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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 over de beslissing op de aanvraag tot geschilbeslechting van Raedthuys WP 

Zeewolde B.V. over de aansluitplicht. 
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1 Verloop van de procedure 

1. Op 30 april 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een aanvraag tot 

geschilbeslechting als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) 

ontvangen van Raedthuys WP Zeewolde B.V. (hierna: Raedthuys). Het betreft een geschil met 

netbeheerder Liander N.V. (hierna: Liander). Raedthuys heeft in de geschilaanvraag een primaire 

en een subsidiaire klacht vervat.  

   

2. Op 5 juni 2019 heeft de ACM een zienswijze van Liander ontvangen. 

 

3. Op 25 september 2019 heeft de ACM een aanvullende motivering van Raedthuys ontvangen.  

  

4. Op 4 oktober 2019 is er op het kantoor van de ACM in Den Haag een hoorzitting geweest. De 

hoorzitting is vroegtijdig geschorst en hervat op 15 november 2019. Op 14 januari 2020 heeft de 

ACM het hoorzittingsverslag aan partijen gezonden.
 
 

  

5. Naar aanleiding van de hoorzitting heeft Liander de ACM op 21 november aanvullende informatie 

toegezonden.  

 

6. Bij brief van 23 december 2019 heeft Raedthuys haar subsidiaire klacht ingetrokken.  

2 Het geschil 

7. Het geschil gaat over de vraag of Raedthuys op grond van artikel 23, eerste lid, van de E-wet, 

recht heeft op een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander voor haar vier 

windturbines in Windpark Zeewolde of dat artikel 1, zesde lid, van de E-wet, hier in casu aan in 

de weg staat.   

3 Feiten 

8. Op grond van de door partijen geleverde stukken en hetgeen op de hoorzitting naar voren is 

gebracht, stelt de ACM de volgende feiten en omstandigheden vast. 

  

9. Raedthuys beschikt over grondposities en onroerende zaken, waarop zij vier windturbines wil 

ontwikkelen met ieder een vermogen van, naar verwachting, ca. 4 MVA. Eneco Wind B.V. 

(hierna: Eneco) ontwikkelt ook vier windturbines en Windpark Zeewolde B.V (hierna: WPZ) 

ontwikkelt 83 windturbines. Voor de 91 windturbines gezamenlijk is het rijksinpassingsplan 

Windpark Zeewolde vastgesteld.  
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10. Raedthuys, Eneco en WPZ zijn verschillende, van elkaar te onderscheiden rechtspersonen, met 

ieder een eigen zeggenschap. Uit de concernstructuur van de drie ondernemingen volgt dat zij 

niet tot eenzelfde onderneming behoren. 

 

11. Op 22 november 2017 heeft Raedthuys Liander verzocht om een kostenindicatie voor een 

aansluiting van haar vier windturbines op het elektriciteitsnet van Liander. Op 20 december 2017 

heeft Liander aangegeven niet in te gaan op dit verzoek. Liander meent dat de windturbines in 

Windpark Zeewolde tezamen als één productie-installatie kwalificeren en dat zij, ter voorkoming 

van het opknippen van windparken, slechts één gezamenlijke aansluiting hoeft te realiseren voor 

de 91 windturbines in Windpark Zeewolde tezamen.  

    

12. Raedthuys stelt dat dit onjuist is en meent dat zij recht heeft op een eigen aansluiting op het 

elektriciteitsnet van Liander voor haar vier windturbines. Op 30 april 2019 heeft Raedthuys 

onderhavige geschilaanvraag bij de ACM ingediend.  

4 Wettelijk kader 

13. Artikel 1 van de E-wet bepaalt, voor zover hier van belang: 

 

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

[…] 

b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als 

bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, 

waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een 

netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder en 

tussen het net op zee en een windpark op zee; 

c. afnemer: een ieder, met uitzondering van de netbeheerder van het net op zee, die 

beschikt over een aansluiting op een net; 

[…] 

ah. productie-installatie: een installatie, bestaande uit één of meer productie-eenheden, 

voor de opwekking van elektriciteit; 

[…]. 

6. Productie-installaties voor de opwekking van elektriciteit met behulp van windenergie op 

het land die behoren tot eenzelfde onderneming of instelling en die onderling technische, 

organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn 

gelegen, worden geacht te beschikken over één aansluiting. 

  

14. Artikel 16 van de E-wet bepaalt, voor zover hier van belang:  

 

1. De netbeheerder heeft in het kader van het beheer van de netten in het voor hem 

krachtens artikel 36 of 37 vastgestelde gebied tot taak: 

[…] 

e. op grondslag van artikel 23 derden te voorzien van een aansluiting op de netten; 
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[…]. 

