
 

Motie 1 is met 30 stemmen voor (VLP, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Roosendaalse Lijst en dhr. 

Wezenbeek van de VVD) en 5 stemmen tegen (ChristenUnie en VVD met uitzondering van dhr. 

Wezenbeek) aangenomen.  

 

 

MOTIE 1 SNEL GLASVEZEL BUITENGEBIED NOODZAKELIJK 

 
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 22 november 2018 gehoord hebbende de 
beraadslagingen, 
 
 
Constaterende dat 

- Er sinds begin 2016 vanuit de gemeenteraad veelvuldig vragen zijn gesteld om de aanleg van 
glasvezel in het buitengebied te bespoedigen; 

- Uit de beantwoording van deze raadsvragen telkens blijkt dat er gesprekken worden gevoerd met 
(een) marktpartij(en), Zie: 
023 - Vraag en antwoord Roosendaalse lijst Aanleg glasvezel in hele buitengebied Roosendaal  
143 - 2017 Vraag en antwoord Roosendaalse Lijst - Glasvezel  
004-2018 Vraag en antwoord Roosendaalse Lijst- Aanleg glasvezel buitengebied   
079-2018 Vraag en antwoord VLP - Glasvezel in Wouw kan sneller  
127-2018 Vraag en antwoord VLP - Aanvullende vragen Glasvezel in Wouw kan sneller  
158-2018 Vraag en Antwoord VLP - Aanvullende vragen II Glasvezel in Wouw kan sneller  

- Het voeren van deze gesprekken tot nu toe geen concreet resultaat heeft opgeleverd en er 
daarom geen actuele planning kan worden gegeven voor de aanleg van glasvezel door een 
marktpartij (blijkens antwoord op de meest recente schriftelijke raadsvragen, door de VLP gesteld 
op 10 september jl.); 

- Inwoners uit het buitengebied zich verenigd hebben om bij de gemeente aan te dringen op de 
noodzaak van glasvezel in het buitengebied;  

-  
Overwegende dat 

- Het vasthouden aan een graafdiepte van 0,60 m een belemmerende factor lijkt te zijn bij de 
aanleg van glasvezel in het buitengebied in verband met de duurdere kosten die hieraan 
verbonden zijn; 

- De VNG in een handreiking breedband buitengebied gemeenten aanreikt dat het gedogen van 
een afwijkende diepteligging een concessiemogelijkheid kan zijn waar een grote besparing te 
halen is voor de netbeheerders;   

- Om uitrol van netwerken aantrekkelijk te maken voor netbeheerders, de randvoorwaarde met 
betrekking tot de graafdiepte derhalve zou moeten worden aangepast; 

- In omliggende gemeentes (w.o. Woensdrecht, Halderberge, Rucphen, Steenbergen) het glasvezel 
wordt aangelegd op een graafdiepte van 0,40 m; 

- Er interesse is vanuit diverse partijen om de aanleg van glasvezel ook voor de gemeente 
Roosendaal te realiseren op een graafdiepte van 0,40 m; 

- 80% van het glasvezel in Brabant wordt aangelegd op een graafdiepte van 0,40 m; 
-  

Van mening zijnde dat 
- Het buitengebied van de gemeente Roosendaal binnen afzienbare tijd de mogelijkheid moet 

kunnen krijgen om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk; 
- Vooral voor (agrarische) bedrijven snel internet van belang is en daarmee de aanleg van glasvezel 

een noodzaak; 
-  

Verzoekt het college 
- Bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied een graafdiepte van 0,40 m toe te staan; 

https://raad.roosendaal.nl/documenten/Schriftelijke-vraag/023-Vraag-en-antwoord-Roosendaalse-lijst-Aanleg-glasvezel-in-hele-buitengebied-Roosendaal.pdf
https://raad.roosendaal.nl/documenten/Schriftelijke-vraag/143-2017-Vraag-en-antwoord-Roosendaalse-Lijst-Glasvezel.pdf
https://raad.roosendaal.nl/documenten/Schriftelijke-vraag/004-2018-Vraag-en-antwoord-Roosendaalse-Lijst-Aanleg-glasvezel-buitengebied.pdf
https://raad.roosendaal.nl/documenten/Schriftelijke-vraag/079-2018-Vraag-en-antwoord-VLP-Glasvezel-in-Wouw-kan-sneller-2.pdf
https://raad.roosendaal.nl/documenten/Schriftelijke-vraag/127-2018-Vraag-en-antwoord-VLP-Aanvullende-vragen-Glasvezel-in-Wouw-kan-sneller.pdf
https://raad.roosendaal.nl/documenten/Schriftelijke-vraag/158-2018-Vraag-en-Antwoord-VLP-Aanvullende-vragen-II-Glasvezel-in-Wouw-kan-sneller.pdf


- Bij de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van glasvezel aandacht te hebben voor een 
tijdige en volledige communicatie richting inwoners. 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering,  
 
Namens, 
 
VLP, Arwen van Gestel 
Roosendaalse Lijst, Eric de Regt 
PvdA, Michael Yap 
CDA, Robert Breedveld 
D66, Harm Emmen 
GroenLinks, Christian Villée 


