
 

  
    

 

  

 
  

 
  

 
    

     
 

     
   

 
   

   
 

 
 

      
  

 
 

 
 

  
 

 
  

   

 
    

  
 

Abdij 6 4331BK Middelburg 
Postbus 6001 4330 LA Middelburg 
+31 118631011 
IBAN NL08 BNGH 0285010557 

DELTA Fiber Netwerk B.V. 

Postbus 4033 
3102 GA SCHIEDAM 

Onderwerp  

Openbaar te maken stukken bij het Woo-
besluit van 18 mei 2022  

Zaaknummer  

141671  
Behandeld  door  Verzonden 

Middelburg, 1 juni 2022 

Geachte , 

Op 11 april 2022 heeft u, namens DELTA Fiber Netwerk B.V., op grond van de Wet open 
overheid (“Woo”) verzocht om informatie over alle afspraken gemaakt tussen Provincie 
Zeeland en Glasdraad B.V. en/of Glasdraad Zeeuws Vlaanderen B.V. betreffende de aanleg 
van glasvezel in de kernen en buitengebied van Zeeuws Vlaanderen. 

Op 18 mei 2022 is beslist op uw verzoek met toepassing van de mogelijkheid tot uitgestelde 
verstrekking, zoals bedoeld in artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo. 

Eveneens op 19 mei 2022 is deze belanghebbende schriftelijk gewezen op de mogelijkheid 
feitelijke openbaarmaking tegen te gaan, door binnen een termijn van twee weken 
rechtsmiddelen tegen die openbaarmaking in te stellen. Van deze mogelijkheid is geen 
gebruik gemaakt. 

Gelet op het voorgaande worden de bij het besluit van 18 mei 2022 behorende documenten 
thans aan u verstrekt. De stukken worden geanonimiseerd geplaatst op 
https://www.zeeland.nl/loket/wob-verzoeken. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 

, 
Afdelingsmanager Infrastructuur en Vastgoed 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

https://www.zeeland.nl/loket/wob-verzoeken
https://www.zeeland.nl/loket/wob-verzoeken


 

  
    

 

   

  
 

      
   

 
 

    
     

  
 

  
 

 
   

    
   

 
  

    
 

 
 

 
       

   
  

  
 

 
   

   

 
   

   

 
    

  
 

Abdij 6 4331BK Middelburg 
Postbus 6001 4330 LA Middelburg 
+31 118631011 
IBAN NL08 BNGH 0285010557 

DELTA Fiber Netwerk B.V. 

Postbus 4033 
3102 GA SCHIEDAM 

Zaaknummer  

141671  
Behandeld  door  Verzonden 

Documenten inzake 
samenwerkingsovereenkomst Glasdraad 
B.V. aanleg glasvezelnetwerk voor het 
buitengebied  en  de kleine  kernen Zeeuws  
Vlaanderen  

Middelburg, 18 mei 2022 

Geachte , 

Naar aanleiding van uw verzoek van 12 april 2022 tot het verstrekken van informatie op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), berichten wij u als volgt. 

Voordat wij het al dan niet openbaar maken van (onderdelen van) het convenant bespreken, 
merken wij het volgende op. Zoals waarschijnlijk bekend, is op 1 mei 2022 de Wet open 
overheid (Woo) in werking getreden en is de Wob komen te vervallen. De Woo voorziet niet in 
overgangsrecht voor de bepalingen over openbaarmaking van informatie op verzoek. Het 
gevolg is dat de Woo per 1 mei direct in werking is getreden. De Woo geldt daarmee voor alle 
bestaande situaties, zodat ook Wob-verzoeken van voor 1 mei 2022, zoals het onderhavige 
verzoek, beoordeeld moeten worden op basis van de Woo. 

U verzoekt in uw schrijven om ‘toezending van alle afspraken gemaakt tussen Provincie 
Zeeland en Glasdraad B.V. en/of Glasdraad Zeeuws- Vlaanderen B.V. betreffende de aanleg 
van glasvezel in de kernen en buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen’. 

De afspraken tussen Provincie Zeeland en Glasdraad B.V. zijn vastgelegd in een convenant, 
welke samen met de Gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst en Waterschap Scheldestromen 
is vastgesteld. Wij interpreteren uw verzoek als een verzoek tot openbaarmaking van dit 
document  

Besluit 
Wij hebben besloten uw verzoek toe te wijzen en u de gevraagde informatie te verstrekken. 
Echter, op beperkte onderdelen van het convenant zijn de uitzonderingsgronden van artikel 
5.1 Woo van toepassing. Deze onderdelen kunnen daarom niet openbaar gemaakt worden. 
Dit lichten wij hierna verder toe. 

Vertrouwelijke bedrijfsgegevens 
Een aantal onderdelen van het convenant vormen (concurrentiegevoelige) bedrijfsgegevens 
in de zin van artikel 5.1 lid 1 onder c Woo die vertrouwelijk aan Provincie Zeeland is verstrekt. 
Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de 
technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel met betrekking tot de afzet en de 
scope van de producten of de kring van afnemers en leveranciers van Glasdraad. 
Openbaarmaking van deze onderdelen kan de business case van Glasdraad ernstig 



 

      

 

    
 

    
   

     
 

 
    

 
    

 
 

      
   

    
  

     

  
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 
 

   
 

 
         

            
     

 
                   

            
                  

                  
     

                
    

 
                       
             

                
  

 
 

frustreren. De onderdelen blijven zodoende met een beroep op artikel 5.1 lid 1 onder c Woo 
vertrouwelijk. 
De weigeringsgrond van artikel 5.1 lid 1 onder c Woo vormt een absolute weigeringsgrond. 
De vertrouwelijkheid kan dus niet wijken vanwege een belangenafweging. De passages op 
pagina’s 14, 24 t/m 30 en 35 zijn gelakt op grond van deze uitzonderingsgrond. 

Persoonsgegevens 
Daarnaast bevat het convenant enkele persoonsgegevens in de zin van artikel 5.1 lid 2 onder 
e Woo. Het gaat om informatie die (direct) tot een persoon herleidbaar is. De betrokken 
passages zijn gelakt onder de toevoeging van de grondslag, art. 5.1(2)e. 

Uitgestelde verstrekking 
Wij beslissen op uw verzoek met toepassing van de mogelijkheid tot uitgestelde verstrekking 
van het document, zoals bedoeld in artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo. Dat betekent dat u dit 
besluit nu ontvangt, maar de informatie wordt verstrekt twee weken nadat deze beslissing is 
bekendgemaakt. Indien door de belanghebbende wordt verzocht om een voorlopige 
voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de 
openbaarmaking opgeschort totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan of het 
verzoek is ingetrokken. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 

Afdelingsmanager Infrastructuur en Vastgoed 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk 
besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. 
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is 
dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren 
geen rekening wordt gehouden. 
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt 
de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken 

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van 
een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is 
griffierecht verschuldigd. 

Behoort bij brief met zaaknummer: 141671 2 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=8:81&g=2022-05-18&z=2022-05-18
https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
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Convenant Zeeuws-Vlaanderen 
Aanleg glasvezel buitengebied 
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Convenant Zeeuws-Vlaanderen 
Aanleg glasvezel buitengebied 

DE ONDERGETEKENDEN: 

1. 
de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Hulst, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
wethouder mijnheer G.F.A. Depauw ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet de 
gemeente vertegenwoordigende, handelende ter uitvoering van het besluit van College van het 
Burgemeester en Wethouders rechtsgeldig d.d. 22 maart 2022, hierna te noemen: de Overheden 

2. 
de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Sluis, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
wethouder mevrouw M.J. Poissonnier-Dekker ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet de 
gemeente vertegenwoordigende, handelende ter uitvoering van het besluit van het College van 
Burgemeester en Wethouders rechtsgeldig d.d. 22 maart 2022, hierna te noemen: de Overheden 

3. 
de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Terneuzen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
wethouder mijnheer J. Vervaet ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet de gemeente 
vertegenwoordigende, handelende ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en 
Wethouders rechtsgeldig d.d. 22 maart 2022, hierna te noemen: de Overheden 

4. 
de publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Zeeland, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 176 
provinciewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door mijnheer drs. J. de Bat in de hoedanigheid van 
gedeputeerde van Provincie Zeeland en aangewezen door de commissaris, mijnheer drs. J.M.M. Polman om 
hem in deze te vertegenwoordigen en te handelen ter uitvoering van het besluit van het college van 
Gedeputeerde Staten d.d. …………………………2022, hierna te noemen: de Overheden 

5. 
de publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap Scheldestromen, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 
95 Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door mijnheer mr. drs. A.J.G. Poppelaars in de 
hoedanigheid van dijkgraaf ter uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 
…………………………………..2022, hierna te noemen: de Overheden 

en 

5.1 (2) e
6. 
Glasdraad B.V., kvk 69842043 te dezen vertegenwoordigd door haar directeuren, 

noemen: Glasdraad; 

