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Openbaar Besluit 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op de bezwaren gericht tegen het besluit van 19 

november 2018 met kenmerk AMC/UIT/502310 

 

Ons kenmerk : ACM/UIT/509371 

Zaaknummer : ACM/19/034807 

Datum : 27 maart 2019 

 

1 Samenvatting 

1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) heeft het handhavingsverzoek van Stichting 

Platform Tegenwind N33 (hierna: verzoekster) bij besluit van 19 november 2018 afgewezen 

omdat zij zich ter zake de klacht van verzoekster niet bevoegd acht. Bij dit besluit verklaart de 

ACM het bezwaar van verzoekster tegen het besluit van 19 november 2018 ongegrond en 

handhaaft zij het besluit van 19 november 2018, met aanvulling van de motivering. 

2 Handhavingsverzoek en verloop van procedure 

2. Op 31 januari 2018 heeft verzoekster een handhavingsverzoek (hierna: het handhavingsverzoek) 

ingediend tegen gedragingen van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (hierna: GS 

Groningen) bij de locatiekeuze en totstandkoming van Windpark N33.
1
  

3. YARD Energy B.V. (hierna: Yard), Blaaswind B.V. en innogy Windpower Netherlands B.V. 

(hierna: innogy) zijn voornemens om een windpark te realiseren in de gemeenten Veendam, 

Midden-Groningen en Oldambt met een vermogen van ongeveer 120 megawatt (hierna: 

Windpark N33).  

4. Wetgeving
2
 schrijft voor dat bij plannen voor windparken met een vermogen van meer dan 100 

megawatt de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast. Als deze regeling wordt toegepast, worden 

vergunningen en ontheffingen die voor de realisatie van een windpark nodig zijn, voorbereid in 

één procedure onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het Rijk 

neemt bij een project dat onder de rijkscoördinatieregeling valt het ruimtelijke besluit dat 

vergelijkbaar is met een bestemmingsplan. De benodigde vergunningen en ontheffingen, ook wel 

'uitvoeringsbesluiten' genoemd, blijven de verantwoordelijkheid van dezelfde overheidsinstanties 

als wanneer het project niet door de minister van Economische Zaken en Klimaat gecoördineerd 

zou worden.  

5. De rijkscoördinatieregeling wordt ook toegepast op de besluitvorming voor Windpark N33. Dat 

houdt in dat de uitvoeringsbesluiten die voor de realisatie van Windpark N33 nodig zijn, 

tegelijkertijd en in onderling overleg worden genomen. Daarnaast hebben de ministers van 

Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Milieu een rijksinpassingsplan 

vastgesteld dat Windpark N33 mogelijk maakt (hierna: Inpassingsplan Windpark N33). 

                                                        
1
  ACM/IN/374708. 

2
  Artikel 9b Elektriciteitswet 1998. 
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6. Verzoekster heeft de ACM verzocht onderzoek te doen naar de gang van zaken omtrent de 

totstandkoming en locatiekeuze van Windpark N33. GS Groningen zou een doorslaggevende rol 

hebben gespeeld bij de toewijzing van locaties voor wind op land in de provincie Groningen. GS 

Groningen zou enkel naar de grondposities van YARD en innogy hebben gekeken bij de 

locatiekeuze voor een windpark. Door niet objectief te kijken naar andere grondposities heeft GS 

Groningen andere initiatiefnemers de mogelijkheid ontnomen om een windpark te realiseren. GS 

Groningen zou hiermee volgens verzoekster in strijd handelen met de artikelen 6 en 24 

Mededingingswet (hierna: Mw) en de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (hierna: VwEU). Ook bij het verlenen van vergunningen is volgens 

verzoekster geen sprake geweest van eerlijke mededinging en is de vereiste transparantie niet in 

acht genomen.  

7. In het primaire besluit heeft de ACM het handhavingsverzoek opgevat als een verzoek om 

handhaving op grond van de Mededingingswet. De ACM heeft geconstateerd dat onder 

mededinging zoals bedoeld door verzoekster niet hetzelfde wordt verstaan als mededinging die 

wordt beschermd door de Mededingingswet. Het handhavingsverzoek ziet op 

overheidsprerogatieven die behoren tot het domein van het algemeen bestuur en gaat verder dan 

enkel toepassing van de Mededingingswet of andere wetten waaraan de ACM taken en 

bevoegdheden ontleent. Indien verzoekster het oneens is met de wijze van uitoefening van deze 

overheidsprerogatieven heeft zij de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). Bijgevolg heeft de ACM het 

