
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inlichtingen bij: Martijn Bruil, telefoonnummer (026) 359 97 95 
e-mailadres: post@gelderland.nl 

STATENBRIEF 
 
Onderwerp: Oprichting Glasvezel Achterhoek BV 
 
Doel van deze brief: 
 
Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: 
 
 

厖 Te besluiten conform het ontwerpbesluit 

 

厔 Over de inhoud van deze brief te overleggen 

 

厔 De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) 
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1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 
 
In het Statenbesluit Robuuste Investeringsimpuls (PS2013-826-III) heeft u voor de aanleg van 
breedband in de buitengebieden en op bedrijventerreinen (zijnde de witte gebieden) middels het 
oprichten van een investeringsmaatschappij, een bedrag van €33 mln. gereserveerd. Daarnaast 
heeft u voor de periode 2014 een bedrag van € 2 mln. beschikbaar gesteld voor het meeleggen 
van loze mantelbuizen bij graafwerkzaamheden van de provincie en derden (PS-nr…). In totaal 
is voor het traject breedband een budget van € 35 mln. beschikbaar.  
 
In de statenbrief ‘Aanleg breedband op bedrijventerreinen in Gelderland en meeleggen van loze 
mantelbuizen’ (zaaknummer 2014-015871) is een nieuw voorstel gedaan voor de 
budgetverdeling van deze € 35 mln. en een aanpak voor glasvezel op de bedrijventerreinen.  
Het nieuwe voorstel totale budgetverdeling project Breedband (zijnde € 35 mln.) ziet er met 
bovenstaande ontwikkelingen voor 2015 als volgt uit: 
- € 100.000,- voor aanvragen voor het meeleggen van lege mantelbuizen; 
- € 900.000,- voor aanvragen voor de aanleg van breedband op bedrijventerreinen in de 

gehele provincie Gelderland op initiatief van ondernemers op de bedrijventerreinen; 
- € 34 mln. als kapitaalstorting in de op te richten Glasvezel Achterhoek BV. 

 
In deze Statenbrief leest u ons voorstel voor de oprichting van deze investeringsmaatschappij 
breedband. Onderdeel hiervan is het ter beschikking stellen van € 34 mln. als aandelenkapitaal 
voor een nieuw op te richten, zelfstandige entiteit. Deze BV, met als werktitel Glasvezel 
Achterhoek BV, zal investeren in de aanleg van glasvezel in de witte buitengebieden van de 
Achterhoek, houdt het juridisch eigendom van het netwerk en exploiteert het netwerk (verhuur 
infrastructuur aan (telecom)partijen, de belangrijkste inkomstenbron voor de BV). Onder het 
project vallen particuliere aansluitingen en de aansluitingen van (agrarische en recreatieve) 
bedrijven in het buitengebied. De bedrijventerreinen vallen niet onder dit project.  
De totale kosten voor dit project worden geraamd op circa € 69 mln. Door de Achterhoekse 
gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude 
IJsselstreek, Winterswijk, Doesburg en Lochem) wordt circa € 35 mln. ingebracht (via 
aandeelhouderschap of leningen/garantstellingen). 
De besluitvorming over financiële deelname van de 10 gemeenten vindt volgens planning plaats 
in de gemeenteraden van eind februari/begin maart 2015.  
 
Voorhangprocedure 
De provincie zal volgens het voorstel tenminste 50% van de aandelen in Glasvezel Achterhoek 
BV verwerven.  
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Voordat wij definitief besluiten tot oprichting van Glasvezel Achterhoek BV stellen wij u, conform 
het bepaalde in artikel 158, tweede lid, Provinciewet, ten aanzien van dit voornemen in de 
gelegenheid om wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voornemen te uiten. In bijlage 6 
treft u de conceptstatuten van Glasvezel Achterhoek BV aan. 
 
Na deze voorhangprocedure, zal de deelneming van de provincie in Glasvezel Achterhoek BV 
ter goedkeuring aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
voorgelegd worden. Na deze goedkeuring kan Glasvezel Achterhoek BV formeel opgericht 
worden en kan de eerste kapitaalstorting plaatsvinden. 
 
Enerzijds vragen we van u dus het besluit tot het beschikbaar stellen van €34 mln. voor een 
storting in aandelenkapitaal in de Glasvezel Achterhoek BV, daarnaast willen wij u hierbij in de 
gelegenheid stellen om uw wensen en bedenkingen ten aanzien van het voornemen tot het 
oprichten van deze BV kenbaar te maken. 
 
Deze Statenbrief dient in samenhang te worden bezien met de Statenbrief over breedband op 
bedrijventerreinen (zaaknummer 2014-015871).  
 
2 Aanleiding 
 
In de Statenbrief Investeringsmaatschappij breedband (PS2013-822, besproken op 30 oktober 
2013) is u voorgesteld om het model van een PPS nader te onderzoeken voor de aanleg van 
een breedbandnetwerk in de witte gebieden van de Achterhoek. De veronderstelling was, dat de 
samenwerking met één of meer marktpartijen de beste kansen bood om ons doel te bereiken: 
het realiseren van een open, toegankelijk en snel breedbandnetwerk, in de witte gebieden tegen 
zo laag mogelijke kosten. We stelden daarbij ook dat, waar aan de orde, gemeenten van harte 
welkom waren om mee te participeren. We hebben daarbij benoemd dat, indien mocht blijken 
dat het niet lukt om partners te vinden om een samenwerking mee aan te gaan, we zouden 
kiezen voor de oprichting van een publieke investeringsmaatschappij (terugvaloptie). 
 
De keuze voor de Achterhoek is in de Statenbrief met als kenmerk PS2013-822 omschreven als 
volgt: 
‘We stellen daarom voor in die gebieden te starten waar veel draagvlak bij de bevolking en de 
gemeenten aanwezig is.  
In de Achterhoek is dit draagvlak zowel bij bestuurders als onder de bevolking sterk aanwezig. 
Dit blijkt uit de investering die de regio gedaan heeft in het Project realisatiestrategie regio 
Achterhoek in het kader van Stad & Regio. In een bestuurlijk overleg in september bleek eens te 
meer dat de gemeenten in de Achterhoek willen participeren bij de aanleg van een NGA-
netwerk, hetzij financieel, hetzij procesmatig (zorgdragen voor vraagbundeling).  
Deze vraagbundeling is cruciaal voor het laten slagen van het project.  
Daarnaast is de Achterhoek een krimpregio. Een snelle digitale verbinding is juist in deze regio 
van levensbelang om de regio als vestigingsplaats voor bedrijven en burgers aantrekkelijk te 
houden. Een snelle digitale verbinding kan ook de dienstverlening op peil houden (daar waar 
fysieke diensten verdwijnen kan dit digitaal worden opgevangen) en zorg op afstand voor 
iedereen bereikbaar maken. Daarnaast zal vrijkomende agrarische bebouwing aantrekkelijker 
worden voor bijvoorbeeld kleinschalige kantoorhoudende activiteiten.  
Ook zien we in de Achterhoek veel bewonersinitiatieven voor de aanleg van snel breedband in 
de buitengebieden.  
Daarom stellen wij voor om met de aanleg van een NGA-netwerk in de Achterhoek te starten.’ 
 
