RAADSINFORMATIEBRIEF
Onderwerp:

Glasvezel

Registratienummer:

00601113

Datum:

21 december 2016

Portefeuillehouder:

W.A. Verhees

Steller:

M. Kanters

Nummer:

RIB-HV-1692

Geachte heer, mevrouw,
In januari van dit jaar heb ik u voor het laatst geïnformeerd over de aanleg van glasvezel
in het buitengebied (RIB-HV-1606 van 22 januari 2016). In die raadsinformatiebrief heb
ik u gemeld dat de Maatschappij voor de Aanleg van Breedband in Brabant (Mabib) een
lening van 35 miljoen euro had ontvangen uit het Breedbandfonds. Dit fonds is door de
provincie Noord-Brabant in het leven geroepen om de realisatie van glasvezelnetwerken
te bespoedigen. De verwachting was toen dat Mabib in de loop van dit jaar zou kunnen
starten met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Deurne en andere gemeenten in de regio. In deze raadsinformatiebrief licht ik toe waarom de aanleg van glasvezel
nog niet is gestart.
De gemeente Deurne wil graag glasvezel voor haar inwoners. Zowel voor de kernen van
Deurne als voor het buitengebied. De gemeente legt zelf geen glasvezel aan. Dit gebeurt
door bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. De gemeente is dan ook afhankelijk van
marktpartijen uit de glasvezelbranche.
Samenwerking gemeenten
Om een glasvezelnetwerk gerealiseerd te krijgen is schaalgrootte een belangrijk aspect.
Indien er een groter netwerk gerealiseerd kan worden, is dit interessanter voor de
marktpartijen. Om deze reden werken we samen met diverse andere gemeenten uit de
regio. In juli is er een bestuurlijke en ambtelijke werkgroep opgericht om het proces van
de aanleg van glasvezel te begeleiden. Samen onderzoeken we de mogelijkheden en
spreken we af onder welke voorwaarden een netwerk gerealiseerd kan worden.
Mabib heeft afgezien van lening Breedbandfonds
Zoals aangegeven, was Mabib voornemens om een lening af te sluiten bij het Breedbandfonds. Verder heeft Mabib aan de gemeenten verzocht of zij de legeskosten voor de aanleg van het glasvezelnetwerk konden verlagen. Dit hebben de gemeenten gedaan, ook
uw raad heeft hiermee ingestemd. Door het aanvragen van de lening bij het Breedbandfonds en verlaging van de leges was er een reële kans dat Mabib eind 2016 zou starten
met de realisatie van een glasvezelnetwerk. In oktober heeft Mabib echter aangegeven
geen gebruik meer te willen maken van de lening van het Breedbandfonds. Hiermee
kwam de samenwerking met Mabib onder druk te staan. Er werden namelijk door Mabib
aangepaste voorwaarden gesteld die nadelige gevolgen hadden voor de deelnemende
gemeenten.
Mogelijkheden om glasvezelnetwerk gerealiseerd te krijgen
Momenteel zijn we zowel binnen gemeente Deurne, als samen met de gemeenten uit de
regio aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn om een glasvezelnetwerk gerealiseerd
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te krijgen. Mabib is hierbij nog steeds een partij waarmee we samen willen werken bij de
aanleg van een glasvezelnetwerk. Onlangs zijn bestuurders uit de regio bij elkaar gekomen om de aangepaste voorwaarden van Mabib te bespreken. Er wordt getracht een
gemeenschappelijk standpunt in te nemen richting Mabib. Mochten Mabib en de gemeentes er samen uitkomen, dan staat er niets meer in de weg om een glasvezelnetwerk te
realiseren in de buitengebieden. Als gemeente Deurne bekijken wij momenteel ook of er
mogelijk een andere marktpartij is uit de glasvezelbranche die in Deurne een glasvezelnetwerk wil aanleggen. Dat doen we naast de gesprekken die we voeren met de regiogemeenten over aanleg door Mabib.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeer ik u daar opnieuw over.

Wethouder
W.A. Verhees
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