
 Openbaar 
 

 
 
 

 

 

Besluit 

 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het verzoek van E-Fiber Zeevang B.V. om een 

beschikking als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, van de Telecommunicatiewet te geven in het 

geschil met [vertrouwelijk] 
 
Ons kenmerk : ACM/UIT/556896 
Zaaknummer : ACM/21/050386  
Datum : 27 mei 2021 
 

 ACM/UIT/556896 

 
M

uzenstraat 41 
w

w
w

.acm
.nl 

 
2511 W

B D
en H

aag 
070 722 20 00 

 

1. Samenvatting 

1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) beslist op het verzoek tot geschilbeslechting van E-Fiber 
Zeevang B.V. (E-Fiber) van 15 februari 2021 dat [vertrouwelijk] als grondeigenaar op grond van 
artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet (Tw) verplicht is te gedogen dat door E-Fiber 
kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk worden aangelegd: 

o voor zover deze worden aangelegd in of op het perceel, kadastraal bekend [vertrouwelijk], en 
o op de locatie zoals aangegeven in de schriftelijke kennisgeving die E-Fiber op 14 december 

2020 naar [vertrouwelijk] (grondeigenaar) heeft gestuurd, voor zover die betrekking heeft op 
het perceel, kadastraal bekend [vertrouwelijk].  

 

2. Verloop van de procedure 

2. Bij e-mail en brief van 15 februari 2021, beide ontvangen op 15 februari 2021, verzoekt de 
gemachtigde van E-Fiber de ACM om een beschikking als bedoeld in artikel 5.3 van de Tw (hierna: 
het verzoek) in het geschil met de grondeigenaar.1 Het geschil betreft de aanleg van kabels ten 
behoeve van een openbaar elektronisch communicatienetwerk teneinde de woningen aan de Beets 
te Edam-Volendam op dit netwerk aan te sluiten. 

3. Bij brief van 24 februari 2021 heeft de ACM de ontvangst van het verzoek bevestigd.2 De ACM heeft 
bij brief van 26 februari 2021 E-Fiber bericht de aanvraag nog niet in behandeling te nemen en heeft 
E-Fiber verzocht de aanvraag aan te vullen.3 

 
4. Bij e-mail van 15 maart 2021 heeft E-Fiber op de brief van de ACM van 24 februari 2021 

gereageerd.4 
 

5. Bij e-mail van 16 maart 2021 heeft de ACM de ontvangst van de aanvullende gegevens bevestigd. 
 

1 ACM/IN/585245, ACM/IN/585113 en ACM/IN/585022. 
2 ACM/UIT/549462. 
3 ACM/UIT/549527. 
4 ACM/IN/595304. 

http://www.acm.nl/


Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/21/050386 / Documentnr. ACM/UIT/556896 

 

 

2/11 

 

6. Op 25 maart 2021 hebben medewerkers van de ACM telefonisch contact gehad met de 

grondeigenaar en zijn gemachtigde ( hierna ook: de grondeigenaar ) over het verzoek van E-Fiber. 

Op dinsdag 6 april 2021 heeft de gemachtigde van de grondeigenaar laten weten dat de 

grondeigenaar niet wil instemmen met de kabelaanleg door E-Fiber. 

 

7. Bij brief van 6 april 2021 heeft de ACM het verzoek van E-fiber in behandeling genomen. De ACM 

heeft E-Fiber bericht dat medewerkers van de ACM op 25 maart 2021 met de grondeigenaar 

hebben gesproken over het verzoek van E-Fiber. Dat heeft niet geleid tot intrekking van het 

standpunt van de grondeigenaar en/of tot instemming met de kabelaanleg.5 

 

8. Bij brief van 6 april 2021 heeft de ACM het verzoek van E-Fiber aan de grondeigenaar gezonden. 

De ACM heeft er in deze brief onder meer op gewezen dat zij op grond van artikel 5.3, derde lid, 

van de Tw bevoegd is in het geschil een beschikking te geven voor zover het gebrek aan 

overeenstemming tussen partijen zich richt op de toepasselijkheid van de gedoogplicht of de plaats, 

het tijdstip en de wijze van de uit te voeren werkzaamheden. De ACM heeft verzocht aan te geven 

waartegen de bezwaren van de grondeigenaar zich richten.6 

 

9. Bij e-mail van 9 april 2021 bericht de grondeigenaar de ACM dat hij alleen tot medewerking met de 

door E-Fiber voorgenomen kabelaanleg bereid is als er een redelijke compensatie wordt 

aangeboden. Hij wijkt hiervan niet af, hoewel de ACM heeft aangegeven dat E-Fiber hiertoe 

wettelijk niet is verplicht.7 

 

