
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  29 mei 2019 
Onderwerp:       Werkwijze regio Rivierenland inzake breedbandproject    
Aan:                     College van B&W van Zaltbommel, Maasdriel,  

               West Betuwe, Neder-Betuwe, Tiel, Culemborg en  
               West Maas en Waal en Regio Rivierenland. 

CC:                       Gemeenteraden van de bovengenoemde gemeenten  
 
 
 
 
Geacht college, 
 
Het aanbod van Glasvezel buitenaf heeft inmiddels tot aansluiting van ruim 160.000 woningen in het 
buitengebied van Nederland geleid. Wij werken met meer dan 140 gemeenten plezierig samen. Ook 
met uw gemeente willen wij graag samenwerken. In het verleden – zelfs afgelopen maanden nog – 
hebben wij hiervoor regelmatig contact gezocht met uw gemeente om onze aanpak te bespreken, 
maar we werden iedere keer doorverwezen naar de regio. Regio Rivierenland heeft echter 
stelselmatig het aanbod van Glasvezel buitenaf genegeerd, waardoor ons nooit de kans is geboden 
om tot inhoudelijke afstemming te komen. In deze brief uiten wij onze bezwaren en geven wij onze 
zienswijze op de ontstane situatie. 
 
I. Communicatie vanuit gemeenten en regio Rivierenland over breedbandproject 
In de afgelopen periode hebben wij kennisgenomen van een niet-objectieve voorlichting en 
communicatie rondom het Regionale breedbandproject buitengebied. We kennen de informatie die 
naar de raden is gestuurd, zijn aanwezig geweest op de informatieavonden van Digitale Stad en 
hebben het artikel gelezen in de Culemborgse Courant. De beantwoording van het college van 
Culemborg op de vragen van ChristenUnie (8 mei 2019) bevat zoveel onjuistheden dat hiermee voor 
ons een grens is overschreden en wij ons genoodzaakt voelen om te reageren naar de regio, de 
colleges én de raden. 
 
II. Reactie Glasvezel buitenaf op beantwoording vragen artikel 38, Regionaal 

breedbandproject buitengebied (ChristenUnie) 
Met teleurstelling constateren wij dat rondom het aanbod van Glasvezel buitenaf een verkeerde 
voorstelling van zaken wordt gegeven. Hierdoor dreigen inwoners geen juiste keuze te kunnen 
maken voor een aanbieder van glasvezel. Ook kan de gemeenteraad hierdoor geen afgewogen 
beslissing nemen. Met betrekking tot het laatste is ook relevant dat de oorspronkelijke fundamentele 
uitgangspunten van de regio – zonder toelichting – worden losgelaten bij de keuze voor de 
samenwerkingspartner Digitale Stad.  
 
Hieronder geven wij onze zienswijze op de gang van zaken, die naar ons oordeel de publieke zaak 
niet dient.  
 
 
 



 
 
 
 
1. Er wordt afgestapt van geldende (publieke) uitgangspunten  
De aanleg van breedband op de witte adressen moet volgens uw gemeente en volgens regio 
Rivierenland voldoen aan de volgende uitgangspunten (bron: Reactie regio Rivierenland inzake 
beantwoording brief Glasvezel buitenaf): 
• Alle burgers worden gegarandeerd aangesloten, ook wie eerst nog geen abonnement afneemt; 
• Er worden geen toeslagen of extra kosten aan burgers gerekend; 
• Het netwerk is volledig open voor alle aanbieders, om concurrentie en keuzevrijheid te 

maximaliseren.  
 
Deze drie uitgangspunten vormen van meet af aan het fundament van het regionale 
breedbandproject waarover meerdere malen naar inwoners, de gemeenteraad en marktpartijen is 
gecommuniceerd. Ook in de raadsinformatiebrief waar de samenwerking met Digitale Stad is 
aangekondigd, staan deze genoemd. En omdat Glasvezel buitenaf niet aan deze uitgangspunten zou 
voldoen, heeft zij nooit de kans gekregen om een dialoog met de regio aan te gaan over de aanleg 
van de infrastructuur. De regio heeft Glasvezel buitenaf steeds de deur gewezen.  
 
