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Onderwerp
Vragen DSW aanleg glasvezelnetwerk

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 3 december 2020 hebben wij een aantal vragen ontvangen van de raadsfractie DSW m.b.t. de
aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Westerveld. Deze vragen willen wij hierbij graag
beantwoorden:
Vraag m.b.t. de vergunningverlening:
- 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?
Reactie:
Er is sprake van 2 initiatieven nl:
- Rendo-buitenaf start met de aanleg van het netwerk indien 35% van de huisaansluitingen
een abonnement afsluit. Met Rendo buitenaf is een convenant afgesloten met voorwaarden
voor realisatie;
- Digitale Stad is een abonnement niet nodig. Digitale Stad gaat alle huisaansluitingen
binnen de bebouwde kom aansluiten. Met Digitale Stad zijn we in overleg voor het
afsluiten van een convenant met dezelfde voorwaarden als Rendo-buitenaf.
Vraag m.b.t. aandeelhouderschap
- 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?
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De gemeente Westerveld is, samen met andere gemeenten, aandeelhouder van Rendo Holding N.V.
onder deze holding hangen meerdere B.V. ’s en dochterbedrijven waaronder de netbeheerder voor
gas en elektra. Een van de dochterbedrijven is een Joint Venture waarin de glasvezelexploitatie
plaatsvind. Het financiële risico is afgeschermd van de gereguleerde gas- en
elektriciteitsactiviteiten. Voorafgaande aan ieder project wordt door de Rendo een uitgebreide en
grondige risicoafweging gemaakt en hierbij worden verschillende financiële en inhoudelijke
modellen gehanteerd. Ook op langere termijn wordt binnen een project/businesscase rekening
gehouden met verschillende scenario’s hoe een project zich ontwikkelt.
Vraag m.b.t. belangenbehartiging gemeente en 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?

Rendo-buitenaf en Digitale Stad zijn netwerkbeheerders die hun netwerk, tegen betaling,
beschikbaar stellen aan providers. De providers sluiten abonnementen af met hun klanten. Het is
aan de provider en aan de klanten om afspraken te maken over de voorwaarden waaronder een
abonnement wordt afgesloten. Overheidspartijen mogen op basis van ongeoorloofd staatssteun zich
niet bemoeien met voorwaarden waaronder een abonnement of aansluitkosten worden afgesloten.

Met vriendelijke groet,
Wethouder

De heer H. Doeven.

