
   

Openbaar Besluit 

Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2009/201099 

Zaaknummer: 08.0070.20 

Datum: 12 mei 2009 

 
Beschikking van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het 
college) ex artikel 5.8, zevende lid van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) 
in het geschil tussen: 
 
KPN B.V, Eurofiber Nederland B.V., Colt Telecom B.V., Level3Communications, euNetworks B.V. en 
Verizon Nederland B.V (hierna tezamen ‘de aanbieders’ genoemd), allen vertegenwoordigd door mr. 
F.J. Webbink (advocaat te ‘s-Gravenhage). 
en 
de gemeente Amstelveen (hierna: ‘de gemeente’), vertegenwoordigd door Drs. mr. M.J. de Meij 
(advocaat te Amsterdam). 

1 Samenvatting 
 
1. Zes aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en de gemeente zijn 

verdeeld over de vraag wie de kosten dient te dragen van de verplaatsing van kabels. Deze 
verplaatsing heeft plaatsgevonden in verband met de herinrichting van het gebied Bovenkerk-Zuid 
in de gemeente Amstelveen. Het college oordeelt dat de gebouwen die door een derde zijn 
opgericht geen reden zijn om de kosten bij de aanbieders neer te leggen. Voor de werken die door 
of vanwege de gemeente zijn uitgevoerd, hadden de aanbieders kunnen volstaan met het nemen 
van alternatieve maatregelen. De gemeente zal de kosten voor het verleggen van de kabels 
dienen te dragen, met aftrek van de kosten die de aanbieders hadden moeten maken voor het 
nemen van alternatieve maatregelen. 

2 Verloop van de procedure 
 
2. Bij brief van 17 juni 2005 heeft de gemeente het college verzocht om een beschikking te nemen 

ten aanzien van de verdeling van de kosten voor het verleggen van de kabels van de aanbieders 
in Bovenkerk-Zuid. 

3. Op 21 juli 2005 heeft het college de gemeente geadviseerd om de uitspraak van de rechtbank 
Rotterdam in het geschil tussen de gemeente Lelystad en KPN1 af  te wachten en tot dit tijdstip de 
behandeling van het geschil door het college uit te stellen, omdat deze zaak grote gelijkenis 
vertoont aan de onderhavige zaak. Na uitspraak in de zaak Lelystad – KPN, heeft de gemeente 
zijn verzoekschrift aangevuld en hebben de aanbieders op deze informatie gereageerd. 

4. Op 24 juli 2006 is de behandeling van het geschil door het college geschorst omdat partijen eerst   
       met elkaar dienen te trachten tot overeenstemming te komen op basis van de nieuwe informatie. 
5. Op 11 februari 2008 hebben de aanbieders het college verzocht om op grond van artikel 5.8,   
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       zevende lid Tw een beschikking te nemen in hun geschil met de gemeente.  
6. Op 18 april 2008 heeft er tussen partijen een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij ook twee  

medewerkers van het college aanwezig waren om uitleg te geven over de nieuwe wetgeving (het 
nieuwe hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet) en de wijze waarop deze wetgeving door het 
college wordt geïnterpreteerd. Na deze bijeenkomst heeft de gemeente haar verzoek tot 
geschilbeslechting ingetrokken en is besloten dat het college op basis van het verzoekschrift van 
de aanbieders een beschikking zal geven, aangezien partijen het erover eens zijn dat zowel het 
verzoekschrift van de aanbieders als dat van de gemeente dezelfde kwestie betreft.  

7. Na de bijeenkomst van 18 april 2008 hebben partijen aanvullende standpunten uitgewisseld en 
aangegeven nog steeds met elkaar in onderhandeling te zijn, waardoor de beslechting van het 
geschil door het college voorlopig werd opgeschort. 

8. In een brief van 17 november 2008 hebben de aanbieders het college bericht geen 
overeenstemming te hebben bereikt met de gemeente omtrent de verdeling van de 
verplaatsingskosten en het college verzocht de behandeling van het geschil te hervatten.  

9. Op 27 november 2008 heeft het college de aanbieders bericht niet over alle gegevens te 
beschikken die nodig zijn om een beschikking te geven. Het verzoekschrift van de aanbieders is 
buiten behandeling gelaten tot het moment waarop de aanbieders alle benodigde gegevens aan 
het college hebben verstrekt. 

10. Op 16 februari 2009 hebben de aanbieders de benodigde gegevens aan het college verstrekt.  
11. Het college heeft de gemeente de door de aanbieders verstrekte gegevens op 24 februari 2009 

toegezonden en de gemeente verzocht om binnen drie weken te reageren op het verzoekschrift en 
de aanvullende stukken van de aanbieders.  

12. Op 31 maart 2009 heeft er hoorzitting plaatsgevonden waarbij beide partijen in de gelegenheid zijn 
gesteld om hun standpunten mondeling toe te lichten. Van deze hoorzitting is een verslag 
gemaakt. Dit verslag is bij het onderhavige besluit gevoegd.  

13. Het advies van Grontmij is desgevraagd gekregen op 29 april 2009. Dit advies is bij het 
onderhavige besluit gevoegd. 

 

3 Juridisch kader  

3.1 Telecommunicatiewet 

 
14. Het vijfde hoofdstuk van de Tw geeft regels omtrent de gedoogplicht voor aanleg, het in stand 

houden en de opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk. Met ingang van 1 februari 2007 is hoofdstuk 5 van de Tw herzien2 Bij deze 
wetswijziging heeft de wetgever geen overgangsregeling getroffen. 

3.2 Overgangsrecht 

 
15. Bij deze wetswijziging heeft de wetgever geen overgangsregeling getroffen. Uit de aanwijzingen 

                                                      
2 Wetswijziging van 6 december 2006, Stb. 2007, 16 
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voor de regelgeving blijkt: “Een nieuwe regeling zonder aparte bepaling met betrekking tot het 
overgangsrecht, is niet alleen van toepassing op hetgeen na haar inwerkingtreding voorvalt, maar 
ook op hetgeen reeds bij haar inwerkingtreding bestaat, zoals bestaande rechtsposities en 
verhoudingen. Zij verbindt rechtsgevolgen aan rechtsfeiten van vóór haar inwerkingtreding.”3 
Onmiddellijke werking is de hoofdregel in het overgangsrecht. Dit wil zeggen dat, wanneer er geen 
overgangsregeling getroffen wordt, juridisch gezien sprake is van onmiddellijke werking. 

