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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief aanleg glasvezelkabel Delta Fiber

Geachte raadsleden, 

In de commissie Algemeen en Sociaal van 14 november 2019 heeft de PvdA de vraag 
gesteld of het college bereid is om met Delta in overleg te gaan om ook in Vlissingen een 
glasvezelnetwerk aan te leggen. Wethouder Verhage heeft toegezegd om hierover in 
overleg te gaan.

Vrijdag 10 januari 2020 hebben wij gesproken met Delta Fiber Nederland. Het bedrijf wil de 
komende jaren fors investeren in Zeeland. Dit omdat hun huidige kopernetwerk, waarover nu 
het grootste gedeelte van dataverkeer binnen Zeeland gaat, over een aantal jaar mogelijk de 
concurrentie met de andere op glasvezel geënte providers niet meer aan kan.

Delta Fiber is momenteel in gesprek met diverse Zeeuwse gemeenten. Men is ook bereid 
om met Vlissingen in gesprek te gaan.

Het overleg met de gemeenten betreft onder andere overeenstemming over de manier van 
uitvoeren van de aanleg zoals diepteligging van de kabels. Maar ook over de hoogte van de 
leges en straatwerkkostenvergoedingen. 
Zeeland breed zijn hier afspraken over gemaakt en vast gelegd in het AVOI (Algemene 
Voorwaarden Ondergrondse Infrastructuur). Hier wordt niet zomaar door gemeenten
individueel van afgeweken. Als een  gemeente hier toch van wil afwijken dient men rekening 
te houden met onder andere precedent werking naar de andere telecombedrijven.

Delta Fiber legt wel al netwerken aan in nieuwbouwwijken, ook in Vlissingen. 
Voor de wijken Claverveld en het Scheldekwartier zijn er al gedeelten aangelegd en zijn 
vergunningen afgegeven om deze wijken van glasvezel van Delta Fiber te voorzien.
De grootschalige aanleg in bestaande buurten en wijken door Delta Fiber is momenteel nog 
nergens in Zeeland gestart.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




