
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.2 

 

 Doetinchem, 18 februari 2015 

 

 

Aanleg glasvezel in het buitengebied 

 

 

Voorstel: 

1. Geen wensen en bedenkingen (als bedoeld in artikel 160, tweede lid van de 

Gemeentewet) te hebben bij deelname aan Glasvezelmaatschappij Achterhoek 

BV (GABV). 

2. Een bankgarantie verlenen van € 3,2 miljoen aan de op te zetten 

Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV (GABV).  

3. Een uitvoeringskrediet verstrekken van € 50.000 voor de vraagbundeling en 

projectuitvoering in onze gemeente, te dekken uit de post onvoorzien 2014. 

4. Hiertoe de 36e wijziging gemeentebegroting 2015 vaststellen. 

5. De geheimhouding op de ‘Businesscase Breedband Achterhoek’ voor 

onbepaalde tijd bekrachtigen. 

 

Inleiding 

Al enige tijd zijn de provincie Gelderland en de acht Achterhoekse gemeenten in gesprek over 

samenwerking bij realisatie van een snel en toekomstvast breedbandnetwerk in het 

buitengebied van deze gemeenten. Een goede breedband-infrastructuur zorgt ervoor dat 

inwoners gemakkelijker bereikbaar worden voor allerlei diensten, zoals bedrijfsmatige 

diensten, onderwijs en zorg op afstand.  

Op 28 november heeft wethouder Lambregts namens onze gemeente een intentie-

overeenkomst met de provincie getekend. Dit initiatief van de provincie is een unieke kans om 

het buitengebied te ‘verglazen’. In Nederland zijn op dit moment zo’n 43 initiatieven in het 

buitengebied, die zonder extra steun van provincies of gemeenten niet van de grond kunnen 

komen. 

Een informatieavond over wat breedband, c.q. glasvezel inhoudt, is op 9 december voor 

raadsleden en provinciale statenleden gehouden in Heelweg. Om realisatie in 2015/2016 

mogelijk te maken, wordt de gemeente nu gevraagd om financieel deel te nemen aan dit 

project. 

 

Kern 

De aanleg van breedband in het buitengebied blijft achter bij de aanleg in de kernen. Dit wordt 

veroorzaakt door de hoge kosten van aanleg van het netwerk. Die excessieve aanlegkosten, 

hoofdzakelijk ontstaan door de veel langere afstanden tussen aansluitadressen, maken het voor 

marktpartijen uit commercieel oogpunt niet interessant om in dergelijke netwerken te 

investeren.  

Aanleg en exploitatie van een breedbandnetwerk in de onrendabele gebieden komt dan ook 

alleen tot stand als de overheden zich hiervoor inspannen en bereid zijn om middelen en 

menskracht ter beschikking te stellen. Dit als aanvulling op de bijdrage van de eigenaren in de 

aanleg. 

Het initiatief zoals dat door de provincie met de gemeenten is voorbereid, wordt realiseerbaar 

en beheersbaar geacht als de betrokken gemeenten en de provincie Gelderland gezamenlijk op 

basis van gelijkwaardigheid die menskracht en middelen inzetten en bereid zijn de financiële 

risico’s te dragen. De provincie is in staat en bereid om de primair risicodragende positie in dit 

project op zich te nemen. Daartegenover staat dan het recht op een (mogelijk beter dan 

voorzien) eindresultaat. 
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Uitgangspunt in dit project is dat de gemeenten en de provincie het initiatief elk voor de helft 

(grosso modo) financieren terwijl het financiële risico voor de gemeenten zo veel mogelijk 

wordt beperkt.  

 

Doelgebied 

In eerste instantie omvatte het initiatief de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, 

Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk.  

De gemeenten Doesburg en Lochem zijn recent ook aangesloten bij het gezamenlijk overleg 

met het doel om mee deel te nemen. In het huidige en komende proces worden zij zoveel als 

mogelijk betrokken. Uitgangspunt is wel dat de realisatie in de acht Achterhoekse gemeenten 

geen negatieve effecten (zoals vertraging en extra financieel risico) mag ondervinden van het 

betrekken van Doesburg en Lochem.  

