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Artikel 41 vragen van de SP-fractie over de aanleg
van glasvezel in Oss

Geachte heer Van Kreij,
U hebt het college op 24 mei artikel 41 vragen gesteld over de aanleg van glasvezel in Oss.
Al vele jaren zetten wij ons in voor glasvezel in Oss. Wij zijn hierbij afhankelijk van de markt
aanbieders. Door ons grote buitengebied is de gemeente Oss minder aantrekkelijk om
rendabel glasvezel aan te leggen, de graafafstanden tussen woningen zijn immers relatief
groot. Daarom hebben we extra ingezet op een lobby richting glasvezelbedrijven. We hebben
vele bedrijven gesproken. Nadat definitief bekent was dat E-Fiber –als enige - een
glasvezelnetwerk in heel de gemeente Oss, inclusief de buitengebieden, wilde gaan
aanleggen, heeft de gemeente Oss geprobeerd de inwoners van Oss warm te krijgen voor
aansluiting op het nog aan te leggen glasvezelnetwerk van E-Fiber. Op dat moment waren er
immers geen alternatieven. U heeft vragen gesteld over KPN als mogelijk alternatief.
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen, hierbij mijn reactie:
1.

Welke bedrijf gaat nu het glasvezelnetwerk in Oss aanleggen, is het E-Fiber of KPN

NetwerkNL?
ANTW: E-Fiber gaat in heel Oss inclusief de buitengebieden een glasvezelnetwerk aanleggen.
E-fiber is tevens het enige bedrijf dat hiertoe een vergunning heeft aangevraagd.
2.

Wordt er in de stedelijke kern van de gemeente Oss, ook wel de ‘stad Oss’ genoemd,

een ander netwerk aangelegd dan in het buitengebied van de gemeente Oss?
ANTW: Nee. Wel is het zo dat op een beperkt aantal plekken (zoals sommige
bedrijventerreinen) in het verleden al glasvezel is aangelegd door andere bedrijven.
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3.

Waarom is het aanbod voor een KPN-glasvezelaansluiting en bijbehorend KPN-

abonnement niet eerder aan de inwoners van Oss bekend gemaakt? Inwoners van Oss hadden
dan een keuze gehad terwijl die keuze er in 2019 niet was.
ANTW: KPN heeft tot begin 2020 – ondanks herhaald verzoek van de gemeente Oss - geen
interesse getoond in de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Oss inclusief
de buitengebieden. Tot op heden is er door KPN geen vergunningsaanvraag ingediend.
4.

Sinds welk tijdstip is de gemeente Oss op de hoogte van interesse van KPN NetwerkNL

om in Oss glasvezel uit te gaan rollen?
ANTW: KPN heeft eind januari 2020 aangegeven alsnog interesse te hebben in de aanleg van
glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Oss inclusief de buitengebieden. Echter tot op heden
heeft KPN nog geen vergunning aangevraagd. Wel hebben we vernomen dat KPN een aantal
van haar klanten heeft geïnformeerd dat ook KPN glasvezel aan wil gaan leggen in Oss. Dit is
ook te lezen op de website van KPN.
5.

Waarom pleit de gemeente Oss wel voor een aansluiting op het netwerk van E-Fiber en

niet voor een aansluiting van KPN?
ANTW: De gemeente Oss pleit niet voor de aansluiting op het netwerk van E-Fiber. De
gemeente Oss pleit voor de aanleg van een betrouwbaar glasvelnetwerk voor de gemeente
Oss en haar buitengebieden. E-Fiber heeft als enige aanbieder concrete stappen genomen om
te voldoen aan de wensen van de gemeente Oss: “een betrouwbaar glasvezelnetwerk voor de
gemeente Oss en de buiten gebieden”. Belangrijk daarbij was ook dat zij zich conformeerde
aan de Algemene Voorwaarden Ondergrondse Infrastructuur (AVOI). Ons afwegingskader luidt
daarbij als volgt:
1.

Glasvezel mogelijkheid voor iedereen uit Oss, van ’t Wild tot Keent

2.

Er is voldoende keuzevrijheid tegen concurrerende snelheden en tarieven

3.

Huishoudens worden in principe gratis aangesloten

4.

Er is een overeenkomst over de leges en de graafwerk afspraken

5.

Er ligt een heldere planning waarbinnen de werkzaamheden worden gerealiseerd

6.

We willen het graafwerk zoveel als mogelijk beperken (700 km grond max. 1 keer open)

6.

Wordt het voor inwoners die een E-Fiber aanbod hebben geaccepteerd toen er nog geen

keuze uit glasvezelaanbiedingen was, mogelijk om alsnog voor een KPN-abonnement te
kiezen?
ANTW: Leveringsovereenkomsten zijn een zaak tussen de provider (de partij die over het
glasvezelnetwerk zijn dienst aanbied) en de betreffende abonnee. KPN kan als provider zijn
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diensten aanbieden via het glasvezelnetwerk van E-Fiber. KPN als provider kan hierover in
overleg gaan met E-Fiber. Wij hebben richting KPN aangegeven dat dit onze voorkeur heeft.
Met vriendelijke groet,

Mr. F.F.G.P. den Brok
Wethouder Economie