PPS niet mogelijk 
Per mededelingen brief van 13 oktober 2014 (zaaknummer 2014-006836) 
bent u geïnformeerd over de voortgang over de Publiek-Private Samenwerking (PPS) 
breedband, namelijk dat de onderhandelingen met de private partij zijn afgebroken. 
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Op 22 september 2014 heeft de enige gegadigde voor het PPS-partnerschap per brief 
meegedeeld af te zien van het doen van een aanbieding voor partnerschap in de PPS.  
Gezien bovenstaande kiezen we er nu voor om een investeringsmaatschappij op te richten met 
alleen publieke aandeelhouders.  
 
3 Bestaand beleid c.q. kader 
 
De aanleiding voor de oprichting van Glasvezel Achterhoek BV komt voort uit de statenbrief 
Investeringsmaatschappij breedband (PS2013-822). 
Zoals in bovenstaande Statenbrief is beschreven ziet de provincie een belangrijke rol voor zich 
weggelegd om snel en toekomstvast breedband te realiseren in de witte gebieden. Zonder 
overheidsinterventie komt dit niet van de grond. In bovenstaande Statenbrief zijn verschillende 
interventiemodellen beschreven en beoordeeld en is als eerste voorkeursoptie de PPS benoemd 
en als terugvaloptie een provinciaal breedbandbedrijf. Zoals hiervoor aangegeven is na het 
afvallen van het PPS-model nu de oprichting van het provinciaal breedbandbedrijf aan de orde, 
met actieve participatie van de Achterhoekse gemeenten.  
 
Al enige tijd zijn de provincie Gelderland en acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk  
 in gesprek over samenwerking met het doel een snel en toekomstvast (NGA) breedbandnetwerk 
in het buitengebied van deze gemeenten te realiseren. Lochem en Doesburg zijn in een later 
stadium aangehaakt. Breedbandconnectiviteit is van strategisch belang voor de groei en 
innovatie in alle sectoren van de economie en voor de leefbaarheid van de Achterhoek. Naast de 
provincie vinden ook de genoemde gemeenten dat burgers en bedrijven moeten kunnen 
beschikken over snelle en toekomstvaste breedband infrastructuur. Alleen dan kunnen zij 
profiteren van toekomstige innovaties op het vlak van maatschappelijke en zakelijke diensten, 
die van groot belang zijn om de leefbaarheid in het gebied te waarborgen en de 
concurrentiepositie van Gelderland te versterken. Een goede breedband-infrastructuur zorgt er 
voor dat inwoners gemakkelijker bereikbaar worden voor allerlei diensten, zoals bedrijfsmatige 
diensten, onderwijs en zorg op afstand. 
De afgelopen periode is er constructief en intensief overleg met de Achterhoekse gemeenten 
gevoerd. Dit heeft geleid tot (concept)overeenstemming over een gezamenlijke deelname in het 
breedbandproject in de Achterhoek. 
Om dit vast te leggen is op 28 november 2014 een intentieverklaring ondertekend tussen de 
provincie Gelderland en de 8 Achterhoekse gemeenten, uitgebreid met Doesburg en Lochem. 
Zie bijlage 8 voor deze intentieverklaring. 
 
4 Organisatie en activiteiten Glasvezel Achterhoek BV 
 
Doelgebied 
In eerste instantie omvatte het initiatief acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk. 
De gemeenten Doesburg en Lochem zijn recent aangesloten met het doel om deel te nemen 
aan het project. Uitgangspunt is dat de realisatie in de acht Achterhoekse gemeenten geen 
negatieve effecten (zoals vertraging) mag ondervinden van het betrekken van Doesburg en 
Lochem. 
Omdat de Europese regelgeving vanuit de AGVV een projectgrootte toestaat tot € 70 mln. (zie 
onder) is het de vraag of deze gemeenten definitief meegenomen kunnen worden in het traject. 
Dit is mede afhankelijk van de vraag of de totale projectkosten binnen dit maximum blijven. 
 
Op grond van de regelgeving van de Europese Unie, omvat het initiatief alleen het zogenaamde 
‘witte gebied’.  
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De Europese Commissie maakt onderscheid tussen: ‘wit, grijs en zwart gebied’. 
Breedbandinfrastructuur wordt aangeduid als Next Generation Acces (NGA). Zowel kabel als 
glasvezel zijn NGA, ADSL is dat niet. In een gebied waar geen breedbandinfrastructuur 
aanwezig is mag ingrijpender geïntervenieerd worden, dan in een gebied waar wel NGA is. In 
het laatste geval zou overheidsingrijpen immers meer marktverstorend zijn. 
Als nu of in de komende drie jaar geen NGA netwerk beschikbaar is, gaat het in principe om 'wit' 
gebied, waar overheidssteun onder voorwaarden is toegestaan. 
In dit project gaat het om het ‘witte gebied’. Voor het overige ‘grijze’ gebied wordt ervan 
uitgegaan dat de aanleg van een NGA netwerk rendabel is. De Europese commissie staat geen 
(niet-marktconforme) overheidssteun in dit gebied toe.  

 
Voor de tien gemeenten is door de provincie reeds een uitvraag bij de telecompartijen gedaan 
om de precieze omvang van het ‘witte gebied’ vast te kunnen stellen. De wijze waarop die 
uitvraag is vormgegeven in de context van de regelgeving, is afgestemd met de Europese Unie.  

 
Het afzetgebied van de onderneming bestaat uit het buitengebied van de genoemde gemeenten 
en dan alleen het “witte” gebied. Alle adressen in dit gebied, zowel zakelijke klanten als 
consumenten, komen in aanmerking voor een aansluiting. In totaal gaat het om circa 24.000 
adressen. Er is een ondergrens van 50% deelname benoemd, als dit percentage niet behaald 
wordt zal in een gemeente geen aanleg plaatsvinden, vanwege het te grote financiële risico, voor 
zowel het kunnen afbetalen van de leningen door de BV als de mate waarin de provincie op 
termijn haar geld terug kan ontvangen (doelstelling revolverendheid). 
 
