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Geachte heer Veldhuis, fractievoorzitter van de VVD Dalfsen 

 

U heeft het college van B&W in uw brief van 17 september een aantal vragen gesteld over ‘Tijdelijk 
stopzetten aanleg glasvezel in het buitengebied’. De vragen zijn ook doorgezet naar de aannemer 
omdat deze betrokken is bij de aanleg en partij is met betrekking tot de gestelde vragen.  

Met deze memo geven wij onze reactie. 

  
1. Bent u ervan op de hoogte dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied tijdelijk is 

stil gelegd?  
 
Reactie: Er is geen sprake van stilleggen van werkzaamheden. Alleen de aansluitingen naar 
de woningen toe (op de buitenplaatsen van de Landgoederen) worden in eerste instantie nog 
niet gegraven. Dit vanwege het feit dat die gebieden waar de woningen staan onderdeel zijn 
van rijksmonumenten. Om welke woningen het gaat vindt u in de bijlage. De woningen waar 
de toestemming op ja staat dient de aannemer later (na afgifte omgevingsvergunning) aan te 
leggen. In de bermen van de wegen mag gewoon gegraven omdat dit niet onder de 
omgevingsvergunning valt. 
 

2. Klopt het dat er nu pas een omgevingsvergunning is aangevraagd?  
 
Reactie: De aanvraag door BAM via het omgevingsloket vond op 30 augustus plaats. Er zijn 
meerdere overleggen aan voorafgegaan.  
 

3. Weet u waarom er nu pas een omgevingsvergunning wordt aangevraagd? Dit had toch 
veel eerder gedaan kunnen worden?  
 
Reactie: Het is aan de BAM om een aanvraag in te dienen, ook het moment waarop. Wij 
hebben geen inzicht in de overwegingen van de BAM.   
 

4.  Welke rol speelt de gemeente hierin? Had de gemeente de betrokken partijen hierover 
eerder moeten en kunnen informeren? 
 
Reactie: De gemeente beoordeelt aanvragen. Vanuit de gemeente is tijdig gecommuniceerd 
over de noodzaak voor aanvraag van een omgevingsvergunning; in een 1e overleg op 7 
november 2017. Daarna is er vaker aandacht voor gevraagd (o.a. in het bouwoverleg van 26 
maart 2018). Op 22 mei is per mail nog eens expliciet aandacht gevraagd voor de aanvraag  
spoedig plaats te laten vinden voor de uitgebreide procedure die voor landgoederen geldt .  
 

5.  Wat is de te verwachten vertraging voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied 
van Dalfsen?  
 
Reactie: De vertraging geldt voor de genoemde adressen op de betreffende landgoederen. 
Omdat de procedure nog loopt is niet aan te geven op welk moment het conceptbesluit en het 
besluit ter inzage gelegd worden/afgegeven worden en daarna tot realisatie overgegaan kan 
worden. 
 

6. Geldt deze te verwachten vertraging voor het gehele buitengebied of voor een 
specifiek gebied?  
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Reactie: Het geldt enkel voor de adressen die voorkomen in de postcodelijst (zie bijlage). Alle 
andere aansluitingen kunnen naar verwachting eind januari 2019 gebruik maken van de 
breedbandvoorziening. 
 

7. Op welke wijze en wanneer worden de betrokkenen hierover geïnformeerd?  
 
Reactie: Volgens onze informatie is door BAM nog geen correspondentie geweest hierover 
naar de betrokken bewoners/eigenaren omdat nog niet duidelijk is of/wat de vertraging is en 
of de vergunning überhaupt wordt verleend. Vanuit de gemeente is inmiddels wel verzocht de 
beschikbare informatie te delen met de bewoners op de adressen die het aangaan. 
 

 

 

Namens het college van burgemeester van wethouders,  
 

Met vriendelijke groet, 

Wethouder J. Uitslag (b.a. wethouder drs. R.W.J. van Leeuwen) 
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Bijlage adressen met en zonder toestemming: 

Den Aalshorst toestemming 
7722JM-13 nee 
7722JM-15 Ja 
7722JM-17 nee 
7722JM-19 ja 
7722JM-21 nee 
7722JM-21-A ja 
7722JM-23 nee 
7722JM-25 ja 
7722JM-27 ja 
7722JP-16 ja 
7722KG-1 ja 
7722JL-2 ja 
7722JL-4 ja 
7722JL-6 ja 
7722JL-8 ja 
7722JL-8-A ja 
7722JL-10 ja 
7722JL-10-A nee 
7722JL-12 ja 

  
  
Millingen toestemming 
7722KK-2 nee 
7722KK-4 ja 
7722KH-5 nee 
7722KK-6 nee 
7722KK-8 nee 
7722KK-8-XTR01 ja 

  
Den Berg toestemming 
7722JP-8 ja 
7722JP-8-A ja 
7722JM-1 nee 
7722JM-5 nee 
7722JM-7 ja 
7722JM-7-A ja 
7722JP-2 nee 
7722JP-2-A nee 
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7722JP-2-B nee 
7722JP-4 nee 
7722JP-4-A nee 
7722JP-4-C nee 
7722JP-4-D nee 
7722JP-6 nee 
7722JP-6-A ja 

  
Rechteren toestemming 
7722JK-1 ja 
7722JK-1-XTR01 ja 
7722JJ-1 ja 
7722HB-2 ja 
7722HB-2-A ja 
7722HB-4 ja 
7722HB-6 ja 
7722HB-8 ja 
7722HB-8-A ja 
7722JH-2 ja 
7722JH-4 ja 
7722KH-7 ja 
7722HT-2 ja 
7722KJ-1 ja 
7722KJ-1-A ja 
7722KJ-1-A-XTR01 ja 
7722KJ-3 ja 
7722KJ-5 ja 
7722HT-4 ja 
7722HT-6 ja 
7722HT-6-XTR01 ja 
7722HT-8 ja 
7722HT-10 ja 
7722HT-12 ja 
7722HS-1 ja 
7722HB-1 ja 
7722HB-3 ja 
7722HB-5 ja 
7722HC-2 ja 
7722HK-9 nee 
7722HK-11 ja 
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7722HK-13 nee 
7722HG-5 nee 
7722HG-7 nee 

  
Hessum toestemming 
7722HS-7 nee 
7722HS-9 ja 
7722HS-11 ja 
7722HS-13 ja 
7722HS-13A ja 

  
Mataram toestemming 
7722KW-23 nee 
7722KW-25 nee 
7722KW-27 nee 
7722KW-29 nee 
7722KW-31 nee 

  
De Horte toestemming 
7722KW-33 ja 
7722KW-37 ja 
7722KW-39 ja 
7722KW-41 ja 
7722KW-41-A nee 


