SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: glasvezel Lankes

De meeste inwoners van de gemeente Uden beschikken al tientallen jaren over een snelle
internetverbinding. De meeste en zeker de jonge generaties weten niet beter. Het
buitengebied echter waren we vergeten of niet aan toe gekomen zullen we maar zeggen.
Veel partijen vinden het belangrijk dat alle inwoners de beschikking hebben over snel en
betaalbaar internet, het werd zelfs opgenomen in het coalitieakkoord: “We erkennen dat
digitale ontsluiting tot de basisvoorzieningen behoort”. Vanaf 2017 groeit het besef in de
Udense politiek, dat we hier iets hebben goed te maken. We zien dat onder andere ook aan
de moties over dit onderwerp, die sindsdien zijn aangenomen.
In 2020 is een campagne gestart om iedereen in het buitengebied van, verrassend
genoeg, een gratis aansluiting op het glasvezelnet te voorzien. Op de website van Digitale
Stad is te lezen dat eind van 2020 de vereiste 60 % aanmeldingen ruimschoots is gehaald,
zodat over gegaan kan worden tot aanleg van het net. Dit voorjaar wordt zelfs al begonnen
met de aanleg. Goed geregeld zou je zeggen.
Op basis van de brandbrief die onze fractie heden moest ontvangen stellen wij met
teleurstelling vast dat toch een groep inwoners verstoken blijft van glasvezel. De bewoners
van met name de zuidkant van het bedrijventerrein Loopkant- Liessent, Goorkensweg,
Liessentstraat Looierstraat en omgeving, tot en met de Antoniusstraat in Volkel aan toe, in
totaal 60 woningen, zijn ‘verplicht’ om het aanbod van SBBU voor een zeer kostbare
aansluiting op glasvezel aan te nemen, indien ze een internet aansluiting wensen .
Toegegeven de aansluiting van SBBU biedt een hogere snelheid dan gemiddeld en ook een
zekere garantie op een snel herstel als de verbinding uitvalt. Voor de bewoners is dat echter
niet nodig en dan nog, omdat het een bedrijvenaansluiting betreft, wordt TV niet
aangeboden.
Wij hebben begrepen, dat Digitale Stad geen verplichting heeft naar deze woningen, omdat
ze niet in het buitengebied zijn gesitueerd, maar Digitale Stad is wel bereid (tegen een
vergoeding) deze aan te sluiten. Ook hebben wij begrepen dat Digitale Stad de aansluiting
gaat verzorgen, indien en zodra zij van de gemeente daar akkoord voor krijgt. Het enige dat
moet gebeuren is dat de gemeente Digitale Stad opdracht geeft en de nog aan te sluiten
adressen aan Digitale Stad doorgeeft.
Zoals alle partijen beseffen wij ook dat beloftes geld kunnen kosten en zo ook deze digitale

aansluitingen. We hebben nu misschien een financiële tegenvaller voor 60 woningen, maar
dat weegt ruimschoots op tegen de overige gratis aansluitingen.
We verzoeken de portefeuillehouder om liefst voor, of tijdens, de komende
commissievergadering op 25 februari 2021 antwoord op navolgende vragen te geven.

1.Is het College met ons van mening dat de digitale ontsluiting van Uden voor de hele
gemeente moet gelden, niemand uitgezonderd.
2. Is het College met ons van mening, dat de gemeente hier dan ook een plicht heeft om
deze “basisvoorziening” voor de bewoners van genoemde 60 woningen te (laten) realiseren.
3. Is het college bereid om aan Digitale Stad opdracht te geven om de bewoners van de
hiervoor genoemde 60 adressen hetzelfde aanbod te doen als de bewoners in het
buitengebied, in de wetenschap dat hiervoor eventueel door de gemeente aan Digitale Stad
kosten zullen moeten worden vergoed.
4. Is het college bereid om uiterlijk 25 februari a.s., eventueel tijdens de eerstvolgende REF,
te melden of de laatste 60 woningen van Uden door Digitale Stad aangesloten zullen
worden op het glasvezelnet.
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 23-2-2021
Antwoord:
In de vraag staan een aantal onjuistheden
-

SBBU biedt WEL televisie aan via hun netwerk

-

Dgitale Stad en de gemeente hebben nog NOOIT gesproken over enige vergoeding om deze
woningen mee te nemen.

