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Onderwerp Aanleg glasvezelnetwerk 

Geachte fractie, 

Mede naar aanleiding van ervaringen in een aantal gemeenten in ons voorzieningsgebied, vragen wij uw 
aandacht voor de gevolgen die de aanleg van glasvezelnetten kan hebben voor de drinkwatervoorziening van 
PWN in uw gemeente. Samenwerking bij aanleg of vervanging van nutsvoorzieningen in de openbare ruimte 
blijkt lastig, omdat de betrokken partijen vaak autonoom hun vervangings- of vernieuwingsbeleid vaststellen. 
Reden voor PWN om heel specifiek voor de aanleg van glasvezelnetten uw aandacht te vragen. 

De praktijk leert dat deze glasvezelnetten met behulp van een nieuwe techniek 'ondiep' worden aangelegd. De 
directe graafschade tijdens de aanleg lijkt daardoor tot een minimum beperkt. De praktijk wijst echter het 
tegenovergestelde uit: aanzienlijke schade, die kan oplopen tot miljoenen euro's in een latere fase, doordat de 
glasvezelkabels frequent boven de dieper gelegen ondergrondse netten gepositioneerd worden. In het concrete 
geval van onze waterleidingen levert dit behoorlijke schadeposten op bij vervanging van of werkzaamheden aan 
de waterleiding. Het leidingennetwerk is immers niet meer zonder extra voorzieningen te bereiken. PWN wil niet 
in de positie komen dat de schade verhaald moet worden, zodra een belemmerende ligging boven onze 
leidingen door ons geconstateerd wordt. 

Het op bovengenoemde manier aanleggen van glasvezelnetwerken strookt niet met de ratio achter de wet 
WION en de daarbij behorende verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen Daarbij komt ook nog de 
extra overlast door de vele onnodige en langdurige storingen van de drinkwater- of glasvezel leveranties die het 
gevolg zijn van belemmerende ligging. Voor laatstgenoemde storingen wil en kan PWN ook in de verdere 
toekomst geen verantwoordelijkheid nemen. 

Reden genoeg voor PWN om aan u als gemeente te vragen een voor alle partijen acceptabele manier te vinden 
om glasvezelnetwerken aan te leggen. Op die manier blijft het tracé van de waterleiding vrij van obstakels en de 
kwaliteit en leveringszekerheid van drinkwater aan uw inwoners gewaarborgd. Daamaast gaan wij graag met u 
in overleg over hoe het tracé voor glasvezel zo kan worden ingericht dat we gezamenlijk, ook op langere termijn, 
de laagste kosten voor de burger kunnen realiseren. 

Heeft u na het lezen van deze brief vragen? Neemt u dan contact op met de heer H. van der Linden,  
Omgevingsmanager, op telefoonnummer (023) 541 33 33 of via e-mail: henk.v.d.linden@pwn.nl 

Met vriendelijke groet, 
PWN 

Ir. M.G.M. den Blanken 
Directeur 

Beste auteur, denkt u aan het 

afschrift van het antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 
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