10. Bij brief van 14 april 2021 stelt de ACM nadere vragen aan E-Fiber.8 

 

11. Bij e-mail van 20 april 2021 beantwoordt E-Fiber de door de ACM gestelde vragen.9 De ACM stuurt 

de e-mail van E-Fiber op 23 april 2021 door naar de grondeigenaar.10  

 

12. Bij brieven van 21 april 2021 nodigt de ACM partijen uit voor de hoorzitting in deze zaak.11 

 

13. Op 22 april 2021 bericht de gemachtigde van E-Fiber de ACM telefonisch dat informeel van E-Fiber 

is vernomen dat de grondeigenaar één van de percelen heeft verkocht en dat de overdracht 

inmiddels is geschiedt (kadaster). E-Fiber heeft al contact opgenomen met de nieuwe eigenaar van 

het perceel om te proberen overeenstemming te krijgen over het tijdstip, de plaats en de wijze van 

de uit te voeren werkzaamheden. Het al ingediende geschilverzoek wordt hierop binnenkort 

aangepast. 

 

14. Bij e-mail van 29 april 2021 zendt E-Fiber de ACM informatie betreffende de vraag of de dijk (Beets) 

een openbare weg is.12 

 

 
5 ACM/UIT/551301. 
6 ACM/UIT/551295. 
7 ACM/IN/604374. 
8 ACM/UIT/552354. 
9 ACM/IN/607733 
10 ACM/UIT/553291. 
11 ACM/UIT/552857 en ACM/UIT/552866 
12 ACM/IN/610546. 
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15. Bij fax van 29 april 2021 trekt E-Fiber het verzoek tot geschilbeslechting deels en voorwaardelijk in 

wat betreft perceel [vertrouwelijk].13 

 

16. Op 30 april 2021 vindt de hoorzitting in het geschil digitaal plaats. E-Fiber heeft daartoe de pleitnota 

per e-mail toegezonden.14 

 

17. Op 10 mei 2021 bericht E-Fiber de ACM dat E-Fiber overeenstemming over het tijdstip, de plaats en 

de wijze van de uit te voeren werkzaamheden heeft bereikt met de nieuwe rechthebbende op het 

perceel [vertrouwelijk].15 

 

18. Op 17 mei 2021 heeft de ACM het hoorzittingsverslag naar beide partijen gestuurd en gevraagd of 

partijen opmerkingen hebben naar aanleiding van het verslag.16  Op 19 mei 2021 heeft E-Fiber 

enkele opmerkingen bij het verslag geplaatst.17 

 

3. Juridisch kader 

19. Onder het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk wordt op grond van 

artikel 1.1 van de Tw verstaan: het bouwen, exploiteren, beheren of beschikbaar stellen van een 

elektronisch communicatienetwerk. 

 

20. Openbare gronden zijn op grond van artikel 1.1 van de Tw:  

• openbare wegen met inbegrip van de daartoe behorende stoepen, glooiingen, bermen, 

sloten, bruggen, viaducten, tunnels, duikers, beschoeiingen en andere werken;  

• wateren met de daartoe behorende bruggen, plantsoenen, pleinen en andere plaatsen, die 

voor eenieder toegankelijk zijn; 

 

21. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Tw is de rechthebbende op of de beheerder van 

openbare gronden verplicht te gedogen dat ten dienste van een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk kabels in en op deze gronden worden aangelegd, in standgehouden of 

opgeruimd. 

 

22. Het derde lid van artikel 5.2 van de Tw bepaalt dat voor zover het voor het aansluiten van 

gebruikers op een openbaar elektronisch communicatienetwerk nodig is, de gedoogplicht zich wat 

lokale kabels betreft tevens uitstrekt tot niet-openbare gronden, met inbegrip van tuinen en erven 

die met bewoonde percelen één geheel vormen. 

 

23. Op grond van artikel 5.3, eerste lid, onder a, van de Tw stelt de aanbieder van een openbaar 

elektronisch communicatienetwerk die het voornemen heeft werkzaamheden uit te voeren in 

verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels of netwerkaansluitpunten, de 

rechthebbende of de beheerder, bedoeld in artikel 5.2, schriftelijk in kennis van dit voornemen en 

 
13 ACM/IN/610569. 
14 ACM/IN/611408. 
15 ACM/IN/612852. 
16 ACM/UIT/554341 en ACM/UIT/554343.  
17 ACM/IN/616311. 
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streeft vervolgens naar overeenstemming over de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van 

de werkzaamheden.  