handhavingsverzoek bij besluit van 19 november 2018 afgewezen.
3
 

8. Bij brief van 20 december 2018 heeft verzoekster bezwaar ingediend tegen voornoemd besluit 

van 19 november 2018 (hierna: het bestreden besluit).
4
 De ACM heeft verzoekster bij brief van 11 

januari 2019 in de gelegenheid gesteld haar bezwaar aan te vullen.
5
 

9. Bij brief van 29 januari 2019 heeft de ACM aan verzoekster inzage verschaft in alle op de zaak 

betrekking hebbende stukken.
6
 

10. Bij brief van 7 februari 2019 heeft verzoekster aanvullende gronden van bezwaar ingediend.
7
 

Tevens heeft verzoekster verzocht om stukken aan het inzagedossier toe te voegen. De ACM 

heeft dit verzoek gehonoreerd. Bij brief van 19 februari 2019 heeft de ACM inzage verschaft in de 

aanvullende op de zaak betrekking hebbende stukken.
8
 

11. De ACM heeft verzoekster op 26 februari 2019 telefonisch gehoord. Van deze hoorzitting is een 

verslag gemaakt dat op 18 maart 2019 aan verzoekster is verzonden.
9
 Zij is daarbij in de 

gelegenheid gesteld hierover opmerkingen te maken. Verzoekster heeft binnen de gestelde 

termijn geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  

 

                                                        
3
  ACM/UIT/502310. 

4
  ACM/IN/425680. 

5
  ACM/UIT/505151. 

6
  ACM/UIT/506323. 

7
  ACM/IN/428050. 

8
  ACM/UIT/507286. 

9
  ACM/UIT/508860. 
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3 Betrokken partij 

12. Stichting Platform Tegenwind N33 is een stichting die op 16 maart 2011 is opgericht. De stichting 

heeft tot doel: “het behartigen van de belangen van (rechts)personen die tegen de realisatie zijn 

van windmolens langs de weg de N33 ter hoogte van de gemeenten Veendam en Menterwolde, 

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn.”
10

 

13. Ter hoorzitting heeft verzoekster desgevraagd toegelicht dat zij niet tegen een windpark in de 

provincie Groningen als zodanig opkomt, maar tegen de locatiekeuze van Windpark N33. Het 

doel van Stichting Platform Tegenwind N33 is niet het tegenhouden van het plaatsen van 

windturbines, maar om deze op een grotere afstand van het woon - en leefklimaat van burgers te 

plaatsen, aldus verzoekster.
11

 

4 Bezwaargronden  

14. Verzoekster heeft in bezwaar – samengevat weergegeven – het volgende aangevoerd. 

i. De ACM zou hebben nagelaten inhoudelijk te reageren op de stelling van verzoekster over 

de rol van de overheid als marktpartij en de plichten voor de Staat die daaruit voortvloeien. 

Uit deze onderbouwing zou blijken dat de ACM bevoegd is onderzoek te doen naar de 

gedragingen van GS Groningen bij de totstandkoming en locatiekeuze van Windpark N33. 

ii. Het gelijkheidsbeginsel zoals dat voortvloeit uit de rechtspraak
12

 is niet in acht genomen bij 

de besluitvorming voor de realisatie van Windpark N33. Daardoor is geen sprake geweest 

van een open mededinging. 

iii. Door de onbevoegdverklaring in het bestreden besluit, zou sprake zijn van schending van 

het fundamentele recht op rechtsbescherming. Verzoekster vreest dat het voor haar 

ontbreekt aan relativiteit en/of belang in de zin van de artikelen 8:69a Awb en 1:2 Awb 

respectievelijk bij andere (rechts)instanties omdat zij zelf geen concurrent is. 

iv. De geschetste situatie noopt volgens verzoekster tot toepassing van artikel 3, lid 1, Mw. Ter 

hoorzitting van 26 februari 2019 heeft verzoekster nader toegelicht dat het vereiste van een 

opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) in dit 

geval niet zou moeten gelden omdat de Minister de besluitvorming voor Windpark N33 

coördineert en het Inpassingsplan Windpark N33 heeft vastgesteld. 

v. Volgens verzoekster is de ACM de aangewezen, en in dit geval enige, overheidsinstantie die 

gebruik kan maken van haar bevoegdheid om op grond van artikel 8:45a Awb als amicus 

curiae op te treden bij de thans aanhangige procedure tegen het Inpassingsplan Windpark 

N33 bij de Afdeling en is zij daartoe verplicht gelet op haar taakomschrijving.  

