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1                                                  Openbaar 

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het 

bezwaar van Enexis B.V. tegen het besluit tot verlening van een ontheffing als bedoeld in 

artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet.  

 

 

I. Verloop van de procedure 
 

1. Bij besluit van 18 juni 2012, nummer 103575/78 (hierna: het besluit), heeft de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) namens de 

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hierna: de Minister), aan de 

Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij C.V. (hierna: TOM) onder voorschriften een 

ontheffing als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet verleend van 

het gebod om een netbeheerder aan te wijzen voor het net van TOM. 

 

2. Tegen het besluit heeft Enexis bij brief van 13 juli 2012 bezwaar gemaakt.  

 

3. Op 11 september 2012 heeft een hoorzitting plaatsgevonden, waarbij Enexis in de 

gelegenheid is gesteld haar bezwaar toe te lichten. Ook de TOM is gehoord tijdens deze 

hoorzitting. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt, dat op 12 oktober 2012 aan 

partijen is toegezonden. Op 18 oktober 2012 heeft Enexis op het verslag gereageerd. 

 

 

II. Het bestreden besluit 
 

4. In het bestreden besluit verleent de Raad op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, 

van de Gaswet aan de TOM een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een 

netbeheerder voor het gastransportnet gelegen op het terrein Agro & Food Cluster 

Nieuw Prinsenland (hierna: AFC), te Dinteloord.  
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III. Juridisch kader 
 

5. Artikel V, zevende lid van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 

1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied 

van elektriciteit en gas)1 luidt: 

“Een ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de 

Elektriciteitswet 1998 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van 

artikel I, onderdeel M en die is verleend of is aangevraagd voor 15 februari 2012, 

vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Voor deze ontheffing blijven 

de regels gelden zoals die golden voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, 

onderdeel M.”  

 

6. Het bestreden besluit is een ontheffing als bedoeld in voornoemd artikel, daarom moet 

in de onderhavige beslissing op bezwaar worden uitgegaan van het wettelijk kader van 

voor de wetswijziging van 20 juli 2012. Hiervoor wordt verwezen naar de randnummers 

17 t/m 29 van het bestreden besluit. 

 
 
IV. Gronden van bezwaar 

 
Onjuiste toepassing van het samenwerkingscriterium 

7. Volgens Enexis voldoet de samenwerking in dit geval niet aan de eisen die artikel 2a, 

eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet stelt. Het net is geen product van de 

inspanningen van de samenwerkende partijen, maar van de TOM. Voorts staat niet vast 

dat de afnemers op het net ook daadwerkelijk lid worden van de coöperatie.  

 

8. De Raad zou tevens een onjuiste invulling hebben gegeven aan de in artikel 3, eerste lid, 

van de Beleidsregel neergelegde eis dat ten minste 50% van de afnemers bekend moet 

zijn. De beleidsregel biedt volgens Enexis geen aanknopingspunten dat ook mag worden 

uitgegaan van 50% van de uit te geven gronden.  

                                                           
1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2012, 334. 
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Doelmatig beheer 

9. De Raad zou ten onrechte hebben aangenomen dat Enexis het net niet doelmatig kan 

beheren. Enexis stelt dat in beginsel de regionale netbeheerder moet worden 

aangewezen en ziet geen reden waarom dat in dit geval niet zou kunnen. Een door 

Enexis ingeschakelde expert van Kiwa Technology B.V. (hierna: Kiwa) onderschrijft dat 

standpunt. Dat het net niet door Enexis is aangelegd betekent niet dat Enexis niet 

doelmatig kan beheren.  

 

10. Het overkoepelende sturingsconcept van de TOM is niet noodzakelijk volgens Enexis. 

Het gebruiken van een WKK-installatie op een zo economisch mogelijke wijze kan 

plaatsvinden achter de meter en moet los gezien worden van het beheer van het gasnet. 

 

11. Enexis stelt voorts dat voor zover financiële overwegingen al een rol kunnen spelen bij 

het verlenen van een ontheffing, dit altijd gepaard zal moeten gaan met bijzondere 

technische eigenschappen van het gastransportnet. 

 

12. Ten slotte verzoekt Enexis op basis van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht 

(hierna: Awb) om vergoeding van de kosten die zij in verband met de behandeling van 

dit bezwaar heeft moeten maken.                  

 

 

V. Beoordeling 
 

13. Bij de beoordeling van het bezwaar van Enexis om te bepalen of zij in aanmerking komt 

voor een ontheffing is het volgende van belang: 

1. Er is sprake van een gastransportnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel 

d, van de Gaswet; 

2. Er is sprake van een beperkt aantal afnemers als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, 

aanhef, van de Gaswet; 

3. De aanvrager van een ontheffing is geen beheerder of verbonden aan een 

netbeheerder in een groepsmaatschappij zoals bedoeld in artikel 2a, eerste lid, 

onderdeel d, van de Gaswet; 

4. Er is sprake van de in artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet 

genoemde situatie. 