 

24. Indien binnen twee maanden na de datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving geen 

overeenstemming is bereikt, kan de aanbieder alsmede de rechthebbende of de beheerder, op 

grond van artikel 5.3, tweede lid, van de Tw binnen twee weken de ACM verzoeken een 

beschikking te geven over de toepasselijkheid van de gedoogplicht of de plaats, het tijdstip en de 

wijze van de uit te voeren werkzaamheden. 

 

25. Op grond van artikel 5.3, derde lid, van de Tw geeft de ACM de beschikking zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek. Artikel 12.5, derde lid, van de 

Tw, dat aangeeft dat de ACM deze termijn in uitzonderlijke gevallen kan verlengen, is van 

overeenkomstige toepassing.  

 

4. De relevante feiten 

4.1. Aanleg glasvezelnetwerk 

26. E-Fiber is een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk18 en is bezig met 

(voorbereidingen voor) de aanleg van een glasvezelnetwerk (als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, 

van de Tw) in Zeevang, gemeente Edam-Volendam.19  

 

27. De aanleg van de kabel is nodig voor de aansluiting van 225 gebruikers op percelen aan 

weerszijden van de dijk Beets (de dijk). Al deze percelen zullen worden aangesloten op haar 

glasvezelnetwerk. [vertrouwelijk]20 De aanleg van de kabel is nodig voor de aansluiting van deze 

gebruikers. 

 

28. De gemeente Edam-Volendam heeft voor een route d.m.v. een aanleg in de dijk in de lengterichting 

geen instemming gegeven.21  

 

29. De grond is in eigendom van de gemeente, de weg is in beheer van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier (Hoogheemraadschap). 

 

30. Het Hoogheemraadschap heeft bij brief van 9 april 2019 de vergunningsaanvraag voor het leggen 

van een glasvezel in de lengterichting van een weg en regionale waterkering nabij Beets 1 te Beets 

buiten behandeling gesteld.22 Vervolgens zijn er gesprekken gestart tussen het 

Hoogheemraadschap en [vertrouwelijk], bevoegd namens E-fiber Zeevang B.V., om te komen tot 

een oplossing voor het aangevraagde tracé. In overleg met het Hoogheemraadschap en de 

gemeente Edam-Volendam is bekeken hoe de aansluiting van de panden aan de dijk op het 

glasvezelnet zou kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is door het Hoogheemraadschap 

 
18 Op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Tw en is als zodanig ingeschreven in het register van de ACM op grond van 

artikel 2.1, vierde lid, van de Tw: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/registraties/geregistreerde-
ondernemingen/resultaat?query=E-Fiber%20Zeevang&categorie=&plaats= . 
19 De gemeente Beets is in 1970 opgegaan in de gemeente Zeevang. De gemeente Zeevang is per 1 januari 2016 bij de 

gemeente Edam-Volendam gevoegd. 
20 [vertrouwelijk] 
21 Instemmingsbesluit Id 129867 van 25-6-2019, ACM/IN/595304, bijlage 15. 
22 ACM/IN/595304, bijlage 16. 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/registraties/geregistreerde-ondernemingen/resultaat?query=E-Fiber%20Zeevang&categorie=&plaats
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/registraties/geregistreerde-ondernemingen/resultaat?query=E-Fiber%20Zeevang&categorie=&plaats
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aangegeven dat een aanleg in de dijk in de lengterichting niet mogelijk is. De ruimte is erg smal, er 

is geen berm aanwezig en het talud is stijl.23  

 

31. E-Fiber heeft desgevraagd aangegeven dat al tientallen jaren of misschien zelfs wel langer een 

elektriciteits-tracé in de dijk ligt deels in openbare grond in de lengterichting van de dijk.24 Het 

Hoogheemraadschap heeft echter ten aanzien van het door E-Fiber voorgestelde tracé in de dijk 

aangegeven dat "het uitvoeren van gestuurde boringen in de lengterichting en binnen de kernzone 

van de waterkering en onder de weg uitgesloten is”.25 Het is niet mogelijk om het glasvezelnetwerk 

via openbare grond te leiden. De openbare weg ligt namelijk boven op een dijk. Deze dijk heeft een 

actieve functie in het beschermen van de achterliggende polder (de Beetskoog) tegen het water uit 

de Korsloot. Het Hoogheemraadschap heeft de betreffende dijk aangemerkt als 

beschermingszone.26 

 

32. Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk naar de voornoemde gebruikers zijn meerdere tracés 

onderzocht als alternatief voor de aanleg via de openbare weg.  

