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Motie - Glasvezel voor heel Woerden 
 
De gemeenteraad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 4 november 2021, gehoord de 
beraadslaging over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022, 
 
constaterende dat: 

1. niet heel de gemeente Woerden gebruik kan maken van een snelle internetverbinding 
(glasvezel); 

2. er voor het buitengebied van de gemeente Woerden een convenant is afgesloten voor de 
aanleg van glasvezel en dat dit in uitvoering is; 

3. er voor de wijken en kernen nog niet zo’n convenant ligt; 
4. de aanleg van glasvezel een taak van de markt is en niet van de overheid; 
5. de gemeente dit wel kan faciliteren door openbare (onder)grond ter beschikking te stellen, 

 
overwegende dat: 

1. vanwege COVID-19 steeds meer mensen thuis werken en dat verwacht wordt dat dit na 
COVID-19 structureel zal zijn; 

2. ook bedrijven hierdoor steeds meer data gebruiken; 
3. hierdoor iedereen gebaat is bij sneller internet door middel van een glasvezelnetwerk; 
4. gemeente Woerden in gesprek is met aanbieders van glasvezelnetwerken, maar er nog geen 

overeenkomst is, 
 

spreekt uit dat: 
het zeer wenselijk is dat naast het buitengebied ook alle woningen en bedrijfspanden in wijken en 
kernen binnen 1,5 jaar in de gelegenheid zijn internet te kunnen gebruiken via een open 
glasvezelnetwerk, 
 
en verzoekt het college: 

1. dit standpunt van de raad in de lopende gesprekken met aanbieders kenbaar te maken; 
2. al het redelijke dat verwacht mag worden te doen om ook voor de kernen en wijken een 

convenant m.b.t. tot de aanleg van een open glasvezelnetwerk af te sluiten; 
3. de raad voor de zomer van 2022 te informeren over de voortgang op dit gebied. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Tom Boersma, D66 Woerden 
Marguerite Boersma, Progressief Woerden 
Job van Meijeren, CDA 
Florian Bos, De Woerdense VVD 
 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 

in zijn openbare vergadering, gehouden op 4 november 
2021, 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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