 11.1 Wob 
Beste

<10.2.6

103.* ffo

Zoals gisteren besproken, bijgaand een eerste aanzet voor een beslisnota over de privaatrechtelijke toestemming voor
. Dit naar aanleiding van het vonnis van 14 april 2021.

Graag jouw opmerkingen en aanvullingen, bij voorkeur zoveel mogehjk in de vorm van tekstvoorstellen in verband met 
de beperkt beschikbare tijd.
Met dank en met vriendelijke groet,

shops 10.2.g Wob, 11.1

10.2.eWob

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksvastgoedbedrijf | Directie Financien en Bestuursadvisering | Afdeling Juridisch Advies
Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag | Kamer 10.2.g WOb 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Tl0.2.eWob
El0.2.eWob @riiksoverheid.nl

Het RVB realiseert en beheertzljn vastgoedportefeuille voorzijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voorde realisatie van 
economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.
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10^ VIM) 
l02.«lMob
10.2.e Wob

Van:
Aan:
Cc:

RE: Concept nota over privaatrechteii)ke toestenwning shops:Onderwerp:
Datum: dnsdag 18 mei 2021 14:01:08

jouw reactie.i^liijM WhD, 11-1 WU>
Ha

V, £J='.it
’■K'1

■'n Mm

^demke greet,
i-i-'s>

let VI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksvastgoedbedrijf | Directie Financien en Bestuursadvisering | Afdeling Juridisch Advies
Korte Voorhout 7 [ 2511 CW Den Haag | |CPi||
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T e
El0.2.e Wob

RVETreaZ/sw/r en beheert zijn vastgoedportefeuiHe voor zijn gebruikers en zet gebouwen en 
terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van 
beleidsdoelen.

Van:|P^,e5flf0to

Verzonden: dinsdag 18 mei 202113:50
Aan.mM.eWm

cemMewm
Onderwerp: RE: Concept nota over privaatrechtelijke toestemming shoos:

I-------------- 1 ITTTWod

ROtg Wob, 11.1 MCIU

mi
m}

<fDg:el?g5gn@Riiksoverheid.nl>Van:]
Verzonden: vrijdag 14 mei 202113:38

e

@Riiksoverheid.nl>:
<jKMKe'BiPB|(S)Riiksoverheid.nl>:Jg!2^e^lWI! <€Q|||e|||^|gj(arirksoverheid.nl>

<TOZeWob,
(a>Riiksoverheid.nl> ;|i^eWfii<|_______ _____________

Onderwerp: RE; Concept nota over privaatrechtelijke toestemming shops;

Aan: F.e [2:e<

CC (a)Riiksoverheid.nl>:|ff!le
m @riiksoverheid.nl>; y

Heren,
BIjgaand een aangepaste versle van de concept nota. De aanpassingen zijn zo veel mogelijk 
geel gemarkeerd.
Mochten jullie nog opmerkingen hebben of aanvullingen dan hoor Ik dat ulteraard graag z.s.m.
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Met vriendelllke groet,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksvastgoedbedrijf | Directie Financien en Bestuursadvisering | Afdeling Juridisch Advies
Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag | "“
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T .e
E |D.2.e Wob ?1@rHksQvertieid.nl
HetRVSTealJseen en beheert zijn vastgoedportefeuiUe voor zijn gebruikers en zet gebouwen en 
terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van 
beieidsdoeien.

Van:|0#.eWob <10-2!g'WB^@RgksQverheid.nl>

Verzonden: woensdag 12 mei 202117:48
AanrpSnWoir- <TOg;eW(5tri(S)Riik5Qverheid.nl>
CC: P.2.e Wob <J0“,2-e Wob(aRi;ksQverheid.nl>: 10.2.e Wob 
<^12.6 Wobj

Onderwerp: RE: Concept nota over
Mksoverl rld.nl>v.’l'

privaatrechtelijke toestemming shops:
11.1 Wob

Dank voor de nota.
In de nota heb Ik enkele voostellen gedaan. Die voorstellen zijn gemarkeerd.

