
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 7 maart 2023 

Registratienummer : GZDGWB/843469 

Informatienotanummer : IN018 

Portefeuillehouder : Rutger van Stappershoef 

Bijlage(n) : 1. Overzicht ontwikkelingen aanleg glasvezelnetwerk 

   2. Advertentie Huis-aan-huis blad 

Onderwerp : Beantwoording artikel 50 LLB en voortgang aanleg glasvezel 

 

 

Onderwerp  

Beantwoording artikel 50 LLB en algemene voortgang aanleg glasvezel. 

 

Kennisnemen van 

De beantwoording op vragen van de fractie LLB en de algemene voortgang van aanleg glasvezel. 

 

Inleiding 

Op 13 december 2022 heeft de fractie LLB de volgende vraag gesteld: 
“Wij hebben geluiden ontvangen van ondernemers uit bedrijventerrein ‘t Overrijke te Haaften 
(Schrijversbos) dat zij al meer dan een half jaar proberen om glasvezel aangelegd te krijgen.  
 
Zij krijgen vanuit de Digitale Stad maar geen duidelijkheid over de planning wanneer de 
werkzaamheden gaan beginnen. Dit is geen visitekaartje richting onze ondernemers toe in een nieuw 
aangelegd bedrijventerrein die na 6 maanden nog steeds niet goed kunnen functioneren. 
 
Graag willen wij weten wanneer er duidelijkheid geboden gaat worden richting de ondernemers op het 
bedrijventerrein”. 
 

In het algemeen bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) is op 1 

december 2022 een document behandeld omtrent de huidige situatie, planning en controle en kwaliteit 

van het aanleggen van het Breedbandnetwerk Rivierenland. Dit “overzicht ontwikkelingen aanleg 

glasvezelnetwerk” treft u als bijlage aan ter informatie. 

 

Kernboodschap 

Met deze informatienota geven wij antwoord op de gestelde vragen en informeren wij u over de 

voortgang van de aanleg van glasvezel van het glasvezelproject. Via de bijlage “overzicht ontwikkelingen 

aanleg glasvezelnetwerk” zijn wij in kennis gesteld dat de aanleg door diverse redenen is vertraagd. 

 

Beantwoording vragen LLB 

Naar aanleiding van de vragen van de LLB hebben wij contact gehad met de directie van Digitale Stad. 

Bij de aanleg van glasvezel binnen onze gemeente moeten we drie aanlegstromen onderscheiden: 

1. De aanleg van witte adressen, dit loop via een contract met de UBR en betreft met name de 

adressen in het buitengebied. Alleen voor de witte adressen is sturing in de markt door de 

overheid toegestaan. Hiervoor is de UBR opgericht; 
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2. De aanleg van grijze adressen. Dit gebeurt op eigen initiatief van de commerciële partij Digitale 

Stad en betreft de kleine kernen binnen de gemeente West Betuwe; 

3. Overige aanvragen. Dit betreft onder andere de aanvraag in Haaften. 

 

Digitale Stad heeft aangegeven dat zij mede door (beperkte) capaciteit en door de aandachtpunten die 

ook verwoord zijn in het document “overzicht ontwikkelingen aanleg glasvezelnetwerk” prioriteiten 

moeten stellen. 

 

Prioriteit 1 is de aanleg van de witte adressen, omdat hier termijnen zijn afgesproken in het contract met 

de UBR. Uit het voornoemde document is gesteld om de contractuele instrumenten op dit moment niet 

in te zetten. Uitgangspunt is hard te zijn op de inhoud en zacht op de relatie. Dit komt de performance  

van de aanleg ten goede. 

 

Prioriteit 2 is de aanleg van de kleine kernen. Ook dit heeft een lange aanlooptijd gehad en inwoners uit 

de kernen wachten ook op deze aansluiting. 

 

Prioriteit 3 zijn aanvragen die niet oorspronkelijk in het beoogde netwerk waren voorzien. In de 

raadsinformatienota van 24 november 2020 naar aanleiding van vragen van de fractie LLB is destijds 

bij het antwoord op vraag 6 geantwoord dat ons streven is om zowel de kernen als het buitengebied van 

glasvezel te voorzien binnen de toegestane kaders. In dit antwoord is verwoord dat industrieterreinen in 

onze gemeente niet van glasvezel worden voorzien. Een half jaar geleden is een verzoek bij Digitale Stad 

binnengekomen van de betreffende ondernemers om het bedrijventerrein “Overrijke” van glasvezel te 

voorzien. Voor het nieuwe gedeelte van dit bedrijventerrein moet een geheel nieuwe infrastructuur 

worden aangelegd. De directie van Digitale Stad heeft aangegeven dit wel op te pakken, maar vraagt wel 

rekening te houden met de prioriteiten onder 1 en 2, omdat hier de komende tijd alle capaciteit voor 

staat ingepland.   

 

Consequenties 

De gevolgen voor de vertraging zijn opgenomen in de kadernota 2024 van de UBR.  

 

Financiën 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Algemene informatie over de planning richting inwoners is op dit moment lastig te geven, ook niet per 

straat. Het kan immers nog zijn dat nog toestemming van een grondeigenaar nodig is. Adressen die 

achter dit perceel liggen kunnen dan nog niet worden aangesloten.  

Digitale Stad pakt de communicatie op door inwoners te bellen of te e-mailen als de aansluiting kan 

worden gemaakt. Wel zullen wij in de week van 31 januari een publicatie doen in het Huis-aan-Huis 

blad via de bijgevoegde advertentie. In deze advertentie staat dat indien de kabel voor de gevel ligt de 

aansluiting zeer waarschijnlijk voor de zomervakantie 2023 wordt aangesloten. De overige adressen 

worden in de tweede helft van 2023 aangesloten. 
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Vervolg 

Via de kwartaalrapportages wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zowel de UBR als 

wij houden vinger aan de pols over de voortgang van het project. 

 

Bijlage(n) 

1. Overzicht ontwikkelingen aanleg glasvezelnetwerk 

2. Advertentie Huis-aan-huis blad 

 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,   de burgemeester, 

Philip Bosman                       Servaas Stoop  

 

 


	Onderwerp
	Inleiding

