
DE HEEN DINTELOORD KRUISLAND gemeente Steenbergen NIEUW-VOSSEMEER STEENBERGEN WELBERG

III III 11II HIM Mil III
ons kenmerk UM2003675
zaaknummer

uw kenmerk

uw brief van 14 april 2020
afdeling Wonen, werken 8í beleven
contactpersoon Kees Kerstens
telefoonnr. 0167-543 391
bijlage(n)

onderwerp artikel 40 vragen aanleg glasvezel 
buitengebied

De heer C. Gommeren 
Raadslid van de VVD

Steenbergen, 12 mei 2020

Geachte heer Gommeren,

In uw bovengenoemde brief heeft u vragen gesteld over de voortgang van de aanleg van 
glasvezel in het buitengebied. Ter inleiding op de antwoorden gaan we allereerst nader in 
op de rol van de gemeente bij deze werkzaamheden.

De betrokkenheid van de gemeente bij de aanleg van de leidingen in openbaar gebied 
gaat over toezicht houden op de werkzaamheden. Veel van deze kabels en leidingen 
worden op gemeentegrond gelegd. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de openbare 
ruimte.

De gemeente heeft geen betrokkenheid bij de afspraken tussen bewoners en Glasvezel 
Buitenaf. Wij waren dan ook niet op de hoogte van de afspraken of klachten over de 
aansluitingen. Wel heeft de gemeente op verzoek van de bewoners van het buitengebied 
en de ambassadeurs zich tijdens het vraagbundelingsproces actief opgesteld. Dit leidt 
mogelijk tot de veronderstelling en verwarring dat de gemeente ook nog een rol heeft bij 
de planning en uitvoering van de werken.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

Vraag 1: Heeft u regelmatig contact over de vorderingen met betrekking tot de aanleg 
van het glasvezelnet?
Ons antwoord: Er is dagelijks toezicht en wekelijks overleg met de aannemer over de 
aanleg en voortgang van de werkzaamheden.

Vraag 2: Heeft u regelmatig contact over de vorderingen met betrekking tot de aanleg van 
het glasvezelnet?
Ons antwoord: Er is dagelijks toezicht en wekelijks overleg met de aannemer over de 
aanleg en voortgang van de werkzaamheden.

Postadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167, stuur een e-mail via info@gemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl



UM2003675

Vraag 3: Wordt er tijdens dit overleg zorg uitgesproken over de tijdsplanning die 
aangegeven is?
Ons antwoord: De aannemer houdt ons op de hoogte van de planning en plaatsen 
waar gewerkt wordt. Dit is van belang voor het toezicht dat we hierop moeten 
houden. Deze gesprekken gaan vooral over de uitvoering van werkzaamheden en de 
kwaliteit van de openbare ruimte als de werken zijn uitgevoerd.

Vraag 4: Wordt er tijdens dit overleg zorg uitgesproken over de slechte communicatie 
tussen de uitvoerders en de inwoners?
Communicatie tussen inwoners en uitvoerders over de uit te voeren werkzaamheden 
(leggen van kabels en leidingen in bermen en wegen) is onderdeel van het wekelijks 
overleg. Meldingen hierover die bij de gemeente binnenkomen worden direct door 
gezet naar de aannemer. Bij herhaalde of niet afgehandelde klachten over de 
uitvoering van werken grijpt de gemeente in.

Vraag 5: Wordt er tijdens dit overleg op aangedrongen om eerst zoveel mogelijk het 
buitengebied eerst aan te sluiten, zeker gezien de nu ontstane situatie wegens corona? 
Ons antwoord: Huisaansluitingen vallen buiten de scope van de gemeente. Over 
afspraken en planning met bewoners (klanten) van glasvezel heeft de gemeente geen 
zeggenschap. Op dit moment wordt de helpdesk van Van Gelder als gevolg van Corona 
overspoeld met vragen over de aansluitingen. Niet alleen vanuit Steenbergen maar ook 
nog 14 andere projecten in de regio.

Vraag 6: Kunt u op korte termijn overleg plegen en de zorgen van de inwoners van het 
buitengebied kenbaar maken?
Ons antwoord: Ondanks dat dit buiten de scope van ons toezicht valt, is dit punt 
besproken met de aannemer en Glasvezel Buitenaf. Glasvezel Buitenaf wil, als de 
coronasituatie het toelaat, een delegatie van de ambassadeurs een toelichting geven 
over de omstandigheden en civieltechnische keuzes waaronder ze hun aanlegplanning 
maken. Op hun website is de stand van zaken recent weer geactualiseerd. 
https://www.qlasvezelbuitenaf.nl/qebieden/brabantse-wal-halderberqe/nieuws/status-van-
de-aanleq

Vraag 7: Bent u bereid om maatregelen te treffen om de aanleg in het buitengebied zo 
snel mogelijk te realiseren?
Ons antwoord: Het is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente maar een kwestie 
tussen consument en aanbieder van de diensten.

Vraag 8: Kunt u aangeven welke maatregelen u hiervoor wilt gaan nemen?
Ons antwoord: Hoewel het niet onze rol is, is er In het wekelijks overleg op aangedrongen 
om de woningen in het buitengebied zo spoedig mogelijk aan te sluiten.
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