 

Op grond van de regelgeving van de Europese Unie omvat het initiatief alleen het zogenaamde 

‘witte gebied’. In dat gebied zijn voor de komende drie jaren geen commerciële investerings-

plannen bekend. Binnen dat gebied zijn zowel de woonadressen als de kleinzakelijke adressen 

meegenomen. Kleinzakelijke activiteiten die zijn gecombineerd met wonen (waaronder 

agrarische bedrijven, kantoor aan huis et cetera) zijn als één aansluiting geteld.  

Voor de tien deelnemende gemeenten is door de provincie reeds een uitvraag naar 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.  

Bedrijventerreinen zijn niet in het initiatief meegenomen, evenals kleine kernen. Voor deze 

zogenaamde grijze gebieden zijn wel commerciële partijen te vinden die de breedband-

infrastructuur kunnen aanleggen (wel met een hogere eigen bijdrage dan in de kernen, maar 

met een lagere bijdrage dan in het buitengebied).  

Het initiatief omvat de aanleg en exploitatie van een langjarig functionerend breedband-

netwerk: het glasvezelnetwerk moet in breedbandconnectiviteit voorzien voor een periode van 

25-30 jaar.  

De financiering van het initiatief omvat evenwel alleen de aanleg van het kabelnetwerk (laag 1).  

In de belichtingsapparatuur die het kabelnetwerk laat functioneren alsook in het aanbod van 

diensten (respectievelijk laag 2 en 3) kan door de markt worden voorzien; dit vraagt van 

provincie en gemeenten geen financiële middelen. Met meerdere marktpartijen is inmiddels 

overleg gepleegd om hierin te voorzien. 

De totale investering voor aanleg van laag 1plus bijkomende kosten mag maximaal 

€ 70.000.000 exclusief btw bedragen vanuit staatssteunregels van de EU. De projectraming 

moet daar dus altijd onder blijven en is uiteindelijk bepalend voor de wel of niet deelname van 

Lochem en Doesburg. 

 

Uitvoering project 

Een belangrijke keuze is het karakter van de entiteit die het netwerk in eigendom heeft en 

exploiteert. Dit kan een publiek- of privaatrechtelijke organisatie zijn. Omdat het initiatief in 

wezen een commerciële activiteit betreft, wordt er de voorkeur aan gegeven om hiervoor een 

privaatrechtelijke entiteit in te richten. Na advies van externe juridisch adviseurs en overleg 

met de gemeenten, is uiteindelijk gekozen voor een bv-structuur. De provincie heeft hierin een 

dominante rol gezien haar risicodragende kapitaal, maar gemeenten hebben medezeggenschap 

over de risico’s ten aanzien van het garantgestelde kapitaal. De principes van de samenwerking 

worden in een bestuurlijke overeenkomst tussen gemeenten en provincie, en in de statuten 

van de bv vastgelegd.  
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Behalve bij de financiering, hebben de gemeenten een prominente rol bij het tot stand brengen 

van voldoende deelname (de vraagbundeling). Door de korte lijnen tussen gemeente en 

burgers en door het inzetten van burgerinitiatiefgroepen kan een zo groot mogelijke deelname 

bij aanvang worden bereikt. De slagingskans van het initiatief hangt immers eerst en vooral af 

van de deelname van de bewoners van het buitengebied zelf. 

 

Door de werkgroep breedband is bij het opstellen van de diverse modellen en berekeningen 

als uitgangspunt genomen dat tussen de gemeenten solidariteit wordt betracht. Met name gaat 

het daarbij om: 

- In elke gemeente is de eigen bijdrage voor diegenen die worden aangesloten (als daar 

sprake van is) per aansluiting gelijk. 

- De eventuele maandopslag (op de abonnementskosten) is per aansluiting in alle gemeenten 

gelijk. 

- De aanlegkosten per aansluiting worden gemiddeld over de betrokken gemeenten en zijn 

dus overal gelijk, ongeacht topografische verschillen tussen gemeentelijke buitengebieden. 

