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Op 19 april 2019 heeft u artikel 38 vragen gesteld over het onderwerp: aanleg Glasvezel. 
Onderstaand de beantwoording van uw vragen. 
 

1. Wat vindt het college van de mogelijke overlast doordat meerdere partijen glasvezel in 
Gouda gaan aanleggen?  

 

Het college ziet graag dat partijen met elkaar samenwerken bij de aanleg van glasvezel of 
andere netwerken in de ondergrond van Gouda. 

 

2. In hoeverre wil het college zich inspannen om de werkzaamheden door de nu bekend 
zijnde aanbieders zoveel mogelijk gelijktijdig te laten plaatsvinden en (daardoor) de 
overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken?  

 

Bestuurlijk en ambtelijk worden gesprekken met de aanbiedende partijen gevoerd om te 
bekijken of deze gelijktijdig hun glasvezelnetwerken kunnen aanleggen. 

 

3. Wat vindt het college ervan dat Delta geen open glasvezelnetwerk aanlegt, maar 
gebruikers verplicht voor een beperkt aantal aanbieders te kiezen daar waar Rekam 
zegt een open netwerk aan te leggen?  

 

Het aanleggen van telecommunicatienetwerken is een commerciële activiteit. Het college vindt 
dat deze afweging ligt bij het betreffende bedrijf. Dit is ook geen nieuwe situatie en speelt ook 
reeds in de huidige situatie met coax en koper. 

 

4. In hoeverre is het college bereid om meer samenwerking tussen kabelaars en providers 
te bewerkstelligen, waardoor Gouwenaars hun bestaande provider kunnen houden 
(open netwerk) en daardoor gebruik kunnen gaan maken van het glasvezelnetwerk dat 
het eerst beschikbaar komt en daarvoor dus mogelijk niet noodzakelijkerwijs van 
provider hoeven te wisselen.  
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Zoals aangegeven in vraag 2 spant het college zich in om de overlast in de stad zoveel 
mogelijk te beperken door het stimuleren van samenwerking. Het college is een groot 
voorstander van elk gezamenlijk initiatief. Echter, het college kan hetgeen u vraagt niet 
afdwingen. 

 
 
 
Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Burgemeester en wethouders van Gouda, 
de secretaris,  de burgemeester, 

E.M. Branderhorst  M. Salet 
 
 
Geschatte ambtelijke capaciteit: 1 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