-

De gemeente kan GEEN akkoord geven op het aansluiten van deze woningen, want de
gemeente is geen opdrachtgever voor dit project. De gemeente stelt alleen randvoorwaarden
en eisen aan de uitvoering waaraan Digitale Stad zich moet houden.

Voordat uw vragen worden beantwoord, staat hieronder beschreven hoe de werkwijze is als een
marktpartij een aanvraag doet om kabels of leidingen te leggen. En daaronder staat beschreven hoe
het traject in de gemeente Uden tot nu toe is gelopen.
Werkwijze aanvraag kabels en leidingen
Marktpartijen doen bij de gemeente een verzoek tot aanleggen van glasvezel. De gemeente stelt hier
voorwaarden en eisen aan. Door voorwaarden te stellen kan voorkomen worden dat alleen de
makkelijke adressen (krenten uit de pap) een aanbieding krijgen. Overige adressen komen anders
nooit aan bod.
De gemeente is betrokken als grondeigenaar van het kabeltracé. Indien de marktpartij akkoord gaat
met de voorwaarden en eisen, zal er een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen de
gemeente en marktpartij.
De marktpartij gaat vervolgens campagne voeren in het projectgebied, om te onderzoeken of er
genoeg animo is bij de bewoners om er een rendabel project van te maken. Indien dit het geval is, zal
de marktpartij met de gemeente een uitvoeringsovereenkomst afsluiten. Hier staan uitvoerende zaken
beschreven waaraan de marktpartij zich aan moet houden, maar ook zaken als legeskosten en
degeneratiekosten Na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst zullen de werkzaamheden
ingepland en uitgevoerd worden.
Traject Glasvezel buitengebied Gemeente Uden
Gemeente Uden is al een aantal jaar bezig om een marktpartij te zoeken voor aanleg van glasvezel in
het buitengebied. Een aantal partijen hebben aangegeven interesse te hebben, maar na nader
onderzoek zijn zij afgehaakt.
In 2020 heeft Delta Rijssen Glasvezel Investeringen (hierna Delta Rijssen) dat zij interesse hebben om
in het buitengebied van de Gemeente Uden glasvezel aan te leggen. Delta Rijssen heeft aangegeven
dat door de vastgestelde legeskosten het geen interessant project is. De legeskosten waren
vastgesteld op een bedrag per meter, verdeeld in clusters. De gemeente heeft de legeskosten
nogmaals bekeken en besloten om het clusters met de meeste meters aan te passen, zodat voor
projecten met veel kilometers de legeskosten aan de hand van maatwerk worden bepaald. Na
aanpassing van de legeskosten heeft Delta Rijssen aangegeven dat het buitengebied van Uden een
interessant project is, en verder willen onderzoeken naar de mogelijkheden. Hierop hebben de
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gemeente en Delta Rijssen een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Delta Rijssen heeft als plangebied alle woningen in het buitengebied (alles buiten de komgrenzen) van
de gemeente Uden. Het betreft zogenaamde Fiber-to-the-Home (FttH) en bedrijven worden niet
meegenomen. Bedrijven vragen namelijk vaak meer bandbreedte, dan kan worden aangeboden door
FttH. Bedrijventerreinen vallen hierdoor buiten het plangebied.
Delta Rijssen heeft onderzoek gedaan en berekend wanneer voor hen het project rendabel is. Hieruit
kwam dat als 60% van de adressen in het projectgebied zich zou aanmelden, zij een rendabel project
hebben, waarbij de adressen geen aansluitkosten hoeven te betalen en minimaal 1 jaar een
abonnement moeten afsluiten.
Onder de naam Digitale Stad is de campagne gestart voor het werven van klanten. In deze periode
hebben een aantal bewoners aangegeven dat zij geen uitnodiging hebben gehad voor aansluiting op
glasvezel, maar nog geen glasvezelaansluiting hebben. De reden hiervoor is dat er na de aanleg van
glasvezel binnen de bebouwde kom een aantal komgrenzen zijn aangepast. Hierdoor zijn een aantal
adressen binnen de kom komen te liggen en vallen ze buiten het projectgebied van Delta Rijssen. De
gemeente heeft in een overleg met Delta Rijssen aangegeven dat deze adressen er zijn, en hebben
hen gevraagd of het mogelijk is om deze adressen mee te nemen. Delta Rijssen heeft deze adressen
bekeken en opgenomen in hun projectgebied.
Later hebben bewoners van adressen op bedrijventerreinen ook aangegeven dat zij met dit project
willen meedoen. De gemeente heeft ook voor deze adressen aan Delta Rijssen gevraagd of het
mogelijk is om deze mee te nemen in het projectgebied.
Delta Rijssen heeft in eerste instantie gezegd hier niets voor te voelen, omdat zij geen
bedrijventerreinen aansluiten en hier al een glasvezelnetwerk van SBBU ligt. Panden op
bedrijventerreinen vragen veelal meer bandbreedte en bedrijventerreinen zijn veelal verhard, waardoor
er veel straatwerk en degeneratiekosten zullen zijn.
De gemeente heeft aangegeven dat het hier gaat om woonhuizen op een bedrijventerrein. Hierop
heeft Delta Rijssen nog eens gekeken of het toch voor hen interessant is om deze woningen mee te
nemen. Delta Rijssen heeft de gemeente laten weten dat de woningen in het gebied tussen Kromstraat
en Liessentstraat mogelijk interessant zijn, maar er is hier relatief veel straatwerk, en daarmee
degeneratiekosten aan verbonden. Voor de woningen aan de Goorkensweg wordt momenteel nog
gekeken of ook zij aangesloten kunnen worden.
Na het behalen van de benodigde aantal geïnteresseerde adressen heeft Delta Rijssen aangegeven
door te willen met het project en over te gaan tot aanleg van glasvezel. De gemeente is hierop gestart
met het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst. De hoogte van de legeskosten en
degeneratiekosten worden opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst.
Delta Rijssen neemt pas een besluit of ze de woningen op het industrieterrein meenemen als de
uitvoeringsovereenkomst definitief is.
In de tijd dat Delta Rijssen onderzocht heeft of de woningen op het bedrijventerrein voor hen
interessant zijn om mee te nemen, heeft de gemeente Uden ook contact opgenomen met SBBU met
het verzoek om te kijken of zij iets kunnen betekenen voor deze adressen. SBBU heeft dit onderzocht
en hebben bij de gemeente aangegeven wat bij hen de kosten zullen zijn per adres om deze aan te
sluiten. In deze aanbieding is wordt niet alleen internet, maar ook televisie aangeboden. Deze
aanbieding is naar de contactpersoon van de bewoners gestuurd met de vraag deze aan alle bewoners
door te zetten.
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Beantwoording vragen
1.

