
Oijen, 24 mei 2020       

Betreft: schriftelijke vragen (artikel 41) over glasvezelnetwerk in Oss 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 

In 2019 heeft de gemeente Oss samen met het bedrijf E-Fiber geprobeerd de inwoners van Oss warm 
te krijgen voor aansluiting op het nog aan te leggen glasvezelnetwerk van E-Fiber. Het aanbod wat 
aan de inwoners werd voorgelegd betrof een aansluiting op het glasvezelnetwerk van E-Fiber en een 
abonnement voor internetdiensten bij een aantal geselecteerde providers.  
Ingaan op het aanbod van E-Fiber betekent voor veel mensen wijziging van internetprovider omdat 
bij de geselecteerde providers geen grote aanbieders zitten. Pas bij deelname van 30% van de 
inwoners zou E-Fiber overgaan tot aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Oss.  

Wethouder Frank den Brok heeft zich als wethouders sterk gemaakt om het glasvezelnetwerk van E-
Fiber in Oss gerealiseerd te krijgen onder andere door een brief te sturen naar de inwoners van Oss 
met daarin een oproep om in te gaan op de aanbieding van E-Fiber. 

In maart 2020 maakte E-Fiber bekend dat de aanleg van het glasvezelnetwerk in Oss definitief 
doorgaat, ondanks het feit dat de drempel van 30% niet in de gehele gemeente is gehaald, vooral in 
de ‘stad Oss’ was te weinig belangstelling. 

In maart 2020 heeft ook KPN bekend gemaakt de intentie te hebben om de kern van de gemeente 
Oss aan te sluiten op glasvezel (1).  

Naar aanleiding van bovenstaande stelt de SP de volgende vragen: 

1. Welke bedrijf gaat nu het glasvezelnetwerk in Oss aanleggen, is het E-Fiber of KPN NetwerkNL?  

2. Wordt er in de stedelijke kern van de gemeente Oss, ook wel de ‘stad Oss’ genoemd, een ander 
netwerk aangelegd dan in het buitengebied van de gemeente Oss? 

3. Waarom is het aanbod voor een KPN-glasvezelaansluiting en bijbehorend KPN-abonnement niet 
eerder aan de inwoners van Oss bekend gemaakt? Inwoners van Oss hadden dan een keuze 
gehad terwijl die keuze er in 2019 niet was. 

4. Sinds welk tijdstip is de gemeente Oss op de hoogte van interesse van KPN NetwerkNL om in Oss 
glasvezel uit te gaan rollen? 

5. Waarom pleit de gemeente Oss wel voor een aansluiting op het netwerk van E-Fiber en niet voor 
een aansluiting van KPN? 

6. Wordt het voor inwoners die een E-Fiber aanbod hebben geaccepteerd toen er nog geen keuze 
uit glasvezelaanbiedingen was, mogelijk om alsnog voor een KPN-abonnement te kiezen? 

 
Met vriendelijke groet, 
Jan van Kreij, namens de Socialistische Partij Oss 

(1) https://www.kpnnetwerk.nl/over-kpn-netwerknl/nieuws/nieuws/kpn-maakt-plannen-
glasvezelaanleg-oss-bekend/ 
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