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Ons kenmerk: ACM/DTVP/2014/205256_OV 

Zaaknummer: 14.0859.35 

Datum:  

 

21 november 2014 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5.8, zevende lid van de 

Telecommunicatiewet in het geschil tussen KPN B.V. en de gemeente Gouda 

 

1 Samenvatting  

 

1. De gemeente Gouda (hierna: de gemeente) wil de grond aan het Margrietplein te Gouda 

bouwrijp aan de stichting Woonpartners Midden-Holland (hierna: Woonpartners) leveren 

vanwege de bouw van woningen door Woonpartners en heeft daartoe KPN B.V. (hierna: 

KPN) verzocht zijn kabels te verplaatsen. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: 

ACM) heeft in het voorliggende besluit geoordeeld dat de gemeente een terecht beroep 

doet op artikel 5.8, tweede lid, van de Tw. KPN dient als gevolg daarvan de kosten voor 

het verplaatsen van deze kabels te dragen. 

  

2 Verloop van de procedure 

 

2. Bij brief van 24 juli 2014 heeft KPN ACM verzocht om een besluit te nemen over een 

geschil met de gemeente ten aanzien het dragen van de kosten voor het verleggen van 

de kabels van KPN vanwege de bouw van woningen door Woonpartners aan het 

Margrietplein te Gouda. 

 

3. Bij brief van 31 juli 2014 heeft ACM de ontvangst van het verzoek van KPN bevestigd en 

het verzoek in behandeling genomen. 

 

4. Bij brief van 31 juli 2014 heeft ACM de gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen 

een termijn van twee weken naar aanleiding van het verzoek van KPN een zienswijze in 

te dienen. 

 

5. Bij brief van 13 augustus 2014 heeft de gemeente haar zienswijze aan ACM toegezonden. 

 

6. Bij brief van 29 augustus 2014 heeft ACM de gemeente verzocht een aantal vragen te 

beantwoorden en haar een aantal nog in het dossier ontbrekende stukken toe te zenden. 
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7. Bij brief van 5 september 2014 heeft de gemeente de vragen van ACM beantwoord en de 

gevraagde stukken aan ACM doen toekomen. 

 

8. Op 29 september 2014 heeft de hoorzitting voor dit geschil plaatsgevonden. Van deze 

hoorzitting is een verslag gemaakt. Dit verslag is bij het onderhavige besluit gevoegd. 

 

3 Feiten 

 

9. KPN is een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.  

 

10. Woonpartners is een woningcorporatie in Zuid-Holland die onder meer actief is in de 

gemeente Gouda. Tot de activiteiten van de woningcorporatie behoort onder andere de 

bouw van koop- en huurwoningen. 

 

11. Op 28 maart 2012 heeft Woonpartners bij de gemeente een aanvraag ingediend voor het 

oprichten van 31 woningen aan het Margrietplein te Gouda. Op het aanvraagformulier is 

aangegeven dat de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met het bestemmingsplan. 

 

12. Op 18 juni 2012 stuurt de Dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer van de gemeente 

Gouda een nota naar burgemeester en wethouders met het onderwerp 

“Realisatieovereenkomst Margrietplein”, waarin wordt vermeld dat in een structuurvisie het 

Margrietplein is aangewezen als herontwikkelingslocatie en dat het masterplan Korte 

Akkeren Entree voorziet in de sloop van de drie flats, een buurthuis en in de bouw van 

woningen. De flats en het buurthuis zijn 2010 en 2011 gesloopt. Sinds 2009 is het 

masterplan door de gemeente en Woonpartners uitgewerkt tot een stedenbouwkundig 

ontwerp voor onder andere de bouw van 31 woningen. Voorts wordt in de nota 

aangegeven dat in de (op dat moment nog te sluiten) realisatieovereenkomst afspraken 

over het bouwrijp maken en het leveren van de grond zullen worden geregeld. 

 

13. Op 21 juni 2012 stuurt een medewerker van Woonpartners de (concept-) 

realisatieovereenkomst versie 11.3 gedateerd 21 juni 2012 zonder verder commentaar 

naar de gemeente. 

 

14. Per e-mail van 26 juni 2012 geeft de advocaat van Woonpartners aan de wooncorporatie 

aan dat de realisatieovereenkomst op 20 juni 2012 door hem en een kantoorgenoot is 

beoordeeld, dat overeenstemming is bereikt over de realisatieovereenkomst en dat de 

overeenkomst inmiddels ter ondertekening voorligt. 
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15. Op 27 juni 2012 wordt door de Stuurgroep Bouwen, Wonen en Wijkontwikkeling van de 

gemeente de notulen van de vergadering van 23 april 2012 vastgesteld met als opmerking 

dat de heer Mascini gemeld heeft “dat de voorbereidingen in de laatste fase zijn. Hij hoopt 

dat de overeenkomst nu zo snel mogelijk kan worden ondertekend”.  

 

16. Op 3 juli 2012 stemt het college van burgemeester en wethouders van Gouda, gelet op 

artikel 160 en 171 van de Gemeentewet, in met de door Woonpartners op 21 juni 2012 

toegezonden
1
 realisatieovereenkomst. 

 

17. Op 5 juli 2012 stuurt de projectleider bij de gemeente, de heer Van Diest, een e-mail aan 

Woonpartners met de mededeling dat de realisatieovereenkomst is goedgekeurd. In deze 

e-mail is ook vermeld: “Zoals afgesproken kunnen we na de zomervakantie over gaan tot 

(feestelijke) ondertekening (en start bouw(rijp maken) natuurlijk!)”. 

 

18. Van 5 juli 2012 tot 15 augustus 2012 heeft de begunstigende ontwerpbeschikking voor de 

omgevingsvergunning voor bouwen in afwijking van het bestemmingsplan ter inzage 

gelegen. 

 

19. Op 16 juli 2012 stuurt een medewerker van de gemeente Gouda de nutsbedrijven, 

waaronder KPN, een e-mail met als onderwerp “Margrietplein te Gouda: nieuwe situatie 

en wijziging grondeigendom”. In deze e-mail wordt de sloop van de oude bebouwing, de 

aankomende voorbelasting en de daarop volgende nieuwbouw aan het Margrietplein 

gemeld. Daarbij wordt aangegeven dat wijziging van grondeigendom zal plaatsvinden 

tussen de gemeente en Woonpartners. Tekeningen van de nieuwe inrichting en de 

grondwijziging worden bij de e-mail meegezonden. De nutsbedrijven moeten alle zaken 

betreffende kabels en leidingen afstemmen en regelen met Woonpartners. 

 

20. Op 25 juli 2012 stuurt de gemeente Gouda de nutsbedrijven, waaronder KPN, in vervolg 

op de melding van wijziging grondeigendom van 16 juli 2012, ter akkoordverklaring en 

ondertekening het formulier “Aanmelding voorbereiding project”, het verplaatsingsverzoek, 

voor de nieuwbouw Margrietplein. 

 

21. Op 16 augustus 2012 ondertekenen de gemeente en Woonpartners de 

realisatieovereenkomst herontwikkeling Margrietplein te Gouda, waarin de verwerving van 

gronden na fiscaal bouwrijp maken is opgenomen. 

 

22. Op 1 oktober 2012 vindt de levering van de grond aan Woonpartners plaats. 

 

                                                      
1
 Zie randnummer 13. 



 

   

  

 

 

 

Besluit 

Openbaar 

 
4
/2

2
 

23. Op 14 november 2012 geeft de gemeente de omgevingsvergunning af aan Woonpartners. 

 

24. Tussen november 2012 en april 2013 wordt de infrastructuur van KPN verplaatst. 

 

25. Op 11 december 2013 dient Woonpartners opnieuw een bouwaanvraag in bij de 

gemeente, waarin zij aangeeft dat dit een wijziging op de al verleende 

omgevingsvergunning is. 

