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Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyclus?

Nee
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Portefeui[[ehouder wethouder Lok

Schriftelijke vraag

Volgens een artikel in BN DeStem en diverse publicaties op Social Media lijkt er een soort van
tweestrijd te zijn losgebarsten om de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Roosendaal te gaan
verzorgen. Nadat eerder "Buiten Gewoon Snel" de vergunning voor aanleg gekregen leek te hebben,
meldde zich ook "Glasvezel Buitenaf' als speler op deze markt. Er lijkt nu een ongewenste situatíe te
ontstaan waarbij de kans bestaat dat beide aanbíeders te weinig inschrijvingen krijgen om e.e.a.
rendabel te maken zodat er, in het meest ongunstige geval, helemaal geen glasvezel wordt aangelegd.
Daar is niemand bij gebaat; beíde aanbieders niet maar vooral ook onze inwoners in het buitengebied
niet. Wij hebben dan ook een aantal vragen aan de wethouder over de nu ontstane situatie.

L. Bent u bekend met de ontstane situatie en zo ja, wat vindt u daarvan?
2. Bij ons bestond de indruk dat de aanleg gegund was aan "Buiten Gewoon Snel". ls de vergunning

aan dit bedrijf inmiddels verleend? Zo nee, waarom nog niet?
3. Klopt het dat u voor de aanlegvan glasvezel in het buitengebied slechts aan één bedrijf vergunning

verleent of kan (en gebeurt) dat ook aan meerdere bedr'rjven? Graag een toelichting hoe u daar in
deze casus mee omgaat.

Wat betreft de inventarisatie van beíde partijen onder de doelgroep: bíj niet op elkaar afgestemde
inventarisaties naar de behoefte aan glasvezel ís de kans groot dat bij de tweede aanvrager ervan
wordt uit gegaan, dat de behoefte al eerder kenbaar is gemaakt en er daardoor niet meer gereageerd
wordt. Hierdoor zal de inventarisatie een lagere behoefte kunnen opleveren dan de werkelijkheid.

4. Ziet de wethouder het gevaar van verwarríng bij een dubbele inventarisatie en kan de gemeente
daar een bepaalde faciliterende en/of bemiddelende rol in spelen met als doel een helder
inventarisatieproces te kr'rjgen? Graag een nadere toelichting.

5' Keuzevrijheid is belangrijk voor de inwoners in het buitengebied. Kunt u bij het vervolgtraject
rekening houden met/sturen op de hoeveelheid providers en de te maken kosten voor inwoners?
Zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?

6. Gaat u interveniëren tussen beide bedrijven en zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Bent u bekend met de ontstane situatie en zo ia, wat vindt u daarvan?

Jo. Het college is groot voorstonder von de oonleg von breedbond in het buitengebied.
Omdat tot stond te brengen zijn gesprekken gevoerd met 5 potentiele partijen, wodrvon 4
conform de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse lnfrastructuren en VWOI
Voorschrift en Werkzaa m hede n Ondergrondse I nfrastructuren wi I de o o n Ie g ge n.

Een von deze portijen (Buiten Gewoon Snel) heeft een vergunning aongevraogd en gekregen
Nodot de aanvraag von de vergunning bekend werd hebben 3 ondere partijen loten weten
niet meer in te zetten op Roosendoal.

Bij wet (Telecommunicatiewet) is het recht von een gemeente ingeperkt en zijn we verplicht
om een bepoalde activiteit (groofrecht)te gedogen. Meerdere telecom aanbieders kunnen
netten oanleggen en ols gemeente moeten we de oonleg van glosvezel in openbare gronden

toestoon, voor zover ze voldoen aon de voorwoarden.

2. Bii ons bestond de indruk dat de aanleg Êegund was aan "Buiten Gewoon Snel". ls de
vergunninq aan dit bedriif inmiddels verleend? Zo nee, waarom nog niet?

De oongevroogde vergunninq oon Buiten Gewoon Snel is verleend

3. Klopt het dat u voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied slechts aan één bedriif
vergunning verleent of kan (en eebeurt) dat ook aan meerdere bedriiven? Graag een
toelichting hoe u daar in deze casus mee omgaat

Bij wet (Telecommunicotiewet) is het recht von een gemeente ingeperkt en is men verplicht
om een bepoalde øctiviteit (graofrecht)te gedogen. Meerdere telecom oanbieders kunnen
dan ook netten aonleggen en de gemeente moet de oonleg von glasvezel in openbare
gronden toestaon. Dot is een wettelijke plicht, waorbij de gemeenten geen invloed kon en
mog uitoefenen op de toriefstelling of voorkeur von de telecomoonbieders. Gemeenten
kunnen welvoorwoarden verbinden oon de wijze von uitvoering, moor kunnen het aansluiten
van woningen en bedrijven niet ofdwingen of belemmeren. Dat betekent don meerdere
vergunningen mogelijk zijn als ze aon de voorwaorden voldoen.

4. Ziet de wethouder het eevaar van verwarring bii een dubbele inventarisatie en kan de
gemeente daar een bepaalde faciliterende en/of bemiddelende rol in spelen met als doel
qen helder inventarisatieproces te kriigen? Graag een nadere toelichting.

Als een 2" portij, overigens zonder vergunning, ook een inventorisotie goot uitvoeren, kon dit
bij onze inwoners zeker tot verwarring leiden. Daorbij kan de vroog oon de orde komen of
andere initiotiefnemers oan de vergunningsvoorwaarden kunnen voldoen.
Zie verder het antwoord bijvraog 3.



5. Keuzevriiheid is belaneriik voor de inwoners in het buitengebied. Kunt u bii het
vervolgtraiect rekening houden met/sturen op de hoeveelheid providers en de te maken
kosten voor inwoners? Zo ia hoe? Zo nee. waarom niet?

Het is wettelijk bepaald dat gemeenten op geen enkele manier invloed mogen uitoefenen
over aan te bieden providers cq telecomaanbieders.
Zie het antwoord bij vraag 3.

6. Gaat u interveniëren tussen beide bedriiven en zo ia hoe? Zo nee. waarom niet?

De gemeente heeft geen bevoegdheden, anders dan het verstrekken van een vergunning tot
de aanleg, als voldaan wordt aan de voorwaarden.

wij h u iermee voldoende te hebben geinformeerd
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