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Onderwerp Gtasvezel Wouw kan sneller

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuittehouder Verbraak

Schriftelijke vraag

ln de afgetopen jaren zijn diverse vragen gestetd aan het Coltege over de aanteg van gtasvezel in

het buitengebied, met name voor de dropen. lnmiddets zien we in de omtiggende Gemeenten, zoats

Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Rucphen, dat het zeer snel gaat worden aangetegd.

Snetter dan in onze Gemeente.

Zie: http: / / www.breedbandbuitenq,ebiedrucphen.nl / actueel / en

https: / / www.qlasvezelbuitenaf .nl / deelqebied / brabontse-wal-en-halderberqe /

ln 2019 is de regio West-Brabant in zijn geheel aangestoten op het gtasvezetnet, in Roosendaal

moeten we wachten tot 2021. Hierin lijken we dus achter te lopen, hetgeen ons ats vestigingsptaats

voor bedrijven en nieuwe inwoners in het buitengebied een nadeet geeft t.o.v. de omtiggende

gemeenten.

ln Steenbergen en andere gemeenten wordt de nieuwe teidraad van de VNG (zie bijgaand)

gehanteerd. ln de leidraad wordt de mogetijkheid voor een afwijkende graafdiepte geopperd. Door

voor gtasvezetkabet in het buitengebied niet de standaard dieptetigging van 60 cm voor te schrijven

maar hiervoor 40 tot 60 cm aan te houden kan, votgens de VNG, een aanzientijke kostenbesparing

en tijdswinst worden gereatiseerd. De Wethouder gaf aan in de beantwoording op eerdere

raadsvragen dat Roosendaal niet witde afwijken van deze diepte. Zie:

https: / /www.bndestem.nl / roosendaal / roosendaals-buitenqebied-kri iet-in-2019-alsnos-

q,lasveze I- ab0a3 b2d 1 /

lnmiddets is er een groep bewoners buitengebied (Spettestraat e.o.) bereid om zich cottectief aan

te stuiten bij het initiatief vanuit Steenbergen. De leverancier van dit gtasvezetnetwerk is bereid

om de kabel door te leggen naar Wouw, mits de Gemeente Roosendaal dat toestaat. Begin juni

moet dit duidetijk zijn. Kosten per aanstuiting per perceet op de aangegeven diepte van 40-60 cm

zijn dan c.a. € 1800.



Wij weten niet precies wat de kosten per aanstuiting zijn in onze Gemeente. De wethouder geeft

in eerdere antwoorden een bedrag van € 1800 aan, echter kan het zijn dat de beoogd

geselecteerde partij door de extra graafdiepte een hogere rekening heeft per aanstuiting. ls dat

dan ook zo? Dat witten we graag weten.

Het tijkt ons een goede zaak wanneer we ats Gemeente streven naar een zo snet mogetijke

reatisatie van het breedband netwerk in het buitengebied, tegen zo taag kosten voor onze inwoners

en bedrijven.

Daarom heeft de fractie van de VLP de volgende vragen:

1. Wetke [everancier is gesetecteerd door de Gemeente en heeft de Gemeente Roosendaal zich al

verpticht via deze partij het breedband netwerk te laten leggen? Zo ja, waaruit btijkt dit?

2. Wat zijn de geschatte kosten per aanstuiting op deze diepte (60-80 cm) die de leverancier u kan

geven?

3. Volgens de VNG is het geen verplichting deze diepte te gebruiken. ls het mogetijk om, zoats in

de leidraad staat aangegeven, de diepte aan te passen tot 40-60 cm. Ktoppen dan voor

Roosendaal ook de geschatte kosten per aansluiting van € 1800 op deze diepte en kan het werk

dan ook snetter worden uitgevoerd door de gesetecteerde leverancier?

4. Bent u bekend met de teverancier van Steenbergen, die graag de bekabeling wil doorleggen

naar Wouw om daar tegen een duidetijke prijsstetting en snetter glasvezet aan te leggen? Zo

nee, bent u bereid om met deze leverancier in contact te treden?

5. Bent u het met de VLP eens dat een snellere en goedkopere aanleg van glasvezel gunstig

uitpakt voor bedrijven en inwoners van het buitengebied? Wat gaat u doen om dit te reatiseren?

Namens de fractie van de VLP

Arwen van Gestet



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Voor de aanleg van glasvezel trekt de gemeente Roosendaal bestuurlijk (en ambtelijk) samen op
met de gemeenten Breda, Moerdijk, Etten Leur en Zundert.
ln een raadsvraag en beantwoording daarvan op 8 januari jongstleden is de tussentijdse stand
van zaken toegelicht over het dossier aanleg glasvezel.

