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Geachte mevrouw Keijzer, 
 
Op 31 oktober 2017 is het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur 
aan ATR voorgelegd voor toetsing. Dit besluit stelt nadere regels ter uitvoering van de Wet 
informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Hiermee 
wordt invulling gegeven aan de richtlijn inzake maatregelen ter verlaging van de kosten en aanleg 
van elektronische-communicatiewerken met hoge snelheid (richtlijn breedband). Dit besluit 
vervangt het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken. Het nieuwe besluit sluit aan op de 
werkwijze van medegebruik van omroepzendernetwerken.  
 
Toetsingskader 
ATR heeft de gevolgen voor de regeldruk beoordeeld aan de hand van het volgende 
toetsingskader:  
1. Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving 

moeten naleven? 
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 

1. Nut en noodzaak 
Het College constateert dat nut en noodzaak van dit besluit zijn onderbouwd. Met dit besluit wordt 
invulling gegeven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn breedband. Zo verplicht 
deze richtlijn netwerkexploitanten om in te stemmen met medegebruik van bestaande fysieke 
infrastructuur als aanbieders van (toekomstige) breedbandnetwerken daarom verzoeken. WIBON 
vormt de wettelijk basis ter implementatie van deze richtlijn, en wijzigt daartoe de 
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Telecommunicatiewet. Het voorliggend besluit geeft verdere invulling aan de procedure hoe in te 
stemmen met medegebruik op basis van het nieuwe hoofdstuk 5a van de Telecommunicatiewet.  

2. Minder belastende alternatieven 
Bij de vormgeving van dit besluit is nagedacht over minder belastende alternatieven. Met dit 
besluit wordt aangesloten op de praktijk die al bestond voor omroepzendernetwerken. Dit besluit 
vervangt eveneens het bestaande besluit medegebruik omroepzendernetwerken.  

3. Werkbaarheid 
Het besluit sluit aan op de praktijk die reeds wordt uitgevoerd om te komen tot medegebruik van 
omroepzendernetwerken. Wel worden de termijnen voor een houder om te reageren op een 
verzoek van een telecomaanbieder verlengd om het werkbaar te maken voor de fysieke 
infrastructuur.  

 
4. Gevolgen regeldruk 
De regeldrukgevolgen zijn in de memorie van toelichting van WIBON in beeld gebracht. Dit besluit 
verbreedt het bereik van de huidige procedure van medegebruik van omroepzendernetwerken 
naar ook medegebruik van de fysieke infrastructuur. De memorie van toelichting stelt dat in de 
huidige praktijk medegebruik van de fysieke infrastructuur al op vrijwillige basis gebeurt. Als 
gevolg hiervan is de verwachting dat de wettelijke verankering niet leidt tot meer regeldruk. 
Echter, met het wettelijk verankeren van dat wat al vrijwillig gebeurt, vallen deze handelingen nu 
onder de definitie van regeldruk. Het college vraagt om deze gevolgen alsnog te berekenen.  
 
4.1 Het college adviseert om de regeldrukgevolgen inzake de procedures van mede-

gebruik van de fysieke infrastructuur te berekenen, en die gevolgen inzichtelijk te 
maken in de nota van toelichting.  

Dictum 
Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatieversie 
van het ontwerpbesluit: 
 
Het besluit in te dienen, nadat met bovenstaand adviespunt rekening is gehouden 
 
Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 
 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
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