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Geachte raad, 

In deze brief ontvangt u de beantwoording op de schriftelijk gestelde vragen over de 
brochure van glasvezelexploitant E-Fiber. De gestelde vragen zijn in deze beantwoording 
letterlijk herhaald. 

Inleiding bij vragen 
Het glasvezelbedrijf E-Fiber heeft recentelijk in de gemeente een brochure verspreid, waarin 
onder meer wordt gesteld:  
- "Het college van burgemeester en wethouders heeft alleen met netwerkbeheerder E-Fiber 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten" en 
- "Na maanden van onderzoek en onderhandeling heeft de gemeente voor E-Fiber gekozen. 
De gemeente gaat met deze netwerkbeheerder in zee omdat het bedrijf de beste papieren 
blijkt te hebben om glasvezel aan te leggen." (Cursivering steeds door ons). 

Vragen: 

1. Deelt uw college ons oordeel dat deze teksten de indruk wekken dat het hier om een
exclusieve samenwerking zou gaan en dat deze zou stoelen op een inhoudelijke
voorkeur van de gemeente voor deze partij boven andere in de markt ('gekozen voor'
en 'in zee gaan met')?

Antwoord 
Het college deelt deze mening. Het college heeft geen voorkeur en behandelt elke telecom- 
vergunning als hetzelfde conform de regelgeving die is opgelegd in de Telecomwet en 
gemeentelijk beleid, wat bestaat uit de algemene verordening ondergrondse infrastructuren 
en handboek kabels en leidingen. 

. 

2. Als u dit oordeel deelt, wat is dan uw oordeel over deze suggesties?

Antwoord 
De glasvezelbrochure uitgebracht door glasvezelexploitant E-Fiber is niet geredigeerd door 
het college. Het betreft hier een commerciële aangelegenheid. Het college heeft met 
glasvezelexploitant E-Fiber inderdaad een samenwerkingsovereenkomst gesloten, daar is 
uw raad op 21 december 2021 over geïnformeerd en een laatste stand van zaken hebben 
wij u op 21 april 2022 doen toekomen. Zie ook deel beantwoording bij vraagstelling 1. 
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3. Wat is uw oordeel over de stellige bewering dat E-Fiber naar het oordeel van onze 

gemeente 'de beste papieren' zou blijken te hebben? 
 

Antwoord 
Om te komen tot de aanleg van een glasvezelnetwerk en de benodigde vergunningen is een 
lang voortraject vooraf geweest. 
De tekst in de brochure is naar mening van het college enigszins suggestief maar feit voor 
het college blijft dat, om te komen tot een uiteindelijke vergunningverlening, ‘’de papieren’’ 
wel allemaal moeten voldoen aan de Telecomwet en lokale regelgeving alvorens tot 
vergunningverlening over te gaan. 
 

4. Voor de goede orde: deze vragen zijn er uiteraard niet op gericht een andere partij in 
de markt te plezieren. Geen enkele partij behoort naar ons oordeel onze gemeente 
voor het eigen karretje te spannen. 

 
Antwoord 
Het college is in overleg met de communicatieafdeling van E-Fiber en deelt de mening van 
de fractie van GroenLinks. 
 
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

Dhr. W. van Twuijver 
secretaris 
 
 
  

Dhr. drs. P.P.J. Slettenhaar 
loco-burgemeester  

 