De Overheden en Glasdraad worden hierna gezamenlijk aangeduid als: partijen; 

hierna te 
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Convenant Zeeuws-Vlaanderen 
Aanleg glasvezel buitengebied 

OVERWEGENDE DAT: 

a) Glasdraad de ambitie heeft om de buitengebieden en kleine woonkernen (niet groter dan circa 2.500 
woningen) van Nederland te voorzien van een glasvezelnetwerk; 

b) Glasdraad de aanleg van een openbaar glasvezelnetwerk in het gebied van de Overheden wil 
realiseren als circa 90% van het totale tracé in het buitengebied met een gronddekking van 60 cm en 
in de trottoirs in de kleine kernen op 50cm wordt aangelegd. 

c) De vijf overheden wijzen ieder een eigen Toezichthouder aan. 

d) Glasdraad is geïnteresseerd om het buitengebied van glasvezel te voorzien en dat Glasdraad daarop 
gevraagd heeft om tot nadere afspraken omtrent de aanleg van het glasvezelnetwerk te komen; 

e) Glasdraad een aantal voorwaarden en werkafspraken tussen partijen nader wenst vast te leggen in 
onderstaand convenant: 
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1  Algemeen  

Convenant Zeeuws-Vlaanderen 
Aanleg glasvezel buitengebied 

Glasdraad houdt zich bezig met de aanleg van glasvezelnetwerken naar verblijfseenheden en bedrijven in 
buitengebieden alsmede kleine woonkernen. Dat zijn gebieden waar nu en in de komende jaren geen 
modern breedbandnetwerk beschikbaar is en/of komt. De werkzaamheden van Glasdraad richten zich op de 
aanleg van moderne, op de toekomstgerichte, open telecommunicatie-infrastructuren, geschikt voor 
diensten op hoge snelheden van en naar aangesloten eindgebruikers. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, het college van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland alsmede van het College van dijkgraaf en heemraden van 
Waterschap Scheldestromen acht de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen van 
groot belang. Zij hebben daarom besloten om ten aanzien van de aanleg in de buitengebieden mee te willen 
werken om zo ook de economische groei en leefbaarheid van haar bewoners in het buitengebied een 
verdere impuls te geven. 

In dit convenant worden afspraken gemaakt m.b.t. de aanleg van glasvezel. Het aanleggebied is het totale 
gebied, afgebakend in de Annex D. Ter ondersteuning bij het lezen is in Annex B een begrippenlijst 
toegevoegd. 

Rol van de Overheden: 
De Overheden spelen een belangrijke rol in de realisatie van een glasvezelnetwerk voor FttH (Fiber to the 
Home). Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor: 
 Het afgeven van instemming, vergunning of ontheffing om werkzaamheden te mogen uitvoeren, zoals 

graven en plaatsen van PoP locaties waarvan het merendeel straatkasten zijn. 
 Toezicht en het fungeren als aanspreekpunt namens de Overheden voor de werkzaamheden die 

plaatsvinden in het beheersgebied van de betreffende Overheid. 
 De Overheden voeren het toezicht op naleving van de vergunningen, instemmingen of ontheffingen 

alsmede overige regelgeving op het gebied van de wettelijk beheertaken. Het toezicht van de Overheden 
richt zicht niet in directe zin op de werkzaamheden van Glasdraad. 

Het project voor de aanleg van glasvezel in Zeeuws-Vlaanderen heeft een bijzonder karakter en kent veel 
financiële uitdagingen. Partijen streven daarom naar het voorkomen van onnodige kosten in de keten. De 
Overheden wijzen per Overheid in overleg de Toezichthouder aan. Partijen moeten gezamenlijk over deze 
Toezichthouders eens zijn. 

Glasdraad heeft het eigen toezicht georganiseerd volgens het CROW-contract UAV GC 2005. Glasdraad houdt 
toezicht op alle aspecten die aan de aanleg van het glasvezelnetwerk verbonden zijn. Het toezicht van 
Glasdraad ziet, net als de Toezichthouder van de overheden ook toe op, naleving van de vergunningen, 
instemmingen of ontheffingen alsmede overige regelgeving op het gebied van de wettelijk beheertaken. Het 
toezicht van Glasdraad wordt in directe zin uitgevoerd door een projectmanager. Voor het toezicht op de 
kwaliteit en veiligheid schakelt Glasdraad een externe (onafhankelijk van de aannemer die het netwerk 
aanlegt) aannemer in. 

Binnen de Overheden is, per Overheid, een interne Coördinator aangewezen die alle zaken, buiten het 
dagelijkse en praktische toezicht, afstemt tussen de interne organisatie van de betreffende Overheid en 
Glasdraad en/of haar aannemers. Glasdraad is daarbij het formele aanspreekpunt voor de Overheden. 
Praktische uitvoeringszaken kunnen/worden echter direct tussen de Overheden en de aannemers van 
Glasdraad afgestemd. Voor de aanvang van het werk worden door de uitvoerder(s) van het 
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Convenant Zeeuws-Vlaanderen 
Aanleg glasvezel buitengebied 

aannemingsbedrijf, de Toezichthouders en de Coördinator van de afzonderlijk Overheden de aanvang, de 
omvang, het betreffende tracé, de planning en eventuele bijzonderheden besproken. Hierbij zal in het 
bijzonder aandacht zijn voor eventuele afstemming over eigen werken/projecten van de Overheden. 

Indien meerdere (nuts)bedrijven belang of werkzaamheden hebben in het betreffende gebied zullen de 
gemeenten in de Initiatiefase tussen betreffende partijen coördineren zodat in totaliteit zo min mogelijk 
overlast voor bewoners ontstaat. Tijdens de uitvoeringsfase is de afstemming een verantwoordelijkheid van 
Glasdraad. 

Glasdraad wil de overlast voor de Overheden en de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen tot een minimum 
beperken. Hiervoor zijn duidelijke afspraken en korte lijnen onontbeerlijk. 

De in dit document gemaakte afspraken gelden uitsluitend voor het glasvezelproject van Glasdraad in het 
buitengebied en kleine kernen van Zeeuws-Vlaanderen en gelden tot uiterlijk 4 jaar na oplevering. 

Het glasvezelnetwerk van Glasdraad is toekomstgericht en te kwalificeren als ”Kabels” als omschreven in 
Artikel 1.1 onder z, van de Telecommunicatiewet. Niet alle kabels zullen te allen tijde in gebruik zijn/worden 
genomen. De Overheden zullen daarom geen beroep doen op de “ruimplicht” in artikel 5.2 lid 8 van de 
Telecommunicatiewet. Wel kunnen de Overheden Glasdraad verzoeken niet in gebruik zijnde kabels te 
verwijderen als daartoe een noodzaak is. Glasdraad zal hieraan haar medewerking verlenen op kosten van 
Glasdraad. Voor het toetsen van de noodzaak van het verwijderen van niet in gebruik zijnde kabels wordt 
aangesloten bij de Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels (UVOT) van 4 december 
2019 tussen overheden en telecomaanbieders. Deze Uitvoeringsafspraken zijn bijgevoegd in Annex E. 

Indien de Overheden gedurende de looptijd van deze overeenkomst de lokale verordeningen en/of daarop 
gebaseerde regels wil wijzigen die van toepassing zijn voor de aanleg van het glasvezelnetwerk zullen de 
Overheden Glasdraad hierover tijdig informeren. Glasdraad kan, als daar gelet op de gewijzigde regelgeving 
aanleiding toe is, om een gesprek vragen bij de Overheden om de wijzigingen te bespreken en om eventueel 
tot afspraken te komen om bepaald overgangsrecht voor Glasdraad op te nemen. 

Indien de afspraken, gemaakt in dit convenant, afwijken van de volgende documenten, prevaleert hetgeen is 
afgesproken in dit convenant: 

 De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) alsmede de legesverordening van de 
gemeenten. 

 Het handboek Kabels en Leidingen van de Zeeuwse gemeenten. 
 Algemene voorschriften voor het leggen en hebben van elektriciteits-, telecom- of andersoortige 

kabels, gas- en waterleidingbuizen en voor het plaatsen van lichtmasten en palen in bij de Provincie 
Zeeland in beheer zijnde wegen. 

De Beleidsuitgangspunten benoemd in de onderstaande documenten van het Waterschap Scheldestromen 
zijn van toepassing op het ontwerp en de uitvoering van dit project. Er worden in dit convenant op voorhand 
geen afspraken gemaakt over afwijking van de regelgeving. Afstemmen van maatwerk is mogelijk mits de 
regelgeving deze ruimte biedt en de belangen van het Waterschap Scheldestromen zich hier niet tegen 
verzetten: 

 Legesverordening waterschap Scheldestormen 2016, Tarieventabel, laatstelijk gewijzigd op 16 
november 2017. 

 Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011. 
 Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012 
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Convenant Zeeuws-Vlaanderen 
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 Nota vergunningenbeleid waterbeheer Scheldestromen 2012. 
 Vergunningenkader Waterkeringen 2018 van het waterschap Scheldestromen. 
 Nota Grondwater 2019 Scheldestromen 
 Algemene regel kruisingen lagedrukleidingen en kabels met regionale waterkeringen van het 

waterschap Scheldestromen. 
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2  Uitrol  van  het  FttH  project   

2.1 Introductie 
Dit convenant heeft als doel om te beschrijven welke kaders zijn gesteld en welke stappen gezamenlijk 
genomen moeten worden om tot een succesvolle uitrol van het glasvezelnetwerk te komen. 
Vanwege de omvang van de werkzaamheden kan Glasdraad besluiten om meer dan één aannemer in te 
zetten voor de uitrol van het glasvezelnetwerk. Glasdraad voert daarover overleg met de Overheden en 
houdt daarbij rekening met de bereikbaarheid van de buitengebieden en beperkt de toegang tot 
afzonderlijke percelen niet langer dan voor uitvoering van de werkzaamheden beslist noodzakelijk is. 

2.2 Initiatiefase 

2.2.1 Afstemming 

Tijdens de initiatiefase voeren Glasdraad, het aannemingsbedrijf en de Overheden intensief overleg, 
aangaande de inhoud van de werkzaamheden, de inrichting van het projectteam, de locaties van de PoP’s 
waarvan het merendeel straatkasten zijn. 

De Overheden zullen Glasdraad vroegtijdig informeren over geplande werkzaamheden in en aan de 
openbare ruimte, waaronder begrepen maar niet beperkt tot op hand zijnde reconstructies, infrastructurele 
projecten, grootschalige herstraatprojecten, nieuwbouwprojecten, milieurisico gebieden en dergelijke, 
teneinde aansluiting te vinden in elkaars werkzaamheden en de mogelijke combitrajecten en daarmee 
overlast daar waar mogelijk tot een minimum te beperken. 

Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit of, indien van toepassing, een vergunning zullen met de 
Overheden procedureafspraken voor de aanvraag en verlenging worden gemaakt, voor zover de wettelijke 
kaders dat toelaten, om het voor beide partijen (kosten)efficiënt te laten verlopen en vertraging in de aanleg 
van het netwerk zoveel mogelijk te voorkomen. 

Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit of het in dat kader doen van een melding zal gebruik 
worden gemaakt van het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR), een systeem van het bedrijf 
PSMS B.V. Voor het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen bij het Waterschap Scheldestromen en 
de Provincie Zeeland zal gebruik worden gemaakt van het Omgevingsloket Online (naar verwachting per 1 
januari 2023 het Digitaal Stelsel Omgevingswet). 

2.2.2 PoP’s 

Voor de functionaliteit van het glasvezelnetwerk dienen er op diverse locaties PoP’s (Point of Presence) in de 
openbare ruimte gerealiseerd te worden. Partijen zullen in een vroeg stadium in gezamenlijk overleg de 
locaties van deze PoP’s vaststellen waarbij het voorstel van Glasdraad voor de locaties het uitgangspunt is. 
De te plaatsen PoP’s hebben de vorm van een (mini)pop (kleine uitvoering) met een oppervlakte van 7 m2 of 
een straatkast met een oppervlakte van 2 - 4 m2 . Akkoord op de locatie wordt middels een besluit door de 
Overheden bevestigd. Op basis van de eerste ontwerpen van het netwerk zijn er geen PoP’s gepland in de 
beheersgebieden van het Waterschap Scheldestromen en/of de Provincie Zeeland. De situatie dat een PoP in 
het beheersgebied van het Waterschap Scheldestromen en/of de Provincie Zeeland zal worden geplaatst, is 
daarom buiten beschouwing gelaten in dit convenant. 
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De gemeenten zullen de gronden voor de PoP’s onder redelijke voorwaarden en condities aan Glasdraad 
verkopen zijnde € 75,- per m2 op basis van kosten koper. Alle kosten verbonden aan de verkoop, in het 
bijzonder voor de opmaak van en het passeren van de akte van levering van de grond bij de notaris, komen 
voor rekening van Glasdraad. 

Indien en voor zover verkoop van de gronden door de Overheden aan Glasdraad (in bepaalde gevallen) niet 
mogelijk is en het vestigen van een zakelijk recht van opstal wel, zullen de Overheden in overleg met 
Glasdraad onder redelijke voorwaarden en condities door middel van rechten van opstal gronden of ruimtes 
aan Glasdraad ter beschikking stellen teneinde PoP’s te kunnen plaatsen. Onder redelijke voorwaarden 
wordt in ieder geval verstaan een termijn van tenminste 30 jaar en beperkte mogelijkheden tot beëindiging 
van een recht van opstal gezien de hoge kosten die het opnieuw oprichten en verwijderen van een PoP en 
verplaatsen van de daaraan verbonden kabels voor Glasdraad met zich meebrengen. 

De Overheden zijn zich ervan bewust dat Glasdraad alleen belang heeft bij de verwerving of gebruik van de 
gronden waarop een PoP staat en andere daarmee verband houdende overeenkomsten, indien Glasdraad 
overgaat tot de aanleg van een glasvezelnetwerk. In dit verband zullen de Overheden Glasdraad niet houden 
aan een enige verplichting tot nakoming en/of schadevergoeding, als gevolg van het onderbreken van de 
onderhandelingen van een overeenkomst ten aanzien van de PoP gronden, voorafgaand aan het sluiten van 
de (koop)overeenkomst(en) van de PoP gronden. Zodra de feitelijke werkzaamheden voor de aanleg van het 
glasvezelnetwerk zijn gestart is Glasdraad niet langer gerechtigd zich hierop te beroepen. 

Glasdraad zal de aan haar geleverde of ter beschikking gestelde gronden voor geen andere doeleinden 
aanwenden dan voor de oprichting en beheer van PoP’s. 

Alle kosten voor het plaatsen van de PoP’s, daarbij inbegrepen de kosten voor het eventueel vrijmaken van 
een locatie van beplanting en opstallen, zijn voor rekening van Glasdraad. 

De door Glasdraad te realiseren PoP’s bestaan uit straatkasten of in sommige gevallen standaard netstations. 
Behoudens wettelijke voorschriften, kunnen de Overheden in uitzonderlijke gevallen redelijke aanvullende 
eisen stellen ten aanzien van de PoP behuizing zoals bijvoorbeeld aanplanting groenvoorziening of 
kleurstelling van steenstrips en/of deurpost. Als blijkt dat de Overheden met een bepaalde locatie niet in 
kunnen stemmen of als blijkt dat Glasdraad niet in kan stemmen met eisen voor de aankleding van een PoP 
op een bepaalde locatie, zal door Partijen naar een alternatieve locatie worden gezocht. Uitgangspunt hierbij 
is dat er voor het plaatsen van de PoP’s geen omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden. 

2.2.3 Overig 

Om discussie over de kwaliteit van het straatwerk, wegverhardingen, bermen, straatmeubilair, beplanting en 
dijkbekleding achteraf te voorkomen is het van belang dat de Toezichthouder van de betreffende Overheid, 
samen met de aannemer, de status van het straatwerk, wegverhardingen, bermen, straatmeubilair, 
beplanting en dijkbekleding vooraf opneemt met behulp van bijvoorbeeld beeldmateriaal en fotomateriaal. 
Bij de herstelwerkzaamheden geldt het uitgangspunt dat dezelfde kwaliteit wordt teruggebracht als 
voorheen aanwezig was. Dit wordt waar nodig gecontroleerd met een inspectie achteraf, waarbij het beeld-
en fotomateriaal als uitgangspunt wordt genomen. Alle herstelwerkzaamheden vinden plaats in overleg met 
de Coördinator van de betreffende Overheid en de projectmanager van Glasdraad. 

Glasdraad zal zorgvuldig omgaan met beplanting langs de tracés. Het bestaande beleid van de Overheden is 
daarbij leidend. Het passeren van bomen kan echter een grote kostenpost zijn en daarmee een bedreiging 
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voor de financiële haalbaarheid van het project. In gevallen dat er een verschil van mening tussen de 
Overheden en Glasdraad over het passeren van bomen kan een onafhankelijke bomenexpert worden 
ingeschakeld die een advies daarover uit kan brengen. 

Tijdens de voorbereiding en de realisatie is de communicatie met de bewoners erg belangrijk. In annex A is 
een Model Communicatieplan bijgesloten. Het Communicatieplan zal worden afgestemd met de 
communicatieafdelingen van de Overheden. 

