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Informatienota
Voortgang pilot proof of concept supersnel internet in het buitengebied.
Wijchen, 23 mei 2017
Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
Na maanden van voorbereiding is de proef in maart 2016 van start gegaan. Inmiddels is
ca. de helft van het aantal aansluitingen gerealiseerd. Bijgaand als bijlage 1 treft u een
projectvoortgangsdocument aan waarin SGW ons informeert over de voortgang.
De planning
Hoewel met enige vertraging, kan nu worden vastgesteld dat de proef met het draadloos
supersnel internet in het buitengebied naar wens verloopt. De vertraging in de uitrol van
het project is omdat:


de noodzakelijke proefopstelling (om ervaring op te doen) in het begin meer tijd vergde dan
verwacht;



er meer aansluitingen worden gerealiseerd en



de engineering van de te realiseren aansluitingen meer tijd vraagt dan vooraf ingeschat.

De vertraging bedraagt nu ca. 2 maanden. Om de kosten te beperken maakt de stichting
beperkt gebruik van externe ondersteuning. Om de vertraging in te lopen is besloten een
extra monteur bij het project te betrekken.
In de overeenkomst met SGW is afgesproken dat gedurende een periode van 2 jaar er 50
aansluitingen worden gerealiseerd (20 bedrijven en 30 particulieren). Inmiddels heeft de
stichting 65 aanmeldingen voor aansluitingen. Daarvan zijn er nu 33 gerealiseerd. Onlangs
zijn de aansluitingen in Bergharen afgerond. De deelnemers aan de proef in Wijchen en
Niftrik zijn ook al aangesloten. De komende periode worden de aansluitingen in
Batenburg, Alverna en Leur gerealiseerd. In eerste instantie is het merendeel van de
bedrijven aangesloten. De particulieren zijn nu aan de beurt.
Kwaliteit
De kwaliteit van de gerealiseerde verbindingen is erg goed te noemen. De 33 gebruikers
van de gerealiseerde verbindingen zijn over het algemeen tevreden over de
internetsnelheid (100 mb).
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Het aantal storingen was in het begin hoog maar met de opgedane ervaringen over de
oorzaken kunnen die nu voorkomen worden. De voornaamste oorzaak van storingen blijkt
het wegvallen van stroom te zijn. Deze problemen zijn opgelost.
Om de gebruikers te ondersteunen is er een helpdesk opgezet. Deze helpdesk is van
maandag t/m vrijdag geopend van 9:00 tot 20:00 uur en op zaterdag en zondag van 9:00
tot 14:00 uur.
Waarover wil je informeren?
Kennis te nemen van de projectvoortgang van de proef met supersnel draadloos internet
in het Buitengebied.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
Medio 2015 heeft uw raad besloten een lening van € 100.000 beschikbaar te stellen aan
de Stichting Glasvezel Wijchen (SGW) voor het uitvoeren van een pilot in het buitengebied
van Wijchen. Deze pilot houdt in dat gedurende twee jaar zo’n 30 particulieren in het
buitengebied en 20 bedrijven (via een draadloze verbinding met een zender die gekoppeld
is aan het bestaande glasvezelnet), supersnel internet krijgen en daarover hun ervaringen
delen. In deze info-nota informeren wij u over de voortgang van de pilot en de eerste
resultaten.
Wat zijn de gevolgen?
Voor de financiering van de pilot heeft SGW naast de lening van de gemeente ook een
bedrag van € 40.000 aan EU Subsidie ontvangen. Tot op heden is er door de gemeente €
40.000 aan SGW overgemaakt. Men verwacht wel de komende maanden nog wel
middelen nodig te hebben voor de realisatie van de restant aansluitingen. Maar dat past
binnen de overeenkomst.
Ontwikkelingen
In 2012 heeft een werkgroep van vertegenwoordigers van de leefbaarheidsgroepen in het
buitengebied en de gemeente Wijchen op verzoek van uw raad de mogelijkheden van
verglazing van het buitengebied verkend. Marktpartijen zijn benadert en de mogelijkheden
voor gemeentelijke ondersteuning onderzocht. De marktpartijen wilden niet investeren in
het buitengebied en overheidssteun bleek door Europese regelgeving (toen) niet mogelijk.
In 2014 hebben 9 gemeenten in de regio Rivierenland zich verenigd en een projectbureau
opgericht om namens de regio de mogelijkheden te onderzoeken. Het idee erachter was
om door schaalvergroting een aantrekkelijker partner te zijn voor initiatieven uit de markt.
Ook dat bleek niet te lukken. Feitelijk zijn er maar twee marktspelers (KPN en Ziggo). Zij
hebben geen commerciële belangen bij een ontsluiting.
In 2016 heeft het projectbureau regio Rivierenland bij Europa het verzoek ingediend om
zelf te mogen investeren in de uitrol van een glasvezelnetwerk in hun buitengebied.
Onlangs hebben zij hiervoor groen licht ontvangen. Dit betekent dat men nu kan starten
met de voorbereidingen voor de realisatie, waaronder middelen genereren,
aanbestedingen voorbereiden en afnemers benaderen.
In aansluiting op dit initiatief hebben de gemeenten Wijchen en Overbetuwe het initiatief
genomen om te onderzoeken of we voor de regio Arnhem-Nijmegen ook kunnen komen
tot een dergelijke organisatie. Verkennende gesprekken hiertoe zijn onlangs opgestart. U
wordt op korte termijn geïnformeerd over de ontwikkelingen hieromtrent.
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Wat is het vervolg?
In het voorjaar van 2018 eindigt de pilot, dan wordt ook de balans opgemaakt. In de
overeenkomst is vastgelegd dat bij een succes SGW de installatie probeert onder te
brengen bij een marktpartij en het geleende geld terugbetaalt. In het najaar van 2017
gaan we daarover met SGW in gesprek.
Communicatie
N.v.t.
Bijlagen
1. Projectvoortgangsdocument.
Samenvatting
De pilot met het supersnel draadloos internet in het buitengebied verloopt naar wens.
Er zijn nieuwe ontwikkelingen over mogelijkheden van uitrol van breedband in het
buitengebied. Wij zullen u hierover op korte termijn informeren.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,
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