 

15. Verzoekster vraagt de ACM het bestreden besluit te herroepen en alsnog nader onderzoek in te 

stellen naar de gang van zaken omtrent de totstandkoming en locatiekeuze van Windpark N33. 

Tevens vraagt verzoekster op basis van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 

om vergoeding van de door haar gemaakte kosten. 

                                                        
10

  ACM/IN/425680.  
11

  ACM/UIT/508860, p. 13. 
12

  Verzoekster verwijst o.m. naar HvJ 5 december 2006, C-94/04 en C-202/04, ECLI:EU:C:2006:758 (Cipolla), r.o. 46, HvJ 

1 juli 2010, C‑393/08, ECLI:EU:C:2010:388 (Sbarigia), r.o. 31 en HvJ 3 juni 2010, C-203/08, ECLI:EU:C:2010:307 

(Betfair), r.o. 6.3. 
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5 Beoordeling bezwaar door ACM 

Bevoegdheid ACM en recht op rechtsbescherming 

16. De mededingingsregels waarop de ACM toezicht houdt zijn van toepassing op het gedrag van 

ondernemingen en overheidsinstellingen voor zover zij economische activiteiten verrichten. 

Volgens artikel 1, onder f Mw wordt onder onderneming verstaan: een onderneming in de zin van 

artikel 101, eerste lid VwEU. 

17. Het begrip onderneming omvat elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht 

haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.
13

 Voor de toepasselijkheid van het 

mededingingsrecht moet aldus sprake zijn van de uitoefening van een economische activiteit.
14

 In 

het arrest van het HvJ van 19 februari 2002, Wouters e.a., C-309/99, punt 57, is daarover het 

volgende overwogen: 

“Volgens de rechtspraak van het Hof zijn de mededingingsregels van het Verdrag niet van 

toepassing op een activiteit die, wegens haar aard en doel en de regels waaraan zij is 

onderworpen, buiten de sfeer van het economisch verkeer valt […] dan wel neerkomt op de 

uitoefening van overheidsprerogatieven […].” 

 

18. De mededingingsregels waarop de ACM toezicht houdt, zijn dus slechts van toepassing indien de 

gestelde gedragingen van GS Groningen het verrichten van een economische activiteit inhouden. 

Indien echter sprake is van een overheidsprerogatief, dan is de ACM ter zake niet bevoegd.
15

 

19. De besluitvorming van GS Groningen inzake Windpark N33 en de daaronder vallende keuze van 

de locatie en exploitanten is een overheidstaak die niet onder de mededingingsregels valt waarop 

de ACM toezicht houdt. Het gaat bij de verdeling van (schaarse) publieke rechten, waaronder 

vergunningen en subsidies, immers niet om het aanbieden van producten of diensten op een 

markt die in concurrentie met andere ondernemingen kan worden uitgeoefend, maar er is sprake 

van uitoefening van overheidsprerogatieven.  

20. Ter hoorzitting van 26 februari 2019 heeft verzoekster desgevraagd betoogd dat GS Groningen 

heeft meegewerkt aan de totstandbrenging van een economische activiteit, hetgeen niet het 

beste product voor de consument zou opleveren. Wat daar ook van zij, GS Groningen oefent ook 

zo bezien geen economische activiteit uit en kwalificeert dus niet als onderneming in de zin van 

de Mededingingswet.  

21. Verzoekster wijst erop dat aan de uitvoering van voornoemde overheidstaak bepaalde vereisten 

verbonden zijn. Zo zou uit uitspraken van de Afdeling volgen dat in het Nederlandse recht een 

rechtsnorm geldt die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur 

op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de 

beschikbare vergunning(en) mee te dingen.
16

  

22. De vraag of GS Groningen bij de besluitvorming inzake Windpark N33 aan alle daarvoor 

geldende eisen voldoet dan wel heeft voldaan, is, nog los van de vraag of sprake is van verdeling 

van schaarse rechten,
17

 echter – gelet op hetgeen in randnummers 16 tot en met 20 is 

                                                        
13

  HvJ 23 april 1991, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161 (Höfner), r.o. 21. 
14  

Zie o.m. HvJ 18 juni 1998, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303 (Commissie/Italiaanse Republiek), r.o. 36. 
15

  Vgl. CBb 15 januari 2008, AWB 06/140, ECLI:NL:CBB:2008:BC1932, r.o. 5.4. 
16

  Zie bijvoorbeeld RvS 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:994, r.o. 5.3. 
17

  Vgl. AG Widdershoven 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1847. 
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overwogen – niet aan de ACM om te beoordelen. Zoals in het bestreden besluit overwogen, kan 

een besluit van een overheidsorgaan tot vergunningverlening bij de bestuursrechter worden 

aangevochten. Uit het aanvullend bezwaarschrift en hetgeen ter hoorzitting naar voren is 

gebracht, blijkt ook dat verzoekster betrokken is bij de lopende juridische procedure tegen het 

Inpassingsplan Windpark N33 bij de Afdeling. 