2.3 Afstemming overige grondeigenaren 
Daar waar de infrastructuur door gronden van derden loopt, anders dan door de gemeentegronden, zal 
Glasdraad de overeenkomsten sluiten met deze derden. Dit betreft bijvoorbeeld private gronden. Van de 
Overheden wordt hierin geen directe rol verwacht. Openbare gronden in privaat eigendom, waarvan het 
beheer in handen is van de Overheden, zijn daarbij uitgezonderd. 

2.4 Realisatiefase 
Om de realisatiefase goed te laten verlopen is het van belang dat de Toezichthouders en de Coördinatoren 
van de Overheden met de aannemer(s) en de projectmanager van Glasdraad planningsafspraken maakt. 

Bij de aanvang van de werkzaamheden zal een startwerkoverleg plaatsvinden waarin afspraken uit het 
convenant en het instemmingbesluit of de vergunning/ontheffing worden besproken. Glasdraad verzorgt de 
projectleiding en kwaliteitsbewaking op de werkzaamheden van de aannemer en installateur. De 
projectleider stelt daarbij met de Toezichthouders van de afzonderlijke Overheden ook een rapportage op, 
waarin aspecten als kwaliteit, veiligheid, naleving procedures en dergelijke zijn opgenomen. De Overheden 
krijgen open en transparant inzicht in deze rapportage. Eventuele bijzonderheden worden besproken in het 
reguliere overleg met de Overheden. 

Om de oplevering van het straatwerk ordentelijk te laten verlopen wordt vooraf het protocol van oplevering 
overeengekomen. Glasdraad en de Overheden regelen hier met name de mandatering van de betrokken 
projectmedewerkers. 

2.5 Communicatie en afstemming 

Partijen zullen binnen hun organisatie één centraal aanspreekpunt aanwijzen welke voor de duur van het 
project zorgdraagt voor de interne communicatie en coördinatie binnen hun organisatie en met alle bij het 
project betrokken disciplines. Bij de Overheden wordt deze rol ingevuld door de Coördinator. 

Voor het efficiënt uitrollen van het netwerk zullen de Overheden Glasdraad vroegtijdig informeren over op 
hand zijnde reconstructies, infrastructurele projecten, grootschalige herstraat-projecten, 
nieuwbouwprojecten e.d. ten einde aansluiting te vinden in de combinatie van projecten om de overlast daar 
waar mogelijk te beperken. Glasdraad kan desgewenst aansluiten in het reguliere nutsoverleg. 

Voordat Glasdraad overgaat tot de definitieve uitrol van het glasvezelnetwerk kan Glasdraad daar waar 
mogelijk reeds netwerk aanleggen in werken welke door of in opdracht van de Overheden worden 
uitgevoerd, indien zich daartoe een mogelijkheid voordoet en hiervoor instemming of vergunning is 
verkregen. 
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Gezien de omvang van het project zullen Partijen procedureafspraken maken voor aanvraag en verlening van 
instemmingsbesluiten, vergunningen en/of ontheffingen waarbij, voor zover de wettelijke kaders dat 
toelaten, het proces met betrekking tot de verlening voor beide Partijen waar mogelijk (kosten)efficiënter te 
laten verlopen en vertraging in de aanleg van het netwerk zoveel mogelijk te voorkomen. 

Glasdraad levert aan de Overheden een globale projectplanning die tenminste zal bestaan uit een verwacht 
tijdspad en uitrolplanning. 

2.6 Ligging diepte & verdichting 
Om de uitrol in het buitengebied mogelijk te maken heeft Glasdraad ervoor gekozen een diepteligging van 
minimaal 60 cm in bermen en groen toe te passen. Hierbij wordt rekening gehouden met het periodiek 
frezen en maaien van de bermen. Bij bermen hoger dan kant weg dient 60 cm ten opzichte van kant weg 
aangehouden te worden. Bij bermen lager dan kant weg dient rekening te worden gehouden met een 
afschot van 5%. Daar waar om uitvoeringstechnische reden de diepte van 60 cm onvoldoende blijkt, wordt 
een diepere ligging aangehouden. Dit in nauw overleg met de Coördinatoren van de betreffende Overheid, 
gezien de eigendomsverhoudingen van de openbare wegen en dijken. Uitgangspunt is een streven naar een 
verhouding van 90/10%, 90% op een diepte van 60 cm. 

Uitzonderingen op de diepteligging zijn: 
 In trottoirs in de bebouwde kom wordt het netwerk op een diepte van 50 cm aangelegd. Met diepte 

wordt de afstand bedoeld tussen de bovenkant van de straatbedekking en de bovenkant van de 
kabels/glasvezel buizen. 

 In de buitendijkse zijde (zeezijde) van primaire waterkeringen geldt een aanlegdiepte van tenminste 
1 meter. In de praktijk zal aanleg van glasvezel in dit gebied niet of nauwelijks voorkomen. In de kruin 
van primaire waterkeringen (zee- en landzijde) geldt een aanlegdiepte van minimaal 60 cm. De 
aanleg onder langs een dijk moet minimaal op 1 meter vanuit de teenlijn plaatsvinden. 

Diepte wordt op alle beschikbare tekeningen en informatie ten behoeve van de WION aangegeven zodat bij 
toekomstige aanleg deze informatie voor de desbetreffende aannemer ter beschikking is. 

De gekozen diepte heeft naar het inzicht van Glasdraad geen negatieve invloed op de aan de gebruiker 
aangegeven en marktconforme beschikbaarheid. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld, neemt 
Glasdraad het risico op schade op zich bij ondiepe ligging bij regulier bermonderhoud en andere 
beheerstaken van de Overheden, zoals het plaatsen van verkeerspalen, het aanbrengen van grasbetontegels 
inclusief fundering. 

Grondsoorten dienen laagsgewijs afgegraven te worden en apart te worden opgeslagen. De grondsoorten 
dienen, bij het dichten van de geul, in dezelfde laag te worden teruggebracht en door middel van stampen te 
worden verdicht. Het verdichten van de grond wordt indien mogelijk uitgevoerd met de trilstamper die is 
voorzien met een aangepaste voet, waardoor de smalle sleuf kan worden verdicht. Nabij sloten zal een 
andere methode van verdichting worden toegepast. Het uitgangspunt is dat de verdichte geul minimaal 
dezelfde verdichting heeft als de aanpalende grond. 
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Onderstaand is het diepteprofiel ter ondersteuning weergegeven: 

De kant van de geul aan de wegzijde dient minimaal 1 meter uit de kant van de weg te komen. Indien dit niet 
haalbaar is dient dit aan de betreffende overheid tevoren te worden gemeld zodat gezamenlijk een besluit 
kan worden genomen over hoe wel uit te voeren. 

2.7 Uitvoering in het stormseizoen 

Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april. Uitgangspunt is dat er in deze periode geen kabels en 
leidingen worden aangelegd in primaire waterkeringen. In overleg met het Waterschap Scheldestromen kan 
hier eventueel een uitzondering op worden gemaakt met de volgende aandachtspunten: 

 Aantonen van de noodzaak van uitvoering in het stormseizoen. 
 Planbaarheid van de werkzaamheden 
 Locatie werkzaamheden ten opzichte van de veiligheidszonde van de waterkering 
 Aantasting en mogelijkheid tot herstel van de grasmat van de waterkering. 
 Lengte en breedte van de geul. 
 Eventuele aanvullende voorwaarden. 
 Overleg over het wegnemen van risico’s. 

2.8 Garantie 
Ten aanzien van de Garantie voor het straatwerk wordt uitgegaan van het standaard beleid van de 
Overheden. Dit beleid is vastgelegd in de volgende documenten: 

 Gemeenten: Handboek Kabels en Leidingen Zeeuwse gemeenten van december 2017. 
 Provincie Zeeland: Algemene voorschriften voor het leggen en hebben van elektriciteits-, telecom- of 

andersoortige kabels, gas- en waterleidingbuizen en voor het plaatsen van lichtmasten en palen in bij 
de Provincie Zeeland in beheer zijnde wegen zoals vastgesteld op 7 september 1999. 
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 Waterschap Scheldestromen: Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011 alsmede de 
legesverordening waterschap Scheldestromen 2016 

Met betrekking tot het straatwerk van de gemeenten zal het herstel van het straatwerk door Glasdraad 
plaatsvinden. Het beheer en onderhoud zal plaatsvinden door de desbetreffende gemeente. Dit met 
uitzondering van de garantie van 1 jaar bij verborgen gebreken. Een verborgen gebrek is in dat kader 
gedefinieerd in het handboek Kabels en Leidingen van de gemeenten. 
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3  Vergoedingen   

Convenant Zeeuws-Vlaanderen 
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3.1 Leges & degeneratie 
Glasdraad en de Overheden streven gezamenlijk naar een zo breed mogelijke uitrol van glasvezel in het 
buitengebied, tegen zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker. I 

Ten aanzien van leges en degeneratiekosten zal aangesloten worden bij de Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) en de legesverordening van de gemeenten alsmede de 
Legesverordening waterschap Scheldestormen 2016, Tarieventabel, laatstelijk gewijzigd op 16 november 
2017. 