 

26. Op 23 januari 2014 geeft de gemeente de omgevingsvergunning af aan Woonpartners op 

grond van de op 11 december 2013 ingediende bouwaanvraag. 

4 Juridisch Kader 

 

27. Telecommunicatiewet 

Artikel 5.2, eerste lid, van de Tw luidt: 

  “De rechthebbende op of de beheerder van openbare gronden is verplicht te gedogen dat 

ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk kabels in en op deze 

gronden worden aangelegd, instandgehouden of opgeruimd”. 

 

 Artikel 5.8, eerste lid van de Tw, luidt: 

 “De aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk is verplicht op 

verzoek van degene op wie de gedoogplicht rust op eigen kosten over te gaan tot het 

nemen van maatregelen ten aanzien van kabels ten dienste van zijn netwerk, waaronder 

het verplaatsen van kabels, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de oprichting van 

gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege degene op wie de gedoogplicht 

rust”. 

 

Artikel 5.8, tweede lid van de Tw, luidt: 

 “Indien degene op wie de gedoogplicht rust jegens een derde gehouden is grond, die door 

degene op wie de gedoogplicht rust is bestemd voor het oprichten van een of meer 

gebouwen, zodanig te leveren dat die derde na verkrijging van de grond bij het door of 

vanwege hem oprichten van een of meer gebouwen niet gehinderd wordt door de in de 

grond aanwezige kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, 

is het eerste lid van overeenkomstige toepassing. De oprichting van een of meer 

gebouwen dient op het moment dat een verzoek wordt gedaan voldoende bepaalbaar te 

zijn”.  

 

De Memorie van Toelichting geeft hierover aan: 

“Op grond van het tweede lid kan een gedoogplichtige de aanbieder verzoeken 

maatregelen te nemen waaronder het verplaatsen van kabels wanneer de gedoogplichtige 
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zich jegens een derde verbonden heeft om grond te leveren ten behoeve van het oprichten 

van gebouwen en reeds voor het moment van levering duidelijk is dat er maatregelen ten 

aanzien van kabels noodzakelijk zijn, zodat de derde bij het oprichten van deze 

gebouwen niet gehinderd wordt door de kabels. De kosten van de te nemen maatregelen 

zijn voor de aanbieder. Reden voor het opnemen van deze bepaling is dat in de praktijk 

grond vaak bestemd wordt voor woningbouw en gemeenten contracten aangaan met 

projectontwikkelaars om deze woningbouw te realiseren. De bouwplannen voor dergelijke 

woningbouw zijn bekend voordat tot levering van de grond aan de projectontwikkelaar 

wordt overgegaan. Projectontwikkelaars willen de grond pas geleverd krijgen wanneer 

voldoende duidelijk is dat er belangstelling bestaat voor de woningbouw. (..)Hierbij zij 

opgemerkt dat onder het tweede lid niet valt de situatie waarin gemeenten zonder meer 

eisen dat alle kabels verwijderd dienen te worden omdat men de grond «bouwrijp» (grond 

vrij van alle kabels en leidingen) wenst over te dragen. Het dient te gaan om concrete 

bouwplannen, die reeds voldoende bepaalbaar zijn, waardoor op het moment dat een 

verzoek tot het nemen van maatregelen wordt gedaan, aangegeven kan worden voor 

welke kabels het noodzakelijk is dat er maatregelen worden genomen voor de oprichting 

van de gebouwen. Dit is het geval indien er reeds een ontvankelijke aanvraag voor een 

bouwvergunning is ingediend, waaruit de concrete bouwplannen blijken.”
2
 

   

Uit de Kamerstukken blijkt verder dat de betrokken minister vindt dat hiermee recht wordt 

gedaan aan de praktijk dat grond, bestemd voor woningbouw, bouwrijp moet worden 

overgedragen: 

“Als de door mij voorgestelde wijziging niet wordt aangenomen, moet de gedoogplichtige, 

veelal de gemeente, de kosten zelf dragen. Ik vind dit niet redelijk, omdat de verplaatsing 

van kabels uiteindelijk nodig is voor woningbouw. Dan behoort het beginsel "liggen om niet, 

verleggen om niet" te gelden. De regeling die ik voorstel, houdt in dat de gedoogplichtige in 

een eerder stadium van de bouw een verzoek om verplaatsing kan doen. Dit voorkomt 

onnodige vertraging van de bouwwerkzaamheden en zo worden de kosten van vertraging 

neergelegd bij degene die deze kosten uiteindelijk ook behoort te dragen: de partij wier 

kabels verplaatst moeten worden om woningbouw mogelijk te maken.”
3
 

    

Artikel 5.8, derde lid van de Tw, luidt: 

“Indien de aanbieder kabels heeft verplaatst op grond van het eerste en tweede lid, en 

naderhand blijkt dat de door gedoogplichtige aangekondigde werkzaamheden, waarvoor 

deze verplaatsing nodig was, niet hebben plaatsgevonden, heeft de aanbieder recht op 

vergoeding van de door hem gemaakte kosten.” 

 

                                                      
2
 Kamerstukken II 2004–2005, 29 834, nr. 3, p. 57-58. 

3
 Handelingen TK 2005-2006, 12 april 2006, 70-4418. 
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Het derde lid is ingevoegd bij amendement met de volgende toelichting: 

“Het is gewenst dat gedoogplichtigen de kosten dragen van de verplaatsing van kabels als 

gevolg van werkzaamheden of de aanleg van gebouwen wanneer deze werkzaamheden 

toch niet uitgevoerd worden maar de verplaatsing wel heeft plaatsgevonden op kosten van 

de aanbieder. Een aanbieder kan dan op basis van deze wijziging achteraf 

gecompenseerd worden voor onnodig gemaakt kosten.”
 4
 

  

Artikel 5.8, zevende lid, van de Tw luidt: 

“Bij gebrek aan overeenstemming over de vraag wie de kosten van de te nemen 

maatregelen dient te dragen, kan degene op wie de gedoogplicht rust dan wel de 

aanbieder de Autoriteit Consument en Markt verzoeken een beschikking te geven”. 

 

 

Beleidsregels inzake de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels 

Artikel 8, aanhef en onder j) van de Beleidsregels inzake de aanleg, instandhouding en 

opruiming van kabels luidt voor zover hier van belang als volgt: 

“Voldoende bepaalbaar: de oprichting van een of meer voor bewoning bestemde 

gebouwen is voldoende bepaalbaar indien een aanvraag voor een bouwvergunning, 

waaruit concrete bouwplannen blijken, ontvankelijk is verklaard.” 

 

In randnummer 57 van de van de Beleidsregels inzake de aanleg, instandhouding en 

opruiming van kabels geeft ACM aan van welke peildatum zij uitgaat bij de toets van de in 

de Tw opgenomen criteria en de kosten van maatregelen:  

“De peildatum is de datum waarop het begrip gedoogplichtige wordt getoetst. Het college 

gaat uit van de datum waarop het verzoek tot het nemen van maatregelen tot de aanbieder 

wordt gericht.” Dit is ook het moment waarop de overige merites van een verzoek moeten 

worden beoordeeld.
5
 

 

In randnummer 60 van de Beleidsregels inzake de aanleg, instandhouding en opruiming 

van kabels geeft ACM enkele criteria aan waaraan een verzoek van een gedoogplichtige 

op grond van artikel 5.8, tweede lid, van de Tw moet voldoen en die het college toetst 

tijdens een geschil: 

- het betreft gebouwen met een woonbestemming; 

- de gedoogplichtige heeft de bestemming gegeven of veranderd; 

- het contract tussen de gedoogplichtige en de derde; 

                                                      
4
 Kamerstukken II 2005 – 2006, 29 834, nr. 23, Amendement van het lid Van Dam, dd. 12 april 2006. 

5
 OPTA, Beschikking inzake het geschil ex artikel 5.8, zevende lid, Tw (KPN B.V. e.a./Gemeenten Lansingerland en 

Zevenhuizen-Moerkapelle), 5 maart 2008 randnummers 48-54. Rechtbank Rotterdam van 3 april 2009 (AWB 08/1653) 

overweging 2.4.3.4. 
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- de bepalingen in het contract met betrekking tot de aangegane verplichtingen; 

- de vastlegging dat de genoemde derde de grond in eigendom zal verkrijgen; 

- de oprichting van het gebouw moet voldoende bepaald zijn; en 

- de hinder door kabels ten opzichte van de bouwplannen. 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo)
6
 luidt - voor zover hier 

van belang – als volgt: 

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat 

geheel of gedeeltelijk bestaat uit: 

(..) 

c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 

beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, 

of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover 

toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet, 

 

Artikel 2.12 Wabo luidt – voor zover hier van belang – als volgt: 

1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder c, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend: 

a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening: 

(..) 

