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Nota van antwoord
Vraag en antwoord
In 2017 heeft Glasvezel buitenaf (een joint venture van Rendo en CIF) een succesvolle
vraagbundeling georganiseerd voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Steenwijkerland.
De gemeente heeft dit initiatief vanwege het maatschappelijk belang altijd ondersteund. Met Glasvezel
buitenaf zijn in een convenant afspraken gemaakt over de communicatie, uitvoering van de
werkzaamheden en planning. De verantwoordelijkheid voor de realisatie en communicatie ligt bij
Glasvezel buitenaf. De fractie van BGL heeft een aantal vragen gesteld over de manier waarop
Glasvezel buitenaf de werkzaamheden laat uitvoeren en de communicatie naar de
deelnemers/inwoners.
Bijgaand vindt u de vragen en onze beantwoording. Vanwege het hierboven geschetste beeld over rol
en verantwoordelijkheden, hebben we de beantwoording van de drie vragen in één antwoord
weergegeven.
 Vraag 1. Is het mogelijk om als college met de Rendo en aannemer in gesprek te gaan over
de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van glasvezel in het buitengebied van onze
gemeente?
 Vraag 2. Kan het college vragen hoe de communicatie van de Rendo en aannemer naar de
inwoners is geregeld?
 Vraag 3. Kan en wil het college in het gesprek met Rendo en aannemer bewerkstelligen dat
er snelheid wordt gemaakt met het realiseren van de aansluitingen?
Allereerst willen we u bedanken voor het stellen van de vragen. Na een intensieve campagne voor en
tijdens de vraagbundeling met uitgebreide voorlichting en communicatie aan mensen die wonen in
ons buitengebied, is daarna de planning en uitvoering ter hand genomen. In de loop van de tijd is de
oorspronkelijke planning aangepast, waardoor meerdere gebieden later worden aangesloten.
De geluiden over een opgelopen vertraging in de aanleg van glasvezel in het buitengebied van
Steenwijkerland en de niet-optimale communicatie daarover, zijn niet nieuw. In een eerder stadium
hebben wij bij Glasvezel buitenaf aangedrongen op verbeteringen. Ondanks toezeggingen wordt, zoals
u aangeeft, de communicatie nog steeds als gebrekkig ervaren. Wij zullen daarom nogmaals bij
Glasvezel buitenaf aandringen op verbetering in de communicatie door ervoor te zorgen dat de
informatie op de website up-to-date is en na te denken over andere mogelijkheden om mensen te
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informeren (b.v. door vaker een brief over de specifieke situatie te sturen). Ook zullen we vragen om
de aanlegwerkzaamheden zo spoedig mogelijk af te ronden en ervoor te zorgen dat mensen zo snel
mogelijk gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van snel internet.
Vervolg
-

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen BGL - Aanleg glasvezel buitengebied.pdf
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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
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