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Onderwerp  Aanleg glasvezel 
netwerk(en) 

Geachte mevrouw, heer, 
 
Sinds begin dit jaar hebben twee bedrijven bij de gemeente de wens geuit om glasvezel netwerken aan te 
leggen in heel Papendrecht. Het gaat om Delta Fiber Netwerk (DFN) en Open Dutch Fiber (ODF). Inmiddels 
hebben wij aan beide toestemming verleend. 
 
De aanleg van deze glasvezel netwerken heeft gevolgen voor de openbare ruimte van Papendrecht. Om de 
impact op de openbare ruimte en overlast voor omwonenden te beperken coördineren wij de 
werkzaamheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel zoveel als 
mogelijk combineren met andere werkzaamheden. 
 
Communicatie 
In het Handboek Kabels en Leidingen staat dat degene die de kabel aanlegt ook verantwoordelijk is voor de 
communicatie met de omgeving. Dit moet schriftelijk gebeuren. Deze schriftelijke communicatie (meestal een 
bewonersbrief) heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de gemeente. Daarmee houdt de gemeente 
invloed op de communicatie naar de bewoners waar de kabel wordt aangelegd. Voor POP-locaties1 is 
aanvullende communicatie vereist. In een straal van 100 meter van de POP-locatie moeten de bewoners 
geïnformeerd worden over deze POP (hoe ziet zo'n POP eruit en waarom is een POP noodzakelijk). Ook 
deze aanvullende communicatie wordt afgestemd tussen de aanbieder van glasvezel en de gemeente. 
 
De gemeente heeft op haar website een pagina waar inwoners informatie kunnen lezen over de aanleg van 
glasvezel in Papendrecht. 
https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Werkzaamheden/meer_informatie_actuele_projec
ten/Papendrecht_wordt_voorbereid_op_glasvezel 
Op deze pagina zijn ook links te vinden naar de publicatie van onze instemmingsbesluiten. 
 
Financieel 
De aanleg van glasvezelnetwerken heeft een tijdelijke financiële afwijking op de vergoeding tot gevolg. 
Het aanleggen van glasvezel zorgt voor schade aan de openbare ruimte, die nog jaren na de 
werkzaamheden merkbaar is. De gemeente ontvangt daarvoor een vergoeding van de veroorzaker. 
Daarmee kunnen we de kwaliteit van de openbare ruimte op niveau houden. 
 
De vergoeding wordt achteraf berekend. Dit vindt u straks terug in de perspectiefnota 2023. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, 
 
 
J.M. Ansems, MSc 

de waarnemend burgemeester, 
 
 
mr. drs. A.M.M. Jetten 

 

 
1 Een POP-station (Point of Presence) is enigszins vergelijkbaar met een elektriciteitshuisje: het is een 

hoofdverdeelstation van waaruit de glasvezelkabels de woonwijken ingaan. Een Point of Presence is een knooppunt in 
een netwerk, waar zich bijvoorbeeld apparatuur (modems en servers) van een internetprovider bevinden. 
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