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Geachte mevrouw Pluimers,  
 
Wij beantwoorden bij deze uw vragen rondom het onderwerp "aanleg glasvezel buiten-
gebied".  
 
Inleiding 
Uw fractie heeft aan het College van B&W op grond van artikel 42 van de organisatie-
verordening voor de gemeenteraad vragen gesteld over de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied 
 
In verband met de toelichting die u in uw brief geeft op de gestelde vragen, is uw brief 
als bijlage 1 bijgevoegd.  

 
Vraag 1. Is het college ermee bekend dat aanleg van glasvezel in het buitengebied van 
Stroe vertraging heeft opgelopen? 
 
Antwoord: Ja. Over deze vertraging is al meerdere keren contact geweest tussen ge-
meente, bedrijven, inwoners, aannemer en de partij glasvezelbuitenaf (initiatiefnemer). 

 
Vraag 2. Van wie is het stuk grond waarin de vervuiling zit? 
 
Antwoord: Dit stuk grond is in eigendom van de gemeente Barneveld (berm van de 
weg) 
 
Vraag 3. Wie moet volgens het college de grond saneren en op basis van welke 
wet/regel? 
 
Antwoord: In het vastgestelde Handboek Kabels en Leidingen (juni 2017) van de ge-
meente Barneveld is in paragraaf 5.4.1. lid 3 opgenomen: 
“Indien een grondroerder een kabel- c.q. leidingtracé wil aanleggen in een gebied 
waarvan vooraf is vastgesteld dat de bodem verontreinigd is ligt een eventuele sane-
ringsplicht bij de grondroerder.” 
 
In lid 5 staat: 
“Indien de gemeente initiatiefnemer is zal zij die maatregelen nemen die noodzakelijk 
zijn vanwege wetgeving en eventueel aanvullende eisen die de gemeente zelf of het 
bevoegd gezag stelt in het kader van het betreffende project. De gemeente is niet ge-
houden te voldoen en geeft geen invulling aan kwaliteitseisen die netbeheerders zelf 
stellen ten aanzien van hun netstructuur in (voormalig) verontreinigde grond.” 
 
Hiermee is volledig duidelijk wie wanneer verantwoordelijk is voor het eventueel sane-
ren van de grond. 
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Vraag 4. Hoe kijkt het college aan tegen het vermeende verschil van inzicht tussen de 
aannemer en de gemeente met betrekking tot de sanering van de grond? 
 
Antwoord: In eerste instantie was er onduidelijkheid bij de aannemer hierover. Op dit 
moment is er geen verschil in inzicht. Glasvezelbuitenaf geeft aan:  
“ Tijdens de aanleg van glasvezel is op een klein stukje van het tracé verontreiniging 
aangetroffen. Veiligheid van de omgeving, bewoners en medewerkers staat uiteraard 
voorop en daarom heeft Glasvezel buitenaf in overleg met NKM (aannemer) de werk-
zaamheden stilgelegd. Om de bewoners/bedrijven alsnog zo snel mogelijk te voorzien 
van glasvezel, hebben we samen met de gemeente gezocht naar een alternatief tracé 
om glasvezel aan te leggen. Dit alternatieve tracé is gevonden. Op dit tracé wordt vol-
gens standaardprocedure een bodemonderzoek uitgevoerd. Zodra dit onderzoek is 
afgerond maken wij een planning voor de vervolgwerkzaamheden, waaronder de 
graafwerkzaamheden en het realiseren van de aansluiting bij de bedrijven of bewoners 
thuis. Wij informeren de adressen waar het om gaat zodra deze planning bekend is. Wij 
streven ernaar de adressen voor 1 juni 2019 te voorzien van glasvezel.” 
Deze informatie is kortgeleden middels een brief met de adressen die het aangaat 
gedeeld. 
 
Vraag 5. Los van dat er sprake is  van de aanleg van glasvezel, hoe komt het dat er 
asbest in de grond zit en is het schadelijk voor mens, flora en fauna? 
 
Antwoord: In het verleden zijn regelmatig gaten gedicht en opgevuld in de bermen 
langs de openbare wegen met puin waarin asbest zat, dit was in de tijd dat de regels 
voor asbest minder streng waren dan nu het geval is.  
 
Algemeen bekend is dat asbest risico's voor de gezondheid voor de mens met zich 
meebrengt. Als contactmogelijkheden beperkt zijn is het risico laag. Als men handelin-
gen gaat verrichten waarmee men in contact komt met asbest en daarmee de moge-
lijkheid bestaat dat vezels kunnen vrijkomen is het risico groter. Aangezien het hier een 
wegberm betreft zijn de contactrisico's laag. Dit verandert als men in de wegberm gaat 
werken. Vooraf uitvoeren van asbestonderzoek is nodig om bij geplande werkzaamhe-
den in de wegberm waarbij grondroering plaatsvindt dit risico in te schatten. Bij een te 
hoog risico dient dit te worden weggenomen door het nemen van passende (sane-
rings)maatregelen. 
 