 

3.3 Relevante wetsbepalingen Tw  

 
16. Artikel 5.2, eerste lid, 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, in stand gehouden of opgeruimd”. 

 
     Artikel 5.8, eerste lid 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 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”.  

 
      Artikel 5.8, zevende lid, 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 het college verzoeken 
een beschikking te geven”. 

 
       Artikel 5.13, eerste lid, Tw, luidt: 
       De kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement, waarin de onroerende zaak waarin,  
       waarop of waarboven de kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk 

worden aangelegd, instandgehouden of opgeruimd, zich geheel of grotendeels bevindt, is, 
ongeacht de hoogte van de vordering, bevoegd geschillen inzake een eis tot schadevergoeding op 

                                                      
3 Zie § 4.14 aanwijzingen 165-171 
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grond van dit hoofdstuk te beslissen, alsmede geschillen inzake de hoogte van de kosten van het 
nemen van maatregelen, bedoeld in de artikelen 5.8 en 5.9. 

3.4 Beleidsregels OPTA 

 
17. Op 9 juni 2008 heeft het college in de Beleidsregels inzake de aanleg, instandhouding en 

opruiming van kabels4  (hierna: ‘de beleidsregels’) invulling gegeven aan zijn taken en 
bevoegdheden die verband houden met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten 
behoeve van openbare elektronische communicatienetwerken. Voor zover de beleidsregels voor 
het onderhavige besluit van belang zijn, luiden deze als volgt:  

 
8. Het college vult de volgende begrippen uit hoofdstuk 5 Tw die door de wetgever niet 

zijn gedefinieerd als volgt in: 
(…) 
 
f) Maatregelen: 1) het nemen van beschermingsmaatregelen ten behoeve van de 
instandhouding van kabels, die het daadwerkelijk op een andere plek neerleggen van 
een kabel voorkomt; 2) het buiten werking stellen (en eventueel verwijderen) van 
kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, en mogelijk 
het aankoppelen op een andere reeds bestaande kabel, dan wel het op een andere 
plaats neerleggen van een nieuwe kabel die de verwijderde kabel vervangt. 
 
h) Werken: het oprichten van een constructie, niet zijnde een gebouw, zoals een 
viaduct, een tunnel, een kade, een dijk, alsmede de uitvoering van werkzaamheden, 
bijvoorbeeld het afgraven van grond, het verwijderen van riolering, en dergelijke. 
 
i) Door of vanwege: de gedoogplichtige geeft zelf opdracht om (ten behoeve van hem) 
een gebouw op te richten dan wel werken uit te voeren, waarvan de gedoogplichtige 
de rechthebbende is of wordt alsmede zeggenschap heeft over de wijze van uitvoering 
van de werkzaamheden. 
 
J) 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. 

 
48. Voorop staat dat de gedoogplichtige niet kan worden verplicht zijn plannen bij te 

stellen vanwege de kabels van de aanbieder. Dit neemt niet weg dat hij gehouden is 
mee te denken over de proportionaliteit van (alternatieve) maatregelen. De 
gedoogplichtige moet zich actief inspannen om te voorkomen dat onnodig kosten 
worden gemaakt. Gebeurt dit niet en de aanbieder kan in een geschilprocedure 
aantonen dat minder vergaande maatregelen redelijkerwijs mogelijk waren geweest, 
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dan kan dit financiële consequenties hebben voor de gedoogplichtige, aangezien het 
verschil in kosten aan hem kan worden toegerekend.  

 
55. Het college oordeelt in een geschil of de beoogde gedoogplichtige terecht aanspraak 

maakt op de regeling betreffende de maatregelen ten aanzien van kabels. Hij moet 
voldoen aan de volgende randvoorwaarden:  

− hij moet de gedoogplichtige zijn,  
− door of vanwege hem, 
− worden gebouwen opgericht of werken uitgevoerd,  
− de maatregelen moeten noodzakelijk zijn, en 
− waar van toepassing dient de gedoogplichtige mee te denken over 

alternatieve maatregelen. 
 Indien de gedoogplichtige aan deze criteria voldoet, dient de aanbieder op eigen 

kosten maatregelen te nemen. 
 

56. Overigens stelt het college vast dat een geschil ook de vraag zou kunnen betreffen of 
bepaalde kosten aan de genomen maatregelen kunnen worden toegerekend of niet. 
Het college zal per geval beoordelen welke informatie hij nodig heeft om een dergelijk 
geschil te beslechten. 

 
57. Het college toetst de in de Tw opgenomen criteria en de kosten van maatregelen als 

volgt. 
 

a) Gedoogplichtige 
De gedoogplichtige toont zijn status aan door gegevens betreffende zijn 
rechten te overleggen. Dit gebeurt bij voorkeur door middel van kadastrale 
gegevens of een contract. 

 
b) Peildatum 
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.5 

 
c) Door of vanwege 
Het begrip ‘door of vanwege’ ziet op de omstandigheid dat de 
(bouw)werkzaamheden door of in opdracht van de gedoogplichtige worden 
uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door het overleggen van 
contracten, opdrachtbonnen, een (bouw)vergunning, etc. 

 

                                                      
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. 
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d) Oprichten van gebouwen of uitvoeren van werken 
Het oprichten van gebouwen en het uitvoeren van werken, dat ook 
werkzaamheden omvat, wordt aangetoond door het overleggen van de 
betreffende (bestek)tekeningen, plannen, etc. De ligging van de kabel(s) van 
de aanbieder ten opzichte van de voorgenomen werken wordt in de 
tekeningen verwerkt. 

 
e) Noodzakelijk 
Het nemen van maatregelen is noodzakelijk indien de gedoogplichtige het 
werk redelijkerwijs niet kan uitvoeren of gebouwen niet kan oprichten zoals hij 
dit zelf wenst.6 Deze regel geldt ongeacht waar de gedoogplichtige in, aan of 
op zijn (van) eigendom (afgeleide rechten) kabels of netwerkaansluitpunten 
gedoogt. De noodzaak tot maatregelen wordt aangetoond door middel van 
bijvoorbeeld een kaart waarop de voorgenomen (bouw)werkzaamheden 
afgezet zijn tegen de betrokken kabel(s) en schriftelijke omschrijving van de 
hinder die de aanwezigheid van de kabel oplevert voor de werkzaamheden. 

 
f) Alternatief tracé 
Het college meent dat het al dan niet aangeven van een alternatief tracé niet 
bepalend mag zijn voor de uitkomst van een verzoek tot het nemen van 
maatregelen. Enerzijds is de gedoogplichtige in de gevallen dat hij zinvolle 
suggesties kan doen over maatregelen ten aanzien van kabels in zijn eigen 
grond, daartoe gehouden, anderzijds bepaalt een aanbieder zelf zijn 
netwerkstructuur. Het aanbieden van een alternatief tracé door de 
gedoogplichtige kan een procedure echter wel versnellen. 

 
g) Kosten van maatregelen 
Als kosten van maatregelen kunnen in ieder geval worden opgevoerd: 
uitgaven die rechtstreeks, hetzij door planning, overleg, voorbereiding, gebruikt 
materiaal en materieel, noodzakelijke over- en/of instemmingen en arbeid, zijn 
toe te schrijven aan de maatregelen, inclusief uitgaven die in opdracht van de 
gedoogplichtige geschieden en aan de maatregelen zijn toe te schrijven. 