Bedrijventerreinen zijn niet meegenomen, omdat die in veel gevallen formeel niet als "wit" gebied 
kunnen worden beschouwd. Het opnemen van de bedrijventerreinen betekent daarmee een te 
groot risico voor het hele project. Een oplossing voor de bedrijventerreinen is beschreven in een 
afzonderlijk voorstel (zaaknummer 2014-015871). 

 
Het initiatief omvat de aanleg en exploitatie van een langjarig functionerend breedbandnetwerk: 
het netwerk moet in breedbandconnectiviteit voorzien voor een periode van ten minste 25-30 
jaar. De financiering van het initiatief omvat evenwel alleen de aanleg van de 
glasvezelinfrastructuur (het passieve netwerk, de kabel, laag 1). In de belichtingsapparatuur die 
het glasvezelnetwerk laat functioneren alsook in het aanbod van diensten (resp. laag 2 en 3) kan 
naar verwachting door de markt worden voorzien. Met meerdere marktpartijen wordt overleg 
gepleegd om hier in te voorzien.  
 
Nota verbonden partijen: BV is beste organisatievorm 
In de situatie dat de Provincie het project breedband in witte gebieden zelf wil onderbrengen in 
een afzonderlijke rechtspersoon, nu er geen sprake meer is van samenwerking in een PPS 
constructie, zijn er verschillende keuzemogelijkheden voor de juridische structuur. De eerste 
vraag is of de voorkeur uit gaat naar een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke 
rechtspersoon. De publiekrechtelijke rechtspersoon kan een gemeenschappelijke regeling 
betreffen, de privaatrechtelijke kan een BV zijn. Er zijn andere privaatrechtelijke entiteiten 
mogelijk, maar die lijken in dit kader niet relevant. 
Bij de oprichting of deelneming in een rechtspersoon is binnen de provincie de Nota verbonden 
partijen aan de orde. 
 
De Nota verbonden partijen (Nvp) is van toepassing als de provincie een belang heeft in een 
externe organisatie, dus wanneer er sprake is van enige bestuurlijke zeggenschap en een 
risicodragende financiële betrokkenheid. Dat geldt zowel voor publiekrechtelijke als bij 
privaatrechtelijke rechtspersonen. De provincie kan een dergelijk belang alleen nemen, als er 
een publiek belang is, aldus de Nvp. 
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In § 3 van de Nvp staat een stroomschema dat moet worden gevolgd om tot een besluit te 
komen over de mogelijkheid om een entiteit op te richten of daarin deel te nemen. De daarin 
aangegeven punten zijn in bijlage 2 uitgewerkt voor breedband in het buitengebied van de 
Achterhoek.  
De Nota verbonden partijen is sturend voor de vraag of en hoe er een rechtspersoon kan worden 
opgericht. Gezien bovenstaande is een privaatrechtelijke rechtspersoon de meest optimale 
mogelijkheid in de vorm van een BV. Een toelichting hierop vindt u in bijlage 1 en 2. 
 
Doel Glasvezel Achterhoek BV aanleg open glasvezelnetwerk 

Doelstelling van de onderneming is de realisatie van glasvezelinfrastructuur in het witte 
buitengebied voor zowel consumenten als zakelijke gebruikers (aantal potentiele adressen in de 
10 gemeenten: circa 24.000). Bedrijventerreinen zijn geen onderdeel van het voorstel evenals de 
kernen die zijn voorzien van kabelinfrastructuur (coax) of glasvezel. Een tweede doelstelling van 
de onderneming is het creëren van een zogenaamd "open" netwerk. Bij een open netwerk kan 
de klant vrij kiezen uit het aanbod dat op het netwerk beschikbaar is. Dat betekent dat meerdere 
operators ruimte en vezelcapaciteit kunnen huren (laag 2) en dat meerdere dienstenaanbieders 
op het netwerk actief kunnen zijn (laag 3).Voor de aanbieders van diensten betekent de term 
open netwerk, dat het netwerk voor iedere partij die dat wil, onder gelijke condities beschikbaar 
is: de voorwaarden voor het gebruik van het netwerk zijn transparant en de technische, 
commerciële en organisatorische condities zijn voor alle partijen gelijk. 

Dit is ook noodzakelijk omdat de Europese Commissie staatssteun alleen toestaat onder de 
voorwaarde dat een open netwerk wordt gerealiseerd. 
 

Profiel van de onderneming 
De activiteiten van de onderneming bestaan uit de aanleg en exploitatie van een 
glasvezelnetwerk. Een glasvezelnetwerk is onderverdeeld in 3 "lagen". 
- Laag 1 is de passieve laag, die bestaat uit buizen en vezels en het bouwkundige deel van 

de apparatuur-ruimtes. 
- Laag 2 is het domein van de operator, die de apparatuur op het netwerk plaatst en zorgt 

voor het versturen van de signalen. 
- Laag 3 zijn de diensten die over het netwerk geleverd worden door providers. Diensten 

zoals TV, telefonie en internet. 
 
De onderneming heeft de realisatie en exploitatie van het passieve deel van het netwerk als 
doelstelling: laag 1. Dit deel wordt gekenmerkt door een lange levensduur van 25 tot 30 jaar en 
wordt door investeerders beschouwd als onroerend goed. De onderneming zorgt dus voor 
aanleg van het passieve deel van het netwerk en verhuurt dit aan operators (laag 2) en providers 
(laag 3).  
 
Bij het karakteriseren van de onderneming moeten we onderscheid maken in twee fases: 
 
1 De startfase, die twee tot drie jaar in beslag zal nemen  
In deze fase is in feite sprake van een projectorganisatie. Grootste opgave in deze fase is het 
bereiken van voldoende deelname wat de verantwoordelijkheid van de gemeenten is. Dit kan 
alleen slagen wanneer het proces om de gewenste deelname te bereiken van onderop vorm 
krijgt: initiatiefgroepen van bewoners zetten zich massaal in om hun buurtgenoten te overtuigen 
dat het nemen van een aansluiting een goede zaak is. Dit proces moet worden gecoördineerd en 
ondersteund. Uiteraard vindt in deze fase ook de aanbesteding en de daadwerkelijke aanleg van 
het netwerk (door een aannemer) plaats. 
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2 De exploitatiefase 
In de exploitatiefase heeft de onderneming vooral commerciële en administratieve taken. Alle 
operationele activiteiten zijn verder uitbesteed. Het netwerk behoeft vrijwel uitsluitend onderhoud 
wanneer sprake is van graafschade. Dit onderhoud is uitbesteed aan een gespecialiseerde 
aannemer. De monitoring van storingen gebeurt 24/7 door de operator op laag 2.  
 