 

33. Voor aanleg langs de dijk vanuit het noorden zou er 7 kilometer extra glasvezel in de grond moeten 

worden aangelegd en deze ‘omleiding’ zou toestemming vereisen van meer dan 50 private 

grondeigenaren bovenop de private grondeigenaren waar E-Fiber instemming van moet verkrijgen 

op basis van het voorgenomen tracé. Ten zuiden van de betreffende adressen ligt de Korsloot 

welke niet doorkruist kan worden vanwege de langs die sloot liggende damwanden. 

 

34. E-Fiber heeft nu het voornemen een kabel ten behoeve van dit netwerk aan te leggen via het 

perceel, kadastraal bekend [vertrouwelijk], van de grondeigenaar naar de woningen aan de Beets 

(de dijk). Het gaat hier om een weiland dat is gelegen aan het begin van een tracé langs een dijk. 

Voor de aansluiting van de rest van de panden aan de dijk is het nodig om de kabels in de gronden 

van het perceel [vertrouwelijk] aan te leggen. Het voorgenomen tracé betreft de aanleg door de 

polder, waarbij de panden via gestuurde boringen in loodrechte richting door de dijk worden bereikt. 

Het perceel van de grondeigenaar ligt aan het begin van het tracé. Daartegenover liggen aan de 

andere kant van de dijk panden waarin een huisaansluiting dient te worden gerealiseerd. Verder 

kunnen ook panden verderop aan de Beets slechts worden bereikt als de doorgangskabel door de 

weilanden van de grondeigenaar kunnen worden gelegd. 

 

35. Voor de aanleg in dit perceel gaat het volgens de brief van E-fiber van 14 december 2020 aan de 

grondeigenaar om 2 buizen en 10 huisaansluitkabels van ca. 160 mm diameter die op een diepte 

van minimaal 60 cm wordt gelegd. De werkzaamheden bestaan uit het graven van een sleuf van ca. 

40 cm breedte waarin de buis/glasvezelkabel wordt geplaatst en vervolgens het dichtmaken van 

deze sleuf. Daarnaast zullen door middel van boringen 2 boogzinkers worden gemaakt onder de 

aanpalende waterlopen door. Deze zullen tussen de 5 en 7 meter diep liggen.27 

 

36. Het voorgenomen tracé loopt deels door private gronden en ook deels door openbare gronden. Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij het kruisen van de dijk om de woningen en de bedrijven aan de andere 

 
23 ACM/IN/595304, bijlage 19. 
24 ACM/IN/595304, blz..7. 
25 ACM/IN/585245, bijlage 2. 
26 ACM/IN/595304,blz 11. 
27 ACM/IN/585245, bijlage 3. 
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kant van de dijk te bereiken.28 Een vergunning van het Hoogheemraadschap ( ‘watervergunning’) is 

noodzakelijk omdat het tracé deels door percelen loopt waarop het Hoogheemraadschap 

rechthebbende is en grotendeels door een als ‘beschermingszone’ aangemerkt gebied.29 Deze 

vergunning zal nog door E-Fiber worden aangevraagd. 

 

37. De grondeigenaar is volgens de gegevens van het kadaster rechthebbende/beheerder van het 

perceel [vertrouwelijk] te Beets.30 Het gaat om een weiland dat is gelegen aan het begin van een 

tracé langs de dijk. Voor de aansluiting van de rest van de panden aan de dijk via het voorgenomen 

kabeltracé van E-Fiber is het nodig om de kabels in de grond van de grondeigenaar aan te leggen.  

 

38. Voor de aanleg door de private gronden heeft E-Fiber ook overeenstemming moeten bereiken met 

de eigenaren/rechthebbenden. E-Fiber geeft aan dat met al deze rechthebbenden 

overeenstemming is bereikt, behalve met de grondeigenaar in het onderhavige geschil. 

 

39. Het geschil tussen E-Fiber en de grondeigenaar had in eerste instantie ook betrekking op het 

naastgelegen perceel [vertrouwelijk] van de grondeigenaar. E-Fiber heeft bij raadpleging van het 

Kadaster geconstateerd dat de grondeigenaar dit perceel heeft verkocht en inmiddels ook heeft 

overgedragen. E-Fiber heeft contact met de nieuwe eigenaar en deze heeft te kennen gegeven dat 

hij voornemens is de gebruiksrechtovereenkomst te tekenen. Om die reden heeft E-Fiber het 

geschilverzoek met betrekking tot perceelnummer [vertrouwelijk] voorwaardelijk ingetrokken. De 

grondeigenaar heeft ter zitting op 30 april 2021 bevestigd dat hij het perceel [vertrouwelijk] te Beets 

heeft verkocht en dat hij op geen enkele manier rechthebbende meer is op dat perceel. Tevens 

heeft E-Fiber op 10 mei 2021 de ACM geïnformeerd inmiddels overeenstemming te hebben bereikt 

met de nieuwe grondeigenaar van perceel [vertrouwelijk]. Er is op dit moment dus geen geschil 

meer over het perceel [vertrouwelijk]. 

 

 

5. Standpunten van partijen 

5.1. Standpunt E-fiber 

 

40. E-Fiber verzoekt de ACM een beschikking te geven over de toepasselijkheid van de gedoogplicht 

uit artikel 5.2 van de Tw en te bepalen dat de grondeigenaar dient in te stemmen met de plaats en 

wijze van uitvoering als omschreven in de brief van 14 december 2020 met bijlagen en wel startend 

in de week van 15 februari 2021 of zo spoedig mogelijk nadien.  

 

41. Subsidiair verzoekt E-Fiber de ACM om een zodanige beschikking te geven als bedoeld in artikel 

5.3 Tw over de plaats, de wijze van uitvoering en het tijdstip van uitvoering opdat de aansluiting van 

de panden aan de Beets op het glasnetwerk van E-Fiber op efficiënte wijze en op de kortst 

mogelijke termijn kan worden gerealiseerd.  

 

 
28 ACM/IN/594585, bijlage 7. 
29 Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016, artikel 3.2 lid 1. 
30 ACM/IN/585245. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/21/050386 / Documentnr. ACM/UIT/556896 

 

 

7/11 

42. E-Fiber benadrukt dat deze zaak van groot belang is voor haar en voor de inwoners aan de Beets 

die op een glasvezelaansluiting wachten. Het is afhankelijk van de medewerking van de 

grondeigenaar of de 225 huishoudens aan de Beets een glasvezelaansluiting krijgen. Alle andere 

rechthebbenden en beheerders hebben de daarvoor benodigde gebruiksrechtovereenkomst 

getekend. Iedere dag dat de medewerking van de grondeigenaar achterwege blijft zorgt voor 

verdere vertraging.  

 

Vertraging 

43. Verder geeft E-Fiber aan dat E-Fiber haar graafwerkzaamheden in de Beets moet hebben afgerond 

voor 1 oktober 2021, omdat er van het Hoogheemraadschap in de winterperiode niet gegraven mag 

worden in de dijk. Haalt E-Fiber de deadline niet, dan moeten de werkzaamheden een jaar worden 

uitgesteld, met als gevolg dat de inwoners en bedrijven aan de Beets nog een jaar langer op hun 

glasvezelaansluiting moeten wachten.  

 

5.2. Standpunt grondeigenaar  

44. De grondeigenaar stelt in eerste instantie dat hij zijn medewerking afhankelijk wenst te maken van 

de medewerking door de gemeente aan het bouwen van een huis en dat hij anders een financiële 

vergoeding wenst.31   

 

45. De grondeigenaar stelt zich later op het standpunt dat het feit dat E-Fiber heeft aangegeven 

absoluut geen vergoeding te willen betalen, ertoe heeft geleid dat de grondeigenaar de hem 

toegestuurde overeenkomst niet heeft willen tekenen. Hij is alleen tot medewerking met de door E-

Fiber voorgenomen kabelaanleg bereid als er een redelijke compensatie wordt aangeboden.32 

 

46. Ter zitting op 30 april 2021 stelt de grondeigenaar dat de netbeheerder Liander wel een kabel in de 

berm van de dijk mag leggen. De grondeigenaar kan het dan ook niet bevatten waarom E-Fiber de 

kabel niet in of naast de dijk kan leggen. 

 

 

6. Overwegingen van de ACM 

47. In dit hoofdstuk worden de overwegingen van de ACM uiteengezet. Hierbij gaat de ACM eerst in op 

de vraag in hoeverre het tracé van E-Fiber via de openbare weg kan worden aangelegd. Vervolgens 

gaat de ACM in op de vraag of de grondeigenaar op grond van artikel 5.2, derde lid, van de Tw 

verplicht is om te gedogen dat E-Fiber glasvezelkabels in zijn grond aanlegt. Ten slotte gaat de 

ACM in op het verzoek van de grondeigenaar om een vergoeding voor het gedogen.  

6.1. Tracé via openbare grond? 

48. De ACM stelt vast dat de Tw als uitgangspunt hanteert dat kabels zoveel mogelijk in en op 

openbare grond moeten worden aangelegd. De gedoogplicht bestaat enkel indien het alleen 

mogelijk is de aansluiting te realiseren door de aansluitkabel vanaf de openbare grond in de grond 
 

31 ACM/IN/585022, bijlage 5. 
32 ACM/IN/604374. 
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van een ander dan degene die om de aansluiting heeft verzocht aan te leggen. Volgens artikel 1.1, 

onder a, van de Tw zijn openbare gronden: ‘’openbare wegen met inbegrip van de daartoe 
behorende stoepen, glooiingen, bermen, sloten, bruggen, viaducten, tunnels, duikers, 

beschoeiingen en andere werken’’; (…)’’.  
 

49. Het openbare karakter van wegen wordt beheerst door artikel 4 van de Wegenwet. Kort 

samengevat, bepaalt dit artikel dat sprake is van een openbare weg, indien deze:  

I. Gedurende 30 achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest;  

II. Gedurende 10 achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest en 

gedurende die tijd is onderhouden door de overheid;  

III. Wanneer de rechthebbende daaraan de bestemming van openbare weg heeft gegeven.  

 

50. De ACM overweegt dat E-Fiber informatie heeft overgelegd waaruit blijkt dat de dijk bestaat uit twee 

kadastrale percelen te weten Beets B 550 en Beets B 813. Uit informatie van het Kadaster blijkt dat 

beide percelen in eigendom zijn van de Gemeente Edam-Volendam. Als rechthebbende op deze 

weg heeft de gemeente deze percelen in haar bestemmingsplan ‘Dorpskernen 2016’ bestemd als 

‘verkeer’.33 Ook is de weg opgenomen in het Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023.34 De 

gemeente voert daarnaast het wegbeheer uit van deze weg en zij is verantwoordelijk voor de 

bebording van deze weg. Uit dit alles blijkt dat de gemeente de dijk ‘Beets’ heeft bestemd als een 

openbare weg in de zin van artikel 4 van de Wegenwet. De gemeente Edam-Volendam heeft dit – op 

verzoek van E-Fiber – ook bevestigd.35 

 

51. De ACM overweegt verder dat de gemeente Edam-Volendam voor een route door middel van een 

aanleg in de dijk in de lengterichting - grotendeels door openbare grond - geen instemming heeft 

gegeven. In het betreffende besluit geeft de gemeente aan overleg over het tracé te willen.36 Het 

Hoogheemraadschap heeft de aanvraag van E-Fiber over dit tracé buiten behandeling gesteld 

omdat de aanleg van het glasvezelnetwerk over de dijk niet mogelijk is.37 Als toelichting hierbij is 

gegeven dat er te weinig ruimte in de berm langs de weg aanwezig is. Het is E-Fiber voor dit deel 

van het tracé dus door de gemeente niet toegestaan de kabels te leggen in de openbare grond. De 

ACM volgt tot zover het standpunt van E-Fiber dat de kabels via een andere route moeten worden 

gelegd.   

 

52. De stelling van de grondeigenaar dat de netbeheerder Liander wel een kabel in de berm van de dijk 

mag leggen, doet naar het oordeel van de ACM aan het voorgaande niet af. E-Fiber heeft 

desgevraagd aangegeven dat al tientallen jaren of misschien zelfs wel langer elektriciteits-tracé in 

de dijk ligt, deels in openbare grond in de lengterichting van de dijk.38 Het Hoogheemraadschap 

heeft echter ten aanzien van het door E-Fiber voorgestelde tracé in de dijk aangegeven dat "het 

uitvoeren van gestuurde boringen in de lengterichting en binnen de kernzone van de waterkering en 

onder de weg uitgesloten is”.39 Het is derhalve niet mogelijk om het glasvezelnetwerk via openbare 

grond te leiden. Dit is niet mogelijk doordat de openbare weg boven op een dijk ligt. Deze dijk heeft 

 
33 Zie https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view. 
34 Zie het Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023, te bereiken via https://www.edam-volendam.nl/portal-home/beleid-

rapporten-notas-begroting_43443/item/verkeer_89818.html, p. 31. 
35 ACM/IN/611408, bijlage 30 
36 Instemmingsbesluit Id 129867 van 25-6-2019, ACM/IN/595304, bijlage 15. 
37 ACM/IN/594379, bijlage 16. 
38 ACM/IN/595304, blz..7. 
39 ACM/IN/585245, bijlage 2. 
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een actieve functie in het beschermen van de achterliggende polder (de Beetskoog) tegen het water 

uit de Korsloot. Het Hoogheemraadschap heeft de betreffende dijk aangemerkt als 

beschermingszone.40 Gebruik maken van een waterstaatwerk of een bijbehorende 

beschermingszone is verboden zonder een vergunning.41  

 

53. Naar het oordeel van de ACM heeft E-Fiber derhalve voldoende aannemelijk gemaakt waarom de 

aanleg van een glasvezelnetwerk in de lengterichting van de dijk en dus via openbare grond niet 

mogelijk is. 

