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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 

Onderwerp Glasvezel 

 

Datum 

 

19 februari 2019 

 

Nummer 

 

RV-1912 

  

Steller vraag P. Eijsbouts Fractie VVD 

 

Portefeuillehouder 

 

H. Verhees 

 

Steller 

  

T. van Otterdijk 

  

Datum afdoening 22 februari 2019 

 

 

Gemeente Deurne heeft met E-Fiber een overeenkomst gesloten om glasvezel aan te leg-

gen in de gehele gemeente Deurne, inclusief kerkdorpen en buitengebieden.  

VVD-Deurne is enorm voorstander van dit project, zeker gezien het feit dat de mogelijkheid 

tot snelle communicatie een basisbehoefte geworden is. Om een glasvezelaansluiting voor 

eenieder in de gemeente mogelijk te maken, heeft gemeente Deurne besloten om voor de 

samenwerking met E-Fiber de legeskosten aan te passen en zo de aanleg ook voor de 

leverancier financieel aantrekkelijk te maken. 

 

Informatie die ons via RIB-HV-1906 en de media bereikt heeft, meldt dat nu ook KPN 

glasvezel wil aanleggen, echter alleen in de kern van Deurne. Voor VVD-Deurne lijkt dit als 

krenten uit de pap halen. KPN laat hiermee volgens ons in ieder geval niet zien dat ze 

geïnteresseerd zijn om iedereen het geluk van snel internet te gunnen. 

 

Vraag en antwoord 

 

In verband met de berichten van KPN hebben wij de volgende vragen: 

 

1. Is KPN al in een eerder stadium in gesprek geweest met gemeente Deurne over  

aanleg glasvezel in de kern van Deurne? 

 

2. Zo ja, is bekend op welke gronden KPN toen heeft besloten geen glasvezel aan te gaan 

leggen? 

 

Antwoord op vraag 1 en 2 

KPN Netwerk NL en de gemeente zijn alleen met elkaar in gesprek geweest over de busi-

nesscase die nu voorligt: aanleg van een glasvezelnetwerk in de kern Deurne, met  

uitzondering van de bedrijventerreinen en de adressen ten noorden van de N270. 

 

 

3. Heeft KPN bij gemeente Deurne in verband met de aanleg van hun netwerk het  

verzoek ingediend om ook gebruik te mogen maken van verlaagde legeskosten? 

 

4. Heeft gemeente Deurne de mogelijkheid, gezien het feit dat KPN alleen de krenten uit 

de pap wil nemen, KPN in ieder geval geen verlaagd legestarief te bieden? 

 

Antwoord op vraag 3 en 4 

Op 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijziging van de legesver-

ordening. Sindsdien geldt voor alle kabel- en leidingprojecten met een tracé groter dan 

10 kilometer dat gewerkt wordt met een projectbegroting. Dit omdat de leges  

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Deurne/8b187634-d97c-410d-a987-5c33a61e877a
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anders onevenredig hoog zijn. De projectbegroting geldt zowel voor E-Fiber (tracé  

circa 400 km) als voor KPN Netwerk NL (tracé circa 120 km). Voor meer informatie  

verwijzen we u naar het raadsbesluit van 13 maart 2018: https://bit.ly/2FG1p8w (agen-

dapunt 13). 

https://bit.ly/2FG1p8w