In deze fase zijn de activiteiten van de onderneming hoofdzakelijk beperkt tot het uitbreiden van 
de klanten, het regelen van mutaties op het netwerk en het stimuleren van het gebruik van het 
netwerk door nieuwe diensten.  
 
Voor een beschrijving van de toegespaste techniek en alternatieve technieken zie bijlage 3. 
 
Activiteiten passen niet binnen Topfonds Gelderland 
Omdat het onrendabele investeringen betreft, past dit project niet goed binnen de structuur van 
het Topfonds. Topfonds Gelderland en haar dochters (o.a. IEG en MKG) investeren alleen onder 
marktconforme condities, daar is hier geen sprake van. 
Daarnaast betreft het een zodanige afwijkende activiteit van de activiteiten waar het Topfonds in 
investeert dat het beter is om een aparte entiteit op te richten.  
In de afgelopen periode hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met Alliander Telecom. 
Alliander gaat de komende tijd de middenspanningsstations van glasvezel voorzien. Op dat vlak 
behoort samenwerking met Alliander Telecom zeker tot de mogelijkheden, omdat er wellicht over 
en weer gebruik gemaakt kan worden van elkaars infrastructuur/mantelbuizen, of synergie 
mogelijkheden behaald kunnen worden bij de aanleg. Met Alliander wordt overlegd over het 
eventuele inzetten van de bij Alliander aanwezige expertise, bijvoorbeeld bij de aanbesteding. 
De aanleg en exploitatie van een fijnmazig consumentennetwerk past echter niet in de 
doelstellingen van Alliander Telecom. Omdat er geen bestaand bedrijf is die deze activiteiten 
verricht is er gekozen voor het oprichten van een nieuw bedrijf.  
Daarnaast biedt deze nieuwe entiteit de mogelijkheid aan gemeenten om daaraan financiering te 
verstrekken of via een garantstelling er voor zorg te dragen dat de entiteit een aantrekkelijke 
lening aan kan trekken.  
 
5  Samenwerking met de 10 gemeenten 
 
Zoals bovenstaand geschetst, is de op te richten BV een samenwerking van de provincie 
Gelderland met de genoemde 10 gemeenten. 
De provincie zal volgens voorliggend voorstel via een kapitaalstorting van € 34 mln. 
aandeelhouder worden in de op te richten BV. 
 
Gemeenten hebben de keuze om op één van de onderstaande manieren financieel deel te 
nemen aan het project: 
1 inbreng van kapitaal (aankoop van aandelen, met een minimum van €1 mln.); 
2 de gemeente leent (eigen) geld uit aan Glasvezel Achterhoek BV, tegen een lage rente;  
3 de gemeente staat garant voor een lening, waardoor een financier bereid is om tegen 

gunstige voorwaarden een lening aan Glasvezel Achterhoek BV te verstrekken.  
 
Naar alle waarschijnlijkheid kiezen de gemeenten voor optie 2 of 3. De gemeenten kunnen 
overigens individueel een andere keuze maken, dit hoeft geen collectieve keuze te zijn.  
Zoals gesteld, vindt over bovenstaande keuze eind februari/begin maart 2015 besluitvorming 
plaats in de 10 gemeenten.  
Het aantrekken van bovenstaande leningen kan bij verschillende banken, waaronder de Bank 
Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Waterschapsbank en de Europese Investeringsbank.  
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Voor gemeenten die lening of garantstelling verstrekken bestaat een andersoortig 
aandeelhouderschap 
De op te richten vennootschap, Glasvezel Achterhoek BV, kent uitsluitend publieke 
aandeelhouders. De provincie Gelderland verstrekt € 34 miljoen aan aandelenkapitaal. De 
betrokken gemeenten vervullen een essentiële rol, bij de externe financiering die de BV dient 
aan te trekken, maar ook bij de organisatie van de lokale vraagbundeling. Samen met de 
gemeenten vinden wij het waardevol dat de samenwerking in het kader van het project ook in de 
organisatiestructuur tot uitdrukking komt. Deelname in het aandelenkapitaal staat open voor de 
gemeenten, maar is voor verreweg de meeste gemeenten niet haalbaar.  
Ervan uitgaande dat de 10 Achterhoekse gemeenten niet kiezen voor het inbrengen van eigen 
vermogen, heeft de provincie met de inbreng van haar eigen vermogen het totale 
aandelenkapitaal van de BV in haar bezit. Om de gemeenten toch zeggenschap te geven over 
die onderwerpen die het financiële risico kunnen beïnvloeden (zoals condities en 
aflossingsschema van de lening) kunnen de Achterhoekse gemeenten voor € 1,-. aandeelhouder 
worden van de BV in de vorm van aandelen met zeer beperkt stemrecht, te weten alleen voor 
die besluitvorming die rechtstreeks op (te garanderen) leningen betrekking heeft. Over de 
overige elementen hebben de gemeenten, indien zij een lening verstrekken of garant staan en 
geen aandelenkapitaal van ten minste EUR 1 mln., dus geen zeggenschap.  
De afspraken rond het project breedband in het buitengebied worden vastgelegd in de statuten 
van de besloten vennootschap en in een bestuursconvenant tussen provincie en gemeenten. De 
inhoudsopgave van de bestuursovereenkomst is in bijlage 7 toegevoegd, evenals de 
conceptstatuten.  
 
Uitgangspunten voor de samenwerking 
In het project participeren de provincie Gelderland en de 10 Achterhoekse gemeenten. Het is, 
zoals ook opgenomen in de intentieverklaring (zie bijlage 8) belangrijk een aantal gezamenlijke 
afspraken te maken om het project te laten slagen. In overleg met de 10 gemeenten zijn de 
volgende afspraken geformuleerd, welke ook in de bestuursovereenkomst (zie bijlage 7 voor de 
inhoudsopgave) worden opgenomen. 
 
- Om in aanmerking te komen voor een aansluiting op het glasvezelnet is een eigen 

bijdrage benodigd, ingeschat wordt dat deze bijdrage circa € 500,- gaat bedragen. De 
tarieven voor de individuele aansluitingen op het glasvezelnet zijn in alle gemeenten gelijk. 