 
58. Een aanbieder moet een goede inschatting kunnen maken van wat van hem wordt 

geëist en of hij de kosten van de maatregelen die hij moet treffen (geheel) dient te 
dragen. Daarvoor heeft hij de voornoemde informatie nodig. Het is mogelijk dat de 
aanbieder, op grond van de aan hem verstrekte informatie, concludeert dat hij de 
kosten van de maatregelen niet hoeft te dragen. Hij kan dit aan de gedoogplichtige 
mededelen. Als er geen overeenstemming is, kan zowel de aanbieder als de 
gedoogplichtige een geschil indienen. Het college zal beslissen op basis van de 

                                                      
6 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 57. 
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hierboven genoemde criteria. 

 
59. Artikel 5.8, tweede lid, Tw verklaart het eerste lid van toepassing indien de 

gedoogplichtige jegens een derde is gehouden grond, die door de gedoogplichtige is 
bestemd voor het oprichten van één of meerdere gebouwen met een 
woonbestemming,7 zodanig op te leveren dat die derde na verkrijging van die grond bij 
het door of vanwege hem op te richten gebouw niet wordt gehinderd door in de grond 
aanwezige kabels. Deze bepaling beoogt dat kabels kunnen worden verplaatst in een 
situatie waarin de gedoogplichtige zelf geen werken uitvoert, bijvoorbeeld om de grond 
bouwrijp te maken, althans geen werken die op zichzelf het nemen van maatregelen 
rechtvaardigen. Was dit wel het geval, dan kan de gedoogplichtige immers op grond 
van artikel 5.8, eerste lid, Tw aanspraak maken op het nemen van maatregelen. 

 

60. De Tw bevat de volgende criteria waaraan een verzoek van de gedoogplichtige in dit 
geval additioneel moet voldoen en die het college dientengevolge moet toetsen in het 
geval van een geschil: 
- het betreft gebouwen met een woonbestemming; 
- de gedoogplichtige heeft de bestemming gegeven of veranderd; 
- het contract tussen de gedoogplichtige en de derde; 
- de bepalingen in het contract met betrekking tot de aangegane verplichtingen; 
- de vastlegging dat de genoemde derde de grond in eigendom zal krijgen; 
- de oprichting van het gebouw moet voldoende bepaald zijn; en 
- de hinder8 door kabels ten opzichte van de bouwplannen. 

 

68. Het college stelt vast dat de gedoogplichtige zoals bedoeld in artikel 5.8, tweede lid, Tw 
ook naderhand de partij is die het verzoek toentertijd tot de aanbieder heeft gericht. 
Het college acht het redelijk dat het risico bij deze partij ligt, aangezien hij de 
verplichting is aangegaan de grond kabelvrij op te leveren.  

 

4 Samenvatting van de standpunten van partijen 

4.1 Standpunten partijen – beoogde uitkomst 

 
18. De aanbieders zijn van mening dat de verplaatsingskosten voor rekening van de gemeente dienen 

te komen of in ieder geval niet volledig door de aanbieders dienen te worden gedragen.  
19. De gemeente voert aan dat de aanbieders hun kabels hebben verplaatst als gevolg van de in 

Bovenkerk-Zuid door de gemeente uitgevoerde werken, en als gevolg van de door de Woongroep 
Holland opgerichte gebouwen. De gemeente stelt zich op het standpunt dat de aanbieders de 

                                                      
7 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 58. 
8 Het college acht ‘hinder’ van dezelfde orde als ‘noodzaak’ in artikel 5.8, eerste lid, Tw. 
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kosten voor het verplaatsen van hun kabels moeten dragen.  
 

4.1.1 Verplaatsing als gevolg van de werken die door of vanwege de gemeente zijn uitgevoerd 
(artikel 5.8, eerste lid Tw) 

 
20. De aanbieders betwisten dat zij op basis van de door de gemeente uit te voeren werkzaamheden 

hebben verplaatst naar een alternatief tracé. De aanbieders betogen dat de gemeente de 
aanbieders in het verzoek van 4 mei 2005 heeft verzocht de in grond aanwezige kabels te 
verplaatsen omdat de gemeente de grond bouwrijp wenste te maken. Daarbij heeft de gemeente 
de aanbieders de mogelijkheid geboden om de in de grond aanwezige kabels te verplaatsen naar 
een van de drie door de gemeente voorgestelde alternatieve tracés  

21. De aanbieders stellen zich daarnaast op het standpunt dat de door of vanwege de gemeente 
uitgevoerde openbare werken in Bovenkerk-Zuid de aanbieders – op zichzelf beschouwd – alleen 
zouden hebben genoodzaakt tot het treffen van (alternatieve) maatregelen ten aanzien van hun in 
de grond aanwezige kabels. De noodzaak om de in de grond aanwezige kabels naar een 
alternatief tracé te verleggen bestond naar de mening van de aanbieders voor deze werken niet.   

22. De gemeente stelt zich op het standpunt dat de aanbieders er op basis van de door of vanwege de  
gemeente uitgevoerde werken, zelf voor hebben gekozen om hun kabels te verleggen naar een 
alternatief tracé. De aanbieders hebben volgens de gemeente het besluit genomen dat verleggen 
buiten het plangebied om de meest economische optie is.9 Daarnaast stelt de gemeente dat ook 
voor de werkzaamheden die zij zelf heeft uitgevoerd, alternatieve maatregelen niet mogelijk waren 
en verlegging dus noodzakelijk was.  

 

4.1.2 Verplaatsing als gevolg van het bouwrijp maken van de grond voor het oprichten van woningen 
door een derde (artikel 5.8, tweede lid Tw).  