 

6.2. Artikel 5.2, derde lid, van de Tw 

54. Artikel 5.2, derde lid, van de Tw schrijft voor dat voor zover het voor het aansluiten van gebruikers 

op een openbaar elektronisch communicatienetwerk nodig is, de gedoogplicht zich wat lokale 

kabels betreft tevens uitstrekt tot niet-openbare gronden, met inbegrip van tuinen en erven die met 

bewoonde percelen één geheel vormen. 

 

55.  In de Memorie van Toelichting bij dit artikel staat het volgende vermeld: “Het college wijst op de 

verstrekkendheid van de bepaling in het derde lid van artikel 5.2 over het aansluiten van gebruikers 

op openbare netwerken en acht het mede daarom van belang om in de memorie van toelichting te 

verduidelijken dat alleen in gevallen waarin er geen redelijk alternatief is, de gedoogplicht zich 

inderdaad zo ver uitstrekt. De memorie van toelichting gaat in dit verband uit van “de kabel die 
vanaf de openbare grond tot aan het netwerkaansluitpunt in een gebouw wordt gelegd”.42 De ACM 

concludeert op grond hiervan dat artikel 5.2, derde lid, Tw slechts ziet op de zogenoemde 

aansluitlijn, die loopt vanaf de openbare grond tot aan het gebouw ten behoeve van het 

netwerkaansluitpunt in het gebouw waar de aansluiting moet worden gerealiseerd.  

 

56. Uit de memorie van toelichting blijkt verder: “Deze gedoogplicht is met name van belang in het geval 

waarin de aansluitkabel in de grond van een ander dan degene die dient te worden aangesloten 

wordt aangelegd. Indien het alleen mogelijk is de aansluiting te realiseren door de aansluitkabel 

vanaf de openbare grond in de grond van een ander dan degene die om de aansluiting heeft 

verzocht aan te leggen, zal de rechthebbende op deze grond de aanleg dienen te gedogen. Dus ook 

voor zover het noodzakelijk is voor het aanbrengen van aansluitingen in naburige gebouwen, dienen 

in niet-openbare grond lokale kabels te worden gedoogd.”38.  

 

57. Hieruit concludeert de ACM dat de gedoogplicht uit artikel 5.2, derde lid, van de Tw met betrekking 

tot niet-openbare gronden zich alleen zover uitstrekt indien de aanleg op andere wijze niet mogelijk 

is. De gedoogplicht bestaat slechts indien het alleen mogelijk is de aansluiting te realiseren door de 

aansluitkabel vanaf de openbare grond in de grond van een ander dan degene die om de 

aansluiting heeft verzocht aan te leggen. Dat houdt in dat er redelijkerwijs geen alternatief moet 

bestaan voor aanleg in niet-openbare gronden. Alleen als deze er aantoonbaar of redelijkerwijs niet 

zijn – wat afhankelijk is van de lokale omstandigheden – is er sprake van een gedoogplicht. In dit 

 
40 ACM/IN/595304,blz 11. 
41 Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016, artikel 3.2 lid 1. 
42 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 48. 
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verband kan worden gedacht aan geografische, fysieke of technische omstandigheden, maar ook 

aan een instemmingsbesluit van gemeente.43 

 

58. De aanleg van de kabel is nodig voor de aansluiting van 225 gebruikers op percelen aan 

weerszijden van de dijk. Al deze percelen zullen worden aangesloten op het glasvezelnetwerk van 

E-Fiber. [vertrouwelijk]44 

 

59. E-Fiber heeft aangegeven dat de 225 adressen niet op een andere manier zijn te bereiken dan via 

een tracé dat door of parallel aan de dijk loopt. Uit randnummers 51 en 52 blijkt dat de gemeente en 

het Hoogheemraadschap E-Fiber niet toestaan om het glasvezelnetwerk in de dijk te leggen. Achter  

het perceel van de grondeigenaar liggen 210 adressen en 15 adressen liggen ervoor. Uit de door E-