- Er wordt een gemiddelde prijs voor de aanlegkosten per aansluiting gerekend. Deze komt 
tot stand door de aanlegkosten over de betrokken gemeenten te middelen. De 
aanlegkosten zijn dus overal gelijk, ongeacht topografische verschillen tussen 
gemeentelijke buitengebieden. 

- Er is een ondergrens voor de aanvangsdeelname van 50%. Zolang een gemeente deze 
deelnamegraad niet behaald heeft, wordt er geen glasvezel op het grondgebied van deze 
gemeente aangelegd en is de gemeente geen medefinancier van de BV. 

- De gemeenten brengen geen vergoeding voor leges en degeneratie
1
 in rekening. De 

onderhoudstermijn voor de betreffende gronden is 2 jaar de verantwoordelijkheid van de 
aannemer. Over de kosten voor toezicht worden nadere afspraken gemaakt.  

- De kosten voor vraagbundeling (het verkrijgen van de 50% deelname) en de ambtelijke 
inzet worden door de betreffende gemeenten gedragen.  

 
6 Provinciale sturing en governance 
 
De wijze waarop de op te richten BV georganiseerd en gestuurd wordt, wordt vastgelegd in de 
statuten. Hierin en in een nader op te stellen beleidsinstructie/managementovereenkomst wordt 
de provinciale invloed en sturing geborgd.  

                                                      
1
  Degeneratiekosten zijn kosten die gemaakt worden voor herstel van schade aan de openbare ruimte ten gevolge van 
de graafwerkzaamheden voor de aanleg van de glasvezelinfrastructuur. 
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In bijlage 6 zijn de (concept)statuten/akte van oprichting van Glasvezel Achterhoek BV 
opgenomen. Er kunnen ten opzichte van dit concept nog ondergeschikte aanpassingen in de 
definitieve statuten worden aangebracht. De basis voor deze statuten ligt in de statuten van 
Topfonds Gelderland. Hieronder zijn belangrijke punten opgenomen (niet uitputtend): 
- Doel is het doen aanleggen, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren van een 

open glasvezelnetwerk in die delen van het buitengebied van de gemeenten Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oostgelre, Oude IJsselstreek en 
Winterswijk, Doesburg en Lochem waar geen Next Generation Netwerk beschikbaar is of 
op voorzienbare termijn beschikbaar zal komen. 

- Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit aandelen A en B. Aandelen A zijn aandelen 
voor aandeelhouders die een kapitaal van ten minste € 1 mln. gestort hebben. Aandelen B 
zijn bestemd voor gemeenten die garant staan voor een lening aan de BV of zelf een 
lening verstrekken. Aandelen A zijn aandelen van één miljoen euro (€ 1.000.000,-) 
nominaal elk, aandelen B zijn aandelen van één euro (€ 1,-) elk. 

- Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit een door 
de vergadering van houders van aandelen A te bepalen aantal, onder toezicht van een 
Raad van Commissarissen (RvC). 

- Bestuurders worden benoemd door de vergadering van houders van Aandelen A op niet-
bindende voordracht van de Raad van Commissarissen. Mede omwille van borging van 
onafhankelijkheid kan tot bestuurder onder andere niet worden benoemd: 
-  een lid van Provinciale Staten respectievelijk Gedeputeerde Staten; 
-  een lid van het college of de raad van een of meer van de 10 Achterhoekse 

gemeenten. 
- Voor het bestuur en de RvC zal een bezoldigingsbeleid gelden dat voldoet aan de wet 

normering topinkomens publieke en semipublieke sector. 
- De vergadering van aandeelhouders van aandelen B (gemeenten die een lening of 

garantstelling hebben afgegeven) dient goedkeuring te geven aan voorgenomen besluiten 
van het bestuur ten aanzien van kredietovereenkomsten en rechtshandelingen die 
betrekking hebben op de garantstellingen. In de aandeelhoudersvergadering van 
aandeelhouders van aandelen B zal het bestuur hierop een toelichting geven evenals over 
de gehanteerde tarieven van het glasvezelnetwerk 

- Er zal een Raad van Commissarissen, in principe bestaande uit drie onafhankelijke, 
natuurlijke personen worden ingesteld.  

- Houders van aandelen A zijn volledig stemgerechtigd naar rato van hun aandelen, 
Houders van aandelen B zijn zeer beperkt stemgerechtigd naar rato van het aantal 
mogelijke aansluitingen in hun gemeente met 1, 2, 3 of 4 stemmen. 

 

Uitgangspunten management/bestuur 
De provincie zal als aandeelhouder op afstand functioneren. In de statuten is een Raad van 
Commissarissen (RvC) opgenomen om als toezichtsorgaan te fungeren. De leden van de RvC 
zullen niet afkomstig zijn van provincie of gemeenten maar worden benoemd op basis van een 
op te stellen profiel en deskundigheid. 
Voor de leiding van de onderneming wordt deskundig management aangetrokken. 
Voor de selectie van het management van de onderneming moet een profiel worden opgesteld 
waar kandidaten aan dienen te voldoen. 
In principe zijn er voor de invulling van het management twee mogelijkheden: 
-  inhuur van het management (via aanbesteding); 
-  invulling van het management door een natuurlijk persoon, die in dienst treedt bij de 
 onderneming 
 
Bij de invulling van het management is op de eerste plaats ervaring in de telecom sector een 
vereiste.  
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Om het gewenste product aan de klant te kunnen leveren is afstemming met laag 2 en 3 partijen 
noodzakelijk. Beoordeling wat hier gangbaar is, technisch, maar bijvoorbeeld ook qua 
prijsstelling en specifiek dienstenaanbod is dan essentieel. Vanuit maatschappelijk oogpunt is 
ook uitbreiding van het dienstenpakket met relevante diensten van belang (zorg, onderwijs). De 
mogelijkheden voor implementatie van nieuwe diensten zullen weer mede afhankelijk zijn van de 
specifieke invulling van laag 2 en 3 en de daarbij gehanteerde randvoorwaarden.  
 
Ook moet gerekend worden met acties van andere telecom aanbieders. Het management van 
de onderneming moet in staat zijn om dergelijke acties te beoordelen en een strategie uit te 
zetten om ongewenste effecten zoveel mogelijk te ondervangen.  
 
