
Vragen VVDenD66 Oudewater aan portefeuillehouder aangaande glasvezel in het 
buitengebied 

Een goede internetverbinding is (nagenoeg) verworden tot een basisbehoefte. Op 
veel plekken in het buitengebied is het bestaande internetnetwerk niet 
toereikend om aan de huidige én toekomstige vraag naar internet (lees data) te 
voldoen. In 2017 heeft de gemeente daarom de intentieverklaring 'Snel internet 
buitengebied Provincie Utrecht' getekend met als doel om de zogenaamde witte 
percelen (gebieden met traag internet) in de buitengebieden te voorzien van 
glasvezel. 

5 jaar later is er veel gebeurd in Oudewater. Veel plekken zijn inmiddels voorzien 
van glasvezel. Echter, er lijken plekken tussen wal en schip te vallen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de Hoenkoopse Buurtweg waar, ironisch genoeg, in 2018 de 
eerste glasvezelaansluiting werd gerealiseerd. VVDenD66 heeft de volgende 
vragen over snel internet in het buitengebied:

1. Is het college ermee bekend dat niet alle witte percelen in het 
buitengebied zijn voorzien van snel internet?

Dit is bekend.

2. Welke verklaring heeft het college hiervoor?

Dit kan diverse oorzaken hebben. Consumenten kunnen destijds hebben 
afgezien van een aansluiting. Ook kan Deltafiber, voorheen Rekam, 
besloten hebben dat op bepaalde locaties een aansluiting niet haalbaar 
was. Een reden hiervoor kan zijn dat het minimale percentage 
aanmeldingen gedurende de voorinschrijvingen niet gehaald is.

3. Hoeveel witte percelen resteren er momenteel nog en waar 
bevinden zich deze?

Bij aanvang stonden er 377 percelen op de interesselijst voor het 
buitengebied van Oudewater. Aan de hand van de uitgegeven 
vergunningen voor graafwerkzaamheden door de gemeente, blijkt dat de 
Hekendorpse Buurt en Hekendorp niet zijn meegenomen in de uitvoering.

Het gaat om de percelen met de volgende postcodes:

https://woerden.tv/eerste-glasvezelaansluiting-buitengebied-oudewater-een-feit/


3467 
PA

Hekendorpse 
Buurt

1-39 Hekendorp Oudewater

3467 
PD

Hekendorpse 
Buurt

2-34 Hekendorp Oudewater

3467 
PB

Hekendorpse 
Buurt

41-77 Hekendorp Oudewater

3467 
PC

Hekendorpse 
Buurt

79-
115

Hekendorp Oudewater

(Een kleine steekproef in Hekendorp leverde ook alleen adressen met een 
DSL aansluiting op: )

3467 PG Opweg 38

3467 PJ A.Leeuwenhoekstraat 10

3467 PP Goejanverwelle 36 A

3467 PM Westkade 3

4. Is Rekam een verplichting met de gemeente of bewoners 
aangegaan mbt het realiseren van snel internet in het 
buitengebied van Oudewater. Zo ja, wat hielt deze in?

Gemeente: Glasvezel buitenaf heeft op 15-3-2018 een Convenant 
ondertekend met de gemeente Oudewater (wethouder Duindam).
Hierin werd opgenomen dat minimaal de percelen met koper(dus niet 
coax) zouden worden meegenomen in de aanleg van glasvezel. De 
afspraken in dit Convenant zijn echter niet in rechte afdwingbaar.
(Zie: Bijlage 1)

Bewoners: Bewoners sloten een individuele overeenkomst met de 
netwerkprovider voor aansluiting op het netwerk. Rekam beloofde de 
bewoners om ze gratis aan te sluiten. Voor de dienstverlening op het 



glasvezelnetwerk sloten zij een abonnement af met een van de 
beschikbare serviceproviders.
(Zie Bijlage 2.)

5. Heeft Rekam toezeggingen gedaan aan bewoners in de huidige 
witte percelen omtrent de termijn waarbinnen snel internet 
gerealiseerd moet worden?

Nee.

6. Wat zijn de gevolgen van de overname op 1 februari 2021 van 
Rekam door Delta Fiber voor de verplichtingen en toezeggingen? 

Juridische verplichtingen van Rekam met de bewoners zullen moeten 
worden nagekomen door Deltafiber.

7. Welke inspanningen gaat de gemeente doen om de resterende 
witte percelen alsnog te voorzien van snel internet?

De gemeente heeft destijds geprobeerd om door vraagbundeling aantrekkelijke 
condities te scheppen voor de netwerkprovider. De netwerkaansluiting blijft een 
vrije keus van de bewoners. De gemeente kan hierin slechts bemiddelen.

Bijlage 1.

Uit: Convenant 1.3 gemeente Oudewater en Glasvezel Buitenaf, 16-3-2018

Bijlage 3.

DSL Digital Service Line, een digitale datacommunicatietechniek die een relatief 
hoge datasnelheid mogelijk maakt over een twisted-pair-
koperdraadverbinding. In het algemeen wordt voor deze verbinding een 
normale telefoonkabel gebruikt, die van de telefoon(wijk)centrale naar de 
gebruiker loopt.



NGA Next Generation Access Network, o.a. glasvezel. 

Glasdraad, Rekam, Deltafiber:
Glasdraad was met Rekam een joint venture aangegaan voor het aanleggen van glasvezel 
in de buitengebieden. Deltafiber heeft Rekam overgenomen.

Bijlage 2.

Uit: Algemene Voorwaarden Vastrechtvergoeding Glasdraad, 2018