- Er is een ondergrens voor de aanvangsdeelname van 50%. Als in een gemeente deze 

deelnamegraad niet behaald wordt, blijft het desbetreffende gebied verder voor het project 

buiten beschouwing en worden de adressen in deze gemeente dus niet voorzien van een 

toekomstvast breedbandnetwerk. 

 

Financiën 

Alleen een gezamenlijke financiële inbreng van provincie en gemeenten maakt de aanleg van 

breedband in het doelgebied mogelijk.  

Voor de financiering van het project stelt de provincie een maximaal bedrag van € 34 mln. 

beschikbaar, in beginsel revolverend (besluit provinciale staten november 2013). 

De overige financiën komen van de gemeenten (naar rato van het aantal aan te sluiten 

adressen, zie onderstaande tabel). Dit kan in de vorm van: 

- inbreng van eigen vermogen als aandeelhouder; 

- laagrentende leningen, als een gemeente een overschot heeft aan liquide middelen; 

- de exploitant trekt deze middelen bancair aan op basis van door de gemeenten te 

verstrekken garanties voor rente en aflossing (gemeentegarantie). Voor die leningen c.q. 

garanties worden door de exploitant aan de gemeenten géén zekerheden gesteld en wordt 

geen vergoeding verstrekt. De garanties zullen wel worden afgebouwd naar rato van de 

feitelijke aflossingen. De deelnemende  gemeenten die kiezen voor een garantstelling wordt 

gevraagd een akte van borgtocht af te geven. In geval van wanbetaling door de bv zal de 

BNG Bank elke gemeente slechts pro rata aanspreken op haar aandeel in de financiering. 



 4 

 

 Doetinchem, 18 februari 2015 

 

 

Zoals eerder gesteld, wordt de bijdrage per gemeente bepaald aan de hand van het nu 

(geschatte) maximale aantal aansluitingen, zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Gemeente 
Aantal witte adressen 

(maximale schatting) 

Medefinanciering 

gemeenten c.q. 

gemeentegarantie 

(schatting, in € mln.) 

Aalten 1.610 2,4 

Berkelland 3.955 5,9 

Bronckhorst 4.867 7,3 

Doesburg 84 0,1 

Doetinchem 2.148 3,2 

Lochem 2.991 4,5 

Montferland  1.668 2,6 

Oost Gelre 1.717 2.8 

Oude IJsselstreek 2.756 4,2 

Winterswijk 1.573 2,3 

Totaal 23.369 35,3 

 

De gemeentes hebben de keuze om of aandeelhouder te worden, een lening te verstrekken of 

een garantie te verstrekken op basis waarvan de bv financiering kan aantrekken. Wij stellen 

voor om een garantstelling te verlenen van maximaal € 3,2 mln. Pas als de exacte uitwerking 

van de aanleg gereed is (de zogenaamde engineering door de aannemer), zal blijken wat het 

precieze bedrag van de garantie wordt.  

Het risico dat de gemeente loopt op deze garantstelling is zeer klein, zoals blijkt uit het 

risicoprofiel in de bijlage. Door de jaarlijkse toename van het aantal adressen ontstaat een 

hogere cashflow in de bv en neemt de behoefte aan extern kapitaal snel af. Dus ook de 

garantstelling door gemeenten neemt dan af. 

Wij zijn bereid om de beschikbare, maar nog vertrouwelijke, onderbouwing van het project 

toe te lichten in een besloten deel van de beeldvormende raad. De achterliggende 

‘Businesscase Breedband Achterhoek’ ligt voor u bij de stukken ter inzage onder 

geheimhouding als bedoeld in artikel 25, lid 2 en 3 van de Gemeentewet en artikel 10 lid2g 

Wet openbaarheid van bestuur ( dit is ter voorkoming van nadeel voor de op te richten bv, 

onder andere bij aanbestedingen). In dit voorstel verzoeken wij u bij beslispunt 4. tevens om 

deze geheimhouding te bekrachtigen.  

