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Ondenruerp Aanleg glasvezel buitengebied

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Verbraak

Schriftelijke vraag

Reeds vele malen heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst vragen gesteld over de aanleg van
glasvezel in het buitengebied van Roosendaal. De meest recente:

o raadsvragen art. 39 op 25-05-201,5
r schriftelijke vragen op 27-07-2016;
o schriftelijke vragen op 77 -0I-20I7 ;

r mondelinge vragen in de raadsvergaderingop 0L-07-201,7

De strekking van de vragen was steeds hoe de stand van zaken was met betrekking tot aanleg
glasvezel in het gehele buitengebied van Roosendaal en wat het tijdpad was om te komen tot
daadwerkelijke aanleg. In de Raad van 1 juli jl. antwoordde de portefeuillehouder mondeling
het volgende: [uit de notulen van de betreffende vergadering).

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Bedonkt de wethouder voor de beantwoording van de vragen. ln
jonuari 2016 hodden we ol eerder gevraogd naor de bekobeling in het buitengebied, de aonleg van glasvezel. U
gaf toen aon dot medio 2077 wellicht Roosendaal aon de beurt kon zijn. Nu blijkt uit de beantwoording dat u
medio 2076 dot Mabib al min of meer afgehoakt was. Wij vinden dot bijzonder jammer dat wij dat nu pos

horen. Onze vraag is eigenlijk wat is er sinds dot bericht medio 2076 gebeurd en wat heeft u nog gedoan om
toch Roosendaal bekabeld te krijgen in het buitengebied.

De heer VERBRAAK: Voorz¡tter, in de tussentijd is er heel veel gebeurd. lk zol dot nu hier allemaal niet herhalen.
Wat we nu in ieder geval al met de stond von heden opgepokt hebben is dat we binnen de regio nu met de
gemeentes somen goon zitten om te kijken of we ofspraken kunnen moken over de voorwoarden om door
Mobib de bekobeling in de glasvezel in het buitengebied oon te leggen. Dat is de stand van heden. Dus we
komen zeer binnenkort met de portefeuillehouders Economische Zoken bij elkaar en nemen zelf het initiatief
naar Mabib toe.

Inmiddels zijn we weer een half jaar verder en zijn we uiteraard zeer benieuwd naar de huidige
stand van zaken. Heel veel bewoners van het buitengebied zitten met smart te wachten. We
hebben dan ook enkele vragen:

1. Wat is de uitkomst van het overleg met de portefeuillehouders uit deze regio over dit
onderwerp? Graag een duidelijke samenvatting, met name over de afspraken m.b.t.
Roosendaal.

2. Heeft u inmiddels het toegezegde initiatief naar Mabib genomen en wat is de uitkomst
daarvan? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat u dat alsnog doen?

3. Hoe is het verdere tijdpad om te komen tot aanleg?
4. Zijn er nog andere relevante zaken te melden in dit dossier?

Namens de fracties van de Roosendaalse Lijst,
Cees fanssen, Charl Goossens en Eric de Regt.



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

7. Voor de aanleg van glasvezel trekt de gemeente Roosendaal bestuurlijk (en ambtelijk) samen op met de
gemeenten Breda, Moerdijk, Etten Leur en Zundert. De 5 gemeenten hebben op 24 mei 2017 binnen RWB
verband de intentie uitgesproken tot samenwerking in dit dossier.
Vervolgens is afgesproken dat gezamenlijk een uitvraag aan marktpartijen wordt voorbere¡d om
breedband (in welke vorm dan ook) aan te bieden in de buitengebieden. Daarbij zijn de volgende
voorwaarden vanuit de gemeenten aangegeven:
. er worden kostendekkende leges gehanteerd door de gemeenten
. er worden geen degeneratiekosten gehanteerd bij een garantieperiode van minstens 4 jaar op de

aanleg
¡ in gezamenlijk overleg wordt het toezicht op een efficiënte wijze ingericht
o de gemeenten hebben in hun verordeningen vastgelegd dat een minimale diepteligging van 60 cm

wordt vereist vanwege veiligheid en kwaliteit

Aan diverse marktpartijen is gevraagd of zij belangstell¡ng hebben om breedband aan te leggen, welke
potentie zijzien en onder welke voorwaarden zij aanleg mogelijk achten. Beg¡n oktober zijn gesprekken
gevoerd met 6 marktpartijen. Mabib heeft aangegeven dat haar standpunt t.a.v. de 60cm diepteligging
niet is gewijzigd en dat zij gemiddeld over Brabant 80% op 40cm hanteren en 2O%o op 60cm of dieper.

Om te komen tot een verfíjning van een plan van aanpak is eind november 2017 nader overlegd met 2

marktpartijen. Dit op basis van gevoerde gesprekken en benoemde uitgangspunten.
Beide partijen hebben te kennen gegeven interesse te hebben in de aanleg en hebben daarvoor in hun
plan van aanpak de door hen gewenste rol van de gemeente (en mogelijk die van derden) nader
omschreven. Denk daarbij aan het uitwerken en het uitzetten van de vraagbundel (daadwerkelijke
interesse peiling) én de planning van voorbereiding tot beoogde uitvoering.

Na selectie van de marktpartij vinden de volgende activiteiten plaats:
De globale planning van de marktpartijen (voor de 5 gemeenten) is als volgt:
- lnteressepeiling bij inwoners (info avonden) > Uitwerken van de vraagbundel duurt 2 à 3 maanden
- Het uitwerken van het net (engineering) > 2019 zou gestart kunnen worden >

- De uitvoering van de werkzaamheden waarvoor 2 jaar nodig is > werken van buiten naar binnen.

Eind januari / begin februari 20L8 zal daarover een bestuurlijk standpunt van de vijf gemeenten worden
gevormd.

2. Ja. Maar Mabib is afgevallen omdat zij het standpunt van dieptelígging niet wijzigen

3. Zie beantwoording vraag 1

4. Zoals u weet is het collegegrootvoorstandervan de aanlegvan breedband in het buitengebied. De
gemeente kan en mag dit echter niet zelf oppakken, anders dan faciliterend en enthousiasmerend.
Daarnaast lijkt krachtenbundeling in het buitengebied om breedband te realiseren een voorwaarde, want
sinds de privatisering moet de markt zorgen voor aanleg breedband en is het een afstemming van vraag,
aanbod en prijs (wet op de Telecom).

Hans