Vraag 6. Op welke wijze kan het college haar invloed uitoefenen om dit project z.s.m. 
vlot te trekken? 
 
Antwoord: Als gemeente Barneveld hebben wij nauwe contacten met de aannemer en 
Glasvezelbuitenaf. Wij oefenen daarmee ook wel degelijk invloed uit op het project 
door hen onder andere er op te wijzen dat de bewoners en bedrijven goed geïnfor-
meerd moeten worden bij afwijkingen van onder andere de planning. Dit heeft ook ge-
leid tot een brief die op dit moment verstuurd is aan alle adressen die het aangaat. 
Vraag 7. Stel, de aannemer kiest voor een ander tracé, is het college bereid te bekijken 
of, hoe en door wie het stuk grond alsnog gesaneerd kan worden? Los van wie hier-
voor verantwoordelijk is. 

 

Antwoord: Dit stuk berm wordt sowieso gesaneerd omdat wij als gemeente hier op een 
later moment bermbeton willen realiseren. De uitvoering van deze sanering wordt op dit 
moment voorbereid.  
 
Vraag 8. Hoe loopt de aanleg van glasvezel voor inwoners en ondernemers in (het 
buitengebied) van Garderen, Voorthuizen, Zwartebroek en Terschuur? Wanneer kun-
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nen zij van de aansluiting op glasvezel kunnen gaan genieten? Mochten hier ook pro-
blemen zijn, bent u bereid ons middels een memo op de hoogte te stellen van de situa-
tie en het plan van aanpak? 
 
Antwoord: Binnen het gebied Vallei & Veluwe Midden (waar deze kernen onder vallen)  
is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat de planning zoals die op de web-
site gemeld (https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/vallei-veluwe-
midden/aanleg/planning/) staat niet gehaald kan worden. 
Wij zullen bij de initiatiefnemer er op aan sturen dat vooral de bewoners en bedrijven in 
het gebied goed en op tijd geïnformeerd moeten worden bij wijzingen in onder andere 
de planning. Wij zullen de raad hier dan ook van de op de hoogte houden. 
 
Vraag 9. Hoe zijn in algemene zin de ontwikkelingen met de aanleg van glasvezel en 
de 2 miljoen euro die voor de stimulering daarvan gereserveerd is? Zijn er nog gebie-
den waar dit geld ingezet kan worden? 
 
Antwoord: Het buitengebied van Barneveld wordt in 3 verschillende projecten voorzien 
van glasvezel.  

1) Het gebied rondom de Glind (dit is meegenomen in het project van Digitale Stad 

Leusden). De realisatie hiervan is afgerond. 

2) Het gebied rondom Barneveld, Kootwijkerbroek, Stroe en Kootwijk. Dit is het ge-

bied Gelderse Vallei Midden waar ook het gebied in valt waar voorgaande vra-

gen over gaan. De realisatie van het netwerk is grotendeels gereed (op het ge-

biedje nabij de Ravenweg na) 

3) Het gebied rondom Garderen, Voorthuizen, Zwartebroek en Terschuur. Dit is het 

gebied Vallei & Veluwe Midden. Dit gebied zal rond de zomer van 2019 voorzien 

zijn van glasvezel. 

Voor wat betreft de financiën: Als gemeente zijn we al jaren bezig om het voor elkaar te 
krijgen de buitengebieden van glasvezel te voorzien. Hiervoor zijn verschillende onder-
zoeken uitgevoerd, is een marktconsultatie gedaan en uiteindelijk hebben de voorge-
noemde initiatieven zich voorgedaan wat resulteert in een buitengebied dat is voorzien 
van glasvezel (alleen bij de adressen die hier gebruik van hebben willen maken). Voor 
deze initiatieven is binnen het budget van de 2 miljoen euro 833.000 euro gereserveerd 
(collegebesluit 1017593) voor de leges, degeneratie en mogelijke schades en be-
heersmaatregelen door de afwijkende diepteligging) naast de reeds gemaakte kosten 
van onderzoeken en dergelijke. 

 
Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten zal er een memo naar de raad gestuurd wor-
den waarin de financiën verder worden toegelicht en een voorstel wordt gedaan hoe 
om te gaan met het budget dat nog resteert. Omdat via de 3 projecten het gehele bui-
tengebied is voorzien van glasvezel of ander snel internet zoals de kabel, zijn er met 
het inzicht van nu geen gebieden waar dit geld ten behoeve van snel internet ingezet 
hoeft te worden.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris burgemeester 
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