Openbaar

Zaaknummer: 29014

Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: glasvezel in het buitengebied
Kernboodschap
Op dinsdag 2 juli 2019 stemde het college (onder de voorwaarden dat ook de colleges
van Beuningen, Heumen en Wijchen instemmen) in met het convenant glasvezel
buitengebied.
Eerdere besluiten
Datum
Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Toelichting
De buitengebieden in onze gemeente zijn grotendeels verstoken van breedbandinternet.
Bewoners en ondernemers die snel internet wensen, zijn afhankelijk van initiatieven van
marktpartijen. Tot vorig jaar waren er geen marktpartijen actief om in onze gemeente
een glasvezelnetwerk in het buitengebied te realiseren. Dit veranderde toen najaar 2018
het bedrijf Glasvezel buitenaf een publieke campagne organiseerde onder inwoners in de
buitengebieden van Beuningen, Druten, Wijchen en Heumen. Dit bedrijf heeft naar eigen
zeggen voldoende overeenkomsten (meer dan 50%) afgesloten met inwoners om een
netwerk aan te leggen. Op dit moment is Glasvezel buitenaf de enige marktpartij die
initiatief neemt om tot aanleg over te gaan en die dat initiatief aan de 4 gemeenten
kenbaar heeft gemaakt.
Het convenant
De gemeente moet officieel toestemming geven aan Glasvezel buitenaf, voordat zij
kunnen starten met graafwerkzaamheden in de openbare ruimte. Deze toestemming
hebben wij nog niet gegeven, omdat Glasvezel buitenaf enkele specifieke wensen heeft
die afwijken van onze regels. Zo geven zij de voorkeur aan een aanleg op 40 cm diepte
(terwijl 60 cm de norm is). Daarnaast hebben zij wensen over leges en de vergoeding
van degeneratiekosten. Dat betekent dat wij niet zomaar een instemmingsbesluit kunnen
afgeven. Eerst moet overeenstemming zijn over deze punten. In november 2018
ondertekenden de 4 gemeenten met Glasvezel buitenaf een intentieverklaring om tot
deze overeenstemming te komen. In het afgelopen halfjaar is hier overleg over gevoerd.
Als gemeenten wilden wij op onze beurt de zekerheid dat alle particulieren die nog via
koper internetten (zogenaamde witte adressen) een aanbod krijgen. Deze toezegging is
gedaan. Het nu voorliggende convenant is het resultaat van deze besprekingen.
Raadsbesluit
De aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied is alleen haalbaar voor een
marktpartij als kan worden afgeweken van de tarieventabel in de legesverordening.
Glasvezelkabels worden in de buitengebieden over grote lengtes aangelegd met minder
aansluitingen in vergelijking met de bebouwde kom. Het standaardtarief toepassen zou
leiden tot onevenredig hoge leges. Daarom wordt een raadsvoorstel voor aanvulling van
de Tarieventabel Legesverordening voorbereid. Deze aanvulling zal van toepassing zijn
op grote telecommunicatieprojecten buiten de bebouwde kom. Uitgangspunt blijft dat
leges kostendekkend moeten zijn. Het convenant treedt in werking als de Raad hiermee
heeft ingestemd.
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Gevolgen
Gemeenten Beuningen, Druten, Wijchen en Heumen zijn nadrukkelijk géén
opdrachtgever aan Glasvezel buitenaf. Deze marktpartij laat op eigen risico en voor eigen
rekening een glasvezelnetwerk aanleggen. Wel zijn de 4 gemeenten deze marktpartij
tegemoet gekomen op een aantal punten (ondiepere aanleg kabel waar mogelijk,
aangepaste leges en degeneratiekosten). Deze tegemoetkoming zal ook gelden voor
andere marktpartijen die een telecommunicatieproject van deze omvang uitvoeren in het
buitengebied.
Communicatie
De inhoud van het convenant wordt actief gecommuniceerd met andere marktpartijen die
zich eerder bij één of meerdere van de 4 gemeenten meldden, en met eventuele nieuwe
marktpartijen. Deze marktpartijen kunnen dit convenant ook aangaan met de
gemeenten.
Gemeente voert geen actieve communicatie met inwoners over de voorgenomen aanleg
van een glasvezelnetwerk. Dat doen Glasvezel buitenaf en eventuele andere
marktpartijen.
Uitvoering of Vervolgstappen
Planning
2-9 juli:
vaststelling door colleges B&W gemeenten Beuningen, Druten, Wijchen en
Heumen
10 juli:
ondertekening convenant gemeenten met Glasvezel buitenaf
Sept:
college- en raadsvoorstel aanpassing Tarieventabel Legesverordening
Sept:
formeel instemmingsbesluit
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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