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Aan de gemeenteraad   

   

   

  mr. D. Vermaat 

  Wethouder 

   

    

    

Uw brief van: 14 april 2022 Ons kenmerk: 505351 

Uw kenmerk: - Contactpersoon: René Blondé 

Bijlage(n): 1 stuks (uitvoeringsfase 1 t/m 5) Cluster: Voorbereiding en Beheer 

Onderwerp: Schriftelijke vragen over klachten aanleg 

glasvezel in Carnisselande 

Doorkiesnummer: 14 0180 

 Datum: 22 april 2022 

 

 

Geachte raadsleden,   
 
De fractie van EVB stelt het college vragen over ontvangen klachten met betrekking tot de aanleg van glas-
vezel in Carnisselande. Met deze brief beantwoord ik die vragen. 
 
1. Bent u bekend met klachten van inwoners over de wijze waarop op dit moment het glasvezelnet-
werk wordt aangelegd? En zo ja, om hoeveel klachten gaat dit? Van een aantal bewoners hebben wij 
begrepen dat de Netwerk Exploitatiemaatschappij/KPN niet erg voortvarend is bij het oplossen van 
deze klachten. Welke rol ziet u voor onze gemeente in het oplossen van deze klachten? 
Bewoners kunnen hun klachten over de aanleg van het glasvezelnetwerk in Barendrecht op twee manieren 
kenbaar maken. Bij KPN via https://www.kpnnetwerk.nl/service-en-contact en bij de gemeente via het alge-
mene nummer. 
Momenteel heeft KPN voor Barendrecht 31 geregistreerde klachten waarvan 18 zijn afgehandeld, 12 nieuwe 
(nog niet in behandeling) en 1 in behandeling. De gemeente heeft 35 geregistreerde ‘glasvezelklachten’ 
waarvan 24 afgehandeld en 11 in behandeling. Over al deze klachten hebben de gemeentelijke projectleider 
en toezichthouder contact met KPN en/of bewoner met een spoedige behandeling en adequate afhandeling 
als doel. 
De manier waarop in Barendrecht het glasvezelnetwerk wordt aangelegd, wijkt niet af van de landelijke 
werkwijze. Door de inzet van veel ploegen is de impact in de openbare ruimte groot. Dit is besproken met 
KPN/aannemer en zij hebben beterschap beloofd als het gaat om communicatie richting onze inwoners. Als 
dat niet verbeterd, kunnen we afdwingen het aantal ploegen te verminderen of zelfs het werk stil leggen. 
 
2. De werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk vloeien voort uit een overeenkomst 
tussen de gemeente en Netwerk Exploitatiemaatschappij. Wanneer deze werkzaamheden onvolledig 
of onjuist worden uitgevoerd, wie is dan aansprakelijk voor de mogelijke schade van inwoners? En 
op welke wijze kunnen deze inwoners deze schade verhalen? 
KPN is en blijft hoofdelijk aansprakelijk. Inwoners hebben een consumentenovereenkomst getekend dat 
KPN een glasvezelkabel mag aanleggen tot in de meterkast. In die overeenkomst staan een aantal voor-
waarden die de consument beschermt. Schades die ontstaan tijdens het aanleggen van de glasvezelkabel 
pakt de aannemer op onder toezicht van de gemeentelijke projectleider en toezichthouder. Steekproefsge-
wijs vragen we bewoners hoe tevreden ze zijn over de reparatie/schadeherstel. Als bewoners niet tevreden 
zijn, koppelen we dit terug aan KPN en vragen om verbetering. 
 

https://www.kpnnetwerk.nl/service-en-contact


 

 

pagina 2 van 2 

3. Kunt u per wijk een indicatie geven van wanneer de aanleg van het glasvezelnetwerk is voltooid? 
En vindt na voltooiing nog een gemeentelijke wijkschouw plaats van de openbare ruimte (stoep/weg-
dek)? 
In de bijlage vindt u de planning van de aanleg van glasvezel in Barendrecht-Carnisselande (in vijf fasen). 
Gewerkt wordt aan een planning op wijkniveau. 
De planning voor het andere deel van Barendrecht komt binnenkort beschikbaar. 
In de samenwerkingsovereenkomst staat dat na voltooiing van de werkzaamheden er een oplevering plaats-
vindt richting de gemeente. Na de opleverdatum heeft de aannemer nog een onderhoudsperiode van 1 jaar. 
  
Hoogachtend, 

 

 

mr. D. Vermaat 