23. Dat verzoekster vreest in genoemde procedure bij de Afdeling voor een gebrek aan 

belanghebbendheid of relativiteit is geen omstandigheid die een wettelijke bevoegdheid creëert 

voor de ACM om handhavend op te treden of een onderzoek te starten naar de totstandkoming 

en locatiekeuze van Windpark N33.  

Artikel 3, lid 1 Mw 

24. Ook na heroverweging ziet de ACM in artikel 3, lid 1 Mw geen grondslag om een onderzoek in te 

stellen. Zoals verzoekster zelf in haar bezwaarschrift aangeeft, kan slechts de Minister de ACM 

opdragen werkzaamheden te verrichten in het kader van de uitvoering van regelgeving op het 

gebied van de mededinging op grond van het Verdrag, voor zover daarin niet reeds bij of 

krachtens de wet is voorzien, alsmede werkzaamheden op het gebied van de mededinging in 

verband met andere verdragen of internationale afspraken. Van een dergelijke opdracht tot 

onderzoek naar de totstandkoming en locatiekeuze van Windpark N33 is geen sprake. 

Amicus curiae 

25. De ACM ziet tot slot geen aanleiding om in de juridische procedure tegen het Inpassingsplan 

Windpark N33 bij de Afdeling gebruik te maken van haar amicus curiae-bevoegdheid. Artikel 

8:45a, lid 1 Awb bepaalt dat de ACM desgewenst uit eigen beweging in rechterlijke procedures 

schriftelijke opmerkingen kan maken over de toepassing van de artikelen 101 en 102 VwEU 

krachtens artikel 15, derde lid, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 

16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 

82 van het Verdrag (PbEG 2003, L 1) (hierna: de Verordening). Deze bevoegdheid is 

geïntroduceerd bij de Verordening om te waarborgen dat aan decentrale toepassing van de 

artikelen 101 en 102 VwEU door nationale rechters en mededingingsautoriteiten overal in de 

Europese Unie op een eenduidige wijze invulling wordt gegeven. Nu de mededingingsregels op 

onderhavige zaak niet van toepassing zijn, ziet de ACM ook na heroverweging geen aanleiding 

om schriftelijke opmerkingen te maken in de procedure bij de Afdeling.  

Conclusie 

26. De ACM is van oordeel dat zij in het bestreden besluit terecht heeft overwogen dat zij geen 

bevoegdheden heeft om handhavend op te treden tegen of een onderzoek in te stellen naar de 

totstandkoming en locatiekeuze van Windpark N33. De ACM voegt daaraan toe dat zij geen 

aanleiding ziet gebruik te maken van de bevoegdheid op grond van artikel 8:45a Awb. 

6 Verzoek om toepassing van artikel 7:15, tweede lid Awb 

27. Ingevolge artikel 7:15, tweede lid, Awb, worden de kosten, die een belanghebbende in verband 

met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het bestuursorgaan 

uitsluitend vergoed, voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens een aan het 

bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. De ACM stelt vast dat de aanpassing en/of aanvulling 

van de motivering niet tot het herroepen van het bestreden besluit heeft geleid. Naar het oordeel 

van de ACM betekent dit dat in het onderhavige geval niet wordt voldaan aan de voorwaarden 
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van artikel 7:15, tweede lid, Awb om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de 

proceskosten in bezwaar. 

7 Besluit 

De Autoriteit Consument en Markt: 

 

 Verklaart de bezwaren van Stichting Platform Tegenwind N33 tegen het besluit van 19 

november 2018 ongegrond en handhaaft, onder aanvulling van de motivering, het besluit van 

19 november 2018. 

 

 Wijst het verzoek van Stichting Platform Tegenwind N33 om vergoeding van de kosten in 

verband met het bezwaar af. 

 

Den Haag, 27 maart 2019 

 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

w.g. 

 

 

mr. M.T.P.J. van Oers 

Directeur Juridische Zaken 

 

 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw 

gemotiveerde beroepschrift naar de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 

BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Meer informatie 

over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/

