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Onderwerp  

Vervolgscenario regionaal breedbandproject 

 

Kennisnemen van 

Laatste ontwikkelingen en vervolgscenario van het breedbandproject van regio Rivierenland. 

 

Inleiding 

In 2018 hebben 9 van de 10 gemeenteraden (nu na de fusie van West Betuwe 7 raden) in Regio 

Rivierenland ingestemd met het oprichten van een gemeenschappelijke regeling Breedband 

Rivierenland. Het doel is om een breedbandnetwerk aan te leggen en te onderhouden volgens een 

overheidsmodel. Het betreft een breedbandnetwerk voor de zogenaamde witte adressen. Dit zijn 

adressen met onvoldoende breedbandcapaciteit. In voorbereiding op de oprichting van de 

gemeenschappelijke regeling heeft Regio Rivierenland een Europese aanbesteding uitgevoerd naar het 

ontwerpen & aanleggen, onderhouden en beheren van een breedbandnetwerk. Deze aanbesteding 

heeft geen resultaten op geleverd. Er is geen inschrijving ontvangen. Naar aanleiding hiervan zijn er 

door Regio Rivierenland - in opdracht van de portefeuillehouders breedband - gesprekken gevoerd met 

marktpartijen. Het doel hiervan was om na te gaan of de ambities en doelstellingen van de 

deelnemende gemeenten toch gerealiseerd kunnen worden. Over het bovenstaande traject bent u 

geïnformeerd. 

  

Middels deze notitie wordt u geïnformeerd over de resultaten van de hiervoor aangehaalde 

gesprekken, de recente ontwikkelingen binnen Regio Rivierenland en over ons besluit om in te 

stemmen met een vervolgtraject. 

 

 

Kernboodschap 

Om alsnog de gestelde ambities en doelstelling op het terrein van breedband internet voor alle burgers 

in de ‘witte gebieden’ te realiseren is besloten voor een vervolgtraject.  Dit vervolgtraject heeft tot doel: 

het onderzoeken of de ambities en doelstelling van de 7 deelnemende regiogemeente gerealiseerd 

kunnen worden door opdracht te geven aan Digitale stad voor de percelen die in de aanbesteding 

waren meegenomen. De hieruit resulterende samenwerking met Digitale Stad, zal  op juridisch, 

financieel, technisch en organisatorisch worden uitgewerkt.  
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Het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van de uitkomsten van het vervolgtraject zal pas 

plaatsvinden na akkoord van de gemeenteraad en college van B&W. 

 

 

Gevolgen/Argumenten: 

1. De uitgevoerde Europese aanbesteding heeft geen resultaat opgeleverd. Als gevolg 

 hiervan mag de overheid - 1 op 1-  in dialoog treden met de markt. 

De Europese aanbesteding heeft geen resultaten opgeleverd. De overheid mag nu met de markt 1 op 1 

in dialoog treden. Dit om na te gaan hoe haar ambities en doelstelling toch te realiseren. Uit deze 

gesprekken is gebleken dat er een marktpartij is (Digitale Stad) die samen met de overheid de gestelde 

doelstellingen en ambities wil realiseren. 

 

2. Door eventuele samenwerking met Digitale Stad te onderzoeken kunnen de ambities en 

doelstelling die eerder met de inwoners (circa 9.000 adressen op regionaal niveau) zijn 

gecommuniceerd worden gerealiseerd.  

De ambities en doelstellingen van de deelnemende gemeenten zijn: 

A. 100% aansluiten van de adressen (de zogenaamde witte adressen, circa 9.000 aansluitingen) 

die nu geen goede internetverbindingen hebben in het buitengebied. 

B. Een open netwerk realiseren waar elke dienstverlener/internetprovider toegang toe heeft. 

C. Geen buitengebied toeslag of andere extra kosten in rekening brengen omdat men in het 

buitengebied woont. 

D. Toekomstvaste breedbandaansluiting. 

E. Voor 2020 starten met de aanleg van het netwerk. 

 

Deze doelstellingen en ambities komen overeen met die van Digitale Stad. Digitale Stad heeft 

daarnaast aangegeven in combinatie met de aanleg van witte adressen nog 11.400 grijze adressen 

aan te willen sluiten op het netwerk. Een deel van deze adressen zijn ook binnen onze gemeente 

gelegen. 

 

3. Door een eventuele samenwerking met Digitale Stad krijgen mogelijk nog meer inwoners van de 

gemeente toegang tot het breedbandnetwerk. 