De 5 gemeenten hebben nog steeds de intentie tot samenwerking in dit dossier nadat MABIB
(Maatschappij Aanleg Breedband ln Brabant) voor een andere, dan de oorspronkelijke aanpak
heeft gekozen. Door de 5 gemeenten afgesproken om gezamenlijk een uitvraag aan
marktpartijen voorte bereiden om breedband (in welke vorm dan ook)aan te bieden in de
buitengebieden. Daarbij zijn de volgende voorwaarden vanuit de gemeenten aangegeven:
o er worden kostendekkende leges gehanteerd door de gemeenten
o 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
. 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 belangstelling hebben om breedband aan te leggen,
welke potentie zijzien en onder welke voorwaarden zij aanleg mogelijk achten.
Begin oktober 2017 zijn gesprekken gevoerd met 6 marktpartijen. Om te komen tot een
verfijning van een plan van aanpak is eind november 2OI7 nader overlegd met 2 marktpartijen.
Dit op basis van gevoerde gesprekken en benoemde uitgangspunten.

Die 2 marktpartijen 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 (daodwerkelijke interesse peiling onder de inwoners) én de planning van
voorbereiding tot beoogde uitvoering.
De globale planning, zoals aangegeven door de marktpartijen (voor de 5 gemeenten) is als volgt

o lnteressepeiling bij inwoners (info avonden) > Uitwerken van de vraagbundel duurt 2 à 3

maanden
o Het uitwerken van het net (engineering) > 2OL9 zou gestart kunnen worden >

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

ln de afgelopen periode zijn zaken verder uitgewerkt en afgestemd.
Er wordt nu geopteerd voor 1 marktpartij, wiens naam nog niet bekend kan worden gemaakt.
Er is geen verplichting aangegaan, wel wordt gewerkt aan een overeenkomst waarbij het
vernoemde onder de bovenste 2 bullits verder wordt uitgewerkt en later aan de raad wordt
voorgelegd.
ln juni zal naar verwachting het volgende standpunt van de vijf gemeenten worden gevormd en
zal daarna verdere communicatie naar de raad/raden en inwoners gaan plaatsvinden, met name
over de beoogde marktpartij en het plan van aanpak.

Het hoeft geen betoog dat het college van Roosendaal groot voorstander is van de aanleg van
breedband in het buitengebied. Het is aan de marktpartijen en 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 (Telecommunicatiewet) moet de markt zorgen voor



aanleg breedband en is het een afstemming van vraag, aanbod en prijs tussen marktpartij(en) en

haar (potentiele) klant(en).

2. Kosten voor een aansluiting/pakket zijn niet in te schatten, die variëren immers bij de diverse
marktpartijen en providers.

De aanlegkosten zijn per marktpartij verschillend, oplopend van kosteloos tot bedrag x.

Daarnaast zijn er door de consument maandelijkse vergoedingen te betalen voor de afname van
een pakket, die zijn gebaseerd op de keuze van het zenderaanbod en de internetsnelheden. ln
de afstemming tussen vraag en aanbod komt het dan al dan niet tot een overeenkomst tussen
marktpartij en consument.
De overeenkomst met de marktpartij, die de 5 gemeenten wil aangaan, zal naar verwachting
voor de inwoners en de bedrijven gunstig uitpakken.

3. Voor het leggen en liggen van kabels en leidingen in de gemeentegrond dient een vergunning te
worden aangevraagd en dient een marktpartij te voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden.
Door de raad zijn onder andere daarvoor de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse
lnfrostructuren) enVWOl (Voorwaarden werkzaamheden Ondergrondse lnfrastructuren)
vastgesteld. ln het daarin benoemde ondergrondse profiel voor kabels en leidingen is er sprake
van een gronddekking van 60 cm voor telecomkabels. Een en ander is ook gebaseerd op de

Nederlandse norm NEN 717t-I "Ordening van ondergrondse netten" voor diepteligging en

onderlinge afstand van kabels en leidingen. Niet alleen aanleg, maar ook bescherming en

onderhoud van kabels en leidingen wordt daarmee gereguleerd, ook in relatie tot andere
voorzieningen (zoals bomen, grasbetontegels en dergelijke) . Het is dus niet alleen een kwestie
van "snelle aanleg" maar ook zorg voor ordening, bescherming, instandhouding en onderhoud
aan voorzieningen.

4. De marktpartij in Steenbergen is bekend.
Glasvezel Buitenaf was voorheen MABIB (zools genoemd onder punt 7).Deze marktpartij heeft
aangegeven niet onder alle voorwaarden van Roosendaal en die van de overige 4 gemeenten te
willen aanleggen.

5. lnteresse bij inwoners en bedrijven (mede in relotie tot hun kosten voor aanleg en pakket) isin
beginsel het uitgangspunt voor vraagbundeling en interesse voor (gezamenlijke) aanleg van
welke marktpartij dan ook. Hopelijk is er snel inzicht te krijgen in de feitelijke interesse bij
inwoners en bedrijven én een match te vinden met de uitgangspunten van de marktpartij.
De behoefte aan helderheid en actie is duidelijk.

De 5 gemeenten zijn van mening dat er met de beoogde marktpartij op korte termijn
duidelijkheid kan worden verstrekt naar inwoners/bedrijven f raad over plan van aanpak en

kosten.
De overeenkomst met de beoogde marktpartij zal naar verwachting gunstig uítpakken voor
inwoners/bedrijven én sluit aan bij het streven van het college om een snel en goedkoop
gl te (laten) realiseren
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