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Beantwoording van de vragen 
Twee jaar geleden tekende gemeente Woerden een convenant voor snel internet middels de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in het buitengebied. Toen al belangrijk voor bedrijven en inwoners die verder van de bebouwde kom af 
wonen. In deze tijd van thuiswerken en online communicatie nog belangrijker. 
Via inwoners, collega-gemeenten en media bereiken de CDA-fractie geluiden dat de aanleg van het glasvezelnetwerk 
stokt. Dit vinden wij een ongewenste ontwikkeling en daarom stellen we de volgende vragen om duidelijkheid over de 
ontstane situatie te krijgen: 
 
1. Wat is de actuele stand van zaken rond de uitrol van glasvezelinternet in het buitengebied van de gemeente 
Woerden? Wat is al gerealiseerd en wat zit nog in de planning?  
 
In 2018 tekende Wethouder Haring namens de gemeente Woerden de glasvezelconvenanten. In deze convenanten 
maakten Delta Fiber Netwerk B.V. (rechtsopvolger Glasvezel Buitenaf B.V.) en Glasdraad Groene Hart B.V. afspraken 
met de gemeente om onder voorwaarden zoals o.a. een gereduceerd legestarief, glasvezel aan te leggen in het 
buitengebied. Een van deze voorwaarden betrof een startdatum die niet is gehaald met als gevolg dat de convenanten 
van rechtswege eindigden. Derhalve is op 29 oktober 2019 besloten om de convenanten te verlengen naar 31 januari 
2021. Door diverse omstandigheden was het niet mogelijk om binnen het termijn van deze verlengde convenanten de 
werkzaamheden af te ronden, derhalve is door het college medewerking verleent en zijn nieuwe convenanten gesloten 
waarmee de aanlegtermijn is verlengd tot 31 december 2021 (voor Glasdraad Groene Hart B.V.) en tot 31 januari 2022 
(voor Delta Fiber Netwerk B.V.). 
 
Stand van zaken tot nu toe Delta Fiber Netwerk  
Delta Fiber Netwerk B.V. heeft 14 november 2020 een brief (D/21/014138) naar inwoners in Kamerik, Zegveld en 
Woerden gestuurd dat ze geen Glasvezel gaan aanleggen met als reden dat ze het niet wenselijk achten om twee 
netwerken (Te weten een netwerk van Glasdraad Groene Hart B.V. en een netwerk van Delta Fiber Netwerk B.V.) in dit 
gebied aan te leggen.  
 
Delta Fiber Network B.V. heeft in recente gesprekken met wethouder Noorthoek aangegeven zich binnen de gemeente te 
beperken tot onderstaande gebied aan de oostkant van Woerden. De hoofdkabel is reeds gelegd tussen Breeveld en 
Haarzuilens, waarop reeds diverse huisaansluitingen zijn gemaakt. Om dit gebied te kunnen aanleggen hebben ze nog ca 
250 gedoogverklaringen nodig van (particuliere) eigenaren.  
In gesprekken die hebben plaatsgevonden heeft Delta Fiber Netwerk B.V. aangegeven binnen het verlengde convenant 
het netwerk te kunnen uitrollen, echter hierin zijn ze afhankelijk van het verkrijgen van de gedoogverklaringen. 
Onderstaande kaartje geeft aan tot welk gebied Delta Fiber Netwerk B.V. zich beperkt tot aanleggen. (NB: kaart betreft 



ook een gebied buiten de gemeentegrens van Woerden) 

  
 
Stand van zaken tot nu toe Glasdraad Groene Hart B.V.  
Glasdraad Groene Hart B.V. is begonnen aan de noordkant van Woerden en heeft daar de hoofdkabel aangelegd en 
verwacht in juni 2021 de huisaansluitingen hier te kunnen voltooien. De werkzaamheden kunnen hier mogelijk iets 
uitlopen, doordat ze ook aansluitingen willen realiseren voor inwoners/bedrijven die in eerste instantie zich hadden 
ingeschreven bij Delta Fiber Netwerk B.V. (Rechtsopvolger van Glasvezel Buitenaf B.V.). 
Voor de oostkant van Woerden zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart en vergunningen aangevraagd. De 
aannemer van Glasdraad Groene Hart B.V. geeft aan dat Breeveld in combinatie met de aannemer van Delta Fiber 
Netwerk B.V. wordt opgepakt. Glasdraad Groene Hart B.V. heeft gepland om alle inschrijvingen voor 31 december 2021 
aangelegd te hebben. 
 