Een tweede belangrijk accent voor het management ligt bij de commerciële activiteiten. In de 
aanvangsfase is het bereiken van het minimaal vereiste deelname percentage cruciaal. De 
onderneming zal een belangrijke rol spelen bij het vorm geven van het standaard aanbod voor 
de werving door de bewonersinitiatieven. Onvermijdelijk speelt de onderneming natuurlijk ook 
een belangrijke rol in de wervingscampagne zelf. 
Ook na de eerste fase is het succes van de onderneming in hoge mate afhankelijk van 
uitbreiding van het aantal klanten op het netwerk. Hier zal voortdurend aandacht voor moeten 
zijn. 
Omdat het een kleine onderneming betreft is het daarnaast waardevol wanneer de kandidaten 
beschikken over een brede managementervaring.  
 
7 Juridische aspecten 
Binnen voorwaarden is de staatssteun geoorloofd 
In het bovenstaande wordt voorgesteld voor de realisatie van een glasvezelnetwerk in de 
Achterhoek een BV op te richten. De BV gaat buizen met daarin glasvezelkabels en 
aansluitkasten (POP’s) voor het netwerk aanleggen en treedt op als eigenaar en verhuurder 
daarvan. Operators (die belichtingsapparatuur plaatsen) en providers (die internet via de 
belichtingssignalen over die apparatuur leveren) kunnen ruimte op het netwerk huren tegen 
marktconforme prijzen. Bij het ontwerp wordt er rekening mee gehouden dat voldoende ruimte 
beschikbaar is. 
 
De (revolverende) investering die de provincie in de BV doet, de leningen die de gemeenten aan 
de BV verstrekken en de garantie die de Achterhoekse gemeenten op leningen van de BV aan 
de bank verlenen worden gezien als staatssteun. Als de BV zorgvuldig werkt binnen de eisen 
van de Europese Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is dat geoorloofde 
staatssteun. Wordt afgeweken van de AGVV dan moet de steun worden gemeld. Er treedt dan 
een stand still situatie op die een onaanvaardbare vertraging op zou leveren ook al zou de steun 
alsnog goedgekeurd worden. Besluit de Europese Commissie dan dat die steun ongeoorloofd 
zou zijn, dan moet die worden terugbetaald en kan het netwerk niet worden aangelegd of failleert 
de BV als die al werkzaam zou zijn.  
 
Afwijkingen van de AGVV moeten dus pertinent vermeden worden. Voor zover de regelgeving 
duidelijk is, is vermijden goed mogelijk. Enkele onduidelijkheden zijn via het ministerie van BZK 
aan de Europese commissie voorgelegd en inmiddels voldoende verduidelijkt. 
 
De belangrijkste eisen van de AGVV zijn:  
- Het netwerk mag alleen aangelegd worden in witte gebieden. Dat zijn gebieden waarin 

geen ander zogenaamd Next Generation Netwerk (snelle breedband) beschikbaar is en in 
de komende 3 jaar waarschijnlijk ook niet zal komen. Andere gebieden mogen niet 
aangesloten worden.  
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- De steun mag alleen verleend worden aan projecten met een totaal investering van 
maximaal € 70 miljoen2

.  
- ‘Wholesaletoegang’ is een voorwaarde. Dat betekent dat het netwerk voor iedere 

dienstenaanbieder die dat wenst onder duidelijke en gelijke condities beschikbaar moet 
zijn. 

- Ook zijn er aanbestedingseisen, de aanleg van het netwerk moet Europees worden 
aanbesteed. De beschikbaarheid van het netwerk moet worden gepubliceerd. 

Tenslotte moet er vanuit de aanleg een stimulerend effect voor de Achterhoek optreden. 
 
8 Financiële consequenties 
 
De basis voor het project is een door adviesbureau Dialogic en Oost NV opgestelde business 
case breedband Achterhoek. In deze business case zijn alle investeringen, exploitatiekosten en 
opbrengsten geraamd. De doorrekening is vertaald in een overzicht van de balansposten van de 
onderneming, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht over een periode van 
25 jaar. Daarvoor zijn diverse aannames gedaan. Zo is gerekend met een gemiddeld bedrag aan 
investeringskosten per aansluiting op basis van ervaringen in de gemeente Winterswijk 
(detailengineering). Het aantal daadwerkelijk aan te sluiten adressen en het aantal deelnemers 
zijn in dit stadium nog gebaseerd op zo betrouwbaar mogelijke aannames. Dat geldt ook voor 
ramingen van exploitatiekosten, inflatiecijfers en rentepercentages. Mede gelet op de relatief 
beperkte ervaringscijfers en de lange looptijd van de exploitatie schuilt in de ramingen per 
definitie een bepaalde mate van onzekerheid. 
 
De extern opgestelde berekeningen zijn getoetst door een accountant. Daarbij heeft de 
accountant zich gericht op de consistente werking van het gebruikte rekenmodel op basis van de 
gehanteerde uitgangspunten. De review door de accountant geeft voldoende vertrouwen in de 
juistheid van de financiële uitkomsten van het model. Bovendien heeft de accountant 
geconstateerd dat de uitgevoerde analyse van mogelijke afwijkingen van de gehanteerde 
uitgangspunten - onderdeel van de businesscase - juist is uitgevoerd. 
 
Financiële conclusies 

De onderneming is lange tijd verliesgevend, wat te verwachten is bij een bedrijf dat in 
(markttechnisch gezien) onrendabele aansluitingen investeert. Pas in jaar 12 wordt een break 
even resultaat bereikt.  
De solvabiliteit, bijna 50% bij de start van de onderneming, blijft ondanks de lange periode van 
negatieve resultaten op vrijwel hetzelfde niveau onder invloed van de afschrijvingen (dalend 
balanstotaal).  
Door de grote invloed van de afschrijvingen ontstaat na enige tijd een positieve cash flow, 
waardoor de BV aan de verplichtingen van rente en aflossing kan voldoen.  
 
Uitgangspunten bij de businesscase zijn onder andere een eigen bijdrage per aansluiting van  
€ 500,-, inclusief btw en een maandhuur die past binnen de hiervoor geldende klasses voor 
telecompartijen die glasvezelinfrastructuur verhuren. 
Voor de provincie is als evaluatiecriterium de vraag gehanteerd, in hoeverre de geïnvesteerde 
middelen revolverend zijn op basis van een NCW benadering (Netto Contante Waarde; als 
discontovoet is 1,5% gehanteerd.  
De NCW van de kasstroom na belasting bereikt de volgende waarden in het standaard scenario: 
 

- Jaar 15: € 14,8 mln 
- Jaar 18: € 20,4 mln. 
- Jaar 20: € 24,4 mln. 

