7e Nieuwsbrief
Stichting Breedband Noord Veluwe en CIF
De Stichting Breedband Noord Veluwe is opgericht om snel internet (breedband) in de
buitengebieden te realiseren. Om dat doel te bereiken zijn allerlei mogelijkheden onderzocht.
Ook is het gebied tussentijds uitgebreid met de gemeenten Apeldoorn, Epe, Voorst en
Brummen.
De zoektocht heeft resultaat gehad, tijdens onze zoektocht zijn wij in contact gekomen met
CIF (communication infrastructure fund) die een goede oplossing voor het buitengebied
aanbiedt. CIF biedt aan glasvezel aan te leggen naar alle woningen in de buitengebieden.
Voor de standaardaansluitingen geldt hierbij een buitengebied-toeslag van € 9,95 per
maand. In deze nieuwsbrief wordt de stand van zaken kort weergegeven om u op de hoogte
te houden.

Er zijn inmiddels goede afspraken gemaakt voor de aanleg van glasvezel in de
buitengebieden van de 11 Veluwse gemeenten. Het gaat om ongeveer 40.000 aansluitingen
De start kan plaatsvinden wanneer de afspraken met de gemeenten over onder andere
vergunningen, leges en graafdieptes zijn afgerond. Hiervoor is inmiddels een uitgebreid
convenant tussen alle partijen afgesloten. Doel is om eind 2018 alle aansluitingen
gerealiseerd te hebben.
Hiermee is de realisatie van snel internet in de buitengebieden van de gemeenten Putten
Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem. Heerde, Epe, Voorst, Apeldoorn en Brummen
realistisch geworden en kan de realisatie worden opgepakt.

Voortgang van glasvezel in de buitengebieden van de 11 Veluwse
gemeenten
Om de realisatie van breedband te begeleiden is er een Stuurgroep opgericht die bestaat uit
vertegenwoordigers van de elf gemeenten, CIF en de Stichting. Het doel van deze
Stuurgroep om te zorgen voor coördinatie en draagvlak.
Op 24 augustus heeft de eerste bijeenkomst van de Stuurgroep plaats gevonden. Aangezien
het om een groot gebied gaat is het belangrijk dat er veel aandacht uit gaat naar de
voorbereiding. In de Stuurgroep is daarom besloten, dat CIF samen met de Stichting de

komende periode een plan van aanpak maakt. Het uitgangspunt blijft overigens dat eind
2018 het project gereed zal zijn.

Wat gebeurt er nu
In de komende weken zal CIF nog detailafspraken met individuele gemeenten maken. CIF is
inmiddels druk bezig met de engineering en het contracteren van een of twee aannemers om
het werk te kunnen uitvoeren. Ook wordt het gebied in clusters van 3 á 4 duizend
aansluitingen opgedeeld. Deze clusters zijn logische eenheden en worden bepaald door
grenzen zoals een spoorlijn, snelweg of een grote watergang.
Hoewel het project zich in de basis richt op de bewoners van het buitengebied zal CIF ook
de recreatieterreinen en verspreide bedrijventerreinen benaderen voor een aansluiting.
Voor CIF is het glasvezelnetwerk van Harderwijk een punt waar op aangesloten kan worden.
De start van het project zal daarom in de directe omgeving van Harderwijk liggen en het
netwerk zal van daaruit “met het licht mee” worden uitgerold.
CIF wil de 11 Veluwse gemeenten in 2017 en 2018 van een glasvezelnetwerk voorzien. Om
dit te kunnen realiseren zal het werk met meerdere aannemers uitgevoerd worden. Waar het
tweede startpunt komt te liggen is afhankelijk van de verdere engineering en is nu nog niet
aan te geven.
Uiteraard is ook het enthousiasme voor een aansluiting op een glasvezelnetwerk dat in het
gebied leeft een factor van belang voor de volgorde in de uitrol.

Aanleg glasvezel in uw buitengebied bepaalt u zelf
Zodra een cluster aan de beurt is voor de uitrol van glasvezel neemt CIF contact op met de
bewoners. Tijdens bewonersavonden wordt uitleg gegeven wat er nodig is voor de
realisering van het glasvezelnetwerk. Het zijn de aanbieders van signaal die er samen met u
voor gaan zorgen dat de minimale deelname van 50% wordt bereikt. CIF heeft afgesproken
dat alle bewoners van het buitengebied een aanbieding krijgen. Jammer genoeg zal niet
iedereen de standaardaanbieding kunnen krijgen. Voor ongeveer 4% van de percelen in het
gebied is de aansluiting zodanig kostbaar (door de grote graaflengtes) dat zij een maatwerk
aanbieding krijgen. De maatwerkoplossing betekent, dat voor deze aansluitingen een
eenmalig bedrag moet worden bijbetaald. Uiteraard krijgen de verspreide bedrijven en de
recreatiebedrijven ook een aanbieding op maat.
Om de 50% deelname te halen is het van belang dat mensen uit het gebied zelf het belang
van snel internet in de buitengebieden uitdragen. Tijdens de vraagbundeling zullen hiervoor
ambassadeurs gezocht worden.
Het is lang geleden dat er is geïnvesteerd in moderne communicatietechnologie in de
buitengebieden. En dat is hard nodig, want snel internet is in onze huidige maatschappij een
noodzakelijke nutsvoorziening geworden. Iedereen, van jong tot oud, heeft hier vandaag de
dag mee te maken. Van de belastingdienst en bankieren tot thuiszorg en educatie; voor bijna
alle diensten is een betrouwbare en snelle internetverbinding cruciaal. En algemeen wordt
verwacht dat de noodzaak van goede internetverbindingen in de komende jaren zeer snel
verder zal toenemen.

Supersnel internet behoort nu ook in het buitengebied tot de mogelijkheden. Laat deze kans
niet lopen!
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