Stand van zaken M.B.T. glasvezel in Den Hout.

Mijn naam is Arjen Jongevos en ben secretaris van de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout.
Ook ben ik lid van de werkgroep breedband, die zich al 3 jaar inspant om een goede breedband verbinding voor
onze inwoners in het buiten gebied te realiseren.
In het begin hebben wij gesprekken gevoerd met Reggefiber en waren bezig om een coöperatie op te richten om
op die manier de financiering en de realisatie een kans te geven.
Regelmatig gebeld met een medewerking de provincie om te horen of daar geen mogelijkheden lagen.
Wij kregen te horen dat er een PILOT gestart zou worden via de BOM en dat er een financiële bijdrage mogelijk
zou zijn.
Bij aanvraag van de formulieren en de bestudering ervan, bleek bij navraag dat de termijn al gesloten was en dat
we moesten wachten tot de nieuwe regeling in zou gaan.
Tot onze verrassing bleek dat op 16 januari 2016 Mabib van de BOM de voorlopige beschikking van 35 miljoen
als een lening voor de aanleg van ca. 35.000 glasvezelaansluitingen in de zogenaamde witte breedbandgebieden
in Noord Brabant had gekregen.
Na enig intern overleg hebben we in de werkgroep besloten om MABIB uit te nodigen om samen te kijken of we
in Den Hout op korte termijn zouden kunnen beginnen met het aanleggen van een glasvezel netwerk.
Inmiddels hebben we in Den Hout vele gesprekken gehad met zowel MABIB als met de gemeente Oosterhout
waarbij Mabib steeds heeft aangegeven eerst in Oost Brabant te willen beginnen.
Op verzoek van Mabib werd in regio West-Brabant in navolging van Oost-Brabant getracht om de gemeenten
vanaf het voorjaar 2016 samen te laten werken om bij de uitrol van glasvezel in het buitengebied.
In de werkgroep probeerden we iedere keer afspraken te maken over de uitvoeringsplanning, echter iedere keer
werd deze afspraak of toezegging niet nagekomen of met een andere toezegging overruled.
Later bleek dat Mabib een convenant had opgesteld en dat naar de gemeentes had opgestuurd en dat aan
voorwaarden in het convenant voldaan dient te worden, anders gaan ze wel ergens anders glasvezel aanleggen.
In het door Mabib aangeboden concept-convenant, wordt naast de bekende wensen en eisen ( Zo eist Mabib dat
de leges nog verder verlaagt worden, geen degeneratiekosten gedeclareerd kan worden, het toezicht door hun
zelf dient te worden uitgevoerd, de “vervuilde” grond, die overblijft, op kosten van de gemeenten dient te
worden afgevoerd en de graafdiepte op 40 cm in plaats van 60 cm te worden vastgesteld.) eist Mabib ver nog
dat de WOB-procedure in geen enkel geval van toepassing kan zijn op het convenant en dat Mabib zich het recht
voorhoudt om alle gemaakte afspraken en toezeggingen zonder overleg naast zich neer kan leggen.
Eind september kregen we plotseling het bericht dat Mabib niet geïnterneerd was in de BOM-gelden, wat dat
betekende was voor ons niet geheel duidelijk. Later bleek dat MABIB dan ook niet meer gebonden was aan de
afspraken welke met de provincie en de BOM waren gemaakt.
Hoe nu verder.
Wij weten het even niet meer, op dit moment is er impasse tussen de gemeenten en Mabib en dat betekend dat er
minimaal een halfjaar geen schop in de grond gaat en er geen glasvezel wordt aangesloten.
In uw statenmededeling, Breedbandfonds en de aanleg van glasvezel door Mabib, lees ik onder het kopje vervolg
Dat het college gaat onderzoeken hoe het project ondersteund kan worden. Er worden dan 2 voorbeelden
genoemd tw:
Ondersteuning bij de vergunning aanvraag voor graafvergunningen en door vereenvoudiging van de regelgeving.
Beide voorbeelden zijn een gemeentelijke aangelegenheid en geen bevoegdheid van de gemeente.
Het enige wat u als provinciale staten zou kunnen doen is een deel van het geld wat nu over is in te zetten als
smeermiddel tussen de gemeentes en Mabib, anders zie ik het ervan komen dat het project ( breedband voor de
witte buiten gebieden) gaat mislukken.

