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Aanleiding / voorgeschiedenis
In februari 2020 hebben wij een marktconsultatie gehouden waarbij verschillende glasvezelpartijen 
zijn uitgedaagd om met een voorstel te komen om onze gehele gemeente van glasvezel te voorzien. 
Met uitzondering van de delen die al door Langstraatglas (buitengebied), Glasnet Heusden 
(bedrijventerreinen) en KPN (delen van Drunen en Vlijmen) zijn verglaasd. Uit de vijf partijen die een 
voorstel hebben ingediend hebben wij  DELTA Fiber Netwerk geselecteerd. Vervolgens zijn we met 
deze partij in overleg gegaan om tot afspraken over de aanleg van glasvezel te komen. Het heeft 
geresulteerd in een concept van een overeenkomst en wij hebben vandaag besloten om die 
overeenkomst met DELTA Fiber Netwerk aan te gaan.

Informatie
DELTA Fiber Netwerk gaat in onze gemeente een gebiedsdekkend glasvezelnetwerk neerleggen. Dit 
houdt in dat alle huisaansluitingen in de gemeente de mogelijkheid krijgen om een 
glasvezelaansluiting te krijgen. In het buitengebied en op de bedrijventerreinen wordt geen glasvezel 
aangelegd omdat respectievelijk Langstraatglas en Glasnet Heusden hier al glasvezel hebben liggen. 

DELTA Fiber Netwerk moet, afhankelijk van het gebied, 25 of 35 % van de huisaansluitingen 
(bewoners) bereid vinden om een abonnement voor telefoon, internet en televisie af te sluiten om tot 
glasvezelaanleg over te gaan. Dit heet vraagbundeling. Via een mediacampagne en de organisatie 
van bijeenkomsten worden bewoners en bewonersverenigingen geïnformeerd over informatie over 
een mogelijke glasvezelaansluiting en de beschikbare overeenkomsten. Mocht het percentage voor 
een deelgebied niet worden gehaald, dan zal er vooralsnog geen glasvezel worden aangelegd.

Gestart wordt met de kleinere kernen (o.a. Oudheusden, Haarsteeg, Elshout). Vervolgens wordt 
respectievelijk gestart met de vraagbundeling voor Drunen, Vlijmen en de vesting Heusden. In een 
periode van anderhalf tot twee jaar wordt zo de gehele gemeente van glasvezel voorzien.

Commerciële glasvezelpartijen hebben tot nu toe de handschoen, om glasvezel in de gehele 
gemeente aan te leggen, niet opgepakt. Tijdens de marktconsultatie is gebleken dat alle marktpartijen 
onze leges- en degeneratietarieven voor de aanleg van een gebiedsdekkend glasvezelnetwerk te 
hoog vinden. Zo ook DELTA Fiber Netwerk. Om tot een sluitende businesscase te komen heeft 
DELTA Fiber Netwerk gevraagd de leges- en de degeneratiekosten te beperken. 
De aanleg van het glasvezelnetwerk vraagt extra capaciteit voor toezicht en coördinatie van 
werkzaamheden van kabels en leidingen.  Deze capaciteit is niet beschikbaar binnen de huidige 
formatie en zal ingehuurd of geworven gaan worden. Tegenover deze extra kosten staan de extra 
middelen die beschikbaar komen uit de leges- en degeneratievergoeding van dit project . 
Verantwoording hiervan zal in de bestuursrapportage plaatsvinden.



Vanuit maatschappelijk en leefbaarheidsoogpunt is het van belang voor onze inwoners dat de gehele 
gemeente van snel glasvezel wordt voorzien. DELTA Fiber Netwerk is bereid dit te doen, de 
werkzaamheden te beginnen bij de kleine kernen en dit in één aansluitende periode te doen. Dit is de 
reden dat wij hebben besloten om de leges- en de degeneratiekosten te beperken voor DELTA Fiber 
Netwerk. Alle afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst. Deze afspraken komen in hoofdlijnen 
overeen met die welke eerder ook met Langstraatglas zijn gemaakt.
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