8e Nieuwsbrief
Stichting Breedband Noord Veluwe en CIF
De Stichting Breedband Noord Veluwe is opgericht om snel internet (breedband) in de
buitengebieden te realiseren. Om dat doel te bereiken zijn allerlei mogelijkheden onderzocht.
Ook is het gebied tussentijds uitgebreid met de gemeenten Apeldoorn, Epe, Voorst en
Brummen.
De zoektocht heeft resultaat gehad, tijdens onze zoektocht zijn wij in contact gekomen met
CIF (communication infrastructure fund) die een goede oplossing voor het buitengebied
aanbiedt. CIF biedt aan glasvezel aan te leggen naar alle woningen in de buitengebieden.
Voor de standaardaansluitingen geldt hierbij een buitengebied-toeslag. In deze nieuwsbrief
wordt de stand van zaken kort weergegeven om u op de hoogte te houden.

Er zijn inmiddels afspraken gemaakt voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van
de 11 Veluwse gemeenten. Het gaat om bijna 40.000 aansluitingen De start kan
plaatsvinden wanneer alle voorbereidingen zijn afgerond. Hiervoor is inmiddels een
uitgebreid convenant tussen alle partijen afgesloten. Doel is om eind 2018 alle aansluitingen
gerealiseerd te hebben.
Hiermee is de realisatie van snel internet in de buitengebieden van de gemeenten Putten
Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem. Heerde, Epe, Voorst, Apeldoorn en Brummen
realistisch geworden en kan de realisatie worden opgepakt.

Voortgang van glasvezel in de buitengebieden van de 11 Veluwse
gemeenten
Om de realisatie van breedband te begeleiden is er een Stuurgroep opgericht die bestaat uit
vertegenwoordigers van de elf gemeenten, CIF en de Stichting. Het doel van deze
Stuurgroep om te zorgen voor coördinatie en draagvlak.
De Stuurgroep is verschillende malen bij elkaar geweest. Dit heeft geresulteerd in een
voorlopige gebiedsindeling van de 11 gemeenten. In 6 deelgebieden heeft CIF de
aansluitingen op de meest economische wijze gegroepeerd. Daarna heeft er nog een
herschikking plaats gevonden om ook een sociale samenhang te bewerkstelligen. Het ligt in
de bedoeling om in het eerste kwartaal van 2017 te starten met het deelgebied dat grenst
aan Harderwijk. De overige deelgebieden volgen hierna waarbij ook vanuit het noorden een

tweede bouwstroom opgestart wordt. Kleine herschikkingen van het gebied zijn nog
mogelijk.
Het lag in de bedoeling om in de Stuurgroepvergadering van 16 december de globale
planning door te nemen en vast te stellen. Jammer genoeg bleek dit niet mogelijk. De
Stuurgroep kreeg hiervoor de volgende uitleg van CIF:
Tot voor kort hadden 500.000 afgelegen woningen in Nederland geen zicht op snel internet. De lange
afstanden tussen woningen spelen een belangrijke rol, maar ook geografische en natuurlijke barrières
maken het project operationeel en financieel complex. Na lange voorbereidingen is het toch gelukt om
voor de eerste keer in Nederland op grote schaal moderne glasvezelnetwerken in het buitengebied te
realiseren. In nauwe samenwerking tussen investeerders, serviceproviders, overheden, aannemers en
lokale bewonersinitiatieven wordt nu gebouwd aan de glasvezelnetwerken in Overijssel en
Gelderland.
Het afronden van 10 succesvolle glasvezelcampagnes en het bouwen van glasvezelnetwerken voor
30.000 adressen vormen een belangrijke mijlpaal. CIF grijpt dit moment aan om terug te kijken op de
eerste ervaringen die kenmerkend zijn voor het buitengebied en voor een project met deze omvang.
Denk daarbij aan de ervaringen met de ‘4% maatwerkadressen’, de grote geografische en natuurlijke
verschillen per gebied zoals waterwegen, bodemsoorten en bomen, het sneller opschalen van de
organisatie door de succesvolle vraagbundelingen en de afspraken die nodig zijn met overheden over
bijvoorbeeld graafdieptes.
Deze ervaringen zijn hard nodig om structureel verder te kunnen bouwen aan de ambitie om het hele
buitengebied Nederland toegang te bieden tot snel internet. Maar het evalueren van deze ervaringen
kost tijd en veranderingen hebben grote impact op alle betrokken partijen. Daarom is eerst opdracht
gegeven voor een gedegen marktonderzoek. Naar verwachting kan CIF de resultaten van dit
onderzoek eind januari delen met betrokken partijen. Op basis van de onderzoeksresultaten en de
reacties hierop, beoordeelt CIF hoe de investeringen in glasvezelnetwerken betaalbaar blijven voor
iedereen en wanneer nieuwe glasvezelcampagnes worden opgestart.

Partijen hebben uitgesproken dat het onverkort de bedoeling blijft om een glasvezelnetwerk
te realiseren in de buitengebieden van de 11 gemeenten. Als uit het onderzoek blijkt dat met
enkele aanpassingen in de uitgangspunten de realisering van een glasvezelnetwerk mogelijk
is dan blijft dit zeker de moeite waard.
Een start van de vraagbundeling in het eerste deelgebied in het eerste kwarttaal is ook nog
steeds mogelijk. De Stuurgroep zal begin februari de situatie opnieuw bespreken. Wij
verwachten dan duidelijkheid te kunnen geven over het vervolg.
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