 
23. De aanbieders zijn van mening dat de gemeente geen beroep op artikel 5.8, tweede lid van de Tw 

toekomt. Kort samengevat stellen de aanbieders dat de gemeente op het moment van het 
verleggingsverzoek (4 mei 2005) niet voldeed aan de voorwaarden die in artikel 5.8, tweede lid Tw 
worden gesteld. Daartoe voeren de aanbieders twee punten aan. 

24. Ten eerste was er ten tijde van het verleggingsverzoek geen sprake van een overeenkomst tussen 
de gemeente en de Woongroep Holland, waaruit de verplichting van de gemeente voortvloeit om 
de grond zodanig op te leveren dat de Woongroep Holland bij het oprichten van gebouwen niet 
gehinderd zou worden door in de grond aanwezige kabels.  

25. Ten tweede was, op het moment van het verleggingsverzoek van de gemeente, de oprichting van 
de gebouwen van de Woongroep Holland nog niet voldoende bepaalbaar. Een ontvankelijke 
bouwaanvraag voor de oprichting van deze gebouwen ontbrak op het moment van het 
verleggingsverzoek.  

                                                      
9 Brief van de gemeente Amstelveen aan het college d.d. 23 juni 2006 
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26. De gemeente stelt zich op het standpunt dat door het aannemen van de nota ‘Bouwen voor het 
dorp’, het stedenbouwkundigplan en de daarbij behorende grondexploitatie door de gemeenteraad, 
de uit te voeren werkzaamheden door de Woongroep Holland voldoende bepaalbaar waren. Op 
basis van deze besluiten was de gemeente ook gehouden om de grond op een zodanige wijze aan 
de Woongroep Holland te leveren dat deze bij de oprichting van gebouwen niet zou worden 
gehinderd door de in grond aanwezige kabels.   

27. Uit het stedenbouwkundig Programma van Eisen van december 2004 blijkt volgens de gemeente 
onmiskenbaar de bedoeling om het gebied Bovenkerk-Zuid te ontwikkelen tot een woongebied, 
vanaf het moment waarop dit stedenbouwkundig programma is aangenomen was ook duidelijk 
waar de woningen en appartementengebouwen gebouwd zouden gaan worden.  

 

5 De aan het geschil ten grondslag liggende feiten 
 
28. De aanbieders zijn allen aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. 
29. De gemeente is degene op wie de gedoogplicht rustte, op het moment waarop het 

verplaatsingsverzoek door de gemeente is gedaan. 
30. De aanbieders hadden in gronden van de gemeente kabels liggen.10 Deze gronden zijn gelegen in 

het gebied Bovenkerk-Zuid in de gemeente Amstelveen.  
31. Op 23 september 2003 heeft de gemeente een Intentieovereenkomst inzake de herstructurering 

van Bovenkerk-Zuid gesloten met de Woongroep Holland. 
32. Op 9 februari 2005 heeft de Raad van de gemeente een besluit genomen tot het ontwikkelen van 

Bovenkerk-Zuid. 
33. Op 8 maart en 20 april 2005 heeft er tussen de gemeente en de aanbieders overleg 

plaatsgevonden over de verplaatsing van de in de grond aanwezige kabels van de aanbieders in 
het gebied Bovenkerk-Zuid.   

34. Bij brief van 4 mei 2005 heeft de gemeente de aanbieders verzocht hun kabels, voornamelijk 
gelegen in de gronden langs de ‘Zetterij’ in Bovenkerk-Zuid te verplaatsen. In dit verzoek is als 
noodzaak voor de verplaatsing van de kabels van de aanbieders het stedenbouwkundig plan voor 
Bovenkerk-Zuid en de daarbij behorende grondexploitatie genoemd.  

35. De gemeente heeft de aanbieders in het verzoek van 4 mei 2005 drie alternatieve tracé’s 
aangeboden waarnaar de aanbieders hun kabels konden verplaatsen. In dit verzoek heeft de 
gemeente aangegeven dat zij van mening is dat de kosten voor het leggen en verleggen van de 
kabels van de aanbieders, voor zover noodzakelijk voor het realiseren van het nieuwbouwplan van 
de gemeente, niet door de gemeente zullen worden vergoed.  

36. De aanbieders hebben een alternatief tracé gekozen en hun kabels in het najaar van 2005 
verplaatst en aangegeven dat zij van mening zijn dat de kosten voor het verplaatsen van hun 
kabels door de gemeente dienen te worden gedragen.  

37. De gemeente heeft op 11 januari 2006 een raamovereenkomst met de Woongroep Holland 
gesloten.  

                                                      
10 Zie de in oranje en blauw aangegeven tracé’s op kaart 1 en 2 
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38. Zowel door of vanwege de gemeente, als door of vanwege derden (de Woongroep Holland en de 
Provincie Noord Holland), zijn op het oude kabeltracé van de aanbieders werken uitgevoerd en 
gebouwen opgericht.  

39. Op het moment dat de gemeente een verplaatsingsverzoek heeft gedaan aan de aanbieders, was 
er nog geen ontvankelijke bouwaanvraag van de Woongroep Holland om gebouwen op te richten 
in Bovenkerk-Zuid. 

40. De gemeente heeft op 15 november 2006 een koopovereenkomst met de Woongroep Holland 
gesloten, waarin de gemeente zich heeft verplicht de voor woningbouw bestemde grond in 
Bovenkerk-Zuid bouwrijp op te leveren aan de Woongroep Holland   

41. Om beschadiging aan de kabels van de aanbieders te voorkomen op de plaatsen waar de 
Woongroep Holland gebouwen heeft opgericht, waren minder vergaande maatregelen dan het 
verplaatsen van de kabels niet mogelijk.  

42. De kabels van de aanbieders lagen op het in kaart 1 en kaart 2 in blauw en oranje aangegeven 
tracé. 

43. De kabels van de aanbieders liggen sinds januari 2006 op het in kaart 1 en 2 in zwart 
(ononderbroken)  aangegeven tracé.  

 

6 Overwegingen 

6.1 Bevoegdheid  

 
44. Omdat de wetgever bij inwerkingtreding van het nieuwe hoofdstuk 5 van de Tw niet in een 

overgangsregeling heeft voorzien, heeft deze wet onmiddellijke werking. Dit betekent dat het 
college in het onderhavige geschil gebruik dient te maken van zijn bevoegdheid op grond van 
artikel 5.8, zevende lid, Tw, ook ten aanzien van feiten die voor de inwerkingtreding van deze wet 
hebben plaatsgevonden.  

