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open! 

 

 
 
   
 
Beantwoording van de vragen 
1. Is iedere bewoner verplicht om mee te werken aan de aanleg van glasvezel door een telecomprovider op het eigen 
terrein (erf), waarbij een sleuf wordt gegraven en/of een grondraket gebruikt wordt en een gat in de fundering wordt 
geboord om zo vervolgens in de meterkast terecht te komen?  

  Nee dat is niet verplicht. Delta Fiber heeft aangegeven alleen bij degene die een abonnement hebben afgesloten 
een aansluiting te realiseren in de meterkast. Bewoners die geen aansluiting willen krijgen geen aansluiting in de 
meterkast. Bij deze bewoners wordt de kabel op rol gelegd op de perceelsgrens.  

  Een bewoner is daarnaast alleen wettelijk verplicht (Telecommunicatiewet artikel5.2 lid 3) om mee te werken aan 
de aanleg op zijn tuin/erf als dat de enige manier is om zijn of haar buurman aan te sluiten op het 
glasvezelnetwerk. 

 
2. Is onze aanname juist dat de kabelaanbieder een woning of erf/tuin alleen na schriftelijke toestemming mag betreden 
zoals ook is verwoord door de Autoriteit Consument & Markt? Zie ook onderstaande link: 
acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/zakelijke-klanten-telecom/telecomaansluiting-en-kabels  

  De aanname is correct, ongeacht de toestemming van de gemeente is te allen tijde toestemming vereist van de 
grondeigenaar.  

3. Is het juist dat conform wetten.overheid.nl/Hoofdstuk 5 en de daarbij behorende artikelen instemming is verkregen van 
het college? Indien het antwoord ja is, waarom is de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd?  

  Het college geeft, op basis van de AVOI-verordening (Algemene verordening ondergrondse infrastructuren), een 
instemmingsbesluit af. Het college heeft die bevoegdheid voor alle aanleg, instandhouding en opruiming van alle 
kabels en leidingen en hoeft de raad daarover niet te informeren. Er worden momenteel 350 
instemmingsbesluiten en 1000 meldingen per jaar afgegeven door de gemeenten Woerden/Oudewater. Het is 
ondoenlijk om voor alle instemmingsbesluiten de raad te informeren. 

  Voor het buitengebied zijn afspraken (convenanten afgesloten) met marktpartijen gemaakt t.b.v. de aanleg van 
glasvezel. Een actieve rol vanuit de gemeente en provincie was hierbij ook benodigd om zo snel internet in het 
buitengebied mogelijk te maken.  

  Met vijf partijen zijn oriënterende gesprekken gevoerd met betrekking tot aanleg van glasvezel in de kernen van 
Woerden. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat Delta Fiber de enige partij is die interesse heeft om op 
korte termijn glasvezel aan te leggen in Harmelen onder de AVOI-verordening. Indien er meer bekend is, uiterlijk 



juli 2022, zal de raad geïnformeerd worden over de voortgang van deze gesprekken, dit naar aanleiding van de 
motie (glasvezel voor heel Woerden) van 5 november 2021.  

 
4. Wordt er gebruikgemaakt van een grondraket? Deze methode is een verdringing van de grond onder het straatwerk 
waardoor er grote openingen ontstaan en waarbij de kans groot is dat aan de bestaande kabels/leidingen schade kan 
ontstaan en eventuele verzakkingen van het straatwerk. Deze methode gaat sneller, maar is zeker geen beheersbare 
methode in verband met de bestaande ondergrondse infra (kabels en leidingen).  
   
In de openbare ruimte mag er geen gebruik gemaakt worden  van een solo raket boring. Dat wordt van te voren met de 
aannemer besproken. In onze regelgeving (handboek kabels en leidingen)staat dat ongestuurde raketboringen in de 
openbare ruimte niet zijn toegestaan (tenzij met de toezichthouder anders wordt overeengekomen).  
 
 
5. Delta Fiber Nederland is in handen van een Zweeds investeringsbedrijf. Wat als Ziggo en andere providers ook 
glasvezel aan willen leggen, moeten dan de stoepen weer worden open gegraven? Is daar al over 
gecommuniceerd/gecoördineerd met de betreffende partijen?  

