Beantwoording raadsvraag

Onderwerp

Glasvezel

Datum

26-04-2017

Nummer

RV-1721

Steller vraag

B. Munsters/E. van Kampen

Fractie

CDA

Portefeuillehouder

H. Verhees

Steller

Datum afdoening

11-05-2017

Vraag
Woensdag 26 april 2017 werden we verrast door het bericht in het Eindhovens Dagblad
dat in zeven plaatsen rond Deurne glasvezel aangelegd gaat worden. Het betreft Asten,
Cranendonk, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nunen, Someren en Son en Breugel.
Deurne schittert hier door afwezigheid.
De wethouder heeft verschillende keren gezegd dat hij er mee bezig was. Daarom de
volgende vragen:
1. Heeft de gemeente Deurne meegedaan met initiatief van de omliggende gemeenten?
Ja, we hebben meegedaan met het initiatief. Gezamenlijk met omliggende gemeenten zijn de mogelijkheden van de realisatie van een glasvezelnetwerk in de
verschillende gemeenten onderzocht. Hiervoor heeft op zowel bestuurlijk- als
ambtelijk niveau op verschillende momenten overleg plaatsgevonden.
2. Zo ja, waarom blijft Deurne dan achter bij de anderen?
De uitgangspunten van de in het artikel genoemde gemeenten zijn anders dan die
van de gemeente Deurne. In betreffende gemeenten zijn veelal de kernen eerder
al verglaasd. Daar verglazen ze nu alleen het buitengebied. In Deurne zijn de kernen nog niet verglaasd. De insteek is om in Deurne zowel de kernen als het buitengebied te verglazen. Derhalve is de businesscase voor Deurne anders dan voor
de omliggende gemeenten.
Tevens zijn er door de partij die glasvezel gaat realiseren in de omliggende gemeenten, MABIB, voorwaarden gesteld ten aanzien van de technische uitvoering
van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Deze voorwaarden komen niet overeen
met de in Deurne geldende regelgeving ten aanzien van de realisatie van ondergrondse netwerken.
3. Zo neen, welke motieven hebben ten grondslag gelegen aan het niet meedoen?
Zie het antwoord op vraag 2
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4. Blijft Deurne als een witte vlek over in Zuid-Oost Brabant?
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Deurne geen witte vlek blijft in
Zuidoost Brabant. Op dit moment zijn we in gesprek met een partij die gespecialiseerd is in de realisatie van glasvezelnetwerken. We onderzoeken wederzijds de
mogelijkheden om een glasvezelnetwerk te realiseren. Daarbij is, zoals aangegeven, de insteek om zowel de kernen als het buitengebied te verglazen. Het is nu
nog te vroeg om de naam van deze partij al te kunnen noemen.
5. Zo ja hoe wordt de opgelopen achterstand ingelopen en hoe wordt opgelost?
Zie het antwoord op vraag 4
6. Zo neen, wat zijn de problemen?
Zie het antwoord op vraag 4
7. Wanneer kunnen wij resultaten tegemoet zien van het college inzake de besluitvorming?
Ambtelijk zijn de voorbereidingen in volle gang om het dossier rijp te maken voor
collegebehandeling. Als het college een besluit heeft genomen wordt u door middel van een raadsinformatiebrief hiervan in kennis gesteld.
8. Wanneer start in Deurne de aanleg en zal die gerealiseerd zijn?
Dit hangt enerzijds af van de voortgang van de gesprekken die we voeren met de
beoogde partij. Wij hopen hier zo snel mogelijk uit te komen, maar zorgvuldigheid
is ook belangrijk. We willen goede afspraken maken, die goed zijn voor Deurne en
onze inwoners en ondernemers. Verder geldt dat een marktpartij (glasvezelonderneming) pas start met de realisatie van een netwerk als het minimaal aantal
abonnees wordt gehaald om de businesscase voor de glasvezelonderneming rendabel te maken.
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