
Beantwoording schriftelijke vragen D66 en Gemeentebelangen met betrekking tot de aanleg van 
een glasvezelnetwerk in Nieuwleusen.

Voorzitter, aangezien er vragen over een onderwerp zijn gesteld door 2 fracties beantwoord ik deze 
in een bijdrage.

Het lijkt me goed om dit in een verhaallijn te doen zodat we beginnen bij het begin en er duidelijk 
wordt waar een en ander is ontstaan en nog belangrijker, wat er nog kan.

Het project van Glasvezel Buitenaf (verder GB) is bij ons als gemeente binnengekomen als een  
initiatief waarbij er werd aangekondigd dat men een vraagbundeling ging doen voor de kernen die 
nog niet zijn aangesloten op glasvezel en dat deze kernen dus ook deze mogelijkheid zouden krijgen.

U zult begrijpen dat er een ondergrens moet zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. U heeft de 
afgelopen maanden kunnen zien hoeveel mensen er mee bezig zijn er hoeveel kabel er de grond in is 
gegaan. In haar business-case heeft GB staan dat er minimaal 35% aangesloten moet willen worden 
om het rendabel te kunnen maken. Deze groep wordt dan gratis aangesloten met als beperking dat 
men verplicht een contract afsluit van 1 jaar bij een van de geselecteerde aanbieders. Daarnaast 
geeft men aan dat als men later aangesloten wil worden men een eenmalige bijdrage moet betalen 
om alsnog aangesloten te worden.

Na de sluitingstermijn van de vraagbundeling werd duidelijk dat de kernen Hoonhorst en Oudleusen 
voldaan hadden aan het percentage van 35% en dus aangesloten werden. Voor Nieuwleusen zat dit 
percentage echter onder de 35% en dat betekende dat Nieuwleusen niet zou worden aangesloten. 

GB heeft een nadere analyse op de cijfers uitgevoerd en daaruit bleek dat er verschillen zaten in het 
aantal aanmeldingen in het dorp. Deze analyse voert men uit vanuit de plaatsen/kasten in het dorp 
vanuit waar het signaal verspreid wordt en dus niet bijvoorbeeld op straatniveau. Voor het deel waar 
dus beduidend minder aanvragen waren heeft GB dus besloten om niet aan te sluiten. Als gemeente 
hebben we geen inzicht in de businesscase van de initiatiefnemer en als we een eis hadden gesteld 
met het volledig aansluiten dat ze dit risico niet hadden willen nemen en dat had betekend dat 
Nieuwleusen helemaal niet was aangesloten en had moeten wachten op een  nieuwe initiatiefnemer 
die bereid zou zijn om dit risico wel te nemen en het is maar de vraag wanneer dit zou zijn.

GB heeft vervolgens een contract gesloten met een aannemer en deze heeft de vergunning 
aangevraagd voor de aanleg en de vergunning is verleend.

Door deze nadere analyse heeft men besloten om het deel wat wel boven de 35% uitkwam aan te 
sluiten en dit voor 1 deel niet te doen. De aanleg van glasvezel is volgens de EU een marktinitiatief en 
de gemeente is hier dus over geïnformeerd en niet over advies of goedkeuring gevraagd. We kunnen  
het als gemeente niet afdwingen .

We zien op dit ogenblik dat de aannemer druk bezig is met de aanleg en dit roept natuurlijk, en 
terecht, reactie op bij diegenen die in het niet-aangesloten gebied wonen. Men ziet de boot voorbij 
gaan en men heeft gereageerd richting de 2 fracties en ook op het gemeentehuis hebben we reacties 
mogen ontvangen. 

In onze vergadering van 26 oktober heeft de heer Schrijver mij gevraagd om in gesprek te gaan met 
GB en een aantal aanvullende vragen te beantwoorden. Het gesprek heeft plaatsgevonden op 19 
november en hierin hebben we als gemeente kunnen afspreken met GB dat als er vanuit het gebied 
een lijst komt met 35% daadwerkelijke aanmeldingen (contract aanmeldingen) van het totale gebied 
GB bereid is om het netwerk ook hier aan te leggen. Dat gaat niet meer gebeuren door het huidige 



team, die zijn bijna klaar in onze gemeente en gaan door naar de volgende opdracht maar zal dan op 
een later moment gebeuren. Voor GB is het niet bespreekbaar om een deel aan te sluiten. Er moet 
een 35% getekende  deelname zijn om deze opdracht aan te nemen.

We hebben er over gedacht hoe we dit het beste aan de vork kunnen steken en daarbij in gedachten 
nemende dat we als gemeente vergunningverlener zijn die het onze inwoners zeker gunnen om 
aangesloten te worden op glasvezel en het feit dat GB al de werkzaamheden heeft gedaan in een 
eerder stadium het goed is dat het initiatief uit de bewoners zelf moet komen. We gaan hiervoor 
komen met een persbericht waaruit blijkt wat het gebied is waarover het gaat en hoeveel 
handtekeningen men moet verzamelen. Als men gezamenlijk de 35% handtekeningen kan 
overhandigen dan wil GB onderzoeken om het gebied in Nieuwleusen alsnog aan te sluiten op 
glasvezel.