3°. indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering 

van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat; 

 

5 Samenvatting standpunten partijen 

28. De gemeente vindt dat zij ten tijde van het verplaatsingsverzoek voldeed aan de vereisten 

van artikel 5.8, tweede lid, van de Tw en dat KPN daarom de kosten voor verplaatsing van 

de kabels moet dragen. KPN is van oordeel dat de verplaatsingskosten voor rekening van 

de gemeente moet komen. Volgens KPN is niet voldaan aan de vereisten van artikel 5.8, 

tweede lid van de Tw. 

  

29. De standpunten van partijen spitsten zich toe op de volgende punten uit artikel 5.8, 

tweede lid van de Tw: 

• De oprichting van de gebouwen dient op het moment dat het 

verplaatsingsverzoek wordt gedaan voldoende bepaalbaar te zijn;  

                                                      
6
 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van 

invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke 

leefomgeving. 
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• De gedoogplichtige is jegens een derde gehouden de grond zodanig te leveren 

dat die derde na verkrijging van de grond bij het door of vanwege hem 

oprichten van een of meer gebouwen niet gehinderd wordt door de in de grond 

aanwezige kabels ten dienste van een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk; 

• De grond is door de gedoogplichtige bestemd voor het oprichten van een of 

meer gebouwen. 

 

De standpunten laten zich hieronder als volgt samenvatten. 

 

5.1 Voldoende bepaalbaarheid oprichting gebouwen 

KPN 

30. KPN meent dat de oprichting van de gebouwen niet voldoende bepaalbaar was ten tijde 

van het verplaatsingsverzoek. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat aan deze eis wordt 

voldaan indien ten tijde van het verplaatsingsverzoek een ontvankelijke bouwaanvraag is 

ingediend waaruit de concrete plannen blijken. Daarvan was in de onderhavige situatie 

volgens KPN geen sprake omdat niet op basis van de op 28 maart 2012 ingediende 

bouwaanvraag is gebouwd, maar op basis van de tweede bouwaanvraag die op 11 

december 2013 is ingediend. Dat ook het bouwplan zoals deze conform de eerste 

aanvraag zou worden uitgevoerd noodzaakte tot verplaatsing van de infrastructuur, doet 

hierbij volgens hem niet ter zake. Volgens hem zou misbruik op de loer liggen als een 

willekeurig bouwplan kan worden ingediend op basis waarvan niet zal worden gebouwd, 

waarbij partijen er in de toekomst dan enkel nog op bedacht moeten zijn dat de footprint 

van de uiteindelijke bebouwing ook noodzaakt tot verplaatsing. KPN meent dat een zo 

ruime opvatting van artikel 5.8, tweede lid, van de Tw faciliteert dat bouwgrond in zijn 

algemeenheid vrij van kabels kan worden geleverd, op kosten van de telecomsector. Het 

is daarom volgens KPN van principiële betekenis voor de toepasselijkheid van artikel 5.8, 

tweede lid, van de Tw dat de ontvankelijke bouwaanvraag die is ingediend voorafgaand 

aan het verplaatsingsverzoek, daadwerkelijk leidt tot het oprichten van de gebouwen die 

tot verplaatsing van kabels noodzaken.  

 

31. KPN meent verder dat de gemeente oneigenlijk gebruik maakt van de mogelijkheid die 

wordt geboden door art 5.8, tweede lid, van de Tw. Dit artikellid biedt een regeling voor de 

situatie dat een ontwikkelaar gronden pas geleverd wil krijgen nadat hem is gebleken dat 

er voldoende belangstelling is voor de woningen. De gemeente had volgens KPN de 

grond daarom aan Woonpartners kunnen leveren toen de infrastructuur van KPN daar 

nog in lag. Alsdan had Woonpartners als nieuwe gedoogplichtige een 

verplaatsingsverzoek kunnen doen op grond van artikel 5.8, eerste lid, van de Tw en had 

KPN in dat geval de kosten van de verplaatsing van zijn kabels moeten dragen. 
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32. Tot slot meent KPN dat het feit dat artikel 5.8, derde lid, van de Tw bescherming biedt 

tegen lichtvaardigde verleggingsverzoeken, niet af doet aan de eis van voldoende 

bepaalbaarheid van artikel 5.8, tweede lid, van de Tw. 

 

Gemeente 

33. De gemeente stelt dat ten tijde van het verplaatsingsverzoek een ontvankelijke 

vergunning voor de activiteit bouwen was ingediend. Zij wijst erop dat de begunstigende 

ontwerpbeschikking op 5 juli 2012 ter inzage is gelegd. Dat de vergunning vervolgens is 

gewijzigd, is naar mening van de gemeente niet relevant. Zij verwijst naar de toelichting 

behorende bij de Tw waarin is opgenomen dat: “Het dient te gaan om concrete 

bouwplannen, die reeds voldoende bepaalbaar zijn, waardoor op het moment dat een 

verzoek tot het nemen van maatregelen wordt gedaan, aangegeven kan worden voor 

welke kabels het noodzakelijk is dat er maatregelen worden genomen voor de oprichting 

van de gebouwen”
7
. De gemeente geeft aan dat op basis van de eerste 

vergunningaanvraag is aangegeven welke kabels verlegd dienden te worden, en dat de 

gewijzigde vergunningaanvraag daar geen verandering in heeft gebracht. Het ging om 

kleine wijzigingen met betrekking tot de gevels. De indeling van de woningen en de 

footprint van de bebouwing zijn ongewijzigd gebleven. Deze wijziging had daarom geen 

gevolgen voor de noodzaak tot verleggen van de kabels.  

 

34. De gemeente stelt dat KPN een beroep kon doen op artikel 5.8, derde lid, van de Tw, 

indien achteraf was gebleken dat de kabels onnodig zouden zijn verlegd. KPN heeft een 

dergelijk beroep echter niet gedaan. 

