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Op 9 december 2014 is er een informatiebijeenkomst Breedband georganiseerd. De 

portefeuillehouders uit de 10 gemeenten en Gedeputeerde van Dijk van de provincie 

vinden het belangrijk om de raads- en psleden te informeren over het waarom en de 

plannen voor breedband in de buitengebieden in de Achterhoek. Via een aantal 

workshops zijn de aanwezigen geïnformeerd over de plannen. Hieronder een  korte 

samenvatting van wat aan de orde is geweest . 

 

Breedbandbedrijf Achterhoek 

Tien gemeenten willen met de provincie Gelderland een breedbandbedrijf voor de aanleg 

van breedband in het buitengebied starten. Bewoners buiten de bebouwde kom krijgen 

hierdoor betere toegang tot het internet en zo ook tot bedrijfsmatige diensten, onderwijs en 

zorg op afstand. De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, 

Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Doesburg en Lochem hebben daarom met de 

provincie de handen ineengeslagen. Het breedbandbedrijf geeft opdracht voor de aanleg 

van het netwerk in het buitengebied Gemeenten inventariseren de vraag naar breedband in 

het buitengebied, zodat het breedbandbedrijf het netwerk vanaf de zomer van 2015 kan 

aanleggen. Dit gebeurt op basis van de bereidheid van bewoners van het buitengebied. Het 

is daarna beschikbaar voor aanbieders van diensten.  

 

In de grotere woonkernen is de afgelopen jaren glasvezel aangelegd, terwijl het 

buitengebied daarbij achterblijft. De overheid mag alleen investeren in gebieden waar nog 

geen snelle netwerken beschikbaar zijn (het zogenaamde witte gebied). Als in een kern een 

coax netwerk ligt, dan kan die kern niet worden meegenomen bij deze aanleg van 

breedband.   

De staatssteunregelgeving eist een maximum projectomvang van € 70 mln.  Naast de 8 

Achterhoekse gemeenten willen ook Doesburg en Lochem meedoen. Of zij mee kunnen 

doen, hangt af of het maximum bedrag van het project niet wordt overschreden.  De 

provincie draagt middels een revolverende lening voor ongeveer de helft bij, evenals de 

gezamenlijke gemeenten.  

((Gemeenten kunnen op verschillende wijzen financieel bijdragen. Bijvoorbeeld 

(risicodragend) participeren via het storten van een aandelenkapitaal. Of het afgeven van 

een garantstelling waardoor het bedrijf een goedkope lening af kan sluiten. Tenslotte het 

verstrekken van een lening aan het breedbandbedrijf.))  
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Vragen en opmerkingen uit de workshops 

1. Organisatie 

De bedoeling is om een apart bedrijf op te richten. Dit bedrijf  zal optreden als 

investeerder in de aanleg van glasvezelnetwerken en daar ook het eigendom over 

verkrijgen. Het betreft hier dus alleen de passieve infrastructuur. Vervolgens verhuurt dit 

bedrijf het netwerk aan commerciële partijen die daar TV-, internet- en telefoniediensten 

over leveren en ook andere diensten (zoals bijv. zorg op afstand). Het betreft een open 

netwerk  waarop elke dienstenaanbieder zijn diensten kan aanbieden. Consumenten 

kunnen kiezen uit meerdere dienstenaanbieders. Schaalgrootte leidt tot kostenvoordelen 

en is daarnaast aantrekkelijker voor dienstenaanbieders. Een bedrijf opereert 

slagvaardig doordat de dagelijkse gang van zaken losgekoppeld is van de bestuurlijke 

besluitvorming van de provincie en de gemeenten. De aanleg van het glasvezel start 

naar verwachting na de zomer (augustus) van 2015. Tussen de aanleg van de 

glasvezelkabel en het kunnen aanbieden van een actieve aansluiting zit een periode van 

een aantal maanden. Eind 2015/begin 2016 kunnen naar verwachting de eerste mensen 

gebruik maken van hun aansluiting. 

Wat een aansluiting gaat kosten is nog niet bekend. Wat we wel weten is dat het 

substantieel lager zal zijn dan de gemiddelde meerprijs voor een aansluiting in het 

buitengebied van 2.000 euro. Deze prijs is eind januari 2015 bekend. Aandacht wordt 

gevraagd voor mensen met een kleine beurs (een betalingsregeling of een soort 

ondersteuning voor minima). 

 

2. Vraagbundeling 

Centraal stonden de ervaringen uit de praktijk van het vraagbundelingstraject van SBBW 

in Winterswijk. Zij adviseerden dat het goed is als de gemeente de vraagbundeling zelf 

via de belangenverenigingen/dorpsbelangenorganisaties oppakt. Om mensen te 

activeren en enthousiast te maken voor de vraagbundeling is een goede voorbereiding 

nodig. Ervaring is opgedaan met website, persberichten, foldermateriaal en infobrieven 

voorafgaand aan infoavonden. Advies is om algemene informatieavonden te organiseren 

(niet te grootschalig). Hier kunnen de aanwezigen hun aanmelding al inleveren. Uit de 

aanmeldingen kunnen ambassadeurs geselecteerd worden en kunnen deze mensen 

verder worden geïnstrueerd (werkgroep hiervoor oprichten). Registreer de aanmeldingen 

op een slimme manier per deelgebied/buurt /buurtschap. De ambassadeurs gaan op pad 

in eigen bekende omgeving voor verdere motivatie tot aansluiten. Hou een 

aanmeldthermometer bij. Faciliteer als gemeente dit traject goed en begeleid dit 

intensief. Vrijwilligers moeten zich ten allen tijd gesteund voelen. Waardeer dit. Het 

traject van vraagbundeling dient niet langer dan een half jaar te duren.  

 

3. Technieken 

Voor het Achterhoekse breedbandbedrijf  is de keuze gemaakt voor glasvezel, Point to 

Point (PtP), aanleg door “traditioneel” graafwerk. Andere mogelijkheden zijn in een 

eerder stadium afgevallen om verschillende redenen: 

• DSL-kabel: in de kernen de komende jaren prima, voor het buitengebied niet, omdat 

de capaciteit snel afneemt bij grotere afstanden. Ook coax is in de kernen voorlopig een 

prima netwerk. 

• Draadloos: capaciteit is niet vergelijkbaar met vast netwerk, gebruik duurder 

• Aanleg door riolering: alleen kosteneffectief bij grotere afstanden, soms wel 

deeloplossing. Onderhoudsproblematiek nog onbekend 
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• DoeHetZelven: kan optie zijn, met name op eigen terrein. Logistiek zijn er risico’s 

• In Nederland is PtP de standaard, afwijkende netwerken zoals WPON of GPON zijn 

moeilijker verkoopbaar en daardoor lastiger te financieren. Technisch is er niets mis 

mee.  

 

Eigenschappen glasvezel: 

• Vrijwel onbeperkte capaciteit, apparatuur ontwikkelt zich nog steeds snel 

• Bewezen technologie, lage kosten door volume 

• Lange levensduur, minimaal 25 tot 30 jaar 

• Eenvoudige aanleg, graafkosten zijn de grootste kostenpost 

• Vrijwel onderhoudsvrij 

• Nauwelijks invloed van afstand,  geen interferentie  

• Hoge snelheden, belangrijk voor aantal toepassingen 

 

4. Toepassingen 

Estinea en Sensire hebben hun ervaringen met zorg op afstand toegelicht. Estinea draait 

een pilot met beeldbellen en Sensire heeft 1200 iPads bij klanten uitstaan. Het 

aanbieden van zorg op afstand heeft voor hen een toegevoegde maatschappelijke 

meerwaarde. Door digitale zorg kun je het netwerk langer in stand houden. Maar 

hiervoor zijn snelle en betrouwbare verbindingen een must, en in de buitengebieden 

ontbreekt het hier aan.  

Het gaat over welzijn, en niet alleen om zorg. Er komen nog wel verzorgers langs, maar  

minder. Wat vooral voor de klant belangrijk is, is dat zijn zelfredzaamheid verbetert of in 

stand blijft. Afhankelijk van de nodige zorg is er persoonlijk contact. Kwaliteit van zorg 

blijft bestaan. Uit de pilot van Estinea blijkt de gemiddelde besparing van 6 uur per 

maand op contacturen per klant, doordat het fysieke contact wordt vervangen door 

beeldtelefoon. Ook is minder reistijd van de verzorger nodig, dat is nu de grootste 

kostenpost van de verzorger. 

Moeten cliënten nu zelf de aansluiting zelf betalen? Ja. Daarmee kiest men voor wel of 

geen diensten op afstand. Voor de toekomst is het uitgangspunt zorg te leveren daar 

waar het nodig is. Glasvezel is nu geen nutsvoorziening. Vanuit de zorg is dit wel een 

wens.  

 