 

15. Artikel 23 van de E-wet bepaalt, voor zover hier van belang:  

 

1. De netbeheerder is verplicht degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting 

op het door hem beheerde net tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in 

overeenstemming zijn met de paragrafen 5 en 6 van dit hoofdstuk. De netbeheerder 

verstrekt degene die om een aansluiting op het net verzoekt een gedetailleerde en 

volledige opgave van de uit te voeren werkzaamheden en de te berekenen kosten van de 

handelingen, onderscheiden in artikel 28, eerste lid.  

[…] 

5 Standpunten van partijen 

5.1 Raedthuys 

16. Raedthuys heeft – kort samengevat – in de stukken en op de zitting het volgende naar voren 

gebracht.  

 

17. Raedthuys stelt dat Liander, op grond van artikel 23 van de E-wet, eenieder desgevraagd moet 

voorzien van een aansluiting op haar net. Raedthuys stelt recht te hebben op een eigen 

aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander voor haar vier windturbines.  

 

18. Dat voor de 91 windmolens gezamenlijk één rijksinpassingsplan is vastgesteld, één 

omgevingsvergunning is verleend en één vergunning is verleend op grond van de Wet 

natuurbescherming (hierna: Wnb-vergunning), betekent volgens Raedthuys niet dat ook slechts 

gezamenlijk recht bestaat op één aansluiting.   

   

19. Om een beroep te kunnen doen op artikel 1, zesde lid, van de E-wet, moet Liander volgens 

Raedthuys aantonen dat aan alle cumulatieve voorwaarden uit die bepaling is voldaan. 

Raedthuys betoogt dat een aantal van die cumulatieve voorwaarden niet zijn vervuld en zet dat 

als volgt uiteen. 

    

20. Ten eerste stelt Raedthuys dat de 91 windturbines in Windpark Zeewolde niet behoren tot 

dezelfde onderneming of instelling: vier windturbines zijn van Raedthuys, vier van Eneco en 83 

van WPZ. Deze drie partijen werken niet samen, maar bouwen en exploiteren elk zelfstandig hun 

windparken, aldus Raedthuys.  

 

21. Ten tweede stelt Raedthuys dat de door haar geëxploiteerde windturbines geen technische of 

functionele bindingen hebben met de andere 87 windturbines. Raedthuys ontwikkelt de 

windturbines zelfstandig en heeft, onafhankelijk van WPZ en Eneco, overeenkomsten voor 

levering en onderhoud van haar vier windturbines. Het niet aanleggen van technische bindingen 

voorkomt dat een storing in een van de windturbines van de andere ontwikkelaars er toe leidt dat 
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haar windturbines uitvallen, aldus Raedthuys.   

 

22. Tot slot stelt Raedthuys dat organisatorische bindingen tussen Raedthuys en de andere partijen 

ontbreken. Ze zijn drie zelfstandige rechtspersonen en ontwikkelen de windturbines los van 

elkaar. Er vindt geen of slechts noodzakelijke afstemming tussen de verschillende partijen plaats. 

    

23. Samengevat stelt Raedthuys dat de voorwaarden uit artikel 1, zesde lid, van de E-wet niet zijn 

vervuld. Derhalve stelt Raedthuys recht te hebben op een eigen aansluiting op het net van 

Liander voor haar vier windturbines.  

 

24. Aanvullend merkt Raedthuys nog op dat Liander in Windpark Deil, wat volgens haar een 

vergelijkbare situatie betreft als Windpark Zeewolde, anders heeft gehandeld.  

5.2 Liander 

25. Liander heeft – kort samengevat – in de stukken en op de zitting het volgende naar voren 

gebracht.  

   

26. Liander stelt zich op het standpunt dat de klacht van Raedthuys ongegrond is en dat zij niet in 

strijd met de E-wet heeft gehandeld. Volgens Liander heeft Raedthuys geen recht op een eigen 

aansluiting voor haar vier windturbines, omdat de 91 windturbines van Windpark Zeewolde 

gezamenlijk één productie-installatie vormen.  

 

27. Liander is bereid om één aansluiting te realiseren voor alle 91 windturbines van Windpark 

Zeewolde tezamen. Liander stelt dat zij, als Raedthuys een eigen aansluiting voor haar vier 

windturbines krijgt, netinvesteringen moet doen in aanvulling op het verzorgen van de 150 kV 

aansluiting voor de overige windturbines van het windpark. Dit is volgens haar in strijd met artikel 

1, zesde lid, van de E-wet, namelijk het voorkomen van het opknippen van windparken. Die 

bepaling beoogt het kostenveroorzakingsbeginsel te bewaken en te voorkomen dat diepe 

netinvesteringen worden afgewenteld op andere afnemers op het net, aldus Liander. 