De gemeente vindt dat digitale ontsluiting tegenwoordig een belangrijk goed is en zal zich ook
inzetten dat iedere woning binnen de gemeente de best mogelijke aansluiting krijgt. De gemeente
is echter geen opdrachtgever voor de aanleg van glasvezel.
Zoals eerder aan uw raad aangegeven is de gemeente in deze gebonden aan het aanbod uit de
markt.

2.

Digitale ontsluiting is geen nutsvoorziening (Elektriciteit, Gas en Water).
Er is een rolverdeling tussen marktpartijen en gemeente voor wat betreft het digitaal
ontsluiten. De gemeente kan alleen haar rol pakken voor wat betreft de zgn. ‘witte’ gebieden.
Witte gebieden zijn gebieden waar alleen koperen leidingen (dus geen Coax of glasvezel) liggen.
Voor wat betreft deze witte gebieden erkent de gemeente deze plicht.

3.

De gemeente kan geen opdracht geven aan Digitale Stad om hetzelfde aanbod te doen. Hier
zullen kosten aan verbonden zijn en de gemeente kan geen financiële bijdrage leveren voor het
doen aansluiten van de hiervoor genoemde 60 woningen.
De gemeente kan alleen het verzoek aan Delta Rijssen om te kijken of zij deze adressen mee
wil/kan nemen in hun project. Dit verzoek is al gedaan en Delta Rijssen is hier bezig te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

4.

Op 25 februari kan alleen de op dat moment bekende stand van zaken gedeeld worden.
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