Door een mogelijke samenwerking met Digitale Stad ontstaat de kans dat nog meer inwoners van 

onze gemeente toegang krijgen tot het te bouwen breedbandnetwerk. Digitale Stad heeft de ambitie 

om ook de zogenaamde grijze adressen - circa 11.400 - in de 'kleine kernen' en de uitlopers daarvan 

aan te sluiten op het breedbandnetwerk wanneer hier voldoende vraag naar is. De aanleg van het 

gehele netwerk (wit en grijs) vindt alleen doorgang indien een vraagbundeling met 50% succesvol is 

afgerond. Onderdeel van het vervolgtraject is deze vraagbundeling. 
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4. De ambities en doelstellingen van een mogelijke samenwerking tussen regio Rivierenland met 

Digitale Stad gaan verder en zijn concreter dan die van Glasvezel Buitenaf.  

Hieronder is schematisch weergegeven wat de verschillen zijn in ambities en doelstellingen tussen 

een mogelijke samenwerking met Digitale Stad en deelnemende gemeenten versus het zelfstandige 

initiatief van Glasvezel Buitenaf, dat zoals u bekend op dit moment ook gaande is. 
 
 
 
 

Ambities / Doelstellingen Samenwerking R.R./D.S. Glasvezel Buitenaf 

100% dekkend witte adressen Ja Nee 

Open netwerk Ja Niet duidelijk 

Zonder buitengebied toeslag Ja Nee 

Toekomstvast Ja Ja 

Mogelijke start aanleg voor 
2020 

Ja, mits voldaan is aan 
vraagbundelingsvoorwaarde en 
deelnemende gemeenten 
akkoord zijn. 

Ja, mits voldaan is aan 
vraagbundelingsvoorwaarden 

 

 

5. Digitale Stad stelt geen aanvullende eisen/afspraken met betrekking tot leges, 

degeneratiekosten en graafdiepte. 

Digitale Stad legt het breedbandnetwerk aan volgens de eisen die gesteld worden door de 

deelnemende gemeenten. Vaak wordt door marktpartijen nadat een vraagbundelingstraject succesvol 

is afgerond bij gemeenten de vraag gesteld of afspraken gemaakt kunnen worden over onder meer het 

minder diep leggen van de breedbandkabel en een vermindering van de leges en degeneratiekosten. 

Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een ondertekend convenant. Doel van deze afspraken is 

om de aanlegkosten te verminderen. Indien het convenant niet getekend wordt is het de vraag of er 

gestart gaat worden met de aanleg. In tegenstelling tot deze marktpartijen heeft Digitale Stad 

aangegeven zich te houden aan de (lokale) wet- en regelgeving en wil men hier niet van afwijken c.q. 

nadere - kosten reducerende - afspraken over maken. (Digitale Stad heeft wel aangegeven dat in 

sommige gemeenten de bepalingen van de leges en degeneratie kosten lijden tot exorbitante, niet in 

verhouding tot de werkelijke kosten staande, vergoedingen. Digitale Stad gaat er vooralsnog vanuit dat 

dit in Regio Rivierenland niet het geval is) 

 

6. Een van de  grootste internetprovider in het buitengebied van Nederland - KPN - biedt haar 

diensten aan op het netwerk van Digitale Stad. 

KPN biedt haar diensten aan op het open netwerk van Digitale Stad. Dit zorgt ervoor dat veel van uw 

inwoners op de witte adressen- indien gewenst - eenvoudig kunnen overstappen naar het 

breedbandnetwerk wanneer dit is gerealiseerd.  
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7. Digitale Stad is een onderneming met veel ervaring in het aanleggen van een 

 breedbandnetwerk. 

Digitale Stad is een onderneming met erg veel ervaring in het aanleggen van een breedbandnetwerk in 

het buitengebied en kernen. Op diverse plekken in Nederland heeft men met succes een netwerk 

aangelegd. Bij het aanleggen, onderhouden en beheren van het netwerk werkt men samen met 

bijvoorbeeld KPN.  

 

8. Digitale Stad heeft bouwcapaciteit beschikbaar om in 2019 te starten met de aanleg van het 

breedbandnetwerk. 

In de gesprekken met Digitale Stad heeft deze partij aangegeven dat er in 2019 gestart kan worden 

met het aanleggen van het breedbandnetwerk waardoor de eerste inwoners in 2019 in principe al de 

beschikking kunnen hebben over een nieuwe verbeterende internetaansluiting.  

 

9. Actie is nu noodzakelijk om ambities en doelstellingen te realiseren en om duidelijkheid te 

creëren voor uw inwoners. 

Het is noodzakelijk om nu zo snel mogelijk het vervolgonderzoek te starten door te beginnen met het 

vervolgtraject (o.a. vraagbundeling). De reden hiervoor is dat Glasvezel Buitenaf op 9 maart 

jongstleden is gestart - zonder enige bestuurlijke of ambtelijke afstemming  - met een 

vraagbundelingscampagne in de deelnemende gemeenten. Deze loopt tot 23 april aanstaande.  

Voor onze inwoners is het nu niet duidelijk hoe de - autonoom gestarte vraagbundelingscampagne - 

van Glasvezel Buitenaf zich verhoudt tot het eerder door u gecommuniceerde breedbandinitiatief van 

onze gemeente.  