45. Een van de voorwaarden om van de in artikel 5.8, zevende lid, Tw opgenomen bevoegdheid 
gebruik te kunnen maken, is een gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de verdeling 
van de verplaatsingskosten. Tussen Colt Telecom en de gemeente Amstelveen is op 28 november 
1998 een overeenkomst gesloten waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de kosten van 
eventuele verplaatsing van de in de grond aanwezige kabels. Op de hoorzitting van 9 april 2009, 
heeft het college vastgesteld dat partijen van mening verschillen over de vraag of de hiervoor 
genoemde overeenkomst is opgezegd, niettemin stellen beide partijen zich op het standpunt dat  
over de verdeling van de verplaatsingskosten geen overeenstemming bestaat. Aan deze 
voorwaarde om tot beslechting van het onderhavige geschil over te gaan, is naar het oordeel van 
het college dan ook voldaan.  
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6.2 Kern van het geschil 

46. De hoofdvraag die ter beantwoording voorligt, is: komen de kosten die de aanbieders hebben 

gemaakt voor het verplaatsen van hun kabels in verband met de herinrichting van Bovenkerk-Zuid 

voor rekening van de gemeente of moeten de aanbieders deze kosten dragen ? 

 
47. Het geschil spitst zich toe op de volgende deelvragen om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden: 

a. Komt de gemeente een beroep toe op artikel 5.8, tweede lid, Tw ten aanzien van de 
verplaatsing van de kabels als gevolg van de oprichting van de gebouwen door of 
vanwege de Woongroep Holland ?   

b. Noodzaakten de werken die in Bovenkerk-Zuid door of vanwege de gemeente zijn 
uitgevoerd de aanbieders – op zichzelf beschouwd –om hun kabels te verplaatsen of 
kon worden volstaan met het nemen van minder vergaande maatregelen ? 

 

6.3 Beantwoording deelvragen 

 
a. Komt de gemeente een beroep toe op artikel 5.8, tweede lid, Tw ?  

 
48. In randnummer 57 van de beleidsregels heeft het college bepaald dat de peildatum de datum is 

waarop het begrip gedoogplichtige wordt getoetst. Bij het bepalen van de peildatum gaat het 
college 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.11 Het college dient gezien het vorenstaande te toetsen of de gemeente op het moment 
van het verlegginsverzoek, te weten 4 mei 2005, aan alle vereisten van artikel 5.8 tweede lid, Tw 
voldeed.  
 

49. In randnummer 60 heeft van zijn beleidsregels heeft het college bepaald dat een gedoogplichtige 
voor een beroep op artikel 5.8, tweede lid, Tw, moet voldoen aan de volgende criteria. Deze zijn 
bepalend of het beroep van de gemeente op artikel 5.8, tweede lid, Tw slaagt. 

 
       Het betreft een gebouw met woonbestemming. 
50. Dit punt is door beide partijen niet betwist. Het betreft hier gebouwen met een woonbestemming.  
 
       De gedoogplichtige heeft de bestemming gegeven of veranderd.  
51. De gemeente heeft de bestemming van de grond gegeven of voor bepaalde stukken van de grond 

gewijzigd. Partijen betwisten niet dat de gemeente de bestemming heeft gegeven of gewijzigd.  
 
      Het contract tussen de gedoogplichtige en de derde.  

                                                      
11 Besluit van het college inzake het geschil tussen gemeentes Lansingerlan, Zevenhuizen-Moerkapelle en KPN BV e.a. 08-04-
2008 , randnummers: 48 t/m 54 en de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 3 april 2009 (AWB 08/1653), overweging 
2.4.3.4 
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52. Op de peildatum (4 mei 2005) bestond er nog geen (definitieve) overeenkomst tussen de 
gemeente en de partij die de grond in eigendom zou verkrijgen (Woongroep Holland). Op 3 
september 2003 is tussen de gemeente en één van de betrokken wooncorporaties, Woongroep 
Holland, een intentieovereenkomst gesloten. De raamovereenkomst tussen de gemeente en de 
Woongroep Holland is op 11 januari 2006 gesloten en de definitieve overeenkomst is op 15 
november 2006 gesloten.   

 
       De bepalingen in het contract met betrekking tot de aangegane verplichtingen. 
53.  Het betreft hier de verplichting dat de gedoogplichtige jegens een derde gehouden is grond op 

een zodanige wijze te leveren dat die derde na het verkrijgen van die grond bij het door of 
vanwege hem oprichten van een gebouw niet wordt gehinderd door de in de grond aanwezige 
kabels.  

54. De hierboven onder randnummer 52 genoemde verplichting is niet in de intentieovereenkomst of 
de raamovereenkomst met de Woongroep Holland opgenomen. In de definitieve overeenkomst die 
de gemeente op 15 november 2006 met de Woongroep Holland heeft gesloten is deze verplichting 
wel opgenomen. In artikel 5 eerste lid van de overeenkomst staat: De gemeente garandeert dat 
bouwrijp in de zin van de wet op de omzetbelasting wordt geleverd. In het tweede lid van artikel 5 
van de overeenkomst tussen de gemeente en Woongroep Holland staat: De gemeente garandeert 
dat het verkochte geschikt is voor woningbouw.  

55. De (definitieve) overeenkomst tussen de gemeente en de Woongroep Holland is gesloten op 15 
november 2006 en dateert daarmee van na de peildatum.  

56. Ook uit andere stukken blijkt niet dat de gemeente jegens een derde gehouden was de grond 
zodanig te leveren dat deze derde bij de oprichting van gebouwen niet gehinderd wordt door in de 
grond aanwezige kabels.  

57. Het college oordeelt dan ook dat de gemeente op de peildatum niet jegens een derde gehouden 
was de grond zodanig te leveren dat deze derde bij de oprichting van gebouwen niet gehinderd 
wordt door de in de grond aanwezige kabels.  

 
      De vastlegging dat de genoemde derde de grond in eigendom zal verkrijgen.  
58. Pas in de (definitieve) overeenkomst tussen de gemeente en de Woongroep Holland is vastgelegd 

dat de Woongroep Holland de betreffende grond in eigendom zou verkrijgen. Aangezien deze 
overeenkomst op de peildatum (nog) niet bestond voldeed de gemeente niet aan dit criteria.  