2. Zijn er inderdaad aanbieders die het convenant hebben getekend en nu de gemaakte afspraken niet nakomen? 
Zo ja, wie zijn dit en welke acties worden in hun richting ondernomen door het college?  
 
op basis van de brief die Delta Fiber Netwerk heeft gestuurd op 14 november 2020 en signalen van inwoners/bedrijven, 
heeft de gemeente de volgende acties ondernomen: 
1) Gesprek aangegaan met Delta Fiber Netwerk B.V. door wethouder Noorthoek inzake mogelijk toch aanleggen, danwel 
zoeken van een oplossing voor gedupeerden 
2) Gesprek aangegaan met Glasdraad Groene Hart B.V. met wethouder Noorthoek inzake overname contracten 
 
1) Vanuit Delta Fiber netwerk B.V., werd de bal neergelegd bij Glasdraad Groene Hart B.V. inzake het aanleggen van de 
aansluitingen van gedupeerden. Echter was daarover nog geen contact geweest tussen beide partijen. Financiële 
tegemoetkoming was niet bespreekbaar. 
2) Glasdraad Groene Hart B.V. heeft aangegeven nieuwe contracten te willen afsluiten en daar te kijken naar mogelijke 



bundeling, echter niet tegen de tarieven bij de vraagbundeling, gezien de complexe situatie m.b.t. aanleggen. Hierbij zal 
maatwerk geleverd worden, tegen werkelijke aanlegkosten. Vanuit het college is er voor gekozen om het convenant met 
Delta Fiber Netwerk B.V. te verlengen, om zo snel internet mogelijk te maken voor onze inwoners en bedrijven aan de 
oostkant van Woerden.  
 
3. Welke handelingsmogelijkheden hebben onze inwoners die hiermee te maken hebben? Kunnen zij de 
aanbieder aan de overeenkomst houden? Wat gebeurt er met eventuele aanbetalingen die gedaan zijn? Kunnen 
zij overstappen naar een andere aanbieder?  
 
De inwoners en bedrijven hebben de mogelijkheid om een contract af te sluiten bij Glasdraad Groene Hart B.V. Het 
overstappen naar deze aanbieder brengt (aanzienlijke) meerkosten met zich mee. Of inwoners de aanbieder kunnen 
houden aan de overeenkomst is ons niet bekend. De gemeente is geen partij bij de tussen de aanbieder en 
inwoners/bedrijven gesloten overeenkomsten. Als gemeente hebben we alleen faciliterend opgetreden door, door middel 
van het rekenen van lagere leges en degeneratiekosten, snel internet voor inwoners en bedrijven in het buitengebied 
mogelijk te maken.  
 
4. Uit de berichten begrijpen we dat dit probleem ook in omliggende gemeenten speelt. In hoeverre trekt 
gemeente Woerden met hen en provincie Utrecht op in dit dossier?  
 
Wethouder Noorthoek onderhoudt nauw contact met wethouder Van Dijk van de gemeente Stichtse Vecht. Insteek is om 
in dit dossier samen op te trekken. Vanuit beide gemeenten is ook een signaal afgegeven aan de provincie. 
 
5. Is het college van mening dat het alles in het werk stelt om snel internet in het buitengebied te realiseren?  
Ja, in het belang van de inwoners en ondernemers blijven we in gesprek met beide partijen (Glasdraad Groene Hart B.V. 
en Deltafiber Netwerk B.V.). Op deze manier blijven we, waar mogelijk, sturen op (voortgang in) de realisatie van snel 
internet voor onze inwoners en bedrijven in het buitengebied.   
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/011156 
Brief Groene Hart Kamerik: D/21/014138 



 

 

ARTIKEL 42 VRAGEN 

Glasvezel in het buitengebied 

 

Twee jaar geleden tekende gemeente Woerden een convenant voor snel internet 
middels de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Toen al belangrijk 
voor bedrijven en inwoners die verder van de bebouwde kom af wonen. In deze tijd 
van thuiswerken en online communicatie nog belangrijker. 

Via inwoners, collega-gemeenten en media bereiken de CDA-fractie geluiden dat de 
aanleg van het glasvezelnetwerk stokt. Dit vinden wij een ongewenste ontwikkeling en 
daarom stellen we de volgende vragen om duidelijkheid over de ontstane situatie te 
krijgen: 

1. Wat is de actuele stand van zaken rond de uitrol van glasvezelinternet in het 
buitengebied van de gemeente Woerden? Wat is al gerealiseerd en wat zit nog in de 
planning? 

2. Zijn er inderdaad aanbieders die het convenant hebben getekend en nu de gemaakte 
afspraken niet nakomen? Zo ja, wie zijn dit en welke acties worden in hun richting 
ondernomen door het college? 

3. Welke handelingsmogelijkheden hebben onze inwoners die hiermee te maken 
hebben? Kunnen zij de aanbieder aan de overeenkomst houden? Wat gebeurt er met 
eventuele aanbetalingen die gedaan zijn? Kunnen zij overstappen naar een andere 
aanbieder? 

4. Uit de berichten begrijpen we dat dit probleem ook in omliggende gemeenten speelt. 
In hoeverre trekt gemeente Woerden met hen en provincie Utrecht op in dit dossier? 

5. Is het college van mening dat het alles in het werk stelt om snel internet in het 
buitengebied te realiseren? 
 

Wij zien uit naar uw spoedige beantwoording, 

Namens de CDA Woerden-fractie, 

Marco Hollemans, raadslid 






