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Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 

W.M.G. Swelsen   OPTA/AM/2012/203124  (070) 315 91 46 

Datum Onderwerp Bijlage(n) 

7 december 2012 Publicatie ontwerpbesluit ontbundelde glastoegang 

(FttH) 2012 

 

   

Geachte heer/mevrouw, 

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) informeert 

u middels deze brief over de publicatie van het ontwerpbesluit inzake de tariefregulering van 

ontbundelde glastoegang (FttH) (hierna: ontwerp Tariefbesluit).  

Consultatie 

Het Tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH) wordt conform artikel 6b.1 van de 

Telecommunicatiewet voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, 

beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.  

Het ontwerp Tariefbesluit is op vrijdag 7 december 2012 op de website van OPTA (www.opta.nl) 

gepubliceerd. Vanaf vrijdag 7 december 2012 ligt het ontwerp Tariefbesluit gedurende zeven weken ter 

inzage ten kantore van OPTA. Het ontwerp Tariefbesluit kan iedere werkdag tussen 10.00 uur en 

16.00 uur worden ingezien. Indien u het ontwerp wilt inzien, wordt u verzocht contact op te nemen met 

Marian van Druten, m.vandruten@opta.nl of (070) 315 3547.  

Zienswijze 

Tot en met vrijdag 25 januari 2013 kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze op het ontwerp 

tariefbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen zowel per post als per e-mail te 

worden ingediend, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp Tariefbesluit ontbundelde glastoegang 

(FttH)’. Het postadres is: OPTA, ter attentie van het college van OPTA, postbus 90420, 2509 LK Den 

Haag. Het e-mailadres is: m.vandruten@opta.nl.  

Indien een zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, wordt belanghebbenden verzocht om gelijktijdig 

met de indiening van de zienswijze gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Het college verzoekt 

belanghebbenden daarbij tevens om op datzelfde moment zowel een vertrouwelijke als een openbare 

versie van hun zienswijze in te dienen. Tijdig ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan het 
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dossier dat reeds ter inzage ligt.  

Na het sluiten van de termijn voor het indienen van de zienswijzen zal het college deze zienswijzen 

inventariseren en beoordelen of deze moeten leiden tot een wijziging in het ontwerp tariefbesluit. Van 

het resultaat van de consultatie zal door het college verslag worden gedaan in een aparte bijlage bij 

het besluit (de nota van bevindingen).  

Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van 

het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de in het briefhoofd vermelde 

contactpersoon. 

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  

 

 

(w.g.) 

 

 

ir. M.G.J. Meijers 

 


