
 
 
 
Aan het College van B&W van de gemeente Waalwijk 
Postbus 10150 
5140 GB WAALWIJK 
 
 
Datum:                           18 augustus 2022 
Betreft:                            Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO / Glasvezel in Waalwijk 
 
Geacht college, 
 
Na het succesvol uitrollen van glasvezel in Sprang-Capelle, Waspik, Landgoed 
Driessen en een gedeelte van Waalwijk gaat vanaf eind augustus de schop in de 
grond voor de aanleg van glasvezel in heel Waalwijk. Daarmee wordt onze hele 
gemeente voorzien van de mogelijkheid tot razendsnel internet, een ontwikkeling 
waar de Waalwijkse VVD blij mee is. 
 
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief ‘’Start aanleg glasvezel in Waalwijk’’ van 
9 augustus jl. en het krantenartikel ‘’Geen ‘graafrust’: stoep moet ook in Waalwijk 
twee keer open voor twee nieuwe glasvezelnetwerken’’ uit het Brabants Dagblad 
van 16 augustus jl. heeft de Waalwijkse VVD echter nog wel zorgen over de realisatie 
van de aanleg. Daarom leggen wij u de volgende vragen voor: 
 

1. Volgens de telecommunicatiewet kan een gemeente geen partijen uitsluiten 
die glasvezel willen aanleggen. Wel kan een gemeente hier de regie over 
voeren. Klopt dit? En zo ja, doet u dit en op welke manier doet u dit? 

2. Klopt het dat de Rijksoverheid het heeft nagelaten om spelregels en kaders 
mee te geven en dat een gemeente hierdoor zelf spelregels kan opstellen? 
Zo ja, welke spelregels hanteert de gemeente Waalwijk hierin? En kunt u deze 
ter inzage leggen? 

3. Hebben beide netwerkbeheerders gelijktijdig hun verzoek tot uitrol van hun 
netwerk ingediend? Zo ja, om welke data gaat het? 

4. Heeft u bij deze netwerkbeheerders aangegeven geen voorstander te zijn van 
het twee keer alles open en sluiten van de stoepen? 

5. Wanneer meerdere marktpartijen zich bij een gemeente melden met 
overlappende uitrolplannen, kan de gemeente met marktpartijen in een 
samenwerkingsovereenkomst afspraken maken over de plaats en het 
moment van uitrol van glasvezel1. Heeft u een poging gedaan om Waalwijk in 
tweeën te verdelen, via een samenwerkingsovereenkomst bijvoorbeeld, zodat 
deze netwerkbeheerders ieder een deel kan uitrollen? 

6. Welke afspraken zijn er gemaakt rondom herstelwerkzaamheden van het 
straatwerk in Waalwijk, overlast en toegankelijkheid voor minder validen? 

7. De twee netwerkbeheerders geven aan niet samen te kunnen werken. 
Waarom gebeurt dit in andere gemeenten in het land dan wel? Heeft u daar 
navraag naar gedaan? 



8. Er is een trend te zien waarin er in het land rechtszaken hierover gevoerd 
worden waarin de netwerkbeheerders het vaak niet winnen of zichzelf al 
terugtrekken. Is deze weg door u overwogen om te voorkomen dat de 
stoepen twee keer open moeten? 

9. Aangezien de planning van de werkzaamheden van de partijen uit elkaar 
liggen volgens de raadsinformatiebrief is er voor de Waalwijkse VVD zeker 
sprake van de mogelijkheid om ‘’graafrust’’ in te stellen, waarbij een straat een 
aantal jaar niet meer opengehaald mag worden nadat er in dezelfde straat 
werkzaamheden zijn verricht voor glasvezel. Is het college bereid om dit te 
gebruiken om te voorkomen dat de straten twee keer opengehaald kunnen 
worden? 

 
Uw antwoord zien we graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet, 
waarvoor onze dank. 
 
Namens de Waalwijkse VVD-fractie, 
 
Frank Spierings 
Fractievoorzitter Waalwijkse VVD 
 
1 https://open.overheid.nl/repository/ronl-fec2e4a3-0cd2-4997-a0b7-
2af85859649c/1/pdf/kamerbrief-over-ontwikkelingen-in-de-glasvezelmarkt.pdf 
 
 
 
 