 

5.2 Jegens een derde gehouden zijn 

KPN 

35. KPN meent dat de gemeente ten tijde van het verplaatsingsverzoek op 25 juli 2012 niet 

jegens een derde gehouden was de gronden vrij van kabels en leidingen te leveren zoals 

bedoeld in artikel 5.8, tweede lid, van de Tw, omdat de realisatieovereenkomst ten tijde 

van het verplaatsingsverzoek nog niet was ondertekend. De door de gemeente 

aangehaalde uitlatingen van de advocaat van Woonpartners in het e-mailbericht van 26 

juni 2012, waarin volgens KPN wordt verwezen naar de totstandkoming van een 

onderhandelingsakkoord ten aanzien van de overeenkomst, en de opmerkingen van de 

directeur van Woonpartners uit het verslag van de Stuurgroep Bouwen, Wonen en 

Wijkontwikkeling van de gemeente van 27 juni 2012: “dat de voorbereidingen in de laatste 

fase zijn” en dat hij “hoopt dat de overeenkomst nu zo snel mogelijk kan worden 
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ondertekend” maken niet aannemelijk dat Woonpartners ten tijde van het 

verplaatsingsverzoek (formeel) akkoord was met de realisatieovereenkomst. Ook kan het 

bericht van de gemeente aan Woonpartners van 5 juli 2012, waarin Woonpartners op de 

hoogte wordt gesteld van het besluit van het college van B&W om in te stemmen met de 

realisatieovereenkomst, niet worden gezien als een rechtshandeling die in de plaats komt 

van ondertekening van de overeenkomst. De instemming van het college betekent slechts 

dat het ondertekenen van het akkoord een stap dichterbij is. Bovendien zou een formeel 

akkoord, indien het bestuur van Woonpartners formeel zou hebben ingestemd met de 

overeenkomst, slechts interne werking hebben en dit niet betekenen dat de gemeente aan 

deze instemming rechten zou kunnen ontlenen. Mutatis mutandis geldt dit ook voor de 

toestemming van de gemeente. 

 

36. KPN stelt dat ondanks dat partijen waarschijnlijk al geruime tijd de intentie hadden om een 

samenwerking aan te gaan op het Margrietplein, zij gezien hun beider grondposities van 

elkaar afhankelijk zijn en partijen zich wellicht ten tijde van het verplaatsingsverzoek niet 

meer eenzijdig aan de gezamenlijke ontwikkeling van het Margrietplein zouden hebben 

kunnen onttrekken, dit niet wil zeggen dat zij op dat moment gebonden zouden zijn aan 

alle elementen van de conceptovereenkomst, waaronder begrepen de verplichting van de 

gemeente om gronden vrij van kabels en leidingen aan Woonpartners te leveren. Juist bij 

een conceptovereenkomst willen partijen nog op het laatste moment wijzigingen kunnen 

aanbrengen. 

 

37. KPN is van mening dat gehoudenheid bedoeld in artikel 5.8, tweede lid, van de Tw niet 

kan blijken uit de precontractuele goede trouw maar dat een ondertekende schriftelijke 

overeenkomst hiervoor noodzakelijk is, daargelaten of de gemeente op grond van de 

precontractuele goede trouw de gronden aan Woonpartners vrij van kabels en leidingen 

moest leveren. Dit omdat de gehoudenheid van belang is voor de 

telecommunicatieaanbieder die moet kunnen vaststellen of hij verplicht is voor eigen 

rekening zijn kabels te verleggen. Het zou in strijd met de rechtszekerheid zijn indien van 

de telecommunicatieaanbieder gevergd wordt dat hij zich actief verdiept in de vraag wat 

partijen op grond van de precontractuele goede trouw van elkaar mogen verwachten, om 

vast te kunnen stellen of hij voor eigen rekening zijn infrastructuur moet verplaatsen. 

 

Gemeente 

38. De gemeente stelt dat zij ten tijde van het verplaatsingsverzoek gehouden was de grond 

jegens Woonpartners te leveren ondanks dat de overeenkomst op dat moment nog niet 

was getekend. ‘Jegens een derde gehouden zijn’ heeft een ruimere strekking dan alleen 

gebonden zijn op grond van een schriftelijke overeenkomst. Uit het besluit van OPTA van 
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12 mei 2009
8
 blijkt dat indien er nog geen getekende overeenkomst is op de dag dat het 

verleggingsverzoek wordt gedaan, dit niet zonder meer betekent dat de gedoogplichtige 

niet gehouden is de grond kabelvrij te leveren, maar dat OPTA onderzoekt of er nog 

andere stukken zijn waaruit deze verplichting zou kunnen blijken.
9
 De gemeente stelt dat 

ook een mondelinge overeenkomst bindend kan zijn, dat de precontractuele goede trouw 

een partij kan verplichten een overeenkomst aan te gaan, en dat de gemeente aan haar 

toezeggingen is gebonden ook voordat de overeenkomst is getekend. Voor haar 

gehoudenheid op grond van uitlatingen en besluiten verwijst de gemeente allereerst naar 

het e-mailbericht van 26 juni 2012 waaruit volgens haar blijkt dat Woonpartners op dat 

moment akkoord was met de conceptrealisatieovereenkomst. Uit het verslag van 27 juni 

2012 van de Stuurgroep Bouwen, Wonen en Wijkontwikkeling, blijkt dat de heer R. 

Mascini (directeur-bestuurder van Woonpartners) eerder aan de betrokken wethouders 

heeft medegedeeld dat “hij hoopt dat de overeenkomst nu zo snel mogelijk kan worden 

ondertekend”. Ten derde verwijst de gemeente naar het collegebesluit van 3 juli 2012 

waarin het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de 

realisatieovereenkomst. Dit heeft de gemeente aan Woonpartners op 5 juli 2012 

medegedeeld, waarbij werd aangegeven dat de overeenkomst na de zomervakantie zou 

worden getekend. Ook is de gemeente van mening dat zij reeds op grond van de 

precontractuele goede trouw, zoals de Hoge Raad in haar uitspraak van 12 augustus 

2005
10

 uiteen heeft gezet, gehouden was de overeenkomst met Woonpartners te tekenen. 

Door het collegebesluit van 3 juli 2012 waarin het college van burgemeester en 

wethouders heeft besloten in te stemmen met de realisatieovereenkomst en doordat de 

gemeente dit op 5 juli 2012 aan Woonpartners heeft medegedeeld, mocht Woonpartners 

er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de overeenkomst ook daadwerkelijk door de 

gemeente getekend zou worden en zij daar dan ook toe gehouden was. 

 

39. De gemeente betwijfelt of zij en Woonpartners nog wel in de precontractuele fase, de 

onderhandelingsfase, zaten omdat het onderhandelingsresultaat al aan het college was 

voorgelegd en op 3 juli door het college was goedgekeurd. De overeenkomst moet daarna 

ook worden getekend door de burgemeester of gemandateerde wethouder, het staat hem 

of haar niet vrij het collegebesluit te negeren en de overeenkomst niet te tekenen. In dit 

verband wordt de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 12 november 2013
11

 

aangehaald, waarin het hof volgens de gemeente concludeert dat een overeenkomst tot 

stand is gekomen al voordat deze door partijen is ondertekend, namelijk reeds op het 

moment dat de gemeente bij de wederpartij het vertrouwen wekt dat de overeenkomst tot 

                                                      
8
 Besluit OPTA, KPN-Amstelveen, 12 mei 2009. 

9
 Besluit OPTA, KPN-Amstelveen, 12 mei 2009, nr 56. 

10
 Hoge Raad 12 augustus 2005 , LJN:AT7337. 

11
 Hof Arnhem-Leeuwarden 12 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8549. 
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stand is gekomen, doordat het beslissingsbevoegde orgaan te kennen geeft in te 

stemmen met de overeenkomst en verzoekt deze te ondertekenen. De gemeente meent 

dat wanneer namens de gemeente op 5 juli 2012 aan Woonpartners wordt medegedeeld 

dat het college instemt met de overeenkomst en dat deze na de zomervakantie feestelijk 

zal worden ondertekend, er op dat moment, nog voor de ondertekening, een 

overeenkomst ontstaat en dat de gemeente derhalve vanaf dat moment gehouden is de 

grond kabelvrij aan Woonpartners te leveren. 

 

40. Ook meent de gemeente dat zij op grond van het vertrouwensbeginsel, zoals blijkt uit de 

uitspraak van het Hof Den Haag van 29 januari 2013
12

, al voor 25 juli 2012 gehouden was 

de grond aan Woonpartners te leveren. Het e-mailbericht van 5 juli 2012 is een 

ondubbelzinnige toezegging om de overeenkomst aan te gaan, en de gemeente is 

hieraan gehouden. 

