Schriftelijke vragen (conform artikel 36 RvO)
Datum: 3 december 2020
Stellers vragen: Namens Duurzaam Sterk Westerveld – Geke Kiers
Onderwerp: glasvezelinitiatieven
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Voor de gemeente Westerveld als vergunningverlener voor de bekabeling:
- Klopt het dat er door deze initiatieven 3 glasvezelkabelnetwerken in deze gemeente aangelegd worden
(Delta Rijssen – KPN, Ziggo en Delta Fiber – Rendo). Vervult de gemeente hierin een coördinerende
rol om dit efficiënt te laten verlopen?
- Kan de Digitale Stad onder dezelfde voorwaarden het netwerk aanleggen zoals die ook voor een Rendo
gelden?
Voor de gemeente Westerveld als aandeelhouder van Rendo:
- Heeft de Rendo en de aandeelhouders een risicoanalyse gemaakt, wetende dat KPN het netwerk
sowieso gaat voorzien van glasvezel? Hoe groot was het financiële risico voor de aandeelhouders van
Rendo?

-

Als Rendo de gewenste 35% abonnementen binnenhaalt, en deze met een paar jaar weer ‘teruggaan’
naar KPN of Ziggo kan dit project verliesgevend gaan worden voor Rendo. Heeft de Rendo en de
aandeelhouders hier een risicoanalyse op los gelaten?

-

Worden beide initiatieven gelijkwaardig behandeld door de gemeente?

Voor de gemeente Westerveld als belangenbehartiger van inwoners:
- Kunnen inwoners van Westerveld hun aanmelding bij Delta Fiber en Rendo zonder kosten opzeggen?
Kan de gemeente dit belang onder de aandacht brengen van de Delta Fiber en Rendo?

-

Hoe wordt bepaald wat wel of niet buitengebied is. Voor de aanleg van het buitengebied hebben
deelnemende inwoners is namelijk een entreebedrag betaald. Dit bedrag blijft ook nu nog gehandhaafd.
Hoe ziet u dit entreebedrag in relatie tot de huidige gratis aanbiedingen voor de service van glasvezel
in de bebouwde kom?

Toelichting
Onlangs werd bekend dat naast het initiatief van RENDO / Delta Fiber ook Digitale Stad voornemens is om
glasvezel aan te leggen in de dorpen van de gemeente Westerveld. Daarbij is zeker dat Digitale Stad –
onafhankelijk van vraagbundeling – het netwerk gaat aanleggen. In 2019 heeft Digitale Stad het buitengebied
van Westerveld al aangesloten op het glasvezelnetwerk, waardoor heel Westerveld binnen afzienbare tijd over
een glasvezelnetwerk beschikt. Over het bestaan van twee initiatieven naast elkaar heeft de fractie van
Duurzaam Sterk Westerveld vragen, die deels op het terrein van vergunningverlener, aandeelhouder Rendo en
als belangenbehartiger inwoners liggen.

