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1 Inleiding  

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) uitvoering aan artikel 15, 

derde lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) en artikel 2a, derde lid, 

onderdeel a, van de Gaswet. Op grond hiervan kan de ACM een ontheffing van de verplichting tot 

het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing) verlenen en intrekken.  

 

2. De ACM geeft haar oordeel op het verzoek van Royal Schiphol Group N.V. (hierna: aanvrager) 

van 30 november 2018 voor de wijziging van de op 14 september 2017 verleende ontheffingen 

op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet en artikel 2a, eerste lid, onderdeel 

a, van de Gaswet voor de gesloten distributiesystemen (hierna: GDS) gelegen op 

luchthaventerrein Schiphol te Haarlemmermeer. Aanvrager heeft aangegeven dat zij één 

ontheffing wil voor het beheren van haar elektriciteits- respectievelijk gastransportnetten op het 

Schipholterrein.  

 

2 Beoordeling 

3. De ACM heeft bij besluit van 14 september 2017 ontheffingen verleend voor de stelsels van 

elektriciteitsverbindingen gelegen aan de deelnetten Schiphol-Centrum, Schiphol-Oost en 

Schiphol-Zuid-Oost. 
1
 De ACM heeft op dezelfde datum ontheffingen verleend voor de stelsels 

van gasleidingen gelegen aan de deelnetten Schiphol-Centrum, Schiphol-Noord, Schiphol-Oost, 

Schiphol-Zuid-Oost en Schiphol-Elzenhof.
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4. De reden voor het verzoek van de aanvrager is de wijziging van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, 

van de E-wet en artikel 2a, eerste lid, onderdeel c, van de Gaswet. Deze wijziging houdt in dat 

een net binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie 

met gedeelde diensten, dat technisch, organisatorisch of functioneel verbonden is als één net 

wordt gezien.  

 

5. De wetswijziging maakt het mogelijk om één ontheffing te verlenen voor meerdere deelnetten. De 

ontheffingen van de aanvrager waren apart verleend voor elk deelnet op luchthaventerrein 

Schiphol. In overleg met aanvrager is besloten om de verleende ontheffingen in te trekken en een 

nieuwe ontheffing te verlenen voor alle netten op het Schipholterrein. Zodoende heeft de ACM op 

24 april 2019 twee nieuwe ontheffingen verleend voor respectievelijk elektriciteit en gas.
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6. De ACM honoreert het verzoek van aanvrager tot intrekking van de eerdere ontheffingen voor 

elektriciteit en gas.   

                                                        
1
  Schiphol-Centrum: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205066 en zaaknummer: 15.1178.30. 

 Schiphol-Oost: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/ 204793 en zaaknummer: 17.0026.30 
 Schiphol-Zuid-Oost: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205067 en zaaknummer: 17.0025.30. 
2
  Schiphol-Centrum: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205068 en zaaknummer: 15.1179.30. 
Schiphol- Noord: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205070 en zaaknummer: 17.0028.30. 
Schiphol-Elzenhof: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205071 en zaaknummer: 17.0029.30. 
Schiphol-Oost: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205065 en zaaknummer: 17.0024.30. 
Schiphol-Zuid-Oost: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205069 en zaaknummer: 
17.0027.30.a 

3
  Zie voor elektriciteit: Besluit van 24 april 2019 met kenmerk: ACM/DE/2018/504861 en zaaknummer: ACM/18/034534 
en voor gas: Besluit van 24 april 2019 met kenmerk: ACM/DE/2018/507087 en zaaknummer: ACM/18/034533.  
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3 Dictum  

7. Op grond van artikel 15, derde lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998 trekt de Autoriteit 

Consument en Markt de volgende ontheffingen voor de gesloten distributiesystemengelegen op 

het luchthaventerrein Schiphol te Haarlemmermeer in:  

 Schiphol-Centrum: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205066 

en zaaknummer: 15.1178.30.   

 Schiphol-Oost: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/ 204793 en 

zaaknummer: 17.0026.30.  

 Schiphol-Zuid-Oost: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205067 

en zaaknummer: 17.0025.30. 

 

8. Op grond van artikel 2a, derde lid, onderdeel a, van de Gaswet trekt de Autoriteit Consument en 

Markt de volgende ontheffingen voor de gesloten distributiesystemen gelegen op het 

luchthaventerrein Schophol te Haarlemmermeer in: 

  Schiphol-Centrum: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205068 

en zaaknummer: 15.1179.30.  

 Schiphol- Noord: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205070 en 

zaaknummer: 17.0028.30.  

 Schiphol-Elzenhof: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205071 

en zaaknummer: 17.0029.30.  

 Schiphol-Oost: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205065 en 

zaaknummer: 17.0024.30.  

 Schiphol-Zuid-Oost: Besluit van 14 september 2017 met kenmerk: ACM/DE/2017/205069 

en zaaknummer: 17.0027.30. 

 

Den Haag,  

Datum: 24 april 2019 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze,  

 

w.g.  

 

 

drs. F.J.H. Don 

Bestuurslid 

 

 

 
 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 

het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH 

Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van 

de Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in 

te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 