Nu blijkt echter dat van deze uitgangspunten is afgestapt. Althans zo werd duidelijk tijdens de reeks 
informatieavonden van Digitale Stad waar een vertegenwoordiging van de regio Rivierenland 
aanwezig was. En ook in de nieuwsbrief van de gemeente West Maas en Waal is dit duidelijk 
gecommuniceerd, én spreekt de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie boekdelen. In die 
beantwoording staat letterlijk:  

 
“Regio Rivierenland bedoelt met 100% dekkend dat alle door haar gedefinieerde en 
genotificeerde adressen in de Regio tot in huis worden afgemonteerd (homes connected) en 
voorzien van een aansluiting indien ze tijdens de vraagbundeling deze wens kenbaar maken en 
indien ze deze wens niet kenbaar maken wordt de kabel tot aan de erfgrens gelegd (homes 
passed).”  

 
Kortom, het realiseren van een glasvezelaansluiting tot in iedere woning bij alle witte adressen 
zonder voorwaarden is losgelaten. En dit wordt ondubbelzinnig bevestigd door de keuzes die Digitale 
Stad biedt aan inwoners van een wit adres. Deze luiden: 
• Optie 1: Je doet mee met de vraagbundeling en sluit binnen 2 maanden na oplevering van de 

glasvezelaansluiting een abonnement af bij een dienstaanbieder. Hiermee gaat een inwoner voor 
minimaal een jaar een financiële verplichting aan. 

• Optie 2: Je doet mee met de vraagbundeling en sluit geen abonnement af bij een 
dienstaanbieder binnen 2 maanden na oplevering van de glasvezelaansluiting. De bewoner 
betaalt dan eenmalig €250,00.  

• Optie 3: Je doet niet mee met vraagbundeling. De glasvezelaansluiting wordt dan ook niet 
aangelegd tot in de woning, maar tot aan erfgrens of laatst aangesloten woning. Na-
aanlegkosten zijn in dit geval onbekend en niet gratis.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
In het huidige model van regio Rivierenland gaat een inwoner dus (i) altijd een financiële verplichting 
aan en is (ii) gegarandeerde aanleg tot in de woning niet van toepassing. Daarbij komt dat de aanleg 
van glasvezel bij de witte adressen afhankelijk is van de vraagbundeling die wordt gecombineerd met 
grijze adressen. Ook zijn de kosten voor diegenen die nu niet meedoen met de vraagbundeling 
onduidelijk en onzeker. 

 
2. Onjuistheden over de aanpak van Glasvezel buitenaf  
In de beantwoording van de vragen constateren wij dat er onjuistheden geschreven worden over de 
aanlegcondities. Er wordt aangegeven dat Glasvezel buitenaf wil afwijken van de wijze waarop de 
gemeente wil omgaan met kabels en leidingen en leges en degeneratie. Over dit specifieke 
onderwerp heeft nog geen enkel gesprek met de gemeente Culemborg dan wel met de regio 
plaatsgevonden. Uitzondering hierop is de gemeente West Maas en Waal, waar op ons verzoek het 
eerste gesprek hierover heeft plaatsgevonden.  
Daarnaast staan er in de beantwoording onjuistheden over de wijze waarop Glasvezel buitenaf het 
netwerk aanlegt. Er wordt aangegeven dat Glasvezel buitenaf geen voorzieningen meeneemt voor de 
adressen die op dit moment geen gebruik willen maken van glasvezel. Dit is feitelijk onjuist. Onze 
standaarduitvoering is dat wij een vraagbundeling starten voor alle adressen in het buitengebied. 
Wanneer deze succesvol wordt afgerond starten wij met de aanleg. Wij leggen een Homes Passed 
netwerk aan met de capaciteit voor 100% van de adressen die in de vraagbundeling een aanbod 
hebben gehad. Deze uitgangspunten hebben wij in alle gebieden in Nederland waar wij actief zijn 
toegepast en deze zijn meerdere malen met alle gemeenten en de regio (schriftelijk) 
gecommuniceerd. Helaas moeten we constateren dat ook over dit aspect elk inhoudelijk overleg is 
afgewezen en de regio en gemeenten zijn uitgegaan van eigen (onjuiste) interpretaties.  
 