 

41. De gemeente stelt zich op het standpunt dat ‘de toevallige omstandigheid dat de 

overeenkomst eerst op 16 augustus 2012 getekend kon worden’, niet maakt dat zij dan de 

verleggingskosten dient te voldoen. Deze interpretatie kan volgens haar niet steunen op 

de tekst en geest van artikel 5.8, tweede lid, van de Tw. Uit de memorie van toelichting 

blijkt dat de bepaling is opgenomen om een spoedige start van de bouwwerkzaamheden 

na de overdracht van de grond te bewerkstelligen. Artikel 5.8 lid 3 van de Tw biedt 

afdoende bescherming tegen oneigenlijke verleggingsverzoeken. 

 

5.3 Grond bestemd voor het oprichten van een of meer gebouwen 

KPN 

42. KPN stelt zich op het standpunt dat de betrokken gronden ten tijde van het 

verplaatsingsverzoek nog niet bestemd waren voor het oprichten van een of meer 

gebouwen. Hij betwist dat aan het vereiste ‘bestemd zijn voor’ uit artikel 5.8, tweede lid, 

van de Tw kan worden voldaan middels een omgevingsvergunning voor bouwen in 

afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo jo. artikel 

2.12 lid 1 sub a, onderdeel 3 van de Wabo, omdat de kans dan groter is dat de 

desbetreffende woningen uiteindelijk niet of in een andere vorm gebouwd zullen worden, 

met als gevolg dat geen sprake zal zijn van de noodzaak tot verlegging van de 

infrastructuur. Indien wel aan het vereiste ‘bestemd zijn voor’ zou kunnen worden voldaan 

door middel van een omgevingsvergunning voor bouwen in afwijking van het 

bestemmingsplan, heeft de gemeente de gronden te laat bestemd. De 

omgevingsvergunning voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan is verleend 

op 14 november 2012, na de peildatum van 25 juli 2012. 
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43. KPN stelt dat het vereiste ‘bestemd voor het oprichten van een of meer gebouwen’ uit 

artikel 5.8, tweede lid, van de Tw, zo moet worden opgevat dat grond in het 

bestemmingsplan planologisch bestemd moet zijn voor het oprichten van een of meer 

gebouwen. Hij acht het in overeenstemming met het doel van artikel 5.8, tweede lid, van 

de Tw, dat een gedoogplichtige die geen bestemmingsplan kan maken geen beroep op dit 

artikel toekomt. Uit de Memorie van Toelichting behorend bij de Tw valt duidelijk op te 

maken dat het tweede lid van artikel 5.8, van de Tw immers in de wet is gekomen voor de 

situatie dat een gemeente gronden wil verkopen ten behoeve van de ontwikkeling van 

woningbouw. In de praktijk is het ook zo dat alleen gemeenten gronden aan ontwikkelaars 

verkopen ten behoeve van de ontwikkeling van woningen of andere gebouwen. Daarnaast 

stelt KPN dat artikel 5.8, tweede lid, van de Tw is geschreven voor de situatie dat een 

ontwikkelaar direct na levering van de gronden wenst over te gaan tot het oprichten van 

woningen en er in die situatie dan een onaantastbare bouwvergunning moet zijn. 

Daarvoor is het nodig dat de gronden in planologische zin bestemd zijn voor het oprichten 

van gebouwen. Een vormvrije ‘wilsuiting’ van de gedoogplichtige is daarvoor 

onvoldoende. 

 

Gemeente 

44. De gemeente meent dat uit artikel 5.8, tweede lid, van de Tw, of de toelichting daarop, 

niet blijkt dat grond alleen bestemd kan worden voor het oprichten van gebouwen indien 

de grond in een bestemmingsplan planologisch bestemd is voor het oprichten van een of 

meer gebouwen. Aan het vereiste kan volgens de gemeente ook worden voldaan middels 

een voornemen om een omgevingsvergunning voor bouwen in afwijking van het 

bestemmingsplan te verlenen, zoals de gemeente in deze zaak heeft gedaan met het van 

5 juli 2012 tot 15 augustus 2012 ter inzage gelegde ontwerpbesluit, maar ook middels 

iedere duidelijke wilsuiting van de gedoogplichtige om het oprichten van gebouwen 

mogelijk te maken, zoals wanneer de gedoogplichtige hiervoor overeenkomsten aangaat 

met derden en de bouwplannen concreet zijn. Uit de toelichting
13

 behorend bij artikel 5.8, 

tweede lid, van de Tw blijkt dat dit artikel bedoeld is om tempo te winnen. De uitleg die 

KPN aan het artikel geeft zou deze tijdwinst volstrekt illusoir maken. Eerst zou dan de 

procedure van het wijzigen van het bestemmingsplan moeten worden gevolgd voordat de 

grond kan worden verkocht en de gemeente een beroep toekomt op artikel 5.8, tweede 

lid, van de Tw, in plaats van te kunnen volstaan met het afgeven van een vergunning voor 

bouwen in strijd met het bestemmingsplan en aanpassing van het bestemmingsplan 

achteraf. 

 

45. De gemeente stelt tevens dat grond niet alleen door middel van een bestemmingsplan 
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bestemd kan worden voor het oprichten van een of meer gebouwen, omdat dit standpunt 

zou betekenen dat gemeenten de enige gedoogplichtigen zijn die gebruik zouden kunnen 

maken van artikel 5.8, tweede lid, van de Tw, aangezien alleen gemeenten 

bestemmingsplannen maken. Indien de wetgever dit artikel alleen voor gemeenten had 

bedoeld, zou de wetgever niet de algemene term ‘gedoogplichtigen’ hebben gebruikt. 

 

46. De gemeente geeft aan dat de gronden op het Margrietplein in het bestemmingsplan ten 

dele al een woonbestemming hadden vanwege de woonflats die eerder op het plein 

stonden. 

 

6 Overwegingen 

6.1 Bevoegdheid  

47. Indien een gedoogplichtige en een aanbieder geen overeenstemming hebben over wie de 

kosten van het verplaatsen van de kabels dient te dragen, dan kan ACM dit geschil op 

grond van artikel 5.8, zevende lid, van de Tw beslechten. In het onderhavige geschil 

tussen de gemeente en KPN is dit precies de vraag die voorligt. Partijen hebben namelijk 

een dispuut over of wel of niet voldaan is aan de criteria van artikel 5.8, lid 2 van de Tw. 

Derhalve is ACM bevoegd het geschil te beslechten.  

 

6.2 Kern van het geschil 

48. Desgevraagd door ACM heeft de gemeente Gouda aangegeven dat ter realisering van het 

nieuwbouwplan Margrietplein ook riolerings- en bestratingswerkzaamheden moesten 

worden uitgevoerd, inclusief gedeeltelijke wegverlegging, maar dat daarvoor geen 

verlegging van kabels door KPN nodig was. KPN heeft dit tijdens de hoorzitting op 29 

september 2014 bevestigd. Op grond hiervan is het eerste lid van artikel 5.8, van de Tw in 

deze zaak niet van toepassing. 

 

49. Voor de situatie dat de gedoogplichtige de aanbieder verzoekt maatregelen te nemen, 

omdat hij jegens een derde gehouden is om grond te leveren ten behoeve van het 

oprichten van gebouwen en vóór het moment van levering duidelijk is dat er maatregelen 

ten aanzien van kabels noodzakelijk zijn, is in artikel 5.8, tweede lid, van de Tw een 

afzonderlijke regeling opgenomen. De vraag die ter beantwoording voorligt, is of de 

gemeente een beroep toekomt op artikel 5.8, tweede lid, van de Tw ten aanzien van de 

verplaatsing van de kabels door KPN voor het bouwrijp leveren van de grond aan 

Woonpartners ter realisering van het nieuwbouwplan Margrietplein. Deze vraag dient 

beantwoord te worden aan de hand van de situatie ten tijde van het verplaatsingsverzoek, 
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de zogeheten peildatum.
14

 Het geschil spitst zich toe op de volgende deelvragen:  

 

A. Was de oprichting van de gebouwen voldoende bepaalbaar op het moment van 

het verplaatsingsverzoek aan KPN? 

