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De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom.
Wethouder Spil geeft aan dat het voorstel is het convenant te tekenen en de
leges daarop aan te passen. Aan de hand van een proef is vastgesteld dat 30%
van de mensen in het buitengebied belangstelling heeft voor glasvezel en er is
minimaal 50% nodig om het te laten aanleggen.
Mevrouw Schipper vindt het prima dat wordt gestreefd naar de aanleg van glasvezel in het buitengebied. In het raadsvoorstel staat dat in plaats van leges een
bepaald door het college te bepalen bedrag in rekening wordt gebracht. Perspectief 21 vindt dat vaag, temeer daar hiermee een financiële bevoegdheid
van de raad naar het college verschuift. Ze heeft enkele vragen:
1. Wat is het beoordelingskader voor het vaststellen van een dergelijk bedrag?
2. Is dit objectief bepaald en geldt dit voor iedere potentiële aanbieder?
3. Betekent dit dat, mede gelet op de ambtelijke inzet, sprake kan zijn van een
niet-kostendekkende aanleg? Moet er geld bij, zo ja, hoeveel, heeft dit effect
op de begroting en zo ja, waaruit wordt dat gedekt?
Ten slotte merkt ze op dat ook de Vinkenburgbuurt onder het buitengebied valt
en dat de bewoners naar glasvezel hunkeren.
Mevrouw Visser merkt op dat eerder is besproken dat het voor gemeenten niet
mogelijk is een financiële tegemoetkoming aan bedrijven te geven in verband
met bevoordeling. Blijkbaar is er nu een manier gevonden om de ondernemer
tegemoet te komen in de vorm van leges die niet per strekkende meter, maar
volgens een ander rekenmodel worden berekend en ze wil weten hoe dat rekenmodel eruitziet. Op een aantal plekken in het Valleigebied wordt er hard aan
getrokken en er is een systeem waarmee wordt geprobeerd ambassadeurs op
te roepen, die dit in hun eigen omgeving promoten. Ze denkt dat een aantal
agrariërs en ondernemers snakt naar een goede internetverbinding en het zou
fijn zijn een stap richting die ontwikkeling te zetten.
De heer Pouw begrijpt dat er ook in het buitengebied behoefte is aan glasvezel.
Een argument om van de bestaande regelgeving af te wijken is dat het onredelijk is om per strekkende meter te heffen omdat het hier om meer dan 10 kilometer gaat. Hij denkt dat het onredelijke niet zozeer zit in die 10 kilometer, maar in
het geringe aantal woningen langs die 10 kilometer. Daardoor zijn de inkomsten
van de marktpartij gering ten opzichte van de werkzaamheden. Hij vraagt of dit
klopt. Aanvankelijk ging het over legesvergoedingen die lager dan gebruikelijk
zijn, maar in het uiteindelijke voorstel gaat het over vrijstelling van leges en hij
vraagt wat juist is. Een bepaald bedrag wordt door het college bepaald en hij
vraagt hoe hoog dit bedrag is en of dit kostendekkend is.
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Ten slotte vraagt hij meer informatie over de genoemde degeneratiekosten.
Wethouder Spil geeft aan dat het bedrijf CIF glasvezel aanlegt en dat O-gen
met deze partij onderhandelt. Als de legesverordening wordt losgelaten op het
buitengebied, komt daar een erg hoog bedrag uit dat niet in verhouding staat tot
het werk dat de ambtenaren daarvoor moeten doen. In principe zou het kostendekkend moeten zijn en in verband met het aantal woningen is het voor CIF niet
interessant om in te investeren. Het beoordelingskader is na 10 kilometer een
kostendekkend tarief voor de uren die worden besteed. Het gaat daarbij om de
uren van de ambtenaren tegen een bepaald tarief. Alleen telecombedrijven
kunnen van de nieuwe legesverordening gebruikmaken en de kans dat er nog
iemand komt die telecom gaat aanbieden, is klein. Omdat het nu redelijk snel
gaat, wil het college er graag over beslissen in plaats van dat het teruggaat naar
de raad. De degeneratiekosten, o.a. de graafkosten, worden in de projectkosten
meegenomen. Het gaat niet om een financiële tegemoetkoming aan bedrijven,
maar om het feit dat iedereen graag glasvezel in het buitengebied wil. De eerste
ambassadeurs zijn er al, CIF en O-gen gaan campagne voeren en er gaan dingen met ambassadeurs voor de Kromme Rijn gebeuren. Daarnaast kan de gemeente Bunnik zelf iets doen om iedereen over te halen een contract te tek enen
zodat ook de toekomstige generatie glasvezel heeft.
Mevrouw Visser wil weten waarom dit onderwerp ook voor de raadsvergadering
is geagendeerd.
Wethouder Spil antwoordt dat de omliggende gemeenten op 23 februari a.s.
met CIF tekenen. Op het moment dat het convenant is getekend maakt CIF publiekelijk bekend dat er glasvezel komt en begint de campagne. Als pas op
8 maart a.s. wordt getekend, kan niet aan de campagne worden meegedaan.
De heer Pouw vraagt of sprake is van een lagere legesvergoeding of van een
vrijstelling.
Wethouder Spil antwoordt dat het gaat om een lagere legesvergoeding.
Mevrouw Schipper vindt het fijn dat de gemeente Bunnik extra actief wil worden
om mensen over te halen.
Wethouder Spil geeft aan dat in het buitengebied relatief veel ouderen wonen
die niet altijd zijn aangesloten op internet. De aanbieder van glasvezel is een
andere dan de aanbieder van telecom en daarom voelen mensen het alsof ze in
het diepe stappen. De ondernemers snakken naar goed internet.
De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerpunt kan worden behandeld
in de raadsvergadering. Dit zal aan het begin van de raadsvergadering worden
gemeld. Hij sluit de vergadering om 20.45 uur.
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