 

14. Op grond van de informatie die in bezwaar is overlegd voldoet de TOM aan het criterium 

‘gastransportnet’, het vereiste van een ’beperkt aantal afnemers’, het vereiste dat de 

TOM 'geen netbeheerder is’, het gastransportnet geen ‘onderdeel is van het landelijk 

gastransportnet’, en de TOM niet in een ‘groepsmaatschappij met een netbeheerder is 

verbonden'. De Raad constateert dat de feiten in de bezwaarfase ten opzichte van de 
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feiten ten tijde van het bestreden besluit ongewijzigd zijn gebleven, met de uitzondering 

dat de vier nieuwe afnemers die ten tijde van de aanvraag voornemens waren een 

aansluiting te nemen, inmiddels op het gastransportnet van de TOM zijn aangesloten.  

 

15. De Raad beoordeelt hierna of de bezwaren van Enexis aanleiding geven om te 

concluderen dat de TOM niet voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 2a, 

eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet. 

 

Onjuiste toepassing van het samenwerkingscriterium 

16. Om voor een ontheffing op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet 

in aanmerking te komen, dient de aanvrager aannemelijk te maken dat sprake is van een 

aantal afnemers die samenwerken ten behoeve van een betrouwbaar, duurzaam, 

doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functionerende energiehuishouding in hun 

vestigingen en het gastransportnet nodig is om die samenwerking mogelijk te maken 

 

17. Enexis voert aan dat de onderhavige samenwerking geen samenwerking betreft zoals 

bedoeld is in de Beleidsregel. De samenwerking zou in dit geval een product zijn van de 

inspanningen van de TOM en geen daadwerkelijke samenwerking tussen de afnemers. 

 

18. De rol die de TOM bij het aanleggen van het terrein speelt, is die van 

projectontwikkelaar. Iedere tuinder die grond koopt op het AFC-terrein moet lid worden 

van de Coöperatie Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland (hierna: Coöperatie), 

zoals blijkt uit de Algemene Voorwaarden voor Koop Agro & Food Cluster. Uit de 

statuten van de Coöperatie blijkt:  

• “De coöperatie heeft ten doel het behartigen van de belangen van de aangesloten 

leden binnen het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland (…) om het primaire 

productieproces voor tuinbouwbedrijven mogelijk, efficiënter en duurzamer te 

maken (…)” 

• “De coöperatie heeft mede ten doel om de duurzaamheid van Nieuw-Prinsenland te 

bevorderen (…)” 

• “De coöperatie zal de preventieve veiligheid, eenduidige en kwalitatief hoogwaardige 

inrichting binnen het Nieuw-Prinsenland bevorderen (…)” 

Hiertoe zal de Coöperatie onder andere zorgen voor de aanleg, het beheer, het 

onderhoud en de instandhouding van de op of ten behoeve van het AFC-terrein 

aanwezige collectieve voorzieningen zoals energie, restwarmte en CO2.  

 

19. De Raad is van oordeel dat in casu in voldoende mate sprake is van samenwerking 

tussen de afnemers op het net van de TOM. Met het verplicht toetreden tot de 

Coöperatie is, mede gezien de statutaire doelstelling van de Coöperatie, voldaan aan de 

door de Beleidsregel vereiste samenwerking. De omstandigheid dat de TOM in de 
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Coöperatie stemrecht heeft voor nog niet uitgegeven percelen, doet niet af aan de 

samenwerking tussen de reeds aangesloten deelnemers. Overigens zal de TOM minder 

stemrecht krijgen in de Coöperatie, naarmate er meer nieuwe leden zijn aangesloten.2   

 

Ten minste 50% van de afnemers bekend 

20. Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Beleidsregel moet ten minste 50% van de 

natuurlijke personen en rechtspersonen die op het net waarop de aanvraag betrekking 

heeft, zijn of naar verwachting zullen worden aangesloten, op het tijdstip waarop de 

aanvraag wordt ingediend bekend zijn.  

 

21. Volgens Enexis neemt de Raad het standpunt in dat in plaats van het percentage van 

50% van de deelnemers, uitgegaan mag worden van 50% van de uit te geven gronden. 

De Beleidsregel bevat daarvoor geen aanknopingspunten en om die reden zou het 

besluit niet in stand kunnen blijven, aldus Enexis. 

