Schriftelijke vragen aan het College conform artikel 39 van
Het Regelement van Orde.
Giethoorn, 18-02-2019
Aan het College van B&W Steenwijkerland
Onderwerp: aanleg glasvezel buitengebieden.
Geacht College,
Op 25 september 2017 heeft Rendo met 5 gemeentes een convenant ondertekend over de aanleg
van glasvezel in het buitengebied, de Kop van Overijssel.
Na een intensieve wervingscampagne is op 18 december 2017 bekend geworden dat 61.7 % zich
heeft aangemeld voor aanleg van glasvezel, een heel mooi resultaat. Eind maart/ begin april 2018 zijn
schouwrapporten voor aan te sluiten panden opgesteld, en zijn in april de graafwerkzaamheden
langs de wegen en naar de te aansluitende panden gestart.
Helaas bereiken ons geluiden dat de uitvoering te wensen overlaat. De communicatie van Rendo
naar de inwoners verloopt niet vlekkeloos. Ter illustratie onderstaande toelichting.
Nadat er met graven is begonnen, ligt het werk een tijd stil en komt maanden later (najaar) de
aannemer langs om de binnenkabel er door te drukken. Vervolgens ligt de uitvoering weer stil.
Het resultaat van deze werkwijze is, dat bij veel panden het hele jaar een bos groene kabel bij de
deur staat met opengebroken straatwerk. Her en der liggen de kabels al een tijd langs de wegen,
hetgeen de uitstraling van het buitengebied niet ten goede komt.
Als BGL fractie hebben wij de volgende vragen.
* Is het mogelijk om als College met de Rendo en aannemer in gesprek te gaan over, wat de stand
van zaken is met betrekking tot de aanleg van glasvezel in het buitengebied van onze gemeente.
* Kan het College vragen hoe de communicatie van de Rendo en aannemer naar de inwoners is
geregeld? Wij horen geluiden dat de inwoners niet geïnformeerd worden over de voortgang.
* Kan het College aangeven of er deadlines zijn afgesproken om de aansluitingen rond te hebben en
hoe ver dat op schema ligt.
* Kan en wil het College in dat gesprek met Rendo en aannemer bewerkstelligen dat er snelheid
wordt gemaakt met het realiseren van de aansluitingen. Een digitale snelweg werkt alleen als de
verbinding een feit is.
Wij zien de beantwoording graag tegemoet.
Namens de fractie van BGL
Helmich Ruitenberg

