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Geachte heer Lambers,

In uw bovengenoemde brief heeft u vragen gesteld over de aanleg van glasvezel in het
buitengebied van Steenbergen. Na een korte inleiding hebben we uw vragen hieronder
herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons antwoord daarop.

Inleiding:
In februari 2018 is een samenwerkingsovereenkomst is gesloten tussen de Brabantse
Walgemeenten

en

Glasvezel

Buitenaf.

Aansluitend

heeft

Glasvezel

Buitenaf de

vraagbundeling gestart, die op de einddatum tot voldoende deelname leidde. De minimale
deelname moest 500Zo zijn, er is T\,50Zo deelname gerealiseerd. Op dit moment wordt de
aanleg van glasvezel in het buitengebied van de Brabantse Walgemeenten voorbereid.

Vraag ļ; Welke ondernemers en/ of andere partijen hebben inmiddels een aanvraag voor
een vergunning om glasvezel in de bodem van de gemeente Steenbergen aan te leggen?
Ons antwoord: Inmiddels hebben zich twee bedrijven gemeld, namelijk Glasvezel Buitenaf
en Buiten Gewoon Snel BV.
Vraag 2: Op 1 februari 2018 reeds ondertekenden de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen een
overeenkomst met Glasvezel Buitenaf (voorheen Mabib) om tot aanleg van glasvezel in het
buitengebied over te gaan. Zijn er ook overeenkomsten gesloten of worden deze gesloten
met andere partijen die glasvezel willen en kunnen aanleggen?
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Ons antwoord: We hebben een bevoegdhedenovereenkomst gesloten met Glasvezel
Buitenaf. Het staat andere partijen, die een vergelijkbaar grootschalig infrastructuurproject
gaan uitvoeren, vrij om vergelijkbare afspraken met ons te maken.
Vraag 3: Welke rol in het proces is van toepassing voor het gemeentebestuur van
Steenbergen?
Ons antwoord: De gemeente verleent een instemmingsbesluit op grond van de door de
gemeenteraad vastgestelde Algemene verordening voor ondergrondse infrastructuur als
een aanvraag aan de gestelde vereisten voldoet.
Vraag 4: Wat is de stand van zaken van de ambassadeurs die zich inspanden om voor juni
2018 voldoende belangstellenden te verzamelen om de aanleg van glasvezel mogelijk te
maken?
Ons antwoord: We kunnen uw specifieke vraag niet plaatsen. De ambassadeurs zijn door
Glasvezel Buitenaf geworven en ze zijn bedankt voor hun bijdrage aan de succesvolle
vraagbundeling.
Vraag 5: Op welke datum zijn de vergunningaanvragen door de aanvragers aan de
gemeente Steenbergen bekend geworden?
Ons antwoord: We veronderstellen dat u op het instemmingbesluit doelt in plaats van een
vergunning. In dat geval heeft Buiten Gewoon Snel BV op 18.02.2019 daar een aanvraag
voor ingediend. Glasvezel Buitenaf heeft op 27.02.2019 een aanvraag ingediend.
Vraag 6: Op welke datum zijn deze vergunningaanvragen afgewikkeld en zijn alle
vergunningen verleend?
Ons antwoord: De aanvraag van Buiten Gewoon Snel BV is op 18.02.2019 afgekeurd. De
aanvraag van Glasvezel Buitenaf is op 27.02.2019 goedgekeurd.
Vraag 7: Is er onverhoopt sprake van vertraging bij de afgifte van de benodigde
vergunningen?
Ons antwoord: Zie antwoord op uw vragen 5 en 6. Er is geen sprake van vertraging.
Vraag 8: Indien dat het geval zou zijn, wat is daar van dan de oorzaak?
Ons antwoord: Er is geen sprake van vertraging.
Vraag 9: Worden vergunningen afgegeven zonder enig onderscheid of hebben bepaalde
partijen een voorkeur van de gemeentelijke en/ of provinciale overheid?
Ons antwoord: Ja. We behandelen iedere aanvraag op gelijke wijze.
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Vraag 10: Wanneer kunnen alle particulieren en bedrijven in het buitengebied die zich tijdig
hebben aangemeld gebruik maken van glasvezel in het buitengebied?
Ons antwoord: Het antwoord hierop is niet aan ons. U kunt uw vraag wellicht stellen aan
Glasvezel Buitenaf. Via hun website kunt u alvast nadere informatie over de planning van
de
bouw
vinden.
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/brabantse-wal-enhalderberge/aanleg/planning/

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, J
de secretaris,
de burgemeester,

J.P. de
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