■ir.diar-:Ik h6op”dat je lets rnet mljh opmerikfhgeh kuhC

<t0!Ze']^^|j^(5)Riiksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 12 mei 202115:05

Van:fii.e|ii*

@Riiksoverheid.nl> 
<M>«e1@Riiksoverheid.nl>:10meWib 

l@riiksoverheid-nl>
Onderwerp; Concept nota over privaatrechtelijke toestemming shops:
Beste

Aan: e

<1
m-

Zoals gisteren besproken, bijgaand een eerste aanzet voor een beslisnota over de 
privaatrechtelijke toestemming voor shops: 
het vonnis van 14 april 2021.
Graag jouw opmerkingen en aanvullingen, bij voorkeur zoveel mogelljk in de vorm van 
tekstvoorsteilen in verband met de beperkt beschlkbare tijd.
Met dank en met vrlendelijke groet,

g . DIt naar aanleiding van

lomeipa)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rijksvastgoedbedrijf | Directie Financien en Bestuursadvisering | Afdeling Juridisch Advies
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag^ '

T
E 10:2.6 Wob_ @rl1ksQvefheid.nl

RV8 reaHseert en beheert zijn vastgoedportefeuiUe voor zijn gebruikers en zet gebouwen en 
terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van 
beieidsdoeien.
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iOJ.elMob^ 
i0.2.e Wob
RE: Staat(RVB|f - vonnis bodemprocechjre over shops 
vrijdag 16 aprl 2021 07:36:33

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Ik hou je op de hoogte. 

Met vriendeliike aroet.

Verzonden met BlackBeny Work(www.blackberry.com)

Van: "
Verzonden: 16apr. 2021 03:13

................. .
Onderwerp: RE; Staat(RVB>^® *^- vonnis bodemprocedure over shops

i tt

'J •*|n|fOl

ll|.d«:.g wobelll ?

vtlendelijke greet,

|0.2.elK!ll^ 
i0.2.ewob I..

afdeling jurldisch advies
directie flnanclen en bestuursadvlsering
rijksvastgoedbedrijf
ministerie van binnenlandse zaken en
koninkrijksrelaties
korte voorhout 7 | 2511 cw | den haag 
p>ostbus 16169 I 2500 bd | den haag

T,

I0.2.e Wobl_______________
i5gl72ymw.riik5va5ta9^dl?^fllf.nl

Wuir a RMksoverheid.nl>
Datum: dtmderdag 15 aiff. 2021 11:38 AM ________

"l^jlt^WB^J)jiiksoverheid.nl>. yi.3l.e Iftil ^0SjeyiQB@d;ksov«lieid.nl>. 
^|y.2.e IWcte@jiiksQvei1ieid.nl>. jl0.2.e \AW I 

^^lto5vertieid.iil>.ip:a[e^ 
i®iuksovetlicid,nl>

! - vonnis bodemprocedure over shops

AaniilUWBlHi

^10.2.6 WtoB i 
|0.2.e e
Onderwerp: Staat(RVB)/!

Ter kennisname onderstaand bericht. 
Met vriertdelijke groet.
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MMstail* van BinnanlandM Zakan an Koninkrijkirtlatiai
Rijkivattgoadbadrijf | Dkractia Rnandin an Baatuunadvisaring | Afdaiing Juridisch Advlat
Korte Voortxxjt 7 | 2511CW Den Haag |[0||.C ~V‘ > .-K,
Postbus 16169 I 2500 BO | Den Haag

PriiksQvefheKj.nl

Het RVB reoliseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en teneinen in voor de realisatie van 
econcxnisdte en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: 10 J.e Wfob llO^g 
Verzonden: donderdag 15 april 2021 11:31
Aan:|02:elBBB

cc:|03Le¥iatir 33
Onderwerp: RVB/p*8** - vonnis

Beste|Q2.e!Hbb|,
jiUtg Wfcft 11.1 WUP .............

I I fpJZ.gwicA

]

]
]

[
][

[
Ik hoor graag.
Met vriendelijke groet,
ip^epob
lOltfiliil I advocaat |

|m1{i2:ellgi |fm2«WDl» |tBia2.gwob

Oit bencht is ultsiuitend bestemd voor de geadressee^e. Het berlcht kan vertrouvi^lijke informetie bevatten waarMX>r het b«t>epsgeheim van 
advocaat of notvis geldt. Ms u dit berlcht per abuis hebt ontvangen, wordt u veriocht het te vemietigen en de afzender te informeren. Mle
werkzaamheden worden vemcht op grond van een overeenkomst van opdracht ais bedoeid in artikei 7:400 van het Borgerlijk Wetboek met de
naamloza veruiootschai

Op de ovw^eenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter grtffie rechtbank Den Ha^ orKler nr. 
Daartn is em aansprakeiijkheidsbeperlcing of^enomen Oe algemene voorwaarden zijn te raadpleg^m 

en worden op verzoek lar^ elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the ackiressee and may contain information that is confidential and l^ally privileged. If you are not the 
intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. Ml our services are performed by virtue of an agreement for 
the supply of services as reforred to in Section 7:400 of the Dutch CMI Code between ||||||||||||||||||||B||H||H^

{Alt services provided are subject to our general terms and conditions which indude a limitation of llablilty
. Our general terms and conditions can be found cm our 

and upon request ¥ve will provide you with a copy, free of charge.
dause and are deprnited with the District Court of The Hague under mimberj