Fiber overgelegde informatie volgt verder dat gebruik maken van een waterstaatwerk of een 

bijbehorende beschermingszone verboden is zonder een vergunning en dat de dijk enkel haaks 

mag worden gekruist.45  

 
60. Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk zijn meerdere tracés onderzocht. Een tracé naar de 

percelen van de gebruikers via de openbare grond bleek niet mogelijk. Daarbij is relevant dat ten 

zuiden van de betreffende adressen de Korsloot ligt, welke niet doorkruist kan worden vanwege de 

langs die sloot liggende damwanden.46 Voor aanleg langs de dijk vanuit het noorden zou er 7 

kilometer extra glasvezel in de grond moeten. Dit is evenmin een route die volledig via de openbare 

weg loopt en zou toestemming vereisen van meer dan 50 private grondeigenaren bovenop de 

private grondeigenaren waar E-Fiber instemming van moet verkrijgen op basis van het 

voorgenomen tracé.47 

 

61. Het voorgenomen tracé betreft de aanleg door de polder waarbij de panden via gestuurde boringen 

in loodrechte richting door de dijk worden bereikt. Het perceel [vertrouwelijk] van de grondeigenaar 

ligt aan het begin van het tracé. Daar tegenover liggen aan de andere kant van de dijk circa 10 

panden waarin een huisaansluiting dient te worden gerealiseerd. Verder kunnen ook meer dan 200 

panden verderop aan de Beets slechts worden bereikt als de doorgangskabel door de weilanden 

van de grondeigenaar kunnen worden gelegd.  

 

62. Naar het oordeel van de ACM heeft E-Fiber voldoende aannemelijk gemaakt waarom de aanleg van 

een glasvezelnetwerk via het voorgenomen tracé en via het perceel, kadastraal bekend 

[vertrouwelijk], is aangewezen en hiervoor geen redelijk alternatief bestaat. 

 

63. Gelet op het vorenstaande concludeert de ACM dat de grondeigenaar op grond van artikel 5.2, 

derde lid, van de Tw verplicht is te gedogen dat door E-Fiber ten dienste van een openbaar 

elektronisch communicatienetwerk kabels worden aangelegd: 

a. voor zover deze worden aangelegd in of op het perceel, kadastraal bekend [vertrouwelijk], en 

b. op de locatie zoals aangegeven in de schriftelijke kennisgeving die E-Fiber op 14 december 

2020 naar de grondeigenaar heeft gestuurd, voor zover die betrekking heeft op het perceel, 

kadastraal bekend [vertrouwelijk].  

 
43 Het instemmingsbesluit voor openbare gronden van de gemeente is gebaseerd op artikel 5.4 e.v. van de Tw. Uit artikel 

15.1, derde lid van de Tw blijkt dat deze gemeentelijke bevoegdheid onder het toezicht van de ACM op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens de Tw valt  
44 [vertrouwelijk] 
45 ACM/IN/595304, blz . 9 t/m 11. 
46 ACM/IN/595304, blz. 3. 
47 ACM/UIT/553291, blz. 3. 
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6.3. Geen vergoeding voor het gedogen 

64. Ten aanzien van het verzoek van de grondeigenaar om te bepalen dat voor het gebruik van zijn 

grond een vergoeding moet worden betaald, overweegt de ACM dat het regime met betrekking tot 

de gedoogplicht in hoofdstuk 5 van de Tw geen recht geeft op een vergoeding aan de zijde van de 

gedoogplichtige voor de inbreuk op zijn eigendomsrecht.48 Daarom dient dit verzoek bij de 

beslechting van het voorliggende geschil buiten beschouwing te blijven. 

 

 

7. Dictum  

65. De Autoriteit Consument en Markt beslist op het verzoek tot geschilbeslechting van E-Fiber 

Zeevang B.V. van 15 februari 2021 dat [vertrouwelijk] als grondeigenaar op grond van artikel 5.2, 

derde lid, van de Telecommunicatiewet (Tw) verplicht is te gedogen dat door E-Fiber ten dienste 

van een openbaar elektronisch communicatienetwerk kabels worden aangelegd: 

a) voor zover deze worden aangelegd in of op het perceel, kadastraal bekend [vertrouwelijk], 

en 

b) op de locatie zoals aangegeven in de schriftelijke kennisgeving die E-Fiber op 14 december 

2020 naar [vertrouwelijk] (de grondeigenaar) heeft gestuurd, voor zover die betrekking 

heeft op het perceel, kadastraal bekend [vertrouwelijk].  

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

w.g. 

 

A.J. de Goei 

Teammanager Directie Telecom Vervoer en Post 

 

 

 

 

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

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector 

bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over de beroepsprocedure is te 

vinden op www.rechtspraak.nl. 

 
48 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 739, nr. 3, p. 75. 