In principe wordt aanleg onder asfalt vermeden, maar in voorkomende gevallen als dit niet lukt geldt 
vergoeding ook voor het asfalt herstel. 

3.2 Reeds aanwezige schade 

Deze paragraaf is niet van toepassing op het Waterschap Scheldestromen. 

Tijdens de voorschouw wordt samen met de betreffende Toezichthouder reeds aanwezige breuk en/ of 
schade vastgesteld. Wanneer de aanwezige schade minder dan 5% bedraagt zijn de kosten hiervoor voor 
rekening van Glasdraad. Bij 5% of meer schade aan het aanwezige straatwerk zijn de kosten, voor het 
gedeelte boven het percentage van 5%, voor rekening van de betreffende Overheid. Op verzoek kunnen de 
Overheden de aanschaf van het materiaal verzorgen en aanbieden aan Glasdraad. Dit om kosteneffectief te 
opereren. Indien er in het geval van bijzonder straatwerk nog een voorraad is bij de Overheden, zal dit 
straatwerk ter beschikking worden gesteld. 

3.3 Inboet 

Deze paragraaf is niet van toepassing op het Waterschap Scheldestromen. 

Glasdraad draagt zelf zorg voor inboet materiaal, zowel aanschaf, aan-, afvoer en opruimen. De Overheden 
leveren de specificaties van het inboetmateriaal op aanvraag. Op verzoek kunnen de Overheden de aanschaf 
van het inboetmateriaal verzorgen en aanbieden aan Glasdraad. Dit om kosteneffectief te opereren. Indien 
er in het geval van bijzonder straatwerk nog een voorraad is bij de Overheden, zal dit straatwerk ter 
beschikking worden gesteld. 
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4  Werkafspraken   

4.1 Rapportage en overlegstructuur 
Vóór de aanvang van de werkzaamheden zal een startwerkoverleg plaatsvinden waarin afspraken worden 
vastgelegd. Eenmaal per twee weken zal een bouwvergadering worden gehouden, waaraan Glasdraad, de 
uitvoerders van de aannemer en de Toezichthouders van de Overheden deelnemen. Bij de installering van de 
vergaderingen en het vaststellen van de deelnemers zullen Glasdraad en de Overheden de mandatering voor 
het vaststellen van de verslagen regelen. 

Glasdraad zorgt voor verslaglegging en verspreiding daarvan onder de belanghebbenden. Deze taak 
delegeert Glasdraad over het algemeen aan de hoofdaannemer van het project. Verslagen zijn pas bindend 
indien deze door partijen zijn ondertekend. 

4.2 Coördinatie Werken 
Namens Glasdraad neemt haar beheerder, deel aan het ‘nutsoverleg’. 

Glasdraad zal meewerken om andere derde partijen te laten participeren in het werk, indien deze 
mogelijkheden zich voordoen in het tracé. Glasdraad zal bij aanvraag de werkzaamheden voor beide of 
meerdere partijen uitvoeren. De betreffende derde partij(en) zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor het 
verkrijgen van de benodigde instemmingen, vergunningen en/of ontheffingen. 

De kosten ten gevolge van het opbreken van de bedekking worden in dat geval gedeeld door de 
participerende partijen. Alle kosten van Glasdraad, betrekking hebbende op het werk, inclusief het werk voor 
het meeleggen van buis van derden, zullen in een dergelijk geval gedeeld worden, dit in overleg tussen de 
partijen. 

4.3 Klachtenrapportage 
Bij zowel Glasdraad als bij de Overheden zullen klachten kunnen binnen komen. Alle klachten, die bij de 
Overheden binnenkomen ,zullen direct doorgezet worden naar het klachtenloket van Glasdraad. Glasdraad 
draagt zorg voor één centraal telefoonnummer en email adres en verzorgt een adequate afhandeling. 
Klachten en opvolging zijn in de rapportage opgenomen. De maximale responsetijd voor klachten van of via 
de Overheden is twee werkdagen. Bij escalatie is er altijd binnen 24 uur iemand van Glasdraad bereikbaar 
voor de Overheden. 

4.4 Escalatieprocedure 
De aannemer is tijdens de bouwwerkzaamheden verantwoordelijk voor de activiteiten. Glasdraad stelt een 
aanspreekpunt voor de Overheden beschikbaar in de vorm van een projectmanager. Bij spoedeisende 
problemen is een escalatie 24x7 waakdienst van Glasdraad beschikbaar en kan gebeld of gemaild worden. 

4.5 Planning 
De Overheden zullen zich maximaal inspannen om per deelgebied de informatie te verstrekken van bij hen 
bekende andere civiele werkzaamheden. 

De aannemer van Glasdraad zal bij het opstellen van zijn werkplanning rekening houden met lokale en 
bovenlokale evenementen voor zover deze in het gebied plaatsvinden. Ook dient hij rekening te houden met 
(graaf-)activiteiten van derden. 
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Convenant Zeeuws-Vlaanderen 
Aanleg glasvezel buitengebied 

De concept planning is in Annex C opgenomen. 

4.6 Engineering en Uitvoering 
De aannemer zal namens Glasdraad instemmingen, vergunning en/of ontheffingen aanvragen in het kader 
van de Telecommunicatiewet, Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur van de gemeente en de 
Legesverordening . De instemmingbesluiten, vergunningen en/of ontheffingen zullen voorafgaand aan de 
formele aanvraag met de Overheden uitvoerig besproken worden. 

Indien Glasdraad haar netwerk aanlegt in grond, die niet onder de publiekrechtelijke beheertaak van de 
Overheden valt, zal Glasdraad de afstemming en eventuele instemming met grondeigenaren verzorgen. 

Glasdraad waarborgt bereikbaarheid van de omliggende percelen, woningen, bedrijven en openbare 
gebouwen, alsmede de toegankelijkheid voor hulpdiensten. Verkeersmaatregelen, transportroutes, 
stremmingen, omleidingen en de inrichting van het werkterrein worden daarom tijdens het bouwoverleg 
besproken. 

Bij elke in te zetten ploeg werklieden zal minimaal één persoon (de voorman/uitvoerder) de Nederlandse taal 
machtig zijn. 

Uitvoering op reguliere werkdagen vindt plaats van maandag tot en met vrijdag vanaf 07.00 tot 17.00 uur. 
Op zon- en feestdagen en in de nachturen zijn geen werkzaamheden toegestaan. Na schriftelijke 
toestemming van de Overheden mag hiervan worden afgeweken. 

De huisaansluitingen die tot ongeveer 6 weken na de civiele werkzaamheden worden gerealiseerd, zullen in 
voorkomende gevallen tot 20.00 uur duren (betreft werkzaamheden in het private domein). 

Bij werkzaamheden in de nabijheid van religieuze gebouwen en begraafplaatsen wordt tijdens erediensten 
en uitvaarten het nodige respect in acht genomen, zal het lawaai beperkt zijn en is muziek niet toegestaan. 
De aannemer van Glasdraad stelt zich vooraf op de hoogte van de gebruiken (Joods, Islamitisch, Christelijk en 
dergelijke). 

Voor het afronden en/of dichtmaken van het straatwerk wordt aangesloten op het normale beleid van de 
Overheden. Het uitgangspunt daarbij is dat al het straatwerk ’s avonds weer gedicht moet zijn. Dit met een 
eventuele uitzondering van handholes. In overleg met en na toestemming van de Overheden kan hiervan 
worden afgeweken. Glasdraad zorgt voor volledig herstel en herbestrating door een civieltechnische 
aannemer. 

Opleveren van straatwerk wordt per week door de aannemer samen met de Toezichthouder en Coördinator 
van de betreffende Overheid verzorgd. Hiertoe wordt het overeengekomen Opleverprotocol gehanteerd. 
Herstelwerkzaamheden na oplevering worden binnen twee weken door de aannemer uitgevoerd. 

Indien de Overheden in het kader van groot onderhoud beslissen om herstraatwerkzaamheden aansluitend 
aan de werkzaamheden van de aanleg van het glasvezelnetwerk zelfstandig uit te voeren, zal de aannemer 
de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de FttH opleveren zonder volledig herstel van de 
bestrating. In overleg zal worden bepaald hoe het tracé zal worden overgedragen aan de gemeente. Voor het 
onderhavige tracé zullen geen kosten in rekening worden gebracht. 
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Convenant Zeeuws-Vlaanderen 
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In het geval van vorst nemen de Overheden over het wel of niet staken van het werk een uiteindelijke 
beslissing, een en ander in overleg met de aannemer. De Overheden zullen Glasdraad niet kunnen 
aanspreken op de dientengevolge opgetreden vetraging. 

