
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 17 februari 2022 

Datum antwoord: 17 maart 2022 

Onderwerp: Aanleg glasvezel netwerk (vervolgvragen)  

 

 
 
Inleiding 
In steeds meer gemeenten is het mogelijk om een aansluiting op het glasvezelnetwerk te nemen. Dit kan ook al sinds enige 
tijd in Bussum, maar in veel andere delen van Gooise Meren nog niet. Voor veel inwoners en ondernemers een doorn in het 
oog, zo blijkt uit de signalen die wij daarover ontvangen. Daarom stelden wij hierover eerder al vragen, waarbij in de 
beantwoording werd aangegeven dat de gemeente hiermee bezig is.  

 
Vraag 1 
Graag ontvangen wij een update. Wat is de status van de gesprekken met KPN/NEM? Is al duidelijk wanneer het 
glasvezelnetwerk in Naarden, Muiden en Muiderberg aangelegd kan worden?  
 
Antwoord  
Wij hebben de gesprekken met de NEM beëindigd. Op dit moment voeren wij gesprekken met Deltafiber. Deltafiber stelt zich 
flexibeler op en geeft aan wel eerder te kunnen starten met het uitrollen van voorbereidende ondergrondse werkzaamheden 
voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in wijken en kernen van Gooise Meren waar dit nog ontbreekt. Hoewel de 
overeenkomst hiervoor nog niet formeel is bekrachtigd, heeft Deltafiber aangegeven dat zij zoveel mogelijk in combinatie 
met geplande onderhouds- en herinrichtingsprojecten in Gooise Meren alvast mantelbuizen en handholes wil aanbrengen. 
Het voordeel hiervan is dat, wanneer vervolgens in een later stadium de glasvezelkabel via de aangebrachte handholes wordt 
ingeblazen en woningen worden aangesloten op het glasvezelnet, er geen (of slechts zeer beperkt) bestrating opgebroken 
moet worden.  
Op dit moment is de planning en volgorde van het daadwerkelijk inblazen van de glasvezelkabels nog niet bekend. Wanneer 
er meer zicht is op een planning van de aanleg van het glasvezelnet, zullen wij de raad daarover informeren. 
 
Een ander voordeel van de flexibiliteit van Deltafiber is de hoge dekkingsgraad die zij bieden. Deltafiber is bereid om ook in 
minder dicht behuisde gebieden glasvezelkabels aan te brengen. 

 
Vraag 2 
Indien KPN/NEM nog altijd niet op korte termijn kunnen leveren, kijkt het college dan ook naar alternatieve partijen?  
 
Antwoord 
Zie antwoord bij vraag 1.  
 
 

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/210420_GDP_Beantwoording_technische_vragen_-_Glasvezel_netwerk.pdf