 
       De oprichting van het gebouw moet voldoende bepaalbaar zijn.  
59.  In de memorie van toelichting op het nieuwe hoofdstuk 5 van de Tw12 zegt de wetgever over de 

bepaalbaarheid van een gebouw als bedoeld in artikel 5.8, tweede lid, Tw het volgende: Hierbij zij 
opgemerkt dat onder het tweede lid niet valt die 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 daarbij te gaan om concrete bouwplannen, 
die reeds voldoende bepaalbaar zijn, waardoor op het moment dat een verzoek tot het nemen van 

                                                      
12 Vergaderjaar 2004-2005, 29 834, nr.3, pagina 58.  
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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.  

60. Het college heeft, gezien hetgeen de wetgever heeft opgemerkt over de bepaalbaarheid van de op 
te richten gebouwen, in zijn beleidsregels het begrip “voldoende bepaalbaar” als volgt uitgelegd: de 
oprichting van een of meer voor bewoning bestemde gebouwen is voldoende bepaalbaar indien 
een aanvraag voor een bouwvergunning, waaruit de concrete bouwplannen blijken, ontvankelijk is 
verklaard.  

61. Het college constateert dat op de peildatum nog geen bouwaanvraag van de Woongroep Holland 
was ontvangen door de gemeente.13 De gemeente voert op dit punt aan dat het stedenbouwkundig 
plan reeds voldoende bepaalbaar was, wat ook zou blijken uit het feite dat het uiteindelijke 
resultaat sterk overeenkomt met dat plan. Dit had echter ook anders kunnen zijn, zo merkt het 
college op. Een stedenbouwkundig plan is in het algemeen op dit punt nog niet zo duidelijk als een 
bouwvergunning. Het college oordeelt dan ook dat de plannen van de gemeente op de peildatum 
in grote lijnen vast stonden, maar dat de concrete bouwplannen van de Woongroep Holland 
daarmee nog niet voldoende bepaalbaar waren.  

  
      De hinder door kabels ten opzichte van de bouwplannen   
62. De hinder door de kabels ten opzichte van de bouwplannen van de Woongroep Holland stonden 

op de peildatum niet voldoende vast, nu de bouwplannen van de Woongroep Holland op de 
peildatum nog niet voldoende concreet waren.   

63. Ook al stond het op de peildatum grotendeels vast waar de gebouwen van de Woongroep Holland 
zouden worden opgericht, de concrete uitvoering daarvan zal pas bij de aanvraag van de 
bouwvergunning voldoende vaststaan. Op het moment dat de bouwaanvraag ontvankelijk is, zal 
de aanbieder kunnen bepalen op welke wijze de gebouwen exact worden opgericht en welke 
maatregelen de aanbieder zal moeten treffen om te voorkomen dat bij de oprichting van de 
gebouwen wordt gehinderd door zijn kabels. Door het ontbreken van een ontvankelijke 
bouwaanvraag waren de op te richten woningen van de Woongroep Holland op het peilmoment 
niet voldoende bepaalbaar.  

 
      Conclusie  
64. Het college concludeert dat de gemeente op het peilmoment (4 mei 2005) niet voldeed aan de 

vereisten van artikel 5.8, tweede lid, Tw. De gebouwen van de Woongroep Holland waren op het 
peilmoment nog niet voldoende bepaalbaar. Tevens was de gemeente op het peilmoment – door 
het ontbreken van de definitieve overeenkomst – nog niet gehouden om de grond zodanig te 
leveren dat de Woongroep Holland bij de bouw van de woningen niet door de in de grond 
aanwezige kabels zou worden gehinderd.  

65. Het college merkt ten overvloede op dat wanneer het college in het onderhavige geschil had 
getoetst aan het oude hoofdstuk 5 van de Tw, het voor de gemeente niet mogelijk was geweest 

                                                      
13 Brief 16 maart 2009 van de gemachtigde van de gemeente, antwoord op vraag 9.   
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om met een beroep op artikel 5.8, tweede lid, Tw (nieuw) verplaatsing op kosten van de 
aanbieders te rechtvaardigen. De materiële uitkomst ten aanzien van de beantwoording van deze 
deelvraag zou dus hetzelfde zijn geweest.  

 
b. Noodzaakten de werken die in Bovenkerk-Zuid door of vanwege de gemeente zijn 
uitgevoerd de aanbieders – op zichzelf beschouwd –om hun kabels te verplaatsen of kon 
worden volstaan met het nemen van minder vergaande maatregelen ? 

  
66. Nu geconcludeerd is dat artikel 5.8, tweede lid Tw in deze casus niet van toepassing was, dient het 

college voor de kostentoedeling van het verleggen van de kabels na te gaan in hoeverre de 
verlegging van de kabels op grond van artikel 5.8, eerste lid, Tw noodzakelijk was. 

67. Op grond van artikel 5.8, eerste lid, Tw is een aanbieder, kort gezegd, gehouden om, op eigen 
kosten, maatregelen te nemen ten aanzien van zijn in de grond aanwezige kabels voor zover dit 
noodzakelijk is om beschadiging aan zijn kabels te voorkomen als gevolg van de werken die door 
of vanwege de gedoogplichtige zijn uitgevoerd.  

 
      Uitvoering van werken 
68. In het verleggingsverzoek van 4 mei 2005 heeft de gemeente de aanbieders er op gewezen dat 

het noodzakelijk is om hun kabels te verleggen voor “dit nieuwbouw plan”. Verder wordt in dit 
verzoek opgemerkt dat de werkzaamheden van de gemeente bestaan uit het bouwrijp maken van 
de grond en dat deze werkzaamheden op 1 juni 2005 zullen starten.  

69. De Rechtbank14 heeft in een voorgaand geschil bepaald dat het bouwrijp maken van gronden op 
zichzelf niet is aan te merken als de uitvoering van werken in de zin van het oude artikel 5.7 Tw. 
De in het kader van het bouwrijp maken van gronden uit te voeren werkzaamheden kunnen naar 
het oordeel van de Rechtbank in beginsel wel worden aangemerkt als werken in de zin van artikel 
5.7 (oud) Tw.  

70. De aanbieders hebben niet betwist dat de op bijlage 4 bij de brief van gemeente van 16 maart 
2009 (kenmerk:MdM/nv/25000922) aangegeven werkzaamheden allen dienen te worden 
beschouwd als de uitvoering van een werk in de zin van artikel 5.8, eerste lid, Tw. 

71. De werkzaamheden die plaats hebben gevonden in verband met de aanleg van het ecobegied zijn 
uitgevoerd door de provincie en niet door de degene op wie gedoogplicht rust. Ten aanzien van 
deze werkzaamheden komt de gemeente dan ook geen beroep toe op artikel 5.8, eerste lid, Tw.  