3. Ontbreken van objectieve informatievoorziening door gemeente in vrije telecommarkt  
Gemeente Culemborg geeft aan dat Glasvezel buitenaf potentiele klanten op het verkeerde been zet 
en staat achter de uitspraken van wethouder Kees Zondag die hij deed in de Culemborgse Courant op 
14 april 2019 namens regio Rivierenland. Glasvezel buitenaf zou onjuiste informatie verstrekken en 
er wordt gesproken over stemmingmakerij. Wij betwisten dit en betreuren tegelijk dat wij in de 
gemeente Culemborg zonder feitelijke onderbouwing op deze wijze worden weggezet. Dit brengt 
schade toe aan onze reputatie. 
 
Daarnaast zien wij dat uw gemeente en de regio zeer uitgesproken adviseren aan inwoners om in zee 
te gaan met Digitale Stad. Zo staat letterlijk in de nieuwsbrief van de gemeente West Maas en Waal 
dat zij adviseert aan haar inwoners om zich zo snel mogelijk aan te melden bij Digitale Stad. Als 
gemeente en als regio mengt u zich met de concurrentie tussen twee aanbieders in dezelfde markt. 
De vraag is of u als overheid op deze wijze mag acteren in de vrije telecommarkt, nu het beoogde 
gevolg is om andere (particuliere) initiatieven te blokkeren. Dit effect werd op basis van de aan haar 
gepresenteerde feiten door de Europese Commissie onder ogen gezien in het kader van de te 
verlenen steunmaatregelen, maar vanwege de gekozen constructie waarbij regio Rivierenland een 
terughoudende rol speelt en eigenaar blijft van het netwerk in de witte gebieden, verwaarloosbaar 
geacht (zie paragraaf 3 onder 42 van het besluit van de Europese Commissie). Deze risico-inschatting 
van mogelijke marktverstoring zijn door de veranderde aanpak van uw gemeente – waarin u onder 
meer ook de grijze gebieden meeneemt in de afspraken die onderhands met Digitale Stad zijn 
gemaakt – in een heel ander daglicht komen te staan, zeker als u initiatieven van andere 
marktpartijen actief weert. Ook is de wijze waarop u zich mengt in de concurrentiestrijd tussen de 
twee aanbieders in strijd met paragraaf 2.11 (onder 20) en de bijbehorende voetnoot uit hetzelfde 
EC besluit. Hierin staat dat u als gemeente/regio zich niet zal bemoeien met de concurrentie tussen 
aanbieders op detailhandelniveau.  



 
 
 
III. Vragen en opmerkingen rondom de gang van zaken 
Op basis van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen en opmerkingen.  
1. Waarom wordt afgeweken van de uitgangspunten, op grond waarvan de Europese Commissie de 

steunmaatregel bij besluit van 10 april 2018 heeft goedgekeurd? Zo wordt in dat besluit onder 
meer vermeld dat de aanleg van het netwerk door regio Rivierenland met een (Europese) 
aanbesteding van de aanleg- en onderhoudswerkzaamheden door een derde (i.c. Digitale Stad) is 
beperkt tot de witte gebieden. 

2. Bent u – ondanks het bovengenoemde besluit van de Europese Commissie – van mening dat het 
realiseren van een breedbandnetwerk voor de witte adressen, door regio Rivierenland en 
Digitale Stad, gecombineerd moet worden met de aanleg voor niet-witte adressen? 

3. Waarom is regio Rivierenland een vraagbundeling gestart voor de witte adressen als het 
uitgangspunt is om alle witte adressen aan te sluiten zonder financiële verplichting (zie ons punt 
bij paragraaf II – 2)?  

