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J a , de nota is openbaar

B&W-advies: Afronding project aanleg glasvezel in buitengebied

Advies:
1. kennis nemen van, en instemmen met, het rapport: 'Afronding aanleg glasvezel in het buitengebied';
2. dit rapport ter kennisname aanbieden aan de Plaatselijke Belangen en de commissie Grondgebied;
3. besluiten het project aanleg glasvezel in het buitengebied als afgerond te beschouwen;
4 . de eventuele werkzaamheden die nog betrekking hebben op de aanleg van glasvezel in het buitengebied
door de lijnorganisatie op te laten pakken;
5. de projectleider zal, met de stichting GlasHelder, de provinciale ontwikkelingen ten aanzien van de
zogenoemde 496 gevallen blijven volgen en bij ontwikkelingen u, per memo, informeren.
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Korte samenvatting:
Wanneer in 2 0 1 2 Reggefiber zich bij de gemeente meldt om in de kernen van Hellendoorn en Nijverdal glasvezel
te willen gaan aanleggen wordt aan Reggefiber zeer nadrukkelijk verzocht om ook het buitengebied mee te
nemen. Vanwege de grotere afstanden tussen objecten in het buitengebied stelt Reggefiber hier 'aangepaste'
voorwaarden aan. Wel zegt Reggefiber toe de glasvezel-verdeelstations (zogenoemde POP) zo in te richten dat
uitbreiding naar het buitengebied mogelijk wordt. De vraagbundeling van Reggefiber in 2 0 1 3 vindt alleen in de
kernen plaats. De Plaatselijke Belangen richten een zelfstandige stichting 'GlasHelder' op om tot aanleg van een
glasvezelnetwerk in kleine kernen en het buitengebied te kunnen komen. Ambtelijk wordt deze stichting
ondersteund o m , zo lang als mogelijk, langs meerdere sporen tot de aanleg van een glasvezelnetwerk te komen.
Wanneer eind 2 0 1 4 van al de 'sporen' de optie tot zelfstandig aanleggen over lijkt te blijven, wordt aan uw
college en de raad verzocht om een leningfaciliteit voor de zelfstandige aanleg open te stellen. De raad stemt 10
maart 2 0 1 5 in met de leningfaciliteit. Eind maart 2 0 1 5 meldt Cogas een glasvezelnetwerk aan te gaan leggen in
het buitengebied van haar 'verzorgingsgebied', ter vervanging van het Coax-netwerk. Door Daarlerveen en langs
Daarle loopt een Cogas-Coax verbinding voor Vroomshoop, en diverse adressen zijn op die Coax-verbinding
aangesloten. Daarmee ziet Cogas (een deel van) de gemeente Hellendoorn als 'verzorgingsgebied'. Wanneer
Cogas haar plan doorzet, zou dat betekenen dat GlasHelder nooit een rendabel, en ook voor provinciale subsidie
in aanmerking komend, exploitatiemodel kan maken. Gezamenlijk w o r d t daarom ingestoken om Cogas te
bewegen de gehele gemeente Hellendoorn te betrekken bij haar verzorgingsgebied. In voorjaar 2 0 1 6 doet
Cogas/CIF aan vraagbundeling met behulp van de ambassadeurs van GlasHelder. In juni 2 0 1 6 start de aanleg in
de gemeente Hellendoorn en per 19 september 2 0 1 7 is de aanleg van glasvezelnetwerk voltooid en blijkt 70*^6
van de aan te sluiten adressen daadwerkelijk een aansluiting op het glasvezelnetwerk te hebben.
Aanleiding:
In het voorjaar van 2 0 1 2 is er in de landelijke politiek veel aandacht geweest voor het onderwerp "glasvezel in
de buiten stedelijke gebieden". Het risico op een samenleving met t w e e snelheden wordt onderkend en men
zoekt naar wegen om de markt te bewegen om glasvezel buiten de stedelijke gebieden te laten realiseren.
In de raadsvergadering van 3 juli 2 0 1 2 brengen de fracties CDA en BurgerBelang een motie in met de vraag om
zo snel als mogelijk, met gebruikmaking van expertise en financiële steun van de provincie, in het buitengebied
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van Hellendoorn een glasvezelnetwerk te realiseren. Het college van B&W heeft op 3 juli 2 0 1 2 aan de raad
toegezegd dat de motie in uitvoering zou worden genomen. De motie is daarom niet in stemming gebracht.
Relevante eerdere besluiten:
16 januari 2 0 1 5 : de nota 'Glasvezelaanleg in het buitengebied' (14INT05767) met daarin een leningfaciliteit
voor de aanleg van een glasvezelnetwerk.
16 juni 2 0 1 6 : de nota 'Intrekking leningfaciliteit voor aanleg glasvezelnetwerk in het buitengebied' met kenmerk
(16INT01859).
Doelstelling:
Het buitengebied van de gemeente Hellendoorn aansluiten op de digitale snelweg.
Oplossing:
Zie voor een uitvoerige verwoording het bijgevoegde rapport 'Afronding project aanleg glasvezel in
buitengebied'. Dit rapport is in samenspraak met de Stichting GlasHelder (in ontbinding) opgesteld.
Beknopte samenvatting van de oplossing:
'Met de stichting GlasHelder is vanaf het begin getracht om in het buitengebied van de gemeente Hellendoorn
een glasvezelnetwerk aan te leggen tegen minimale kosten. In de loop van de tijd is een situatie ontstaan waarin
er een calculatie van GlasHelder lag waarbij bijna alle objecten konden worden aangesloten. Objecten, welke bij
de gemeentegrens gelegen zijn, lagen aanvankelijk het meest ingewikkeld. Toen Cogas/Cif de gehele provincie
Overijssel wilde gaan voorzien van een glasvezelnetwerk in het buitengebied, werden ook de 'ingewikkelde'
aansluitingen bij de gemeentegrens simpeler. Dit door ze vanuit de buurgemeente te gaan benaderen en aan te
sluiten. Deze op zich positieve ontwikkeling heeft er echter niet toe geleidt dat iedereen nu een aansluiting op
het glasvezelnetwerk heeft.'
Er zijn in de gemeente Hellendoorn nog 14 adressen waarbij de aansluiting technisch moeilijk en daardoor zeer
kostbaar (onrendabel) is. Deze adressen vallen onder de zogenoemde A-% moeilijke aansluitingen. Op provinciaal
niveau wil men na het voorjaar van 2 0 1 8 , als Cogas/CIF in de gehele provincie de vraagbundeling heeft
afgerond, inventariseren waar de A-% moeilijke aansluitingen zitten. Met de gemeenten wil de provincie dan
onderzoeken hoe deze adressen alsnog aan te sluiten zijn. De eventuele oplossingen zullen ook door de
netwerkbeheerders 'gedragen' moeten worden. Bij deze netwerkbeheerders is er onderling een strijd om hun
positie te vergroten en dat geeft angst voor procedures, m.b.t. straatssteun, als er 'gesubsidieerd' een
aansluiting op een glasvezelnetwerk tot stand komt.
Geadviseerd wordt om het project 'aanleg glasvezel in het buitengebied' als afgerond te beschouwen.
De objecten die 'technisch moeilijk' aan te sluiten zijn op een glasvezelnetwