Vraag 1 – LLB - Is er een uitvoeringsplan? Of waar ligt de prioriteit? Er staat dat het maximaal 3 jaar
kan duren voordat de aanleg gerealiseerd wordt. Kan dat niet sneller? En wordt er net als bij de reeds
gerealiseerde aansluitingen de gemeente de eigenaar? Dit door middel van verkoop van een aantal
jaren. Het is een investering in plaats van een uitgave. Er staat “dient het gehele grondgebied van de
gemeente West Betuwe te bestrijken” dus ook in Ophemert.
Er is een uitvoeringsplan. Het streven is dat de adressen die geen onderdeel zijn van dijkverzwaring- of
dijkverbreding tussen nu en het derde kwartaal van 2022 worden aangesloten. De adressen die
onderdeel zijn van de dijkverbreding worden aangesloten zodra het mogelijk is in de planning van de
dijkverzwaring. In het voorstel wordt de beleidslijn gehanteerd dat de kosten van toezicht voor rekening
komen van de gemeente waarbij een project maximaal 3 jaar mag duren. Zoals hierboven gemeld zullen
de meeste aansluitingen ruimschoots binnen deze 3 jaar worden aangesloten. In deze beleidslijn staat
ook dat het gehele grondgebied van de gemeente West Betuwe moet bestrijken. Dit betekent alle kernen
van de gemeente West Betuwe. De gemeente wordt eigenaar van het netwerk van Uitvoeringsorganisatie
Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Het gaat hierbij om de zogenaamde witte adressen. De grijze
adressen komen in eigendom van Delta Rijssen Glasvezel Infrastructuur.
Vraag 2 – VVD – Wordt er een overeenkomst gesloten waarin leveringsafspraken worden gemaakt?
Wordt er geleverd wat afgesproken is? Worden alle huizen aangesloten?
Uw college sluit een convenant/overeenkomst af met Delta Rijssen Glasvezel Infrastructuur waarin de
afspraken worden vastgelegd. Alle adressen van eigenaren die aangesloten willen worden, worden
aangesloten.
Vraag 3 – GroenLinks – Klopt het dat enkele adressen pas worden aangesloten na de
dijkverzwaring? Hoe lang moeten deze inwoners nog wachten? Over hoeveel adressen gaat?
Dat klopt. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat wanneer qua dijkverzwaring gerealiseerd gaat
worden. De planning is nog niet bekend. De UBR volgt hierin het tijdspad van het project van de
dijkverzwaring. De wens is glasvezel aan te leggen tegelijk met de aanleg van de nutsvoorzieningen.
Redenen hiervoor zijn kostenbesparing en het tegengaan van kapitaalvernietiging. Over hoeveel
adressen het gaat is nog niet bekend, omdat de plannen voor de dijkverzwaring nog niet definitief zijn.
De adressen ontvangen hierover bericht wanneer deze aangesloten kunnen worden.

