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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, art. 41) inzake openbare ruimte na aanleg glasvezel

Geachte heer Westbroek,
Op 26 juni 2022 heeft u schriftelijke vragen gesteld inzake het achterlaten van de openbare ruimte na
aanleg van het glasvezelnetwerk binnen onze gemeente door Open Dutch Fiber/T-Mobile. Onderstaand
treft u onze beantwoording aan.
Vraag 1
Heeft de gemeente Ridderkerk een toezichthouder aangesteld voor dit project?
Antwoord:
Voor het gehele project is, naast onze reguliere toezichthouders, een extra toezichthouder aangesteld
specifiek voor dit project.
Vraag 2
Zo ja, op welke manier zorgt de toezichthouder er voor dat T-Mobile de openbare ruimte weer hersteld
naar het gewenste kwaliteit van de openbare ruimte?
Antwoord:
Het herstel vindt plaats door de aannemer en wordt beoordeeld door de toezichthouder. Bedacht moet
wel worden dat dit toezicht zich beperkt tot de directe werkzaamheden en dat bestrating die door andere
oorzaken niet het gewenste niveau zou hebben hierbij niet betrokken wordt.
Vraag 3
Waar kunnen inwoners en ondernemers melding doen van een in hun ogen slecht achtergelaten
openbare ruimte?
Antwoord:
Via onze reguliere kanalen kunnen inwoners en ondernemers melding doen van mogelijke slechte staat
van het openbaar gebied. Indien deze slechte staat voortkomt uit de aanleg van het glasvezelnet wordt
de aanleggende partij hierop aangesproken en vindt herstel plaats.

Vraag 4
Is er voorafgaand aan het project een nulmeting uitgevoerd van de openbare ruimte waar de aanleg
plaats ging vinden?
Antwoord:
In de samenwerkingsovereenkomst is de procedure rond de opname van de aan te leggen tracés
opgenomen. Er vindt voorafgaand aan de werkzaamheden een opname plaats rond de betreffende
tracés.
Vraag 5
Wordt er tijdens en/of na afronding van het project nog een schouw gedaan door de gemeente?
Antwoord:
Lopende de werkzaamheden wordt vanuit de gemeente toezicht gehouden op de werkzaamheden. Na
afronding van een gedeelte van het totale project wordt in gezamenlijkheid met de aanleggende partij een
opname gedaan van de gerealiseerde tracés.
Vraag 6
Tot wanneer na afronding van het project kan de gemeente T-Mobile aansprakelijk houden voor
herstelkosten van de openbare ruimte?
Antwoord:
Tot 1 jaar na aanleg kan de gemeente ODF/T-Mobile aanspreken voor het herstellen van mogelijk
optredende schade in de tracés.
Vraag 7
Zijn er door de gemeente lessen te trekken uit dit project die herhaling wellicht kunnen voorkomen
wanneer KPN aan de slag gaat met de aanleg van glasvezel in Ridderkerk?
Antwoord:
Ook in de overeenkomst met de NEM/KPN is dezelfde procedure rond de aanleg vastgelegd. De aanpak
van mogelijk mindere kwaliteit van het openbaar gebied door andere redenen is een onderdeel van het
reguliere meerjarige onderhoud.
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