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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 

Onderwerp Glasvezel 

 

Datum 

 

15 februari 2019 

 

Nummer 

 

RV-1911 

  

Steller vraag L. Cuijpers Fractie CDA 

 

Portefeuillehouder 

 

H. Verhees 

 

Steller 

  

T. van Otterdijk 

  

Datum afdoening 22 februari 2019 

 

Deze week lezen we in diverse media dat KPN in Deurne ook glasvezel wil aanleggen. 

De gemeente Deurne heeft, voor zover bekend, een overeenkomst gesloten met E-Fiber 

voor het aanleggen van een glasvezelkabel. Het CDA heeft de aanleg daarvan onder-

steund en hierin is het belangrijk dat het gehele grondgebied wordt bediend. De deel-

name onder de bevolking is groot genoeg om over te gaan tot het aanleggen daarvan. 

Door het aanpassen van de legesverordening is ook een tarief ontstaan wat meer recht 

deed aan de kosten voor de gemeente voor het te leveren werk voor zover het de ver-

gunningverlening betreft. Kortom er zijn stappen gezet om de solidariteit te bevorderen 

en iedereen de kans te geven de informatievoorziening via internet op peil te brengen en 

voor de toekomst te houden. 

De eerdere informatie van de zijde van het college van burgmeester en wethouders is te 

beperkt geweest om nu een goed beeld te kunnen krijgen bij de situatie, die zich nu aan-

dient. In verband hiermee liggen hebben wij de volgende vragen: 

 

Vraag en antwoord  

 

Vooraf 

Wij wijzen u op de raadsinformatiebrief (RIB-HV-1906) die op dinsdag 12 februari aan de 

gemeenteraad is aangeboden. In deze raadsinformatiebrief wordt de stand van zaken en 

de rol van de gemeente toegelicht. 

1. Op welke wijze dan wel wijzen heeft de gemeente vastgelegd dat er glasvezel 

kan worden aangelegd als het grondgebied van de gehele gemeente wordt 

bediend? 

Dit is niet vastgelegd. Een gemeente kan en mag een dergelijke verplichting niet vast-

leggen of opleggen. 

 

2. Zijn er mogelijkheden opgenomen om hiervan af te wijken en zo ja welke? 

Zie het antwoord op vraag 1. 

 

3. Wat is met E-Fiber afgesproken dan wel overeen gekomen met betrekking tot 

nieuwe kabelaars? 

Hierover zijn met E-Fiber geen afspraken gemaakt. Dit is ook niet mogelijk, omdat de 

gemeente geen partijen kan en mag uitsluiten van het aanleggen van een glasvezel-

netwerk. Zowel E-Fiber als KPN Netwerk NL heeft een aanvraag voor een instem-

mingsbesluit ingediend. Wij toetsen de aanvragen aan de wet- en regelgeving. Elke 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Deurne/8b187634-d97c-410d-a987-5c33a61e877a
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aanvraag instemmingsbesluit die hieraan voldoet, wordt door ons verleend. 

 

4. Is er een risico dat E-Fiber door veranderende marktomstandigheden als  

gevolg van de komst van KPN kan afzien van de algehele aanleg? 

E-Fiber heeft aan ons bevestigd dat zij doorgaan met de aanleg van het glasvezelnet-

werk, ook in de wetenschap dat KPN Netwerk NL een glasvezelnetwerk wil aanleggen 

in het grootste deel van de kern Deurne. We wijzen hierbij ook op dit persbericht van 

E-Fiber: https://bit.ly/2N3IoRU 

 

5. Heeft E-Fiber recht op een schadeloosstelling? 

Nee. 
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