 
     Noodzaak verplaatsing 
72. De rechtbank heeft in een voorgaand geschil geoordeeld dat de noodzaak tot het verplaatsen van 

kabels niet louter wordt bepaald door de vaststelling dat de aanwezigheid van de kabels de door 
de gedoogplichtige uit te voeren werken belemmert, in die zin dat de gedoogplichtige niet zonder 
extra kosten werken kan uitvoeren, maar dat er tevens een afweging gemaakt dient te worden van 
de kosten die met verplaatsing zijn gemoeid en de kosten van andere oplossingen, zoals het op 
een andere hoogte leggen van de kabel. De kostendraagplicht van de aanbieder gaat in dat geval 

                                                      
14 Rechtbank Rotterdam 28 oktober 2005 (TELEC 03/3252) 
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niet verder dan de kosten die gemoeid zijn met de goedkopere oplossing.15 
73. In het onderhavige geschil hebben de aanbieders hun kabels verplaatst als gevolg van de door of 

vanwege de gemeente uitgevoerde werken én de door of vanwege een derde (Woongroep 
Holland) opgerichte gebouwen. Het college heeft hiervoor geconcludeerd dat de gemeente, ten 
aanzien van de gebouwen die door of vanwege  een derde zijn opgericht, geen beroep op artikel 
5.8, tweede lid, Tw toekomt. Vast staat echter dat op het oude kabeltracé van de aanbieders ook 
door of vanwege de gemeente zijn uitgevoerd. Een redelijke interpretatie van de systematiek van 
artikel 5.8 Tw en hetgeen de rechtbank heeft opgemerkt ten aanzien van de kostendraagplicht16,  
brengt mee dat het college zal moeten vaststellen of voor de werken die door of vanwege de 
gemeente zijn uitgevoerd de volledige verplaatsing van de kabels noodzakelijk was of dat met het 
nemen van (alternatieve) maatregelen ten aanzien van de kabels had kunnen worden volstaan.  

74. De aanbieders hebben betoogd dat voor alle door of vanwege de gemeente uitgevoerde 
werkzaamheden op het oude kabelstracé had kunnen worden volstaan met het nemen van 
alternatieve (lokale) maatregelen, zoals het verdiepen, gedeeltelijk verleggen of beschermen van 
de kabels. Tijdens de hoorzitting is geconstateerd dat partijen op drie punten verdeeld zijn over de 
vraag of met (alternatieve) maatregelen had kunnen worden volstaan. Het betreft hier het 
verdiepen van de kabels om de door de gemeente aangelegde sloten te kunnen kruisen, het 
kruisen van de WRK-leiding en de noodzaak tot het verleggen van de kabels als gevolg van het 
oprichten van de kadermuren.   
 
Kruisen WRK-leiding. 

75. De gemeente stelt zich op het standpunt dat de bovenkant van de WRK-leiding op 95 centimeter 
onder het maaiveld ligt en dat de afstand tussen de telecomkabels, die gewoonlijk 60 centimeter 
onder het maaiveld liggen, daarmee uitkomt op 35 centimeter. De afstand tussen de bovenkant 
van de WRK-leiding en de telecomkabels is daarmee minder dan de door beheerder van de WRK-
leiding (Waternet) wenselijk geachte afstand van 50 centimeter.  

76. Het college heeft uit de verschillende kaarten die hem door de gemeente zijn verstrekt niet kunnen 
opmaken dat de bovenkant van de WRK-leiding op bepaalde punten daadwerkelijk op 95 
centimeter onder het maaiveld ligt. Uit kaart W780-0817 blijkt dat de WRK-leiding op de op de kaart 
aangeduide locatie 120 centimeter onder het maaiveld ligt. Op deze locatie was het voor de 
aanbieders in ieder geval mogelijk geweest om de WRK te kruisen op een afstand van 50 
centimeter.  

77. Voor zover de WRK-leiding op bepaalde plaatsen slechts 95 centimeter onder het maaiveld ligt, 
heeft het college de mogelijkheid om de WRK-leiding op minder 50 centimeter afstand te laten 
kruisen met de telecomkabels van de aanbieders laten onderzoeken. Het college heeft 
ingenieursbureau Grondmij verzocht om hierover een advies uit te brengen. Het advies van 

                                                      
15 Zie Rechtbank Rotterdam 25-01-2006, LJN: AV6379 en randnummer 48 van de beleidsregels van het college inzake de 

aanleg, instandhouding en opruiming van kabels (OPTA/ACNB/2008/201263).  
16 Zie Rechtbank Rotterdam 25-01-2006, LJN: AV6379 
17 Kaart project  -en ingenieursbureau gemeente Amstelveen, Bouwrijpmaken – Duiker (doorpersing) t.p.v. kruising met WRK-

leiding 



 

   

Openbaar Besluit 
 

16

Grontmij is als bijlage bij deze beschikking gevoegd. Conform het advies van Grondmij concludeert 
het college dat het alleszins mogelijk is om telecomducts bovenlangs met een WRK-leiding te laten 
kruisen met 35 centimeter tussenruimte. Indien de beheerder van de WRK-leiding bezwaren heeft 
ten aanzien van het kruisen van zijn leiding met een tussenruimte van 35 centimeter zijn er 
voldoende beschermingsmogelijkheden aanwezig die in de praktijk ook worden toegepast op 
andere plaatsen in Nederland. Op deze plek had dus volstaan kunnen worden met alternatieve 
maatregelen in plaats van het volledig verleggen van de kabels.  

 
Kruisen sloten. 

78. Wat betreft de door de gemeente gegraven sloten, stelt de gemeente zich op het standpunt dat 
deze niet op 30 centimeter onder het maaiveld gegraven zijn, maar dat deze sloten een meter diep 
zijn, terwijl het waterpijl ook nog ongeveer een meter onder het maaiveld ligt. De kabels van de 
aanbieders zouden niet voldoende lengte hebben om deze zodanig te verdiepen dat zij geheel 
onder de sloten door zouden lopen. De gemeente heeft deze stelling echter niet nader 
onderbouwd. De aanbieders stellen zich op het standpunt dat er voldoende  
kabellengte in hun main-/handholes18 beschikbaar was om een dergelijke verdieping van de kabels 
op te vangen. Achteraf is het niet mogelijk om dit met zekerheid vast te stellen. Het college acht 
het echter voldoende aannemelijk dat door het verlagen van de dijk langs de Zetterij er genoeg 
extra kabellengte aanwezig zou zijn geweest om de verdieping van de kabels voor het kruisen van 
de sloten te kunnen realiseren. Het college gaat er dus in haar beslissing vanuit dat op dit punt met 
alternatieve maatregelen volstaan had kunnen worden en dat verlegging niet noodzakelijk was. 

