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Aan het college van B&W,

In de gemeente Schagen zijn diverse aanbieders van glasvezel bezig met abonnee-werving. Om te 
voorkomen dat inwoners hun vertrouwen verliezen, vragen we u als coördinator om duidelijkheid te 
geven over de volgende zaken: 

1) Welke aanbieders werven op dit moment in onze gemeente naar leden? 
2) Hebben zij een vergunning nodig om leden te mogen werven in onze gemeente? 
3) Welk traject wordt er gevolgd bij de aanleg van glasvezel, wat is de status daarvan, welke stappen 

moeten er nog worden genomen? 
4) Aan welke eisen/voorwaarden moet een aanbieder voldoen om glasvezel aan te mogen leggen? 

Kunt u daar specifiek in zijn? En is het bijvoorbeeld van belang dat een potentiële aanbieder over 
de juiste schadeverzekering beschikt (CAR), zodat schade aan het openbaar terrein verhaalbaar 
is op de uitvoerende onderneming? En wat doet u als een aanbieder niet voldoet aan de 
eisen/voorwaarden of als een onderneming geen specifieke schadeverzekering heeft? 

5) Is het voor de verstrekking van de vergunning van belang hoeveel procent aanmeldingen een 
aanbieder heeft of behoort dat tot het ondernemingsrisico van de glasvezel-aanbieder? En als het 
percentage voor u van belang is: bent u dan voornemens om het aantal te controleren op 
juistheid? 

6) Welke gebieden in onze gemeente zijn op dit moment vergund aan welke aanbieder en welke 
gebieden zijn nog vergunbaar? 

7) Is het juist om aan te nemen dat meerdere exploitanten in één gebied glasvezel mogen 
aanleggen?  

8) De VVD wil voorkomen dat een straat meerdere malen wordt opengebroken en er tijdens de 
aanleg mogelijk verkeershinder ontstaat. Indien meerdere aanbieders in één gebied aan de slag 
gaan, kunt u hen dan verplichten tot samenwerking bij de aanleg van glasvezel? 

9) De verschillen in berichtgeving doet inwoners vermoeden dat één van de aanbieders onder valse 
voorwendselen leden werft. Bent u daarmee bekend en op welke wijze heeft u de mogelijkheid om 
dat tegen te gaan/inwoners daartegen te beschermen? 

10) Kan de gemeente een aanbieder de vergunning voor glasvezelaanleg weigeren? 
11) Kunt u onze inwoners over het bovenstaande informeren, zodat zij hun beslissingen op de juiste 

gronden kunnen maken? 

Met vriendelijke groet, 
VVD-fractie 



bijlagen als van toepasing  