4.7 Aansprakelijkheid 

Glasdraad is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een 
maximum bedrag van € 1.250.000,= per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 5.000,- per 
gebeurtenis. Glasdraad is gerechtigd deze verplichting aan de aannemer op te leggen. 

Indien Glasdraad toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is zij tegenover de 
andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden directe schade, met dien 
ten verstande dat de aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van € 1.250.000,= per 
gebeurtenis. Het aantal gebeurtenissen is beperkt tot vijf gebeurtenissen en samenhangende gebeurtenissen 
worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. 

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld is niet van toepassing indien sprake is van opzet 
of grove schuld aan de zijde van Glasdraad. 

De Overheden zijn niet aansprakelijk voor enige directe - of indirecte schade als gevolg van de aanleg. 
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5  Overige  bepalingen   

5.1 Verleggen 
Op basis van de tracés van het glasvezelnetwerk, die in goed overleg met de Overheden worden vastgesteld, 
zullen de Overheden de eerste vier jaar vanaf de verlening van het instemmingsbesluit of de vergunning voor 
dit nieuw aangelegde netwerk geen verzoek doen ten aanzien van het nemen van maatregelen, zoals maar 
niet uitsluitend het verdiepen en/of verleggen van kabels en leidingen, tenzij ten tijde van het verlenen van 
het instemmingsbesluit of vergunningen de door of vanwege de Overheden voorgenomen werkzaamheden 
nog niet bekend waren of bekend hadden kunnen zijn. 

5.2 Verkoop gronden met infra van Glasdraad daarin 
Indien de Overheden gronden verkopen aan derden waarin of waarop onderdelen van het glasvezelnetwerk 
van Glasdraad aanwezig zijn en, als gevolg van de verkoop, de desbetreffende grond niet langer zou 
kwalificeren als openbare ruimte (met als risico dat de gedoogplicht van hoofdstuk 5 TW niet langer van 
toepassing is), zullen de Overheden Glasdraad hiervan op de hoogte stellen. De Overheden zullen in dat geval 
ten laste van de koper en op diens kosten een zakelijk recht vestigen ten behoeve van het glasvezelnetwerk 
van Glasdraad, welk zakelijk recht erop toeziet dat de koper en/of zijn rechtsopvolger het glasvezelnetwerk 
dient te gedogen, zodat ook na de overdracht van de desbetreffende grond, Glasdraad haar kabels en 
leidingen in stand kan houden en kan onderhouden. 

De Overheden zijn in haar publiekrechtelijke hoedanigheden, niet aansprakelijk jegens Glasdraad voor 
tekortschieten onder deze overeenkomst, indien dit het gevolg is van een handelen of nalaten van de 
Overheden waartoe zij op grond van het publiekrecht is gehouden en indien zij op het tijdstip van het 
aangaan van deze overeenkomst dit niet had kunnen voorzien. 

5.3 Netwerkadministratie en afwijkende ligging 
Partijen zijn zich ervan bewust dat als gevolg van technische of bodem gerelateerde oorzaken, gedurende de 
uitvoering van de aanleg het noodzakelijk is om delen van het netwerk op een andere locatie te realiseren 
dan de locatie zoals weergegeven (in de bijlage van) het relevante instemmingsbesluit, vergunning en/of 
ontheffing. De Overheden en Glasdraad zullen zo spoedig mogelijk met elkaar vaststellen of er sprake is van 
een afwijkende ligging ten opzichte van het relevante instemmingsbesluit, vergunning en/of ontheffing. De 
Overheden zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Glasdraad om de voor deze 
afwijkende ligging (alsnog) de benodigde instemming, vergunning en/of ontheffing vast te stellen zodat 
Glasdraad in staat is om de eigendomsregistratie van haar glasvezelnetwerk vast te kunnen leggen. 

5.4 PR en communicatie 
Partijen zullen bij ondertekening van dit convenant een in goed overleg op te stellen persbericht doen 
uitgaan. Partijen zullen op nader uit te werken wijze samenwerken ter zake van publiciteit rondom de 
beoogde aanleg van het glasvezelnetwerk. De Overheden zullen geen direct praktische taken hebben in de 
PR en communicatie van Glasdraad. 

5.5 Overdracht 
Glasdraad kan dit convenant en de rechten en verplichtingen die daaruit volgen overdragen aan een aan haar 
gelieerde groepsvennootschap als bedoeld in artikel 2:204 B BW. De Overheden verlenen bij deze haar 
goedkeuring aan een dergelijke overdracht onder de voorwaarde dat de overnemende groepsmaatschappij 
de verplichtingen van Glasdraad volgend uit dit convenant zonder voorbehoud overneemt. De overdracht en 
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de invulling van de hiervoor genoemde voorwaarde wordt vormgegeven door middel van een schriftelijke 
bevestiging aan de Overheden door Glasdraad en de betrokken groepsmaatschappij. 

5.6 Vertrouwelijkheid 
Actieve openbaarmaking van het convenant dient achterwege te blijven. Openbaarmaking vindt uitsluitend 
plaats naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur en 
voor zover de Wet openbaarheid bestuur zich niet daartegen verzet. 

Indien de Overheden beslissen om een gedeelte van het convenant openbaar te maken, dientdit gedeelte 
eerst ter kennisgeving aan Glasdraadte worden voorgelegd, voordat het openbaar wordt gemaakt. Bij 
openbaarmaking van het convenant zonder voorafgaande kennisgeving, kan Glasdraad zich direct tot de 
rechter wenden met het verzoek om de openbaarmaking te schorsen. 

5.7 AVG 
Voor zover Partijen in het kader van het Convenant persoonsgegevens in de zin van de Algemene 
verordening gegevensbescherming verwerken, worden Partijen aangemerkt als zelfstandig 
verwerkingsverantwoordelijken. Partijen zullen elk hun respectieve verplichtingen in het kader van de 
toepasselijke regelgeving nakomen. 

5.8 Geen aanlegverplichting en looptijd convenant 
Dit convenant kan op geen enkele wijze worden uitgelegd als een verplichting voor Glasdraad om het 
glasvezelnetwerk aan te leggen, voort te zetten en/of (geheel of gedeeltelijk) af te ronden. 

Indien niet binnen twee jaar na ondertekening van het Convenant is gestart met de aanleg van (een gedeelte 
van) het netwerk, eindigt dit convenant van rechtswege en zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. 
Glasdraad zal de gemeente op regelmatige basis informeren over de voortgang van de (voorbereiding van 
de) aanleg van het glasvezelnetwerk en in het geval van vertraging, in welke mate en door welke oorzaken 
deze vertraging wordt veroorzaakt. 

Dit convenant eindigt van rechtswege op 31 december 2028 (vier jaar na de verwachte realisatie op basis van 
huidige planning) of zoveel eerder als het netwerk is uitgerold. 

5.9 Staatssteun 

5.9.1 

Glasdraad zal geen staatsteun ontvangen, in welke vorm dan ook. De tussen Partijen gemaakte afspraken in 
dit convenant betreffen volgens Partijen geen staatsteun. 

5.9.2 

Indien in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat één of meerdere tussen Partijen gemaakte afspraken 
worden gekwalificeerd als staatssteun, zal Glasdraad het als staatssteun gekwalificeerde bedrag aan de 
Overheden en/ of overheidsinstantie onverkort terugbetalen 

5.9.3 

De Overheden zullen geen staatssteun verstrekken aan de overige betrokkene(n) bij de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in het buitengebied van het gebied, zoals bewoners en/ of aannemers. Indien de 
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Overheden deze bepaling overtreden zullen de Overheden aan Glasdraad de werkelijke geleden directe 
schade die Glasdraad dientengevolge lijdt aan Glasdraad vergoeden. 

5.10 Vakkundigheid en certificeringen aannemers 
Glasdraad garandeert dat de uitvoerende aannemer(s) vakkundige partijen zijn met veel ervaring in het 
aanleggen van glasvezel infrastructuren en dat ze gecertificeerd zijn met de marktconforme certificaten zoals 
VCA. 

5.11 Jurisdictie en toepasselijk recht. 

Op dit convenant is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te ’s-Gravenhage. 