 

Daarnaast wordt ingeschat dat er voor onze gemeente een bedrag van € 50.000 nodig is om 

het interne project en de vraagbundeling te realiseren in 2015. Bij het opmaken van dit 

voorstel in december 2014 was in de post onvoorzien nog een bedrag beschikbaar. Bij de 

jaarrekening kan het bedrag van € 50.000 geblokkeerd worden door middel van een 

bestemmingsvoorstel voor dekking van deze voorziene uitgaven in 2015.  

 



 5 

 

 Doetinchem, 18 februari 2015 

 

 

Juridisch 

Rol provincie en gemeenten 

Voor de keuze van de juridische opzet is gezamenlijk advies ingewonnen bij het bureau AKD. 

AKD adviseert de oprichting van een bv die het netwerk realiseert en exploiteert. Een en 

ander wordt vastgelegd in statuten, een investeringsreglement en een bestuursconvenant 

tussen provincie en gemeentes. In de statuten wordt de inspraak die de gemeenten hebben 

met betrekking tot het risico van het ingebrachte garantievermogen, vastgelegd. Op grond van 

artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet besluit het college slechts tot deelname in een 

vennootschap nadat aan de gemeenteraad een ontwerpbesluit is voorgelegd en de 

gemeenteraad gelegenheid heeft gehad ter zake wensen en bedenkingen uit te spreken. In het 

raadsvoorstel is dit opgenomen. 

 

Staatssteun 

Per 1 juli 2014 is de Europese AGV (Algemene GroepsvrijstellingsVerordening) in werking 

getreden, waarin onder meer ten aanzien van overheidssteun aan breedbandnetwerken 

mogelijkheden worden geschapen. Kortweg komt het er op neer dat staatssteun aan 

netwerkinitiatieven in witte gebieden geoorloofd is als de omvang ervan niet meer dan  

€ 70 mln. bedraagt. Het initiatief dient dus onder die grens te blijven om als overheden 

geoorloofde staatsteun te kunnen verlenen. Uiteraard moet ook aan de andere (formele) 

voorwaarden worden voldaan. 

  

Communicatie 

De communicatie op hoofdlijnen wordt tussen de provincie en de deelnemende gemeenten 

afgestemd. Afgelopen december heeft de provincie een informatieavond voor alle raadsleden 

georganiseerd om hen te informeren over dit project. In bijlage vindt u een lijst met meest 

gestelde vragen en antwoorden over breedband en het verslag van die avond. 

Vanaf eind februari zal door de gemeente een intensieve communicatiecampagne worden 

opgezet om de bewoners van het buitengebied te werven voor deelname aan dit project. 

Wordt de 50% deelname niet gehaald, dan zal de gemeente worden uitgesloten van deelname.  

 

Planning 

Februari 2015: zowel gemeenteraden als provinciale staten wordt gevraagd met dit project in 

te stemmen en garantstellingen en kredieten beschikbaar te stellen 

Maart 2015: start vraagbundeling 

April 2015: aanbesteding aanleg netwerk 

September 2015: start aanleg; realisatie na 1-1,5 jaar. 

 

Bijlagen 

Bij de stukken treft u de volgende bijlagen aan: 

- FAQ’s breedband; 

- verslag informatieavond 9 december; 

- Businesscase Breedband Achterhoek (onder geheimhouding). 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 

secretaris        burgemeester 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over aanleg glasvezel in het buitengebied; 

 

gelet op artikel 160.2 en 192 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Te verklaren geen wensen en bedenkingen ( als bedoeld in artikel 160, tweede lid van de 

Gemeentewet) te hebben bij deelname aan Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV (GABV). 

2. Een bankgarantie te verlenen van € 3,2 miljoen aan de op te zetten Glasvezelmaatschappij 

Achterhoek BV (GABV). 

3. Een uitvoeringskrediet te verstrekken van € 50.000 voor de vraagbundeling en 

projectuitvoering in onze gemeente, te dekken uit de post onvoorzien 2014. 

4. Hiertoe de 36e wijziging gemeentebegroting 2015 vast te stellen. 

5. De geheimhouding op de ‘Businesscase Breedband Achterhoek’ voor onbepaalde tijd te 

bekrachtigen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 februari 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


