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Onderwerp Stand van zaken gtasvezel in het buitengebied

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyclus?
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Beteidsterrein Economie

Portefeuitlehouder wethouder Lok

Schriftelijke vraag

U gaf eind vorig jaar aan dat Buiten Gewoon Snel glasvezel in het buitengebied zal gaan aanleggen. U

noemde het'extra mooi' dat uiteindelíjk een ondernemer uit de gemeente Roosendaal de klus op zich
mag nemen. Afgelopen vrijdag ontvingen we een bericht van een andere initiatiefnemer, Glasvezel
Buitenaf uit Almelo, die heeft aangegeven ook het Roosendaalse buitengebíed van glasvezel te willen
voorzien.

L. Wat is de stand van zaken m.b.t. de vergunningaanvraag van Buiten Gewoon Snel?

Glasvezel Buitenaf was met u ook in overleg over de aanleg van glasvezel in het buitengebied en stelt
nog een reactie van u te krijgen n.a.v. een overleg op 26 november 20j.8.

2. Kunt u aangeven of het klopt dat Glasvezel Buitenaf van u nog geen concrete reactie heeft
gekregen op hun inítiatief en wat is hiervan de reden?

3. ls het voor Glasvezel Buitenaf mogelijk om glasvezel in het buitengebied van Roosendaal ook
aan te leggen (als dus aan alle voorwaarden, vergunning, wordt voldaan), nu u eerder heeft
aangegeven dat Buiten Gewoon Snel de klus op zich mag nemen?

4. Acht u concurrentie wenselijk inzake de aanleg van glasvezel in het buitengebied?
5. Deelt u de mening van Buiten Gewoon Snel dat de kans bestaat dat er een situatie ontstaat

waarin zowel Glasvezel Buitenaf als Buiten Gewoon Snel een aantal inschrijvingen hebben,
maar beide niet genoeg om het rendabel te maken en dat er dan helemaal geen glasvezel in
het buitengebied komt?

6. Hoe ziet u nu het traject voor zich als het gaat om de aanleg van glasvezel in het buítengebíed?
Komt dit in 20tg van de grond en hoe ís uw rol in deze?

Alvast dank voor uw antwoorden.

MichaelYap, PvdA



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1-. Wat is de stand van zaken m.b.t. de vergunningaanvraag van Buiten Gewoon Snel?

De vergunning is verleend.

2. Kunt u aangeven of het klopt dat Glasvezel Buítenafvan u nog geen concrete reactie heeft
sekregen op hun initiatief en wat is hiervan de reden?

Een door Glasvezel Buitenof verstrekt (concept) convenant met door hun gestelde

voorwaorden op hoofdlijnen is ter kennisneming oongenomen.

Samenwerking met een morktportij op bosis von een convenont is niet aon de orde en dot is
de partij bekend. Er is immers een marktportij (Buiten Gewoon Snel)die een oonvroog heeft
ingediend en een glasvezelnet goot oonleggen onder de vigerende regels van de gemeente,

die ook door de raad zijn vostgesteld. Zools de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse
lnfrastructuren) en VWOI (Voorschriften Werkzoomheden Ondergrondse Infrastructuren).

Glasvezel Buitenof heeft overigens geen vergunningsoonvroog ingediend

3. ls het voor Glasvezel Buitenaf mogeliik om glasvezel in het buitensebied van Roosendaal ook
aan te legsen (als dus aan alle voorwaarden. vergunning, wordt voldaan), nu u eerder heeft
aangegeven dat Buiten Gewoon Snel de klus op zich mag nemen?

Bii wet (Telecommunicotiewet) is het recht vqn een gemeente ingeperkt en is de gemeente
verplicht om een bepoalde activiteit (graafrecht)te gedogen. Meerdere telecom oanbieders
kunnen netten oonleggen en moeten we de aonleg von glosvezel in openbare gronden

toestoan.

De gemeente kun wel voorwaarden verbinden aan de wijze von uitvoering. Het gaot doorbij
onder ondere om: een voorspelbøre plonning (planningen op elkoor ofstemmen, niet te veel
werkploegen tegelijk, somenwerken in trocé woor mogelijk, volgtijdelijkheid von

werkzoamheden), kwolitotief goede oanleg (route, verdichting), veilige aonleg (ofzetting,
verkeersveiligheid), minimalisering van de overlost voor de bewoners, instellingen en

ondernemers en voorkomen von schode oqn personen en goederen.

4. Acht u concurrentie wenseliik inzake de aanleg van glasvezel in het buitengebied?

Het is niet relevont of de gemeente het wenselijk vindt of niet, ols portijen voldoen oan de

voorwaarden is de gemeente verplicht de werkzoomheden voor de oanleg toe te staon. (zie

ook het antwoord op vroog 3)

5. Deelt u de menins van Buiten Gewoon Snel de kans bestaat dat er een situatie ontstaat
waarin zowel Glasvezel Buitenaf als Buiten Gewoon Snel een aantal inschriivingen hebben,
maar beide niet genoeg om het rendabel te maken en dat er dan helemaal geen glasvezel in
het buitensebied komt?

Het zou een onwenselijke uitkomst zijn, mqor de kans bestaat



6. Hoe ziet u nu het traiect voor zích als h saat om de aanles van slasvezel in het
buiteneebied? Komt dit in 201.9 van de srond en hoe is uw rol in deze?

De gemeente heeft een vergunning afgegeven voor Buiten Gewoon Snel, die hebben

oongegeven in 2079 het buitengebied te willen voorzien van glasvezel.. Of een andere partij
een vergunning aonvroogt is onbekend, evenmin is bekend of een eventuele oanvroog von

een 2" pdrtij voldoet oon de eisen en voorwoorden van de AVOI (Algemene Verordening

Ondergrondse lnfrastructuren) en VWd (Voorschriften Werkzoamheden Ondergrondse

lnfrastructuren).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd
Het Wethoude IS,

Economie, Vergunningen en Bereikbaarheid en Mobiliteit