---- HANDTEKENINGENPAGINA VOLGT ----
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Getekend in tweevoud te Terneuzen op 24 maart 2022 

Namens Glasdraad B.V. Namens de gemeente [Hulst] 

Namens Glasdraad B.V. Namens de gemeente Sluis 

Namens de gemeente Terneuzen Namens de Provincie Zeeland 

Namens het Waterschap Scheldestromen 
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HetsnelleglasvezelnetwerkvoorhetbuitengebiedvanNederland

ANNEX A COMMUNICATIEPLAN 
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Supersnel internet in het buitengebied 

Communicatiemiddelen 
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Uitgangspunten 

• 

• Toekomstvast en snel glasvezel voor iedereen die 

meedoet Een aanmelding is compleet met twee 

contracten: 

• Contract met Glasdraad (voor de fysieke glasvezelaansluiting) 

• Contract met een dienstenaanbieder (voor tv, internet, telefonie) 

Vertrouwelijk 
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Annex B Begrippenlijst 

Aangesloten adres Adres welke wordt voorzien van een glasvezelaansluiting (HC) 

BA Buitengebied Aansluiting, hier is enkel een traditionele koperverbinding van 
KPN beschikbaar en er is geen sprake van een COAX of glasvezelaansluiting 

Coördinator De Coördinator van de Overheden vormt de schakel tussen de interne 
organisatie van de betreffende overheid en de interne organisatie van 
Glasdraad. Dit met uitzondering van zaken die het dagelijkse - en praktische 
toezicht op de werkzaamheden betreft. 

EVP Eindverdeelpunt, ondergronds verdeelpunt voor 12 tot 48 aansluitingen 

FttH Fiber to the Home, een huisaansluiting 

FttO Fiber to the Office, een bedrijfsaansluiting 

FTU Fiber Termination Unit, kastje in de woning waarin de glasvezel wordt 
afgemonteerd. Het demarcatiepunt (scheidingsvlak) van Glasdraad 

HP Homes Passed, een adres die geen aansluiting krijgt en waarvoor de 
infrastructuur (buis of kabel) op erfgrens of bij de gevel wordt gelegd. De 
bewoner heeft geen toestemming gegeven voor het realiseren van een 
aansluiting in de woning 

HC Homes Connected, de FTU is in de woning afgemonteerd 

HA Homes Activated, de bewoner/gebruiker van het pand heeft een digitale 
dienst afgenomen van een serviceprovider die aangeboden wordt over het 
netwerk van Glasdraad 

Inboetmateriaal Gebroken straatwerk, vul- en straatzand, brekerzand, zwarte grond voor de 
bermen 

PoP Point of Presence in de vorm van een LC (betonnen kast van max 15m3) of 
WP (straatkast, zie KPN kasten in het straatbeeld) 

Toezichthouder De toezichthouder van de Overheden controleert of de praktische aanleg van 
het netwerk plaatsvindt conform het convenant en de afgegeven 
instemmingen, vergunningen en/of verordeningen. . 

WP Wijkpunt (straatkast) 

WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 
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Overzichtskaart scope Zeeuws-Vlaanderen 
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De ondergetekenden

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te's-Gravenhage,
vertegenwoordigd door de minister van lnfrastructuur en Waterstaat, namens deze,

ProRail B.V. (ProRail), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het

Moreelsepark 3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Gemeentelijk Platform Kabels &. Leidingen (GPKL), gevestigd te Ede, kantoorhoudende te

Ede aan de Galvanistraat 1 (6716 AE), rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

KPN 8.V., statutair gevestigd te Rotterdam aan de Wilhelminakade 123 (3072 AP), en

Reggefiber ttH B.V statutair gevestigd te Rijssen aan de Reggesingel l2 (7461 BA),

rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Eurofiber Nederland 8.V., statutair gevestigd te Maarssen aan de Safariweg 25-31 (3605

MA), te dezen vertegenwoordigd door 

VodafoneZiggo 8.V., statutair gevestigd te Utrecht aan de Boven Vredenburgpassage 128

(3511 WR), rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

De heer M.A. Andriessen, directeur van de vereniging Nlconnect, gevestigd te Den Haag,

rechtsgeldig gevolmachtigd door 

Stichting Fiber Carrier Association (FCA), gevestigd te Wapenveld aan de Euverweg 1 (8191

LG), rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Hierna genoemd "Partij" en tezamen genoemd "Partijen"
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a

Overwegingen

Partijen onderschrijven het belang van hoogwaardige openbare elektronische
communicatienetwerken voor de economie en de concurrentiepositie van
Nederland op het gebied (van de uitrol) van breedband. Een verzoek tot
verwijdering van Ongebruikte kabels dient niet te leiden tot kapitaalvernietiging
van voorzieningen die geschikt en nodig zijn voor breedband en in de toekomst
daarvoor nog gebruikt zullen worden.

Partijen onderschrijven het belang dat de grond die bestemd is voor openbaar
gebruik efficiënt wordt gebruikt en zoveel mogelijk vrij is van objecten die het
algemeen belang niet (meer) dienen. Partijen stellen zich ten doel om wederzijds
kostenbesparend te werken. De Netbeheerder doet dit door het gebruik urn i¡"
grond met ongebruikte kabels zoveel als mogelijk te beperken, tãrwijl de
Gedoogplichtige toeziet op het efficiënt gebruik van de grond. partijen wensen als
zodanig voorspelbaar te handelen tegenover elkaar. Die doelstelling kan worden
vertaald in het volgende adagium: 'niet liggen zonder reden, niet vãrwijderen
zonder reden'.

Het adagium 'niet liggen zonder reden, niet verwijderen zonder reden, dient te
leiden tot een balans tussen (toekomstig) gebruik van de kabels en belang van de
Gedoogplichtige bij verwijdering. onnodige graafoverlast dient te worden
voorkomen ten behoeve van burgers en het bedrijfsleven. Vanuit deze gedachte
worden in dit document concrete uitvoeringsafspraken gemaakt (hierna: UVOT).

Voor de Netbeheerder houdt het adagium in dat hij actief beleid voert om kabels
die niet meer in gebruik zijn, en kabels waarvan de verwachting is dat ze nooit in
gebruik genomen zullen worden, te verwijderen.

voor de Gedoogplichtige houdt het adagium in dat hij streeft naar
overeenstemming met de Netbeheerder over de redelijkheid van het verzoek tot
verwijderen.

Partijen nemen in aanmerking dat de UVOT wordt ondersteund door het Ministerie
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1.3.

1.4.

1.5.

1. Definities

1.1 Gedoogplichtige: degene op wie de gedoogplicht rust conform artikel 5.2 van de

Telecommunicatiewet.

1.2. Kabels: kabels als bedoeld in artikel 1 .1 van de Telecommunicatiewet.

Netbeheerder: een aanbieder van een openbaar elektronisch

communicatienetwerk als bedoeld in artikel 5.1 jo. artikel 1.1 van de

Telecommunicatiewet.

Ongebruikte kabel(s): ongebruikte kabel(s) die langer dan een aaneengesloten
periode van 10 jaar geen deel van een openbaar elektronisch

com m u nicatienetwerk heeft c.q. hebben u itg emaa kt.

Plangebied: gebied van de Gedoogplichtige dat de percelen omvat waarbinnen

activiteiten gaan worden uitgevoerd en waarvoor de Gedoogplichtige een Verzoek

tot informatie doet.

1.6. Verwijderingsgebied: (deel van) het Plangebied waarvoor de Gedoogplichtige een

Verzoek tot Verwijderen doet.

1.7 Verwijderingsmaatregel: het verwijderen van de Ongebruikte kabel(s) en daarbij

behorende werken, i n het Verwijderi n gsg ebied.

1.8 Verzoek tot informatie (VTl): brief aan de Netbeheerder waarin de

Gedoogplichtige (i) informatie geeft over het project waar activiteiten worden
verricht en (ii) verzoekt om informatie over de status van de kabels binnen het

Plangebied.

1.9. Verzoek tot Verwijderen (VTV): een verzoek tot het verwijderen van Ongebruikte
kabels.
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2. Reikwijdte

Voor de begrippen 'kabels' en 'redelijk verzoek' wordt uitgegaan van het wettelijk
kader van artikel 1.1 en artikel 5.2, negende rid, Telecommunicatiewet (Tw). De in
de toelichting op artikel 5.2, negende lid, Tw genoemde criteria zijn niet-limitatief;
er kunnen ook andere overwegingen of situaties zijn die aanleiding vormen voor
het opruimen van ongebruikte kabels, in onderling overleg.

Partijen hebben uitdrukkelijk niet de intentie de wettelijke verplichtingen of de
mogelijkheden die de Tw biedt te verruimen en/of te beperken, maar om
gezamenlijk afspraken te maken waarmee het proces van art. 5.2, negende lid, Tw
wordt gestructureerd en efficiënt verloopt. De afspraken richten zich op de
concretisering van een proces dat ofwel gestart wordt door de Netbeheerder,
ofwel op verzoek van een Gedoogplichtige, met als doel Ongebruikte kabels te
verwijderen. De afspraken laten de verplichtingen van de artikelen 5.8 en 5.9 Tw
onverlet.