B. Was de gemeente gehouden om de grond vrij van kabels en leidingen te 

leveren nu de realisatieovereenkomst op het moment van het 

verplaatsingsverzoek aan KPN nog niet was getekend? 

C. Waren ten tijde van het verplaatsingsverzoek de gronden waarop de woningen 

door Woonpartners worden gebouwd bestemd voor het oprichten van één of 

meer gebouwen.  

 

A. Voldoende bepaalbaarheid oprichting van gebouwen 

 

50. Vereist is dat ten tijde van het verplaatsingsverzoek de oprichting van de gebouwen 

voldoende bepaalbaar is. Hierdoor kan op het moment dat het verzoek tot het nemen van 

maatregelen wordt gedaan, worden aangegeven voor welke kabels het noodzakelijk is dat 

dat er maatregelen worden genomen voor de oprichting van gebouwen. Uit de hiervoor 

aangehaalde Memorie van Toelichting bij artikel 5.8, tweede lid, van de Tw blijkt dat het 

bouwplan voldoende bepaalbaar is indien er ten tijde van het verplaatsingsverzoek een 

ontvankelijke aanvraag voor een bouwvergunning is ingediend, waaruit de concrete 

bouwplannen blijken. 

 

51. Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 2.1, eerste 

lid, aanhef en onder c. Wabo) is ontvankelijk op het moment dat aan alle 

indieningsvereisten is voldaan. Dat betekent dat de aanvraag op grond van artikel 1:3, 

derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) afkomstig moet zijn van een 

belanghebbende en dat de aanvraag moet voldoen aan de indieningsvereisten, zoals die 

in hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht (hierna: Ror) zijn neergelegd.
15

 In 

hoofdstuk 2 van de Ror zijn eisen neergelegd met betrekking tot de over te leggen 

tekeningen, constructieberekeningen en dergelijke. 

 

52. De bouwaanvraag is afkomstig van Woonpartners en is voorzien van alle bescheiden die 

op grond van de Ror bij de aanvraag moeten zijn gevoegd. De aanvraag is vervolgens 

ook door de gemeente in behandeling genomen. Voordat de gemeente daartoe overgaat, 
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 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 maart 2010, nr. 

BJZ2010008979, houdende nadere regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en van het 
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wordt de aanvraag getoetst met het oog op de vraag of deze voldoet aan de 

indieningsvereisten. Indien dit niet het geval is, dient de gemeente ingevolge artikel 4:5 

Awb de aanvrager in de gelegenheid te stellen de aanvraag aan te vullen. ACM stelt vast 

dat sprake is van een ontvankelijke bouwaanvraag, waaruit de concrete bouwplannen 

blijken.
16

 Dat Woonpartners op 11 december 2013 opnieuw een bouwaanvraag indient, 

waarin zij aangeeft dat dit een wijziging op de reeds verleende omgevingsvergunning is, 

doet niet af aan de ontvankelijkheid van de op 28 maart 2012 ingediende bouwaanvraag.  

 

53. ACM concludeert, gelet op het vorenstaande, dat Woonpartners op 28 maart 2012 een 

ontvankelijke bouwaanvraag heeft gedaan. Daarmee is naar het oordeel van ACM 

voldaan aan het vereiste van voldoende bepaalbaarheid van het bouwplan, als bedoeld in 

artikel 5.8, tweede lid, van de Tw. 

 

54. KPN stelt dat bij de vraag of het bouwplan voldoende bepaalbaar was, ook zou moeten 

worden betrokken of de aanvraag tot een omgevingsvergunning kon leiden, of de 

ontvankelijke bouwaanvraag die is ingediend voorafgaand aan het verplaatsingsverzoek 

daadwerkelijk wordt gebruikt voor het oprichten van de gebouwen die tot de verplaatsing 

van kabels noodzaken, en of dat artikel 5.8, tweede lid, van de Tw slechts bedoeld is voor 

de situatie waarin de ontwikkelaar direct na levering van de grond wil gaan bouwen nadat 

hem is gebleken dat er voldoende belangstelling is voor de woningen. 

 

55. Naar het oordeel van ACM geeft KPN hiermee een te ver gaande invulling aan artikel 5.8, 

tweede lid van de Tw. Dit artikellid stelt immers slechts de eis dat de oprichting van één of 

meer gebouwen op het moment dat een verzoek wordt gedaan voldoende bepaalbaar 

dient te zijn. De toelichting bij dit artikellid geeft aan dat dit het geval is als er een 

ontvankelijke aanvraag voor een bouwvergunning is ingediend, waaruit de concrete 

bouwplannen blijken.  

 

56. Ten slotte vreest KPN dat, indien artikel 5.8 tweede lid zo ruim uitgelegd wordt dat een 

ontvankelijke bouwaanvraag op grond waarvan uiteindelijk niet gebouwd wordt reeds 

voldoende zou zijn om de kosten bij KPN neer te leggen, misbruik op de loer ligt omdat 

daardoor de facto bouwgrond altijd vrij van kabels moet worden opgeleverd op kosten van 

de telecomsector. ACM acht deze vrees ongegrond. Het derde lid van artikel 5.8, van de 

Tw, geeft immers een voorziening voor het geval het bouwplan alsnog niet of op andere 

wijze doorgaat. Als naderhand blijkt dat de door de gedoogplichtige aangekondigde 

werkzaamheden niet of op andere wijze hebben plaatsgevonden, krijgt de aanbieder de 
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kosten voor het onnodig verplaatsen van de kabels alsnog vergoed
17

. Overigens merkt 

ACM nog op dat de door Woonpartners ingediende nieuwe aanvraag qua footprint van de 

verbouwing gelijk was aan de eerste aanvraag en dat de noodzaak van het verleggen van 

de kabels ook nooit tussen partijen ter discussie heeft gestaan.  

 

57. ACM concludeert dat de oprichting van de gebouwen ten tijde van het 

verplaatsingsverzoek voldoende bepaalbaar was. 

B. Gehoudenheid tegenover een derde om de grond bouwrijp te leveren 

  

58. De vraag in hoeverre de gemeente gehouden was om de grond vrij van kabels en 

leidingen aan Woonpartners te leveren, is van privaatrechtelijke aard. ACM moet ter 

beantwoording daarvan nagaan of op de gemeente, ten tijde van het verplaatsingsverzoek 

aan KPN, de verbintenis rustte om de gronden vrij van kabels en leidingen op te leveren. 

Nu er ten tijde van de aanvraag voor het verleggen van de kabels nog geen schriftelijk 

ondertekende overeenkomst was, gaat ACM na of de gemeente desalniettemin jegens 

Woonpartners gehouden was de grond bouwrijp te leveren. 

 

59. ACM acht het in dit verband van belang dat de ondertekening van de overeenkomst op 16 

augustus 2012 tussen de gemeente Gouda en Woonpartners vooraf is gegaan door het 

onderhandelingstraject dat op 21 juni 2012 heeft geleid tot een concept van de schriftelijke 

realisatieovereenkomst. Dit concept is gelijk aan de op 16 augustus 2012 ondertekende 

overeenkomst. De overeenkomst bevat in artikel 1 definities, in artikel 5 bepalingen over 

de verwerving en overdracht van gronden en in artikel 6 bepalingen over het bouwrijp 

maken van het plangebied. In artikel 1 van de overeenkomst is een definitie opgenomen 

van ‘Fiscaal bouwrijp maken’. Daaronder valt onder meer het verwijderen dan wel 

omleggen van kabels en leidingen. In artikel 6.2 geeft de gemeente aan Woonpartners de 

opdracht het plangebied bouwrijp te maken tegen een door de gemeente te betalen 

aanneemsom. Artikel 6.1 van de overeenkomst bepaalt dat het Bouw- en Woonrijp maken 

geschiedt volgens het door Woonpartners op te stellen en door de gemeente goed te 

keuren inrichtingsplan en het bepaalde in het programma van eisen Bouw- en Woonrijp 

maken.  