 
Kadermuren 

79. Op tekening 780-1219 is te zien dat kadermuur 2 zuid dicht langs het oude (noordelijke) kabeltracé 
van de aanbieders loopt. Uitgaande van de ligging van de kabels op het oude tracé zoals deze 
door de aanbieders is gesteld20 en niet door de gemeente is betwist, stelt het college vast dat 
kadermuur 2 Zuid, de aanbieders in beginsel niet zou hebben genoodzaakt om maatregelen te 
treffen ten aanzien van hun kabels.  
 
Conclusie  

80. Het college concludeert op grond van het bovenstaande dat het voor de werken die door of 
vanwege de gemeente zijn uitgevoerd op het oude kabeltracé niet noodzakelijk was om de kabels 
van de aanbieders volledig te verplaatsen, maar dat in alle gevallen, ook bij elkaar opgeteld, had 
kunnen worden volstaan met alternatieve (lokale) maatregelen. De kostendraagplicht van de 
aanbieders, ten aanzien van de verplaatsing van de kabels als gevolg van de werken die door of 
vanwege de gemeente zijn uitgevoerd, gaat in dit geval dan ook niet verder dan de kosten die 

                                                      
18 Een main-/ handhole is een soort lasdoos waarop één of meerdere HDPE buizen uitkomen.  
19 Kaart project  -en ingenieursbureau gemeente Amstelveen, Bouwrijpmaken –kadermuren 
20 Zie kaart Colt Telecom – Bovenkerk Zuid gebiedsindeling. 
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gemoeid zijn met de alternatieve (lokale) maatregelen.21 Hoewel deze kosten nooit zijn gemaakt, 
vergt een redelijke interpretatie van de systematiek van artikel 5.8 Tw dat de aanbieders wel de 
kosten dragen voor zover zij deze hadden moeten dragen als de maatregelen zouden zijn 
genomen. Daarmee wordt ook het meest recht gedaan aan het adagium dat ten grondslag ligt aan 
hoofdstuk 5, namelijk “leggen om niet, verleggen om niet”. 
Deze redelijke wetsuitleg wordt ook bevestigd in hetgeen de rechtbank heeft opgemerkt ten 
aanzien van de kostendraagplicht in een ander geschil22. 

 
6.4 Eindconclusie 
 
81. Het college komt tot een oordeel over de vraag wie de kosten voor verlegging van de kabels nu 

moet dragen. De gemeente komt geen beroep op artikel 5.8, tweede lid, Tw toe omdat zij niet aan 
de voorwaarden van dit artikel voldoet. Enerzijds was de gemeente op het peilmoment niet 
gehouden om de grond zodanig te leveren dat de Woongroep Holland bij de oprichting van de 
gebouwen niet door de in de grond aanwezige kabels zou worden gehinderd, anderzijds waren de 
door de Woongroep Holland opgerichte gebouwen op dat moment nog niet voldoende bepaalbaar. 
Dit artikel geeft dus geen grond om de aanbieders de kosten voor de verlegging te laten dragen.  

82. Vaststaat dat ook door of vanwege de gemeente werken zijn uitgevoerd op het oude kabeltracé 
van de aanbieders. Het college is van oordeel dat het voor de aanbieders niet noodzakelijk was 
om hun kabels volledig te verplaatsen, als gevolg van deze werken, maar dat in alle gevallen, ook 
bij elkaar opgeteld, had kunnen worden volstaan met alternatieve (lokale) maatregelen.  

83. Volledige verlegging van de kabels was ten gevolge van de werken die door of vanwege de 
gemeente hebben plaatsgevonden niet noodzakelijk. De aanbieders hoeven deze kosten dan ook 
niet volledig te dragen. De aanbieders hoeven in dit geval alleen de kosten te dragen die gemoeid 
zouden zijn geweest met het nemen van minder vergaande (alternatieve) maatregelen. Dat leidt 
het college ertoe de kosten die de aanbieders hebben gemaakt voor het verplaatsen van hun 
kabels voor rekening te laten komen van de gemeente, met aftrek van de kosten die de aanbieders 
zouden hebben gemaakt wanneer zij alternatieve (lokale) maatregelen hadden getroffen voor de 
werkzaamheden die door of vanwege de gemeente zijn uitgevoerd. De exacte hoogte van deze 
kosten dienen partijen onderling of op grond van artikel 5.13, eerste lid, Tw door de kantonrechter 
te (laten) bepalen.  

7 Dictum 
 
84. Het college besluit op grond van artikel 5.8, zevende lid, Tw jo. 1:3 Awb en op grond van 

vorenstaande overwegingen als volgt.  
a. Het college oordeelt dat de gemeente de kosten draagt die de aanbieders hebben 

gemaakt als gevolg van de verplaatsing van hun kabels in Bovenkerk –Zuid, minus de 

                                                      
21 Zie Rechtbank Rotterdam 25-01-2006, LJN: AV6379 en randnummer 48 van de beleidsregels van het college inzake de 

aanleg, instandhouding en opruiming van kabels (OPTA/ACNB/2008/201263).  
22 Zie Rechtbank Rotterdam 25-01-2006, LJN: AV6379 
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hieronder onder b genoemde kosten.  
b. Het college oordeelt dat de aanbieders de kosten dragen die zij zouden hebben 

gemaakt wanneer zij (alternatieve) maatregelen hadden getroffen om beschadiging 
van hun kabels als gevolg van de door of vanwege de gemeente uitgevoerde 
werkzaamheden op het oude kabeltracé te voorkomen.23 

c. Het college wijst af hetgeen door partijen meer of anders is gevorderd.  
 
Aldus besloten te Den Haag op 11 mei 2009: 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
Namens het college, 
Plv. Hoofd afdeling Consumenten, Nummers en Bestuur, 
 
 
w.g. 
 
 
mr. D. Molenaar 
 
 
 
 
 
 
 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam. 
Het postadres is: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts 
moet het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden 
besluit te worden meegezonden. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie 
hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van de Rechtbank, telefonisch bereikbaar op  
(010) 297 12 34. 
 
 
 

                                                      
23 Het betreft hier de kosten van de maatregelen zoals die door de aanbieders zijn genoemd in bijlage 3 bij hun brief van 13 

februari 2009 (kenmerk: GROEP.0002/Matters/6491318.1).   