 

28. Volgens Liander is niet in geschil dat de windturbines van Raedthuys niet tot dezelfde 

onderneming behoren als de overige windturbines van Windpark Zeewolde. Liander stelt dat 

artikel 1, zesde lid, van de E-wet, ook van toepassing is op een situatie waarbij meerdere 

windturbines in een windpark in handen zijn van verschillende eigenaren. Het is volgens Liander 

gebruikelijk dat binnen een windpark de eigendomsverhoudingen van windturbines kunnen 

veranderen. Het zou echter in strijd zijn met het systeem van de E-wet als een tussentijdse 

wijziging in eigendomsverhoudingen van windturbines uit een windpark de kwalificatie van dat 

windpark en/of verplichtingen van een netbeheerder op grond van de E-wet wijzigt. Dan wordt 

artikel 1, zesde lid van de E-wet en het kostenveroorzakingsbeginsel zinledig, aldus Liander. 

 

29. Volgens Liander is het voor de beantwoording van de vraag of de vier windturbines van 

Raedthuys recht hebben op een eigen aansluiting van doorslaggevend belang wat moet worden 
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begrepen onder ‘productie-installatie’, zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onderdeel ah, van 

de E-wet. Er is sprake van één productie-installatie als productie-eenheden, zoals windturbines, 

geografisch, technisch, functioneel of organisatorisch met elkaar samenhangen. Deze vereisten 

zijn niet cumulatief. Ook wanneer de verschillende productie-eenheden door meerdere 

exploitanten beheerd worden, kan volgens Liander sprake zijn van één productie-installatie.  

    

30. Ter onderbouwing van het standpunt dat de 91 windturbines in Windpark Zeewolde kwalificeren 

als één productie-installatie wijst Liander erop dat de vier windturbines van Raedthuys op één lijn 

staan met andere turbines in het Windpark Zeewolde. Voorts wijst ze erop dat voor de 91 

windturbines tezamen één rijksinpassingsplan is vastgesteld, één omgevingsvergunning en één 

Wnb-vergunning is verleend. Bovendien blijkt uit de SDE-subsidieverlening dat Windpark 

Zeewolde één productie-installatie is, stelt Liander. Dat de vier windturbines van Raedthuys tot 

een andere onderneming behoren dan de overige windturbines van Windpark Zeewolde, 

verandert de kwalificatie dat er sprake is van één productie-installatie volgens Liander niet.  

     

31. Over de vergelijking die Raedthuys met Windpark Deil maakt, waarbij onderscheiden 

initiatiefnemers van een windpark recht hadden op een afzonderlijke aansluiting, merkt Liander 

op dat zij niet consequent is geweest. Dat geeft Raedthuys echter niet het recht op een 

afzonderlijke aansluiting, aldus Liander.   

6 Beoordeling van het geschil 

32. In dit geschil staat de vraag centraal of netbeheerder Liander in strijd met artikel 23, eerste lid, 

van de E-wet heeft gehandeld door te weigeren een kostenindicatie te geven voor een aansluiting 

van de vier windturbines van Raedthuys op haar elektriciteitsnet en in dat licht heeft meegedeeld 

dat zij bereid is slechts één aansluiting te realiseren voor de 91 windturbines in Windpark 

Zeewolde tezamen. Liander is bereid slechts één aansluiting te realiseren omdat de 91 

windturbines gezamenlijk één productie-installatie vormen. De ACM stelt vast dat Liander 

hierdoor in strijd heeft gehandeld met artikel 23, eerste lid, van de E-wet. Dit licht de ACM hierna 

toe.   

 

33. Artikel 23, eerste lid, van de E-wet verplicht de netbeheerder om degene die daarom verzoekt te 

voorzien van een aansluiting op zijn net. Een aansluiting is volgens artikel 1, eerste lid, onderdeel 

b, van de E-wet een of meerdere verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als 

bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet Waardering Onroerende Zaken 

(hierna: Wet WOZ). De hoofdregel is dus dat een netbeheerder degene die daarom verzoekt 

moet voorzien van één aansluiting per onroerende zaak (ook wel: WOZ-object).
1
 

  

34. Artikel 1, zesde lid, van de E-wet is een uitzondering op deze hoofdregel. Uit artikel 1, zesde lid, 

van de E-wet en de bijbehorende parlementaire geschiedenis volgt dat windturbines die tot 

eenzelfde onderneming of instelling behoren en die onderling technische, organisatorische of 

functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen, worden geacht te 

                                                        
1
 Uitspraak van het CBb van 13 april 2011, ECLI:CBB:2011:BQ3485, r.o. 5.2.   
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beschikken over één aansluiting.
2
 Deze uitzondering op de hoofdregel, dus het voorkomen van 

het opknippen van windparken,  is slechts van toepassing als aan de cumulatieve voorwaarden 

van artikel 1, zesde lid, van de E-wet wordt voldaan. De windturbines moeten behoren tot 

eenzelfde onderneming of instelling. Daarnaast moeten ze onderling technische, organisatorische 

of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen.  

