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Geachte heer Van Elzakker,

In uw bovengenoemde brief heeft u vragen gesteld over de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied en in het bijzonder naar aanleiding van vragen van enkele bewoners van 
de Boompjesdijk Dinteloord.

Inleiding
Een aantal bewoners van de Boompjesdijk en meerdere personen en bedrijven die een 
contract met een provider van glasvezel in het buitengebied hebben gesloten zijn 
teleurgesteld en ontstemd zoals u dat noemt. Dit komt vooral door de eenmalige 
bijdrage (ca 1800 euro) of maandelijkse extra bijdrage (15 euro) die zij moeten betalen, 
terwijl dezelfde provider deze kosten voor aansluitingen in de kernen niet in rekening 
brengt. Tot deze constatering kwam ons college ook begin 2019, uit eigen waarneming 
en ook nadat we deze signalen via de ambassadeurs in het buitengebied hebben 
ontvangen. Hoewel het uiteindelijk een kwestie van marktwerking, vraag en aanbod is, 
waarin de gemeente geen rol heeft, hebben we ons juist vanuit de samenwerking met 
de ambassadeurs een bemiddelingspoging gedaan. Hiervoor is er een overleg met 
Glasvezel Buitenaf gevoerd waarin erop is aangedrongen om voor deze ongelijkheid 
een compensatie voor de bewoners en bedrijven in het buitengebied te bieden. 
Uiteindelijk resulteerde dit erin dat Glasvezel Buitenaf op voordracht van het kernteam 
van ambassadeurs van de Brabantse Walgemeenten een aantal instellingen en 
verenigingen een gratis aansluiting heeft geboden. Zie 
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/brabantse-wal-
halderberge/nieuws/geen-aansluitkosten-voor-maatschappelijke-initiatieven-in-de-
brabantse-wal
Dit speelde medio 2019. Onlangs meldde zich een bewoner van de Boompjesdijk, die 
de kwestie nogmaals aankaartte en hetzelfde verhaal dat we u hiervoor schetsten als 
reactie op zijn vraag kreeg. Vervolgens heeft hij ons gemeld dat hij de Volkspartij had 
benaderd om zijn belang te vertegenwoordigen.
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Hieronder zullen we uw vragen herhalen en beantwoorden:
Vraag 1: is het mogelijk dat het college opnieuw in onderhandeling gaat?
Antwoord 1: Nee. In de inleiding heeft u al gelezen dat we al een bemiddelings- 
/onderhandelingspoging ondernomen hebben, die voor de meeste bewoners en 
bedrijven in het buitengebied helaas niet tot het gewenste resultaat leidde. We hadden 
en hebben hier ook geen enkele rol of onderhandelingspositie in. Daar blijft het bij.

Vraag 2: Waarom zijn de aansluitkosten in de kernen overal gratis en moet er in het 
buitengebied zo een hoge bijdrage betaald worden?
Antwoord 2: De provider heeft dit aan ons toegelicht. Dit komt omdat er in het 
buitengebied weinig aansluitingen op grote afstand zitten en er lage inkomsten 
tegenover hoge kosten staan. In de kernen is dit juist andersom.

Vraag 3: Is het juist dat de aansluiting bij Hoeve Kakelbont wel gratis wordt aangelegd. 
Ook dat is buitengebied en ligt slechts op een steenworp afstand van de Boompjesdijk? 
Antwoord 3: Dit is juist en dit is juist een instelling die voor een gratis aansluiting is 
voorgedragen door het kernteam Brabantse Wal

We vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van steenberg! 
De secretaris, Dę burgemeť
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