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In dit nummer

Voortgang breedband
De stichting Breedband Noord-Veluwe werkt

voortvarend verder aan het project Breedband

Noord-Veluwe, gericht op het realiseren van een
breedbandnetwerk in de buitengebieden van de
regiogemeenten. In deze 2e Nieuwsbrief van de

stichting wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen en de voortgang.
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High Level Design
De stichting heeft voor alle gemeenten op de

Noord-Veluwe een ‘high level design’ opgesteld.

Het high level design is een analyse van de buiten-

gebieden met behulp van GIS, waarbij alle mogelijke aansluitpunten op kaart worden gezet. Daarbij

worden onder meer alle afstanden berekend, langs
de wegen en naar de woningen. Kortom, een heel

pakket met cijfers, grafieken en kaarten. Met deze
gegevens weten we hoeveel de aanleg van breedband gaat kosten en welke methode (glasvezel

door de grond of door het riool, straalverbindin-

gen, vectoring VDSL, etc) het best kan worden toegepast. Deze gegevens zijn essentieel om plaatse-

lijke initiatieven met coöperaties op te zetten en de

Hoge deelname vereist
De sleutel voor het realiseren van breedband in de
buitengebieden ligt bij een hoge deelname. Hoe

hoger de bereidheid in een gebied is om ook deel
te nemen aan een coöperatie die breedband aanlegt, des te eerder wordt het financieel een haalbare zaak. De kosten voor de aanleg van een

breedbandnetwerk kunnen dan immers met meer
mensen worden gedeeld.
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noodzakelijke keuzes te maken. De gegevens zullen ter beschikking van de gemeenten komen.

In totaal zijn ongeveer 22.000 mogelijke aansluit-

punten onderscheiden en op kaart gezet (woningen, bedrijven, recreatiewoningen, etc). Om alle
aansluitingen te realiseren is 3.400 km kabel
noodzakelijk, waarvan:
•
•
•

1.100 km langs de wegen

1.700 van de wegen naar de woningen

600 km naar clusters.
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Uitgangspunt is dat een deelname van circa 60%

Brede klankbordgroep

moet worden bereikt om breedband financieel

Op allerlei plaatsen op de Veluwe speelt de be-

wordt een deelname van ca 60% nagestreefd.

lopen maanden hebben wij meerdere vragen naar

veel plaatsen aan projecten gewerkt, maar is nog

groep van 25 inwoners van de Noord-Veluwe ont-

gesloten. Om de noodzaak van breedband goed

mee te denken, in de vorm van een klankbord-

inwoners, organisaties en bedrijven het belang

de eerste keer bij elkaar geweest. Het contact met

kelen beschrijven.

1. Vanuit de klankbordgroep krijgen wij informa-

haalbaar te maken. Ook in andere projecten

hoefte aan betere verbindingen volop. In de afge-

Daarmee ligt de lat hoog! Op dit moment wordt op

snellere verbindingen ontvangen. Daaruit is een

niet een buitengebied volledig op breedband aan-

staan. Wij hebben deze mensen gevraagd met ons

in beeld te brengen, wil de stichting samen met

groep. Op 3 november is de klankbordgroep voor

vanuit verschillende gezichtspunten in korte arti-

de klankbordgroep werkt in twee richtingen:

Rabo-fonds geeft € 10.000

tie over de vragen en mogelijkheden in de verschillende delen van de regio;
2. Samen met de klankbordgroep willen wij
plaatselijke initiatieven opzetten of in contact
komen met plaatselijke initiatiefnemers

Verzoek aan gemeenten
In overleg met de stichting heeft Burgemeester

Hoogendoorn (portefeuillehouder van RNV) een

brief naar de acht gemeenten in de regio verzonden om het initiatief van de stichting te onder-

steunen. Die ondersteuning kan allerlei vormen

aannemen en variëren van intensief tot extensief.

Zoals: aandacht voor breedband op de site van de
gemeente, het aanwijzen van een gemeentelijke

coördinator en het ruimte bieden voor een presen-

Directeur Gert Wielink heeft op 4 november aan de

tatie van de ontwikkelingen in de raad of een

voorzitter van de stichting Jules van der Weerd een

commissie door de stichting. Twee gemeenten

cheque van € 10.000 overhandigd, onder toeziend

hebben inmiddels positief gereageerd en de ge-

oog van Adriaan Hoogendoorn, de burgemeester

meente Elburg heeft inmiddels een afspraak ge-

van Oldebroek en tevens portefeuillehouder vanuit

maakt voor een presentatie in de raadscommissie.

de regio RNV.

Aanwijzen pilotgebieden
Onderdeel van het project Breedband Noord-

•

Veluwe is het uitvoeren van twee pilotprojecten.

•

criteria is een lijst van potentiële gebieden opge-

•

Op basis van het high level design en de selectie-

Gebieden die een goed voorbeeld vormen voor
de regio

steld. Samen met de klankbordgroep en de ge-

•

komen tot twee gebieden, waar wij met de pilots

•

meenten (in RNV-verband) willen wij uiteindelijk
willen starten. Belangrijk is daarbij:

Een goede spreiding over de regio

Het voorkomen van diverse functies

De organisatiekracht en de mate van onderlinge
binding tussen de inwoners

De mogelijkheden van gemeentelijke ondersteuning
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Eerste bijeenkomst klankbordgroep in Ermelo

BREEDBAND
NOORD-VELUWE
VERBINDT!
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