  De gemeente heeft een wettelijke gedoogplicht om de aanleg, instandhouding en opruiming van telecomkabels 
toe te staan in de openbare ruimte. Delta Fiber maakt hiervan gebruik door een aanvraag te doen bij de 
gemeente die deze niet kan weigeren. Wel heeft de gemeente een wettelijke coördinatieplicht om als meerdere 
partijen tegelijk een aanvraag doen om deze te coördineren zodat bijvoorbeeld de straten niet twee maal open 
gaan. In de huidige situatie heeft alleen Delta Fiber zich bij de gemeente gemeld. Ziggo en overige partijen 
hebben of geen interesse in de aanleg of hebben een ander tijdsschema hiervoor. De gemeente is in alle 
redelijkheid niet verplicht (en niet in staat) om alle overige partijen aan te schrijven of ze wel of niet willen 
aanleggen in bijvoorbeeld Harmelen.  

 
6. In 2016 heeft er o.a. een reconstructie en vernieuwing plaatsgevonden aan de Dorpsstraat. Hoe wordt geborgd en 
gemonitord dat het recentelijk uitgevoerde nieuwe straatwerk in Harmelen het gewenste kwaliteitsniveau krijgt na deze 
werkzaamheden?  

  Nadat de werkzaamheden gereed zijn dient het tracé volledig hersteld te zijn en de werkomgeving dient 
opgeruimd achtergelaten te worden. Bermen en onverharde grond dienen vrij van stenen en dergelijke en indien 
van toepassing ingezaaid te zijn. Al het overtollige puin, grond, zand, beplantingsresten en/of afval van de 
werkzaamheden dient afgevoerd te worden naar een erkende, gecertificeerde verwerker. Er mag ook geen zand 
of vuil achterblijven in (mol)goten, lijnafwatering en straat- en trottoirkolken (indien nodig dient de grondroerder 
deze te reinigen). Eventueel gemaakte bronneringsgaten dienen weer opgevuld te worden. De werkomgeving 
moet worden opgeleverd in ten minste de oude staat. De grondroerder en toezichthouder leveren het tracé 
gezamenlijk op. Het opleverdocument wordt door beide partijen ondertekend. 

  Ook geeft de aannemer een jaar garantie op verborgen verbreken. 
  Het straatwerk wordt in de gaten gehouden op verzakkingen en waar nodig laten we het straatwerk herstellen 

door de aannemer. 
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Schriftelijke vragen - Het straatwerk gaat weer open! 
 

    

 
Na maanden van deze opdringerige reclames en bericht hierover in de dorpskrant Harmelen, hebben 
wij de volgende vragen aan het college over de aanleg van glasvezel: 

 
1. Is iedere bewoner verplicht om mee te werken aan de aanleg van glasvezel door een 

telecomprovider op het eigen terrein (erf), waarbij een sleuf wordt gegraven en/of een 
grondraket gebruikt wordt en een gat in de fundering wordt geboord om zo vervolgens in de 
meterkast terecht te komen? 

2. Is onze aanname juist dat de kabelaanbieder een woning of erf/tuin alleen na schriftelijke 
toestemming mag betreden zoals ook is verwoord door de Autoriteit Consument & Markt? Zie 
ook onderstaande link: acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/zakelijke-klanten-
telecom/telecomaansluiting-en-kabels  

3. Is het juist dat conform wetten.overheid.nl/Hoofdstuk 5 en de daarbij behorende artikelen 
instemming is verkregen van het college? Indien het antwoord ja is, waarom is de gemeenteraad 
hierover niet geïnformeerd?  

4. Wordt er gebruikgemaakt van een grondraket? Deze methode is een verdringing van de grond 
onder het straatwerk waardoor er grote openingen ontstaan en waarbij de kans groot is dat aan 
de bestaande kabels/leidingen schade kan ontstaan en eventuele verzakkingen van het 
straatwerk. Deze methode gaat sneller, maar is zeker geen beheersbare methode in verband met 
de bestaande ondergrondse infra (kabels en leidingen). 

5. Delta Fiber Nederland is in handen van een Zweeds investeringsbedrijf. Wat als Ziggo en andere 
providers ook glasvezel aan willen leggen, moeten dan de stoepen weer worden open gegraven? 
Is daar al over gecommuniceerd/gecoördineerd met de betreffende partijen?  

6. In 2016 heeft er o.a. een reconstructie en vernieuwing plaatsgevonden aan de Dorpsstraat. Hoe 
wordt geborgd en gemonitord dat het recentelijk uitgevoerde nieuwe straatwerk in Harmelen 
het gewenste kwaliteitsniveau krijgt na deze werkzaamheden? 
 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
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