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Gemeente

eese

Gewoon anders

Leden van de gemeenteraad

Reuver,

22 oktober 2018

Uw kenmerk:
Ons kenmerk
Onderwerp:

201813844
Convenant'aanleg glasvezel buitengebied'

Geachte leden van de raad,

Via deze raadsbrief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de
aanleg van snel internet in het buitengebied.

Gollegebesluit
ln verband met de gewenste aanleg van glasvezel in het buitengebied heeft het
college op 22 oktober 2018 besloten om over te gaan tot het ondertekenen van het
convenant 'aanleg glasvezel buitengebied'. Als initiatiefnemer en uitvoerende partij
Glasvezel Buitenaf (GVB) uitvoering geeft aan het convenant, worden circa 122
adressen in het buitengebied van de gemeente Beesel aangesloten op snel internet
l(ijk voor
actuele openingstijden
op onze website
www.beesel.nl
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lnleiding
De laatste jaren zijn veel woningen, instellingen en bedrijven in Limburg voorzien van
een snelle internetverbinding, met name binnen de bebouwde kom. De behoefte aan
snel internet neemt toe, voor steeds meer voorzieningen en diensten is internet
vereist. De snelle internetverbinding is vanwege de hoge kosten vaak niet beschikbaar
voor woningen en bedrijven in het buitengebied.
Dit heeft de Provincie Limburg ertoe gebracht de haalbaarheid voor snel internet is de
buitengebieden te onderzoeken. De regio noordoostelijke Maasoever is apart
onderzocht. lnitiatiefnemer Glasvezel Buitenaf (GVB) heeft zich bij de provincie
gemeld en wil in het totale cluster (gemeenten Bergen, Venlo, Roerdalen, Beesel,
Roermond en Echt-Susteren) snel internet gaan aanleggen. Deze gemeenten hebben
met de provincie de haalbaarheid van realisatie van snel internet onderzocht en de
daarvoor randvoorwaarden bepaald. Door het gezamenlijk vaststellen van het
convenant, worden deze vooruvaarden bekrachtigd.

Aanleg
De aanleg van snel internet is primair een taak voor de markt, zij nemen het initiatief.
De rol van de overheid is om de juiste randvoorwaarden te scheppen voor een goed
functionerende telecommarkt die investeert, innoveert en in de behoefte van burgers
en bedrijven voorziet. ln buitengebieden staan hoge aanlegkosten tegenover een
gering aantal aansluitingen. Dit zorgt voor te weinig rendement voor de markt en
brengt de overheid in de rol om juiste randvoonvaarden te scheppen om toch snel
internet mogelijk te maken in buitengebieden.
Naast het vaststellen van randvoorwaarden t.b.v. de aanleg, hebben de gemeenten
ook een faciliterende rol door de gronden (bermen) ter beschikking te stellen.

Convenant
Het convenant "Aanleg glasvezel buitengebied" bevat o.a. technische, bestuurlijke,
financiële en juridische randvoorwaarden. GVB heeft de aanleg en exploitatie van snel
internet in het buitengebied op zich genomen. Hier ligt een marktconsultatie door
Provincie aan ten grondslag. De levering van snel internet zelf blijft een private
aangelegenheid tussen de marktpartijen de afnemers. Ook het beheer en onderhoud
van het netwerk en de daarbij behorende risico's blijven volledig bij de marktpartij.
Genoemde gemeenten, provincie Limburg en GVB zijn de deelnemers aan het
convenant. Het convenant gaat uitsluitend over de aanleg van snel internet in
com mercieel onaantrekkelijk buitengebied.

Daadwerkel ijke real isatie
De daadwerkelijke realisatie van de glasvezel blijft een commerciële aangelegenheid
van initiatiefnemer GVB. Voorwaarde voor uitvoering is dat minimaal 50% van alle
potentiële aansluitingen van de zes gemeenten bij elkaar opgeteld, een aansluiting
nemen. Als de bereidheid in de cluster tot deelname lager is dan 50 procent, dan zal
GVB niet aanleggen. De mate van deelname wordt duidelijk na afronding van het
communicatietraject op de sluitingsdatum. ln dit communicatietraject neemt
initiatiefnemer GVB de lead, als gemeente zullen we hierin faciliteren. GVB zal lokale
ambassadeurs, zoals verenigingen, belangenorganisaties, dorpsraden, werven.

Verder is aanleg van glasvezel alleen haalbaar als inwoners en bedrijven een
vastrechtvergoeding betalen. Deze vergoeding komt bovenop de abonnementskosten
Deze constructie is ook aan de Noordwestzijde van de Maas gehanteerd
Mogelijk krijgen circa 15 woningen en bedrijven in het buitengebied geen glasvezel.
GVB legt alleen glasvezel aan in die gebieden waar nu geen snel internet ligt. Binnen
die gebieden zijn er een aantal adressen die voor GVB op dit moment te duur zijn om
aan te leggen. Wethouder Roelofs heeft in de bestuurlijke overleggen aangedrongen
op een oplossing om álle adressen in het buitengebied van Beesel te voorzien van
snel internet. Dit heeft geleid tot het opnemen van een inspanningsverplichting voor
GVB in het convenant. Die verplichting houdt in dat GVB de mogelijkheden
onderzoekt om de 'te dure adressen' achteraf alsnog van snel internet te kunnen
voorzien.

Financieel
Per gepasseerd adres ontvangt de gemeente een vergoeding van € 20,00 per adres,
dit om de kosten te compenseren die wij als gemeente maken. Dat betekent dat de
gemeente Beesel een vergoeding krijgt van circa €,2440,00 (122 adressen x € 20,00).

Conform het convenant betaalt GVB geen leges- en degeneratiekosten aan de
gemeente Beesel. Dit zijn o.a. de kosten die de gemeente maakt voor het houden van
toezicht op de werkzaamheden, de afhandeling en uitvoering van schade en herstel
aan bermen, groenvoorzieningen, alle doorkruiste verhardingen als gevolg van de
werkzaamheden.
GVB voert alle werkzaamheden zelf uit en daarnaast geven ze voor 4 jaar garantie
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met bijbehorend onderhoud en herstel. omdat GVB deze werkzaamheden zelf
uitvoert en de garantie op zich neemt, is er geen sprake van controle op de
aanlegwerkzaamheden en kunnen we gemotiveerd afwijken van het innen van legesen degeneratiekosten, zoals vastgesteld in de legesverordening onder hoofdstuk í8

Vragen
Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt, neemt u contact op met de heer E.
Hunnekens of mevrouw K. Ubags van afdeling Grondgebied en afdeling Algemene
Zaken. Zii ziin bereikbaar via de klantenbalie op telefoonnummer (077) 474 92 92 of
via info@beesel.nl.

Hoogachtend,
namens
eester en wethouders van Beesel,

.J. Janssen

dr. T.P. Dassen-Housen
burgemeester
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