 

60. ACM moet de vraag beantwoorden of de gemeente ook voor 16 augustus 2012 aan deze 

verplichting was gebonden. Naar het oordeel van ACM doet de gemeente ten aanzien van 

de (rechts)handelingen die leiden tot een overeenkomst in het voorliggende geval terecht 

een beroep op de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 12 november 2013. Het 
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 Tijdens de hoorzitting op 29 september 2014 heeft KPN, desgevraagd door ACM, aangegeven dat KPN altijd achteraf 

toetst of bouwwerken daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
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Hof trekt in die zaak de conclusie dat de overeenkomst al voor de formele ondertekening 

een feit was en overweegt daartoe: 

“Reeds in de adviesnota van 22 december 2008 van wethouder [de wethouder 2] aan het 

college wordt gesteld: “Recent is overeenstemming bereikt met de exploitanten over de 

overeenkomsten.” Het college heeft het voorstel van de portefeuillehouder overgenomen 

blijkens de parafering door de burgemeester en de (overige) wethouders. Gesteld noch 

gebleken is dat in de collegevergadering van 20 januari 2009 alsnog anders is beslist, 

zodat het hof daarvan uitgaat. Het college heeft zich, zo blijkt uit de adviesnota, ook met 

de uitonderhandelde resultaten van de stuurgroep, die als onderhandelaar voor de 

gemeente optrad, verenigd. B&W waren immers op grond van artikel 160 lid 1 aanhef en 

onder e Gemeentewet zelfstandig bevoegd de gemeente te binden, nu niet gebleken is 

dat het voorbehoud van goedkeuring van de raad als een totstandkomingsvereiste moet 

worden beschouwd. Maar ook wanneer zou moeten worden aangenomen dat de 

overeenkomst is aangegaan zonder een besluit van een daartoe bevoegd orgaan, is in 

elk geval sprake van een onbevoegd verrichte rechtshandeling waaraan op grond van het 

vertrouwensbeginsel, waarop Landgoed een beroep toekomt, rechtsgevolgen verbonden 

zijn, in de vorm van gebondenheid van de gemeente aan de overeenkomst. De 

overeenkomst is daarmee reeds vóór de raadsvergadering tot stand gekomen, in elk 

geval laatstelijk op het moment dat van de zijde van het college (op verzoek van de 

gemeentesecretaris) aan Landgoed werd gevraagd de realisatieovereenkomst te 

ondertekenen aan welk verzoek zij gehoor heeft gegeven. Onder deze omstandigheden 

mocht Landgoed er immers op vertrouwen dat een overeenkomst tot stand was 

gekomen. De voorgenomen ondertekening van de overeenkomst door de burgemeester 

bij gelegenheid van de raadsvergadering had daarmee in zoverre slechts symbolische 

betekenis.”
 18

 

 

61. Ook in het voorliggende geval heeft het College van burgemeester en wethouders, gelet 

op artikel 160 van de Gemeentewet, op 3 juli 2012 besloten in te stemmen met het tussen 

partijen uitonderhandelde resultaat, de voorgelegde versie van de overeenkomst
19

. 

Tijdens de hoorzitting op 29 september 2014 heeft KPN aangegeven dat de 

handelingsbevoegdheid van het College van burgemeester en wethouders tussen partijen 

niet ter discussie staat. De gemeente heeft deze instemming per e-mail van 5 juli 2012 

aan Woonpartners gecommuniceerd.
20

  Gelet op het feit dat er geen wettelijke 

vormvereisten zijn voor het sluiten van de onderhavige overeenkomst, was de gemeente 

vanaf dat moment gehouden de grond bouwrijp op te leveren. Uit het feit dat de 
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 Rechtsoverweging 2.19. 

19
 Bij de door de gemeente overgelegde stukken is het in de vergadering van B&W van 3 juli 2012 genomen besluit tot 

instemming met de conceptrealisatieovereenkomst Margrietplein gevoegd. 

20
 Zie randnummer 17. 
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instemming zag op de schriftelijke conceptovereenkomst en uit het daaraan voorafgaande 

onderhandelingstraject blijkt bovendien, anders dan KPN betoogt, dat de gemeente niet 

slechts gebonden was de grond te leveren maar tevens gebonden was aan de 

verplichting om de gronden vrij van kabels en leidingen aan Woonpartners te leveren. Het 

Collegebesluit is neergelegd in (openbare) notulen. Bezien in samenhang met het aan dit 

besluit voorafgaande onderhandelingstraject en de e-mail van 5 juli 2012, leidt dit naar het 

oordeel van ACM tot de conclusie dat de gemeente zich op dat moment niet meer aan de 

overeenkomst kon onttrekken. Woonpartners mocht er op dat moment op vertrouwen dat 

de overeenkomst een feit was en dat de ondertekening nog slechts een formaliteit was. 

Voor zover er, anders dan ACM oordeelt, nog geen sprake is van een overeenkomst was de 

gemeente gehouden de gronden vrij van kabels te leveren op grond van precontractuele 

goede trouw gelet op het tussen partijen uitonderhandelde resultaat. 

 

62. KPN meent verder dat de gemeente niet aannemelijk heeft gemaakt dat Woonpartners 

(formeel) akkoord was met de overeenkomst ten tijde van het verplaatsingsverzoek. ACM 

volgt KPN niet in zijn redenering. Zoals hiervoor al is aangegeven is de ondertekening van 

de overeenkomst op 16 augustus 2012 tussen de gemeente Gouda en Woonpartners 

vooraf gegaan door onderhandelingstraject dat op 21 juni 2012 heeft geleid tot een 

conceptovereenkomst. Dit concept is gelijk aan de op 16 augustus 2012 ondertekende 

overeenkomst. Woonpartners heeft op 21 juni 2012 dit concept zonder aanvullingen naar 

de gemeente gestuurd. Vervolgens heeft de advocaat, die Woonpartners heeft bijgestaan 

in het onderhandelingstraject met de gemeente, per e-mail van 26 juni 2012, ter afsluiting 

van het adviestraject, aan Woonpartners bericht dat de conceptrealisatieovereenkomst op 

20 juni 2012 door hem en zijn kantoorgenoot is beoordeeld, dat overeenstemming is 

bereikt over de realisatieovereenkomst en dat de overeenkomst inmiddels ter 

ondertekening voorligt. Dat de gemeente met het akkoord van Woonpartners bekend was, 

blijkt bovendien ook uit het e-mailbericht van 5 juli 2012 van de projectleider van de 

gemeente waarin wordt gerefereerd aan de afspraak om na de zomer over te gaan tot 

feestelijke ondertekening van de overeenkomst en de start van het bouwrijp maken van 

de grond. Woonpartners heeft de inhoud van dit e-mailbericht niet weersproken. Naar het 

oordeel van ACM kan worden geconcludeerd dat Woonpartners akkoord was met versie 

11.3 gedateerd 21 juni 2012 van de realisatieovereenkomst, die uiteindelijk op 16 

augustus 2012 ongewijzigd door partijen is getekend.  

