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Geachte fractie, 

  

U heeft het college op 18-08-2022 vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 

Reglement van Orde. Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder de 

antwoorden.  

Vraag 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?  

Antwoord 1: De gemeente voert inderdaad regie over werken en daarom is er onder 

meer een graafrust afgesproken van 10 weken om te voorkomen dat in één straat direct 

achter elkaar de stoep open en dicht gaat. De partijen hebben onderling afspraken 

gemaakt over de uitvoering en we zullen hier dan ook op handhaven. We hebben met 

beide partijen wekelijks overleg over de voortgang van het werk. 

Vraag 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? 

Antwoord 2: Er is niet nagelaten om spelregels op te leggen, deze zijn wel degelijk 

gemaakt in de telecommunicatiewet. Op basis van de telecommunicatiewet is een 

verordening vastgesteld, de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 

(AVOI). U kunt de AVOI en de nadere regels vinden op de website van de gemeente 

Waalwijk. De nadere regels zijn gemaakt om de uitvoering van het werk te sturen. 

Vraag 3: Hebben beide netwerkbeheerders gelijktijdig hun verzoek tot uitrol van hun 

netwerk ingediend? Zo ja, om welke data gaat het? 

 Antwoord 3: Ja, ze hebben dit gelijktijdig aangevraagd op maandag 25 april 2022. Het 

gaat om de aanleg van een open telecommunicatienetwerk. 

Vraag 4: Heeft u bij deze netwerkbeheerders aangegeven geen voorstander te zijn van 

het twee keer alles open en sluiten van de stoepen?  

Antwoord 4: De portefeuillehouder heeft met beide partijen gesproken. Wij hebben 

hiervoor onze coördinatierol gepakt en beide partijen op het gemeentehuis uitgenodigd 



 

 

 

 

om een samenwerking te bespreken. We hebben onder andere gesproken over het twee 

keer open graven van de geul en de daarbij horende kosten. Helaas is dit niet volledig 

gelukt. Wel zijn wij met beide partijen door onze inspanningen wekelijks in gesprek, 

hetgeen belangrijk is voor het verdere verloop. 

Vraag 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 glasvezel. Heeft u een poging gedaan om Waalwijk in tweeën te verdelen, via een 

samenwerkingsovereenkomst bijvoorbeeld, zodat deze netwerkbeheerders ieder een deel 

kan uitrollen?  

Antwoord 5: Een kern als Waalwijk kan niet zomaar in twee delen opgesplitst worden. 

Dan werkt een netwerk niet meer zoals is bedoeld. Dus daarover is ook niet gesproken, 

in de zin van om dit te wijzigen of aan te passen. Ook dit heeft weer met de wet te 

maken. Indien een marktpartij ervoor kiest om de gehele kern van Waalwijk aan te gaan 

sluiten, bemoeit de gemeente zich niet met de techniek en de werking. Wel hebben we 

afgesproken dat de partijen aan twee verschillende kanten van Waalwijk beginnen te 

werken, om zo een duidelijke scheiding aan te brengen. Wat betreft de diverse cruciale 

locaties, waaronder het centrum (Raadhuisplein, Markt, Stationsstraat) zal éénmalig door 

beide partijen aangelegd worden. Het straatwerk zal hier door de gemeente hersteld 

worden. Omtrent andere locaties in Waalwijk waar Enexis bezig is met de 

energietransitie, wordt inhoudelijk overlegd tijdens deze wekelijkse overleggen. 

Vraag 6: Welke afspraken zijn er gemaakt rondom herstelwerkzaamheden van het 

straatwerk in Waalwijk, overlast en toegankelijkheid voor minder validen?  

Antwoord 6: Over de herstelwerkzaamheden van het straatwerk zijn duidelijke afspraken 

gemaakt. Daar waar de aannemer het straatwerk kan herstellen doen zij dit zelf. Mocht 

dit niet naar onze tevredenheid zijn, dan gaan we hierover in gesprek en zullen we dat 

daar waar nodig aan gaan passen. Dit wijkt niet af van onze reguliere werkzaamheden. 

Voor minder validen geldt dat indien dit in specifieke gevallen overlast geeft hieromtrent 

overlegd wordt en naar omstandigheden en mogelijkheden maatwerk wordt toegepast. 

Aan het einde van de werkzaamheden zal een eindopname gedaan worden en daarvan 

zal volgens de regel en de VNG-straatwerkkosten een factuur voor de gemaakte kosten 

worden verzonden aan beide partijen.  

Vraag 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?  

Antwoord 7: Partijen werken in onze opinie wel samen, maar leggen inderdaad geen 

gezamenlijk glasvezelnetwerk neer. De samenwerking houdt in dat men elkaar op de 

hoogte houdt van het werk binnen de gemeente en op een aantal punten wel 

gezamenlijk iets gaat uitvoeren, indien hiervoor zwaarwegende belangen gelden. Wij 

hebben met andere gemeenten contact gehad en komen tot de conclusie dat iedere 

gemeente daar iets anders mee om gaat. Wij hebben de praktische kant gekozen en 

blijven met alle partijen “on speaking terms”. Dit bevordert uiteindelijk de samenwerking 

en zal ook voor de burgers van Waalwijk de beste uitkomst hebben. Bovendien is dit 

marktwerking die hier voor de inwoners van Waalwijk meer keuzemogelijkheden biedt. 

Vraag 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?  

Antwoord 8: Een juridische zaak hiervan maken is ons inziens niet de meest voor de 

hand liggende optie. Wellicht is de uitkomst ervan dat één van de partijen uitgesloten 

wordt. Bovendien is het, nogmaals, wenselijk dat onze inwoners zoveel mogelijk keuze 



 

 

 

 

krijgen voor een snelle internetaansluiting. Wij hebben geen voorkeur voor één speciale 

partij.  

Vraag 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?  

Antwoord 9: Er is niet besloten om een algemene graafrust in te stellen, omdat er ook 

andere werkzaamheden in dit gebied kunnen plaatsvinden die je moeilijk op voorhand 

kunt verbieden. Denk o.a. aan het werk van Enexis met betrekking tot de 

energietransitie. (het plaatsen van een laadpaal, een storing of ander werk). Ter 

aanvulling: de geul voor de aanleg van een glasvezel is over het algemeen maar 30 cm 

breed en zal zich beperken tot het open graven van smalle gedeeltes van de stoep. 

Meestal maar één of twee tegels. Dit staat dus niet in verhouding tot het opengraven van 

een straat in het kader van werkzaamheden aan een riolering, een elektriciteit- of 

gasleiding of waterleiding. 

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 

 

 