Het staat de Gedoogplichtige vrij een derde te machtigen de afspraken
voortvloeiende uit de uvor namens hem uit te voeren. De Gedoogplichtige
verstrekt de Netbeheerder een afschrift van de machtiging, opdat inzicht in de
reikwijdte van de volmacht bestaat.

De Gedoogplichtige verplicht zich om de opdrachtnemers van de Gedoogplichtige
te laten werken conform de UVOT.

2.5 De Gedoogplichtige en de Netbeheerder kunnen de uvor van toepassing
verklaren op projecten die in samenwerking met andere (regionale) overheden
worden gerealiseerd, mits de (regionale) overheden hiermee eveneens volledig
mee hebben ingestemd.
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3. lnformatie-uitwisseling en beoordeling

3.1. lndien de Gedoogplichtige en/of een derde voornemens is om een activiteit uit te

voeren in het Plangebied, kan de Gedoogplichtige een VTI zenden aan de

Netbeheerder. Het VTI omvat in ieder geval:

. een omschrijving van het project met het Plangebied;
o het beoogde Verwijderingsgebied;
¡ de aard van de werkzaamheden;
¡ de voorgenomen planning.

3.2 De Netbeheerder levert binnen een termijn van tien werkdagen na dagtekening

van het VTI de volgende informatie aan de Gedoogplichtige, tenzij Partijen

onderling een andere termijn overeenkomen:
¡ de Ongebruikte kabels die zich binnen het Plangebied bevinden;
¡ de technische geschiktheid van de Ongebruikte kabels voor breedbandige

toepassingen;
o informatie dat een Ongebruikte kabel binnen afzienbare tijd (weer) deel uit

zal gaan maken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, en,

. eventueel de te verwachte kosten die een Verwijderingsmaatregel met zich

brengt voor de Netbeheerder.

3.3. Op basis van de aangeleverde informatie kunnen de Gedoogplichtige en de

Netbeheerder in overleg treden met het doel overeenstemming te bereiken over

het verwijderen of laten liggen van Ongebruikte kabels.

3.4 De Gedoogplichtige beoordeelt, aan de hand van de op grond van artikel 3.2van
dit UVOT door de Netbeheerder aangeleverde informatie, of de Ongebruikte
kabels blijven liggen of dat een VTV wordt ingediend. De Gedoogplichtige kan

nadere informatie opvragen bij de Netbeheerder.
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4. Verzoek tot verwijderen

4.1 De Gedoogplichtige die verwijdering van een ongebruikte kabel wenst, zendt de
Netbeheerder een VTV. Het VTV omvat in ieder geval:
a. een omschrijving van de Verwijderingsmaatregel;
b' voor zover bekend de planning (inclusief datum gereed) van het uitvoeren

van de Verwijderingsmaatregel;
c. een onderbouwing van het redelijk verzoek op basis van de verkregen

informatie en de overige omstandigheden.

4.2' lndien de Gedoogplichtige voornemens is een VTV te versturen met als doel om
een of meer ongebruikte kabels te laten verwijderen, terwijl uit de
informatieverstrekking van de Netbeheerder volgt dat deze verwijdering
ongewenst vindt, zendt de Gedoogplichtige eerst een concept-VTV aan de
Netbeheerder.

4.3. ln het geval de Gedoogplichtige aan de Netbeheerder een concept-VTv zendt als
omschreven in artikel 4.2, kan de Netbeheerder hierop binnen vijf werkdagen na
verzending van de concept-vTV reageren. Hierna kan de Gedoogplichtige een
definitieve VTV stu ren.
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5. Verwijderingsmaatregel en planning

Na ontvangst van het VTV verwijdert de Netbeheerder de Ongebruikte kabel

binnen twaalf weken als bedoeld in artikel 4.1,tenzij tussen de Partijen een andere

termijn en/of nadere voorwaarden wordt c.q. worden overeengekomen of tenzij

binnen de hiervoor genoemde twaalf weken anders voortvloeit uit een rechterlijke

uitspraak met inachtneming van artikel 6 van dit UVOT.

5.2. De Netbeheerder verwijdert de Ongebruikte kabels, tenzij met de Gedoogplichtige
wordt overeengekomen dat deze tot verwijdering overgaat, voor rekening en risico

van de Netbeheerder. ln voorkomend geval wordt deze afspraak als bijlage aan de

VTV aangehecht.

5.3. De Netbeheerder stelt de Gedoogplichtige door middel van een schriftelijke

melding, rekening houdend met plaatselijk geldende voorschriften, uiterlijk vijf
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden op de hoogte van het feit dat

met de uitvoering van de Verwijderingsmaatregel gestart zal worden. Dit laat

voorschriften krachtens andere wet- en regelgeving onverlet.

De Gedoogplichtige en de Netbeheerder zullen elkaar over en weer onvenruijld

schriftelijk informeren indien afwijkingen van de planning als bedoeld in het VTV

zijn te verwachten. De Gedoogplichtige en de Netbeheerder zullen in overleg

treden om de gevolgen hiervan voor de Gedoogplichtige en de Netbeheerder

zoveel mogelijk te beperken.

5.1

5.4

5.5. De Netbeheerder stelt de Gedoogplichtige op de hoogte van het feit dat de

Verwijderi ngsmaatregel is uitgevoerd.
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6. Geschillen

6-1. lndien tussen Partijen een geschil ontstaat over de interpretatie enlof de uitvoering
van de UVOT geldt de volgende procedure:
a. degene die meent dat een geschil bestaat, meldt dit onverwijld schriftelijk

aan de andere partlj;
b. partijen treden dan per omgaande in overleg en spannen zich in om te

komen tot een minnelijke oprossing van het betreffende geschil;
c. indien een geschil niet binnen een redelijke termijn in der minne kan

worden opgelost kan de Netbeheerder of de Gedoogplichtige het geschil
voorleggen aan de civiele rechter.

6.2 Artikel 6.1 laat de bevoegdheid van de Autoriteit Consument en Markt tot het
uitoefenen van toezicht op de naleving van artikel 5.2, negende lid, Tw onverlet.
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7. Overige bepalingen

7.1 lndien één of meer van de artikelen in de UVOT nietig zijn of in strijd blijken te zijn

met de Tw of jurisprudentie waarin deze artikelen worden uitgelegd, zullen Partijen

met elkaar in overleg treden en bevorderen dat de betreffende artikelen vervangen

wordt(en) door artikelen die daarmee niet in strijd zijn. De overige artikelen van de

UVOT blijven in een dergelijke situatie onverkort van kracht.

7.2 Partijen zullen informatie die zij van elkaar ontvangen in het kader van de

uitvoering van de UVOT en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of
redelijkerwijs kunnen vermoeden niet aan derden openbaren, zulks onverminderd

het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur of andere verplichtingen tot
openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of
een ander overheidsorgaan.

7.3. De UVOT treedt in werking op de dag van ondertekening door Partijen en wordt
aangegaan voor een periode van twee jaar. Partijen hebben de intentie om de

UVOT nadien te verlengen.

7.4. Partijen zullen de UVOT in hetvierde kwartaal van het laatste jaarvan de periode

van twee jaar evalueren of zoveel eerder als daartoe aanleiding is op grond van

een onherroepelijke rechterlijke uitspraak op grond van de Tw, of een wijziging van

de Tw.

7.5. De evaluatie resulteert in een conclusie over de ervaringen met de gemaakte

werkafspraken, mogelijke knelpunten en verbeterpunten. De verbeterpunten of
gesignaleerde tegenstrijdigheden zullen na onderlinge overeenstemming tussen

Partijen, tot wijziging van de bepalingen in de UVOT leiden.

7.6. lndien Partijen niet tot verlenging besluiten dan wel geen overeenstemming

bereiken over verlenging wordt uitvoering gegeven aan VTV's die reeds zijn

verzonden, conform de afspraken in de UVOT.

7.7 Een Netbeheerder of Gedoogplichtige is bevoegd de UVOT eenzijdig op te zeggen.

Voor eenzijdige opzegging dient de desbetreffende Netbeheerder of
Gedoog plichti ge de overige Netbeheerder(s) en Gedoog plichtigen hiervan

schriftelijk op de hoogte te stellen met inachtneming van een opzeggingstermijn
van drie maanden. Bij beëindiging behoudt de UVOT zijn werking voor VTV's die

reeds zijn verstuurd. lndien een Netbeheerder of Gedoogplichtige opzegt, blijft de

UVOT van toepassing ten aanzien van de overige Netbeheerder(s) en/of
Gedoogplichtigen.
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7.8. Op de UVOT en de uitvoering van de werkzaamheden is Nederlands recht van
toepassing.
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