 

63. KPN geeft aan dat gehoudenheid kan blijken uit de precontractuele goede trouw, maar dat 

het in strijd is met de rechtszekerheid als van de aanbieder wordt gevergd dat hij zich 

actief moet verdiepen in de vraag wat partijen op grond van de precontractuele goede 

trouw moeten vaststellen of hij verplicht is de kosten voor eigen rekening te verplaatsen. 

 

64. ACM merkt ten aanzien hiervan op dat KPN zich niet behoeft te verdiepen in de vraag of 
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tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. KPN mag in dit verband afgaan 

op de mededelingen die daarover door de partij die het verzoek als bedoeld in artikel 5.8, 

tweede lid, van de Tw bij KPN doet. De gemeente heeft bij het verplaatsverzoek op 25 juli 

2012 en ook bij daaraan voorafgaande e-mail
21

 aangegeven dat bebouwing zou worden 

gesloopt, nieuwbouw zou worden gepleegd en dat daarvoor wijziging van grondeigendom 

zou plaatsvinden tussen de gemeente en Woonpartners. Indien daarna zou blijken dat de 

verzoekende partij zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat sprake was van 

een overeenkomst en de oprichting van de gebouwen in kwestie dientengevolge geen 

doorgang vindt, staat voor KPN een beroep op het derde lid van artikel 5.8 van de Tw 

open. Gelet hierop kan niet met vrucht betoogd worden dat sprake is van strijd met de 

rechtszekerheid. ACM merkt overigens nog op dat de realisatieovereenkomst op 16 

augustus 2012 is getekend, na het verplaatsingsverzoek van 25 juli 2012 en nog voordat 

KPN in november 2012 daadwerkelijk van start is gegaan het verplaatsen van de kabels. 

 

65. ACM is van oordeel dat in het voorliggende geval de overeenkomst al voor de formele 

ondertekening een feit was. ACM concludeert dan ook dat de gemeente op 25 juli 2012, 

ten tijde van het verplaatsingsverzoek aan KPN, gehouden was de grond vrij van kabels 

en leidingen aan Woonpartners te leveren. 

C. Grond, die door degene op wie de gedoogplicht rust is bestemd voor het oprichten 

van een of meer gebouwen 

 

66. KPN voert nog aan dat de gronden waarop de 31 woningen door Woonpartners zouden 

worden gebouwd ten tijde van het verplaatsingsverzoek nog niet waren bestemd voor het 

oprichten van één of meer gebouwen. 

 

67. Artikel 5.8, tweede lid, van de Tw stelt de eis dat de grond door degene op wie de 

gedoogplicht rust, is bestemd voor het oprichten van een of meer gebouwen. Voor zover 

KPN wil betogen dat grond door degene op wie de gedoogplicht rust slechts door middel 

van een definitief vastgesteld bestemmingsplan of met een verleende 

omgevingsvergunning kan worden bestemd voor het oprichten van een of meer 

gebouwen, geeft hij daarmee naar het oordeel van ACM een te enge uitleg aan dit 

artikellid. Met betrekking tot dit vereiste wordt in de toelichting behorend bij de Tw gesteld 

dat het dient te gaan om de situatie waarin grond geleverd wordt “ten behoeve van het 

oprichten van gebouwen”.
22

 Daaruit valt niet op te maken dat grond in een 

bestemmingsplan planologisch bestemd dient te zijn of een omgevingsvergunning dient te 

zijn verleend voor het oprichten van gebouwen. ACM wijst er verder nog op dat uit de 
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 Zie de randnummers 19 en 20. 

22
 Kamerstukken II 2004–2005, 29 834, nr. 3, p. 58. 
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parlementaire geschiedenis met betrekking tot het tweede lid van artikel 5.8 van de Tw 

naar voren komt dat de gedoogplichtige die met behulp van dit artikellid een verzoek om 

verplaatsing doet veelal, maar dus niet in alle gevallen, de gemeente is.
23

 Gelet hierop is 

het betoog van KPN dat grond door degene op wie de gedoogplicht rust slechts door 

middel van een definitief vastgesteld bestemmingsplan kan worden bestemd voor het 

oprichten van een of meer gebouwen, ook niet aannemelijk. 

 

68. Voor zover de gemeente met het op 25 juli 2012 gedane verplaatsingsverzoek en de 

realisatieovereenkomst met Woonpartners de bestemming niet zou hebben bepaald, acht 

ACM het in dit verband van belang dat de wijziging van het bestemmingsplan vanaf 2008 

vooraf is gegaan door een traject van respectievelijk een structuurvisie, een Masterplan 

Korte Akkeren Entree en een stedenbouwkundig ontwerp voor onder andere de bouw van 

31 woningen.
24

 In het Voorontwerp van het bestemmingsplan Korte Akkeren van 16 

november 2011, te vinden op de website van de gemeente Gouda, is onder de kop 

“Projecten in uitvoering” "Margrietplein" aangeven: “Hier waren drie flats en een buurthuis 

aanwezig. De flats en het buurthuis zijn inmiddels gesloopt. De geplande nieuwbouw van 

woningen is voorzien in april 2013. Het is de bedoeling om het nieuwe bouwplan via een 

afzonderlijke Wabo-procedure mogelijk te maken, en dat deze procedure eerder is 

afgerond dan de bestemmingsplanprocedure. Het bouwplan is daarom als direct 

bouwrecht (bestemming Wonen en de bestemming Verkeer - Verblijf) in het 

ontwerpbestemmingsplan "Korte Akkeren" opgenomen.”
25

 
26

 Daarnaast heeft de 

begunstigende ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning voor bouwen in 

afwijking van het bestemmingsplan van 5 juli 2012 tot 15 augustus 2012 ter inzage 

gelegen.
27

 Hieruit kan worden opgemaakt dat de grond, ten tijde van het 

verplaatsingsverzoek, bedoeld was ten behoeve van het oprichten van gebouwen en 

daarmee voldaan werd aan het vereiste ‘bestemd zijn voor’ van artikel 5.8, tweede lid, van 

de Tw.  

69. ACM concludeert dat de bedoelde grond van het project Margrietplein in ieder geval op 

het moment van het verplaatsingsverzoek aan KPN door de gemeente was bestemd voor 

het oprichten van een of meer gebouwen. 

 

                                                      
23

 Zie randnummer 27. 

24
 Zie randnummer 12. 

25
 Toelichting bestemmingsplan “Korte Akkeren”, voorontwerp, paragraaf 2.3.2 Ontwikkelingen in Korte Akkeren, blz. 12 

Projecten in uitvoering. 

26
 De in het voorontwerp opgenomen tekst staat ook in het ontwerpbestemmingsplan Korte Akkeren dat van 19 juli tot 

en met 29 augustus 2012 ter inzage heeft gelegen ( Staatscourant Jaargang 2012, Nr. 14454). 

27
 Zie randnummer 18. 
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Conclusie 

70. Gelet op het vorenstaande concludeert ACM dat de gemeente een beroep toekomt op 

artikel 5.8, tweede lid, van de Tw ten aanzien van de verplaatsing van de kabels door 

KPN voor het bouwrijp leveren van de grond aan Woonpartners ter realisering van het 

nieuwbouwplan Margrietplein. Als gevolg daarvan dient KPN de kosten voor het 

verplaatsen van deze kabels te dragen. 

 

7 Dictum 

71. Gelet op het voorgaande beslist het ACM op de geschilaanvraag van KPN B.V en de in 

dat kader ingebrachte zienswijzen dat: 

 

I. de gemeente Gouda een terecht beroep doet op artikel 5.8, tweede lid, van de van 

de Tw ten aanzien van de verplaatsing van de kabels door KPN B.V. voor het 

bouwrijp leveren van de grond aan de stichting Woonpartners Midden-Holland ter 

realisering van het nieuwbouwplan Margrietplein te Gouda;  

II. KPN B.V. als gevolg daarvan de kosten voor het verplaatsen van deze kabels te 

dient dragen. 
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