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Onderwerp 
stand van zaken aanleg breedband West-Brabant december 2016 

Steenbergen; 6 december 2016 

Aan de Raad, 

De regio West-Brabant heeft de ambitie uitgesproken om het buitengebied van alle gemeenten te 
voorzien van een glasvezelnetwerk. Dit strookt volledig met uw en onze inzet tot aanleg van breedband 
in Steenbergen Sinds vorig jaar is er een bestuurlijke taskforce breedband in het leven geroepen die dit 
traject voor regio trekt. Via deze raadsmededeling informeren wij u over de laatste stand van zaken 
rond de aanleg van breedband in het buitengebied van West-Brabant. 

Mabib is één van de partijen die voornemens is breedband aan te leggen in het buitengebied van West-
Brabant. Mabib heeft aangegeven alle adressen in het buitengebied aan te willen sluiten. Het is de 
verwachting dat Mabib in het tweede kwartaal van 2017 kan starten met de aanleg. De verwachting is 
dat de totale aanleg in heel Noord-Brabant door Mabib zo'n 2 jaar zal duren. 
Mabib heeft aangegeven graag met de gemeenten afspraken te maken over de voorwaarden waaronder 
het netwerk in het buitengebied kan worden aangelegd. Hier is een algemeen eerste voorstel voor 
ontvangen van Mabib. Het college is voornemens om op korte termijn in gesprek te gaan met Mabib om 
deze voorwaarden te bespreken. 

Naast Mabib is er nog een partij die in een aantal gemeenten een breedbandnetwerk aan wil leggen. 
Deze partij, MiddenBrabantGlas, zal onder dezelfde voorwaarden als Mabib de gelegenheid worden 
geboden breedband aan te leggen in het buitengebied. Dit geldt ook voor eventuele andere partijen die 
interesse hebben om breedband aan te leggen in het buitengebied. 

We zullen u en de regio West-Brabant van-tíevoftJeringen op de hoogte houden. 
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