                                                      
2
  De tekst in de AGVV schept geen duidelijkheid over of de € 70 miljoen het staatssteundeel betreft of de projectkosten. 
Zowel de case handler van de Europese Commissie als de extern juridisch advies gaat uit van projectkosten.  
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- Jaar 23: € 30,9 mln. 
- Jaar 25: € 35,9 mln. 

 

Op basis van de businesscase lijkt het dus aannemelijk dat de middelen van de provincie 
revolverend zijn bij de uitgangspunten van het standaardscenario. De termijn waarop het volledig 
revolverend is jaar 24. 
 
In het rekenmodel wordt het netwerk in 20 jaar volledig afgeschreven. Mede afhankelijk van de 
technologische ontwikkelingen is het waarschijnlijk dat de infrastructuur ook na 20 jaar nog een 
waarde vertegenwoordigt. De businesscase laat zien dat het ingebrachte eigen vermogen door 
de provincie na 24 jaar is terugverdiend. Vanaf dat jaar wordt (op grond van de huidige 
aannames) een winst na belastingen verwacht. Ook het klantenpakket met bestaande abonnees 
vertegenwoordigt een bepaalde waarde. 
 
Mogelijkheden voor tussentijdse uitkeringen en vervroegde aflossing 
Kenmerkend voor het verloop van de kasstromen is, dat bij de start van het project vrijwel de 
hele financieringsruimte noodzakelijk is voor de investering in het netwerk. Na de start zijn de 
exploitatiekosten beperkt. Vanaf moment 0 zijn de opbrengsten voldoende om de 
exploitatiekosten en een groot deel van de afschrijvingen te dekken. Het globale beeld is dus dat 
na de initiële investering direct een positieve kasstroom ontstaat.  
 
Bij de businesscase is op dit moment geen rekening gehouden met tussentijdse uitkeringen. Het 
bedrijf is lange tijd verliesgevend, doordat er aan het begin forse investeringen gepleegd worden 
die pas op de lange termijn terugverdiend worden. Na de eerste jaren (nadat de grote 
investeringen in de infrastructuur zijn gepleegd), ontstaan er door de huurinkomsten positieve 
kasstromen. Er wordt daardoor door het bedrijf een forse kaspositie opgebouwd die in 
belangrijke mate niet nodig is voor de verdere bedrijfsvoering. Het saldo aan liquide middelen 
loopt gedurende de tijd steeds verder op. De vraag is of het niet zinvoller is, uit te gaan van 
tussentijdse uitkeringen c.q. extra aflossingen op het vreemd vermogen als daarvoor de 
mogelijkheden aanwezig zijn.  
Om nu te voorkomen dat de BV financiële reserves opbouwt die te veel zijn voor continuering 
van de reguliere bedrijfsvoering hebben we onderstaand in beeld gebracht wat de financiële 
ruimte is voor het doen van tussentijdse uitkeringen en/of vervroegde aflossing van de leningen.  
In onderstaande tabel is schematisch weergegeven welke tussentijdse uitkeringen/vervroegde 
aflossingen in de tijd haalbaar lijken. 
 
Jaren Tot en met 

jaar 5 
Tot en met 
jaar 10 

Tot en met 
jaar 15 

Tot en met 
jaar 20 

Tot en met 
jaar 25 

Cumulatieve ruimte 
voor 
uitkeringen/vervroegde 
aflossing (€ mln.) 

3,8 5,8 15,8 27,8 44,3 

 
Voor de leesbaarheid is bovenstaande gepresenteerd met tussenpozen van 5 jaar, maar voor 
elk jaar tussen jaar 5 en jaar 25 zijn uitkeringen en/of vervroegde aflossingen mogelijk. Zie 
bijlage 5 voor meer inzicht in deze cijfers. 
Bovenstaande bedragen geven dus weer welke ruimte er cumulatief is om over te gaan tot 
uitkeringen aan aandeelhouders of vervroegde aflossing van de leningen. De verhouding 
daartussen dient nog nader uitgewerkt te worden. 
 
Gevoeligheidsanalyse: een benadering van financiële risico’s 
Voor het uitwerken van de businesscase zijn - zoals hiervoor al is aangegeven - aannames 
gedaan. Om te kunnen beoordelen wat het effect is van bepaalde afwijkingen op de gehanteerde 
uitgangspunten is een gevoeligheidsanalyse opgesteld.  
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Daarbij is onderscheid gemaakt naar de effecten voor de provincie als aandeelhouder en de 
effecten voor gemeenten in de rol van garantsteller voor of verstrekker van financiering. Als 
criterium voor de provincie geldt het revolverende karakter en de vraag of bij het in werking 
treden van de risico’s het geheel terug ontvangen van de geïnvesteerde middelen nog wel 
mogelijk is. Als criterium voor gemeenten geldt dat geen negatieve kaspositie mag ontstaan. Dat 
zou immers betekenen dat de onderneming niet volledig aan haar betalingsverplichtingen 
richting financiers kan voldoen waardoor een beroep op de afgegeven gemeentegaranties 
gedaan wordt. De conclusies van de gevoeligheidsanalyse lichten we hieronder voor de 
belangrijkste uitgangspunten kort toe.  
 
Bij de gevoeligheidsanalyse zijn de volgende parameters onderzocht: 
- Hogere aanlegkosten 
- Lagere aanvangsdeelname dan de gehanteerde 50% 
- Lagere groei van het aantal actieve aansluitingen 
- Hogere rentepercentages 
- Hogere organisatiekosten en kosten van beheer 
- Andere indexatiecijfers 
 
Met name de hogere aanlegkosten vormen een risico, hier zal dus sterk op gestuurd moeten 
worden bij de aanbesteding van de werken. Dat risico is bij de gunning van de werken dus te 
elimineren. Zonodig kan worden afgeweken van het pricipe dat alle adressen worden 
aangesloten en kunnen zelfs bepaalde zeer onrendabele percelen worden uitgesloten, hier zou 
gekozen voor maatwerkoplossingen met alternatieve technieken. 
Ter illustratie: voor de 2% duurste adressen (circa 500 adressen) is de investering circa 10% van 
het totaal, een ruime € 6 mln.  
De lagere aanvangsdeelname (minder dan 50%) sluiten we uit, waardoor dit risico niet optreedt. 
De lagere groei van het aantal actieve aansluitingen is wel een risico, maar dit is voor de 
provincie alleen een risico als deze groei minder dan 2% is in plaats van de geraamde 5%. Het 
toepassen van lagere indexatiecijfers is voor de provincie alleen substantieel als er langjarig 
sprake zou zijn van deflatie.  
De conclusie is dat voor de provincie, voor gemeenten geldt dat des te meer, aangezien het 
lenen van geld van de BV of het verstrekken van eenn garantstelling minder risico’s met zich 
mee brengt dan de storting in aandelenkapitaal.  
Een nadere toelichting op de gevoeligheidsanalyse vindt u in bijlage 4. 
 
