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ONDERWERP 
Aanleg glasvezelnetwerk 

Geachte raadsleden, 

Eind 2020 besloot het college van B&W akkoord te gaan met de collegeopdracht betreffende 
de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Vlissingen. 
Dit project heeft, gezien de omvang, een behoorlijke impact op onze openbare ruimte en 
onze inwoners. Daarom informeren wij u in deze brief graag nader over dit project. 

Aanleiding 
Twee internetproviders kondigden recent en vrijwel gelijktijdig aan een glasvezelnetwerk te 
willen aanleggen in de gemeente Vlissingen (hierna te noemen “de gemeente”). Beide 
partijen hebben de intentie uitgesproken om uiteindelijk heel de gemeente gefaseerd te 
willen voorzien van glasvezel. De verwachting is dat de aanleg plaatsvindt in de periode 
maart 2021 tot eind 2022. Momenteel vinden gesprekken plaats over de 
demarcatiegebieden en de bijbehorende planning. 
De providers willen snel starten en hebben de wens om op korte termijn afspraken over de 
aanleg te maken. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Rol van de gemeente 
Als gemeente hebben we de verplichting om mee te werken aan het initiatief. Gemeenten 
hebben op basis van de Telecommunicatiewet en de gemeentelijke Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuur namelijk een gedoogplicht ten aanzien van de uitrol van 
glasvezel. De gemeente heeft hierbij een coördinatieverplichting en dus een coördinerende 
rol bij de aanleg, instandhouding en opruiming van alle kabels en/of leidingen in de 
openbare grond binnen de gemeentelijke grenzen. 

Toegevoegde waarde glasvezelnetwerk 
In het coalitieprogramma 2018-2022, programma leefbaarheid, is vastgelegd dat de 
gemeente Vlissingen plannen stimuleert en ondersteunt die een bijdrage leveren aan 
langdurige verbetering van de leefbaarheid in een buurt of wijk. Daarnaast is in het 
programma aantrekkelijke stad vastgelegd dat we niet alleen op het gebied van werken, 
maar ook op het gebied van wonen en recreëren DE stad aan zee zijn. 
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Met de aanleg van het glasvezelnetwerk wordt onze inwoners de mogelijkheid geboden om 
gebruik te maken van een goed en toekomstvast netwerk en we voldoen hiermee dan ook 
aan de toenemende behoefte aan sneller internet, zowel mobiel als op de vaste verbinding. 
Zorg op afstand, vergaderen op afstand, verkeersmanagement systemen, slimme 
verlichtingen en social media zijn actuele zaken waar snel internet voor nodig is. Glasvezel 
is hèt skelet voor het internetverkeer en kan op deze thema’s inspelen. Hiermee wordt niet 
alleen de leefbaarheid, maar ook het vestigingsklimaat van de gemeente Vlissingen 
verbeterd. 

De aanpak 
Het is de bedoeling dat uiteindelijk heel de gemeente Vlissingen gefaseerd wordt voorzien 
van een glasvezelnetwerk. De eerste fase betreft de aanleg van ± 220km. glasvezel. De 
aanleg gebeurt met grote snelheid (3 tot 5 km. per week) en de verwachte projectduur 
bedraagt ± 2 jaar. 
De inwoners van Vlissingen zullen beperkte overlast van de aanleg ervaren. Er wordt een 
sleuf van ± 25cm. breed in het trottoir gegraven waarin de buis met daarin de glasvezel 
wordt gelegd. Om dubbele overlast zoveel als mogelijk te voorkomen zoeken we waar 
mogelijk naar aansluiting met andere projecten en ontwikkelingen. Daarnaast proberen we 
met de providers afspraken te maken over onderlinge samenwerking. 

Uiteindelijk streven we ernaar om de aanleg van een glasvezelnet binnen de gemeente 
Vlissingen te realiseren, op een wijze die recht heeft gedaan aan de belangen van alle 
betrokken partijen, die voor minimale overlast voor inwoners en ondernemers heeft gezorgd 
en die voor de gemeente kostendekkend is verlopen. 

Om ervoor te zorgen dat de aanleg gecoördineerd en met inachtneming van ieders belangen 
gebeurt, voeren we dit project uit conform de methodiek projectmatig werken. 
De kwaliteit van de uitvoering borgen we door de inzet van een gemeentelijk toezichthouder. 

Vragen 
We hopen dat we u met deze brief voldoende op de hoogte hebben gebracht over de aanleg 
van het glasvezelnetwerk. Mocht u echter nog vragen hebben, dan horen we dat natuurlijk 
graag. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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** Een Point of Presence-station is vergelijkbaar met een elektriciteitshuisje en beslaat een oppervlakte van ± 
15m². Het is een hoofdverdeelstation/knooppunt in een netwerk, van waaruit de glasvezelkabels de woonwijken 
ingaan en waarin zich bijvoorbeeld apparatuur (modems en servers) van een Internetprovider bevinden. 
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