4. Is er voldoende en duidelijk gecommuniceerd met inwoners en gemeenteraad over de gewijzigde 
aanpak, te weten: onder meer het loslaten van 100% aansluiten van witte adressen zonder 
kosten en de gecombineerde aanleg met grijze adressen? 

5. Realiseert het college dat de steunmaatregel niet mag worden uitgevoerd op basis van 
andersluidende voorwaarden dan die de Europese Commissie bij besluit van 10 april 2018 heeft 
goedgekeurd met de daarbij behorende consequenties?  

6. Denkt u dat de gevolgde procedure op basis waarvan de samenwerking met Digitale Stad en de 
onderhandse gunning tot stand is gekomen, in lijn is met: 

a. Het door de Europese Commissie goedgekeurde besluit op 10 april 2018 
b. De wetgeving omtrent Europese aanbestedingen 
c. Het mandaatbesluit op 4 december 2018  

7. Waarom is aan de gemeenteraad, aan inwoners en in de regionale pers onjuiste informatie 
verstrekt over de werkwijze van Glasvezel buitenaf (o.a. paragraaf II – 2)?  

8. In de communicatie naar bewoners wordt aangegeven dat alleen het resultaat van de 
vraagbundeling bepalend is of er glasvezel komt. Is dit correct? De aanleg van glasvezel door de 
regio / Digitale Stad is afhankelijk van een akkoord van de gemeenteraden, o.a. over de 
definitieve financiering c.q. de garantstelling van de gemeente aan de nog op te richten GR en de 
definitieve juridische constructie. Waarom wordt dit niet vermeld in de communicatie naar de 
bewoners? 

9. In de basis wijkt het aanbod van de regio Rivierenland en de werkwijze van Digitale Stad niet af 
van die van Glasvezel buitenaf. Wij constateren dat beide organisaties hetzelfde  
vraagbundelingsproces volgen en op dezelfde wijze het netwerk bouwen: alleen de adressen die 
gebruik willen maken van glasvezel krijgen de aansluiting tot in de woning. Waarom heeft 
Glasvezel buitenaf nooit een kans gekregen in gesprek te komen met gemeente/regio? Welk 
bezwaar leeft er tegen de aanleg van een netwerk door Glasvezel buitenaf in het bijzonder, en 
het toestaan van marktwerking in het algemeen? 

 
IV. Campagne Glasvezel buitenaf in Regio Rivierenland 
Tot besluit merken wij op dat Glasvezel buitenaf B.V. het besluit heeft genomen om (binnen 
afzienbare tijd al) te starten met de aanleg van breedbandinfrastructuur in de gemeente West Maas 
en Waal. De campagne in de overige gemeenten is verlengd tot 17 juni 2019 en we blijven positief 
over aanleg in de deze gemeenten. 
 
 
 
 



 
 
 
Op basis van bovenstaande verzoeken wij u het volgende te doen: 
1. Per direct te stoppen met de openlijke steun aan Digitale Stad, zie paragraaf II – 3. 
2. Om de concurrentiepositie van Digitale Stad t.o.v. Glasvezel buitenaf niet nog verder te 

bevoordelen vragen wij het college om een schriftelijk antwoord te verstrekken aan Glasvezel 
buitenaf op de vragen bij paragraaf III voor 12 juni 2019.  

3. Een rectificatie over de onjuistheden over de werkwijze van Glasvezel buitenaf, zoals beschreven 
bij paragraaf II - 2. Zowel naar de gemeenteraden, naar de pers en naar de inwoners. Ook zien wij 
dit graag voor 12 juni 2019 gerealiseerd.  

4. Openlijke communicatie over de gewijzigde uitgangspunten (zoals beschreven bij paragraaf II-1) 
en het voorbehoud voor realisatie van glasvezel op de witte adressen van goedkeuring door de 
gemeenteraad.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Piet Grootenboer 
Directeur Glasvezel buitenaf 
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