 

10. De mogelijke samenwerking met Digitale Stad en de 7 deelnemende gemeenten gaat qua 

ambitie en realisatie verder dan het glasvezelproject in de gemeente Buren 

Digitale Stad is in de gemeente Buren begonnen met het aanleggen van een glasvezelnetwerk. Men is 

gestart nadat de vraagbundeling succesvol is afgerond. In principe worden in de gemeente Buren 

alleen adressen aangesloten op het glasvezelnetwerk die zich binnen de vraagbundelingsperiode 

daarvoor hebben aangemeld. Hierin wijkt de uitvoering binnen de gemeente Buren af van die in de 

andere gemeenten in regio Rivierenland. In de andere 7 deelnemende gemeente is het immers de 

bedoeling dat alle witte adressen in het buitengebied aangesloten worden op het breedbandnetwerk.  

 

11. Het onderhavige voorstel/traject is tijdens het portefeuillehouderoverleg Breedband van 20 

maart jongstleden besproken en akkoord bevonden. 

Tijdens het portefeuillehouderoverleg Breedband van 20 maart jongstleden zijn op verzoek van de 

portefeuillehouders de diverse vervolgscenario's inzake het breedbandproject, de gesprekken met 

Digitale Stad en het initiatief van Glasvezel Buitenaf besproken. Naar aanleiding hiervan is unaniem 



  

27 maart 2019  

Kenmerk   

Pagina 5 van 6  

 

 

besloten om het onderhavige vervolgtraject bij de betrokken colleges van B&W voor te leggen voor 

akkoord. Wij hebben op 26 maart jl. besloten om akkoord te gaan.  

 

12. Het vervolgtraject is juridisch mogelijk en toegestaan 

Het vervolgtraject is gebaseerd op de uitkomst van de Europese aanbesteding het ontwerpen & 

aanleggen, onderhouden en beheren maakt mogelijk ook zonder een nieuwe Europese aanbesteding 

een opdracht voor de in de aanbesteding meegenomen percelen te gunnen aan een marktpartij. 

Digitale Stad komt hiervoor in aanmerking en kan de opdracht combineren met haar eigen ambitie 

voor een grijs netwerk. Er zal dus een netwerk ontstaan waarbij het grijze deel in eigendom is van 

Digitale Stad en een wit netwerk in eigendom van de op het breedband dossier samenwerkende 7 

gemeenten. Welke constructies juridisch mogelijk zijn om: 

 De gezamenlijkheid van het witte overheidsdeel en het grijze private deel vorm te geven, en  

 Optimaal gebruik te maken van de gezamenlijkheid van het witte en grijze deel; 

zal worden uitgezocht. Hierbij zal uiteraard worden rekening worden gehouden met het 

staatsteunrechtelijke wettelijke kader.  

 

13. Financiële aspecten 

Indien de vraagbundeling voor de grijze adressen succesvol is verlopen kan Digitale Stad de opdracht 

voor de circa 9000 witte adressen aannemen en kan een gemeenschappelijk openbaar lichaam van de 

7 gemeenten voor de aanleg van deze witte adressen een lening aantrekken bij de BNG.  

 

Onderdelen van deze lening zullen dan zijn: 

• De aanlegkosten van het netwerk 

• Een bouwrentedepot voor de duur van de aanleg en projectkosten eerste 2-3 jaar 

• Leges en degeneratiekosten 

• De terugbetaling van de aanloopkosten aan Regio Rivierenland 

• Een post voorziening na aansluiting/in bebouwing 

• Een post onvoorzien 

 

De financiering zal zoals eerder aangegeven een rente en afloscomponent bevatten en een looptijd en 

rentevast periode van minimaal 30 jaar. Een doorrekening zal na instemming van het vervolgtraject 

nader worden uitgewerkt. 

 

14. Raden blijven aan zet over het wel of niet doorgaan van de breedbandproject van regio 

Rivierenland.  

Deze notitie heeft enkel en alleen betrekking op het verder onderzoeken van de mogelijkheden om 

samen te werken en/of opdracht te verlenen aan Digitale Stad. Pas nadat de gemeenteraden akkoord 

zijn met de uitkomsten van dit onderzoek en de uitvoering daarvan zal pas inhoudelijk invulling worden 



  

27 maart 2019  

Kenmerk   

Pagina 6 van 6  

 

 

gegeven aan de samenwerking. Met dit vervolgtraject wordt invulling gegeven aan de eerder 

geformuleerde ambities en doelstellingen. 

 

Vervolg 

Wij blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Gezien de snelheid waarop dit dossier soms 

beweegt zal dat op een zo adequaat mogelijke wijze plaatsvinden. 

 

 

Bijlage(n) 

geen 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