 

35. Niet in geschil is dat de 91 windturbines in windpark Zeewolde zullen toebehoren aan 

verschillende ondernemingen, namelijk Raedthuys, WPZ en Eneco. Raedthuys zal zelfstandig 

vier windturbines bouwen en exploiteren. Raedthuys is op geen manier organisatorisch 

verbonden met WPZ dan wel Eneco en werkt ook niet met hen samen. Afstemming vindt slechts 

plaats voor zover dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld over de naleving van vergunningsvoorschriften. 

 

36. De ACM stelt vast dat de vier door Raedthuys te bouwen windturbines niet tot dezelfde 

onderneming of instelling behoren als de overige 87 windturbines in Windpark Zeewolde. 

Daarmee is aan een van de cumulatieve voorwaarden van artikel 1, zesde lid, van de E-wet niet 

voldaan en kan Liander zich niet beroepen op deze uitzondering op de aansluitplicht uit artikel 23, 

eerste lid, van de E-wet. Het doel van de uitzondering waar Liander op wijst, het bewaken van het 

kostenveroorzakingsbeginsel en het voorkomen dat diepe netinvesteringen worden afgewenteld 

op andere afnemers, maakt het voorgaande niet anders. Uit artikel 1, zesde lid, van de E-wet 

volgt dat sprake moet zijn van windturbines die behoren tot eenzelfde onderneming of instelling. 

De wettekst is duidelijk en wordt op vergelijkbare wijze aangehaald in de parlementaire 

geschiedenis.
3
 Het door Liander bepleitte doel van artikel 1, zesde lid, van de E-wet, kan naar het 

oordeel van de ACM dan ook niet afdoen aan de duidelijke letterlijke tekst van dat artikel.  

 

37. Het betoog van Liander, dat het voor de beantwoording van de vraag of de vier windturbines van 

Raedthuys in Windpark Zeewolde recht hebben op een eigen aansluiting van belang is wat moet 

worden begrepen onder ‘productie-installatie’, is volgens de ACM niet juist. Uit de 

wetsgeschiedenis blijkt niet dat met het opnemen van deze definitie is beoogd de aansluitplicht te 

beperken, zoals neergelegd in artikel 23 van de E-wet.
4
 De aansluitplicht wordt ingevuld door 

artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet, waaruit blijkt dat de netbeheerder één aansluiting 

per WOZ-object moet voorzien, en door de in artikel 1, zesde lid, opgenomen uitzondering op 

deze hoofdregel. De onderbouwing van Liander dat de 91 windturbines in Windpark Zeewolde 

tezamen kwalificeren als één productie-installatie, is naar het oordeel van de ACM derhalve niet 

relevant.  

 

38. Nu het beroep van Liander op artikel 1, zesde lid, van de E-wet niet kan slagen, is deze 

uitzondering op de aansluitplicht niet van toepassing. Dat betekent dat in onderhavig geschil de 

hoofdregel moet worden toegepast, zoals neergelegd in artikel 23, eerste lid, juncto artikel 1, 

eerste lid, onderdeel b, van de E-wet.  

  

                                                        
2
 Kamerstukken II 2005-2006, 30305, nr. 15, p. 2.  

3
 Kamerstukken II 2005-2006, 30305, nr. 15, p. 2.  

4
 Kamerstukken II, 2007-2008, 31326, nr. 3, p. 2 en p. 8. Zie ook: Conclusie van Advocaat-Generaal P.J. Wattel van 3 

december 2019, ECLI:NL:CBB:2019:658, onder 7.15. 
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39. In het licht van het voorgaande stelt de ACM vast dat Liander in strijd handelt met artikel 23, 

eerste lid, van de E-wet door te weigeren een kostenindicatie te geven voor het realiseren van 

een aansluiting van de vier windturbines van Raedthuys op het elektriciteitsnet van Liander en in 

dat licht mee te delen dat zij slechts één aansluiting hoeft te realiseren voor de 91 windturbines 

van Windpark Zeewolde tezamen. Artikel 1, zesde lid, van de E-wet, doet niet af aan het recht 

van Raedthuys op een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander voor haar vier 

windturbines.  

  

7 Dictum 

40. De Autoriteit Consument en Markt:  

 

1. verklaart de klacht van Raedthuys WP Zeewolde B.V. tegen netbeheerder Liander N.V. 

gegrond; 

2. stelt vast dat netbeheerder Liander N.V. in strijd met artikel 23, eerste lid, van de E-wet 

heeft gehandeld. 

 

Den Haag, 

Datum: 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

Namens deze: 

w.g. 

 

 

Drs. F.E. Koel 

Teammanager Directie Energie 
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