 

22. Enexis miskent met voornoemde stelling echter dat de Raad wel degelijk is uitgegaan van 

het aantal natuurlijke personen of rechtspersonen die zijn of naar verwachting zullen 

worden aangesloten. Uit de Beleidsregel vloeit voort dat tenminste 50% daarvan bekend 

moet zijn op het moment van de aanvraag. In het bestreden besluit heeft de Raad 

overwogen dat de volgende bedrijven bekend zijn: Auberginekwekerij de Jong B.V.,  

Endin B.V., Powerdint B.V., J.A.M. van Marrewijk Energie I B.V. en J.A.M. van Marrewijk 

Energie II B.V. Voorts zijn er daarna drie nieuwe intentieverklaringen afgegeven van 

afnemers die in de toekomst aangesloten worden op het net van de TOM. De Raad is 

van oordeel dat intentieverklaringen voldoende aanknopingspunten bieden voor 

bepaling van het aantal aangeslotenen. Door Enexis is op de hoorzitting bovendien niet 

betwist dat alle huidige aangeslotenen, hiervoor genoemd, bekend zijn. 

 

23. De TOM heeft overeenkomsten overgelegd waaruit de samenwerking van de vijf met 

name genoemde rechtspersonen blijkt. Derhalve is meer dan 50% van de 

rechtspersonen die op het net waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn of naar 

verwachting zullen worden aangesloten, bekend. Van de bedrijven die worden 

aangesloten is in voorschrift 9 van de ontheffing bepaald dat deze binnen een termijn 

van 6 maanden na het verlenen van de ontheffing aangesloten moeten zijn. De Raad is 

derhalve van mening dat op juiste gronden is vastgesteld dat is voldaan aan het in artikel 

3 van de Beleidsregel neergelegde vereiste.  

 

24. Met de opmerking dat 50% van de grond is uitgegeven, wordt niet bedoeld het criterium 

uit de beleidsregel anders uit te leggen. De opmerking dient enkel om te illustreren dat 

                                                           
2 Artikel 3, tweede lid, van de statuten van de Coöperatie. 
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in de toekomst weinig nieuwe aansluitingen verwacht kunnen worden op de onderhavige 

locatie. De Raad verklaart het bezwaar van Enexis op dit punt derhalve ongegrond. 

 

Doelmatig beheer 

25. Ter uitleg van artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet bepaalt artikel 4, eerste lid, van de 

Beleidsregel, dat de aanvrager voor een ontheffing aannemelijk dient te maken dat "het 

gastransportnet of het beheer daarvan zodanige bijzondere karakteristieken vereist ten 

opzichte van de eisen die in het algemeen gelden voor netten of het beheer van netten 

dat dit net niet of niet doelmatig door een netbeheerder kan worden beheerd." Hierbij 

kan volgens de toelichting gedacht worden aan technische bijzonderheden of 

beheersmatige aspecten die het gastransportnet of het beheer van het gastransportnet 

vereisen. Ook financiële aspecten kunnen aldus de toelichting van de Beleidsregel hierbij 

een rol spelen. Verder dient volgens de toelichting van de Beleidsregel vast te staan dat 

“het aanwijzen van een onafhankelijk netbeheerder het geïntegreerd aansturen van het 

stelsel zou bemoeilijken en zodoende de onderlinge samenwerking tussen de afnemers 

zou worden belemmerd”. 

 

26. Enexis stelt dat het overkoepelende stuurconcept van de TOM niet in de weg staat aan 

beheer door Enexis. Het gehanteerde stuurconcept kan ook ‘achter de meter’ ten volle 

worden benut. Enexis heeft ter onderbouwing van haar standpunt een 

deskundigenbericht van Kiwa overgelegd. 

 

27. Ten aanzien van de bezwaren van Enexis met betrekking tot doelmatig beheer van het 

net, overweegt de Raad als volgt. Uit artikel 2, eerste lid, van de Gaswet (oud) volgt dat 

hij die een net toebehoort, een netbeheerder aanwijst of een ontheffing aanvraagt van de 

verplichting om deze aan te wijzen. Vervolgens kan op grond van artikel 2a van de 

Gaswet in een beperkt aantal bijzondere situaties een ontheffing verleend worden.  

 

28. Het is bestendig beleid van de Raad dat op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, 

van de Gaswet slechts een beperkt aantal netten met bijzondere karakteristieken 

kwalificeren als situatie die voor ontheffing in aanmerking komt. Eén daarvan is de 

situatie van tuindersnetten. Gewezen wordt op een aantal ontheffingen die in de loop der 

jaren zijn verleend in de gebieden van diverse netbeheerders, zoals het netwerk van ECW 

(Agriport A7) in de Wieringermeerpolder en Houwen/Stargrowers in de gemeente 

Haarlemmermeer.3 

 

29. Op tuindersnetten vindt veelal geïntegreerde aansturing van bedrijfsprocessen plaats 

waarbij transport, productie en levering verweven zijn. Hoewel een netbeheerder 

                                                           
3 Besluiten van de Raad met kenmerk: 103213/31 en 103079/21. 
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technisch in staat is om op een dergelijk net het transport van energie te verzorgen, zou 

daarmee de samenwerking tussen de deelnemers onderling belemmerd worden. Voorts 

beschikken de deelnemers zelf over voldoende expertise om dergelijke netten te beheren, 

of wordt deze ingeschakeld. Verder vereisen dit soort netten samenwerking tussen alle 

deelnemers, waarbij gebruik wordt gemaakt van wkk-installaties die een hoog rendement 

kennen en derhalve op duurzamere wijze energie produceren. In dergelijke gevallen is de 

Raad van oordeel dat voldaan wordt aan artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de 

Gaswet. Hierbij moet wel voldaan worden aan alle stringente voorwaarden op grond van 

de wet. Hierna zal de Raad ingaan op de bezwaargronden van Enexis. 

 

Beheersmatige aspecten van doelmatig beheer  

30. Voor de invulling en management van het stuurconcept met betrekking tot CO2 en 

gastransport heeft TOM een exploitatie-BV opgericht. TOM kan daarmee zelf direct het 

net beheren, waarbij geen overleg vereist is met een netbeheerder. 

 

31. De Raad stelt op basis van de overgelegde gegevens4 vast dat beheersmatige aspecten 

een rol spelen om het gastransportnet van de TOM op een dusdanige wijze te beheren. 

Bij de TOM wordt gas omgezet in andere energiedragers, waaronder warmte. Hierdoor 

vindt een onderlinge afstemming van de beschikbare capaciteit en de behoefte en vraag 

van afnemers naar gas plaats. Deze afstemming hangt samen met de interne 

productieprocessen zoals de teelt van gewassen. Het aanwijzen van een netbeheerder 

zou het functioneren van het stuurconcept van de TOM bemoeilijken. Behalve 

onderlinge afstemming, moet in dat geval ook afstemming plaatsvinden met een 

regionale netbeheerder. Daardoor zou de onderlinge samenwerking tussen de afnemers 

belemmerd worden. Het bezwaar van Enexis treft gezien het vorenstaande geen doel. 

 

Financiële aspecten van doelmatig beheer 

32. Ten aanzien van het bezwaar van Enexis over de wijze waarop financiële overwegingen 

een rol kunnen spelen bij het verlenen van een ontheffing, overweegt de Raad het 

volgende.  

 

33. De toelichting op beleidsregel bepaalt dat financiële overwegingen een rol kunnen 

spelen. Niet vereist is dat dit gepaard moet gaan met de technische eigenschappen van 

het gastransportnet. Voorts staat de Beleidsregel er niet aan in de weg dat financiële 

overwegingen in de te maken afweging een belangrijke rol spelen. 

 

34. In de omstandigheid dat de TOM het net zelf wil blijven beheren omdat dat een 

financieel voordeel oplevert, ziet de Raad een sterke aanwijzing dat de TOM het net 

                                                           
4 In het bijzonder de statuten van de Coöperatie, zoals opgesomd in randnummer 16. 
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doelmatiger kan beheren dan Enexis. Het financiële voordeel vloeit daarbij voort uit het 

niet verschuldigd zijn van transporttarieven en de vermindering van administratieve en 

organisatorische lasten.  

 

Conclusie doelmatig beheer 

35. Om bovenstaande beheersmatige en financiële redenen is de Raad van oordeel dat TOM 

aannemelijk heeft gemaakt, dat de TOM het net zelf doelmatiger kan beheren. Het 

gastransportnet van TOM bezit zodanige karakteristieken dat niet doelmatig door een 

netbeheerder kan worden beheerd. Daarmee is naar het oordeel van de Raad een 

ontheffing gerechtvaardigd om samenwerking tussen de afnemers op het 

gastransportnet van TOM mogelijk te maken. De bezwaren van Enexis doen hier niet aan 

af en worden derhalve ongegrond verklaard. 

 

Vergoeding proceskosten 

36. Nu het bestreden besluit niet wordt herroepen, wijst de Raad het verzoek om vergoeding 

van de kosten ex artikel 7:15, tweede lid, van de Awb af. 
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VI. Besluit 
 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit:  

 

I. verklaart het bezwaar van Enexis ongegrond; 

II. wijst het door Enexis ingediende verzoek om vergoeding van de kosten in de 

onderhavige bezwaarprocedure af.  

 

 

Den Haag, 

 

Datum: 6 november 2012 

 

 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

namens deze, 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

voor deze: 

 

 

 

 

 

W.g. 

Chris Fonteijn 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

bekendmaking daarvan beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 20021, 

2500 EA ’s-Gravenhage.  
 