9 Risico’s 
 
De financiële risico’s zijn reeds behandeld bij de financiële paragraaf. Daarnaast bestaan nog de 
overige risico’s: 
 
Invulling laag 2 en 3 
De investeringen van de Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV richten zich zoals genoemd 
enkel op de passieve glasvezelinfrastructuur (laag 1). Investeringen in de activering van deze 
infrastructuur (laag 2), teneinde daarover diensten aan te kunnen bieden vallen buiten de 
activiteiten van de BV. Ook de daadwerkelijke levering van de diensten wordt overgelaten aan 
andere partijen, te weten de providers (laag 3). 
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende van deze partijen en er zijn zeker 
goede mogelijkheden voor invulling van laag 2 en 3 door commerciële partijen.  
Echte contractvorming heeft nog niet plaatsgevonden, daarvoor moet immers eerst de BV 
opgericht zijn.  
Als voorwaarde voor daadwerkelijke storting van het volledige aandelenkapitaal zal daarom in de 
statuten worden opgenomen dat contractering voor invulling van laag 2 en 3 voltooid moet zijn. 
Uiteraard moet er wel een werkkapitaal beschikbaar zijn om het bedrijf op te kunnen richten en 
de contractvorming met laag 2 en laag 3 partijen vorm te kunnen geven.  
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Staatssteun, procedures telecompartijen 
Het is mogelijk dat telecompartijen een staatssteunprocedure aanspannen tegen de provincie/ 
de BV. Naar onze inschatting hebben we de juiste activiteiten ontplooid om de witte gebieden in 
kaart te brengen en dit risico te minimaliseren. Echter de telecompartijen hebben ons geen 
volledige informatie willen geven over welke adressen exact tot het witte gebied behoren. We 
hebben daarom met de hulp van externe adviseurs deze witte adressen zo exact als mogelijk in 
beeld gebracht. Toch kan het zijn dat we onterecht adressen als wit adres beschouwen en dat 
telecompartijen hier tegen in het geweer komen. Onze werkwijze is gecheckt bij de Europese 
commissie om het risico verder te minimaliseren. 
Verder zijn alle eisen uit de betrokken staatssteunvrijstelling via het bestuursconvenant en de 
statuten zoveel mogelijk gewaarborgd. Getracht wordt deze ook nog als een zakelijk recht op het 
netwerk zelf vast te leggen. 
Toch zijn procedures niet geheel uit te sluiten, welke tot een nog onbekende vertraging zouden 
kunnen leiden. 
 
Besluitvorming gemeenten niet volledig succesvol 
Het is mogelijk dat de besluitvorming in de gemeenteraden van een of meerdere gemeenten niet 
positief uitvalt ten aanzien van het beschikbaar stellen van middelen of garantstelling aan de BV. 
Het effect daarvan zal zijn dat er voor die gemeente(n) niet voldoende financiering beschikbaar 
komt om glasvezel in het betreffende buitengebied aan te leggen. Hierdoor zal in deze gebieden 
geen glasvezel aangelegd worden. Het project kan dan wel op kleinere schaal doorgaan. 
 
50% deelname wordt niet gehaald 
Het is mogelijk dat in een gemeente de 50% aanvangsdeelname niet wordt gehaald.  
In dat geval zal de BV in deze gemeente geen investeringen plegen vanwege de te grote 
financiële risico’s. Hiermee worden de financiële risico’s geminimaliseerd.  
Het effect zal wel zijn dat er in deze gemeente geen glasvezel in het buitengebied zal worden 
aangelegd door de BV. 
 
10 Proces en evaluatie 
 
Planning en acties voor realisatie glasvezelnetwerk 

Hieronder vindt u de acties en werkzaamheden die de komende tijd plaats vinden om na de 
zomer te kunnen starten met de realisatie van het glasvezelnetwerk in de Achterhoek.  
- Voorbereiding aanbesteding ontwerp en aanleg, start maart 2015 
- Vraagbundeling en communicatie naar bewoners en bedrijven, start maart 2015 
- Bestuursovereenkomst provincie en gemeenten, ondertekening voorzien op 9 maart  
- Opstellen beleidsinstructie voor de BV 
- Opstellen profiel commissarissen. 
- Benoemen Raad van Commissarissen  
- Profiel opstellen management bedrijf en de daadwerkelijke bemensing van het bedrijf.  
- Oprichting bedrijf mei 2015 (na goedkeuring BZK, termijn 13 weken na verstrijken termijn 

voorhangprocedure) 
- Contractering laag 2 en laag 3 partijen, zomer 2015  
- Aanbesteding aanleg netwerk (onder voorbehoud gunning), start mei 2015 
- Najaar 2015: start aanleg glasvezelinfrastructuur  

 
Bovenstaande data zijn indicatief, meerdere in deze statenbrief benoemde elementen kunnen tot 
vertraging leiden.  
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Zoals ook aangegeven in paragraaf 1 van deze Statenbrief vragen we van u dus enerzijds het 
besluit tot het beschikbaar stellen van € 34 mln. voor een storting in aandelenkapitaal in de 
Glasvezel Achterhoek BV, daarnaast willen wij u hierbij in de gelegenheid stellen om uw wensen 
en bedenkingen ten aanzien van het voornemen tot het oprichten van deze BV kenbaar te 
maken. 
 
Arnhem, 27 januari 2015 - zaaknummer 2014-015871 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning 
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

厖 Ontwerpbesluit 

厔 Begrotingswijziging 

厔 Notitie Naam notitie   

厖  

1  Verkorte inhoud AKD advies “Juridische structurering breedbandnetwerk” 
2  Nota verbonden partijen en de keuze voor de organisatievorm 
3  Gekozen techniek en alternatieven 
4  Gevoeligheidsanalyse: een benadering van financiële risico’s 
5  Toelichting tussentijdse uitkeringsmogelijkheden 
6  Conceptstatuten 
7  Inhoudsopgave bestuursovereenkomst  



 
 
 
 
 
 

15 

8  Intentieverklaring provincie en 10 gemeenten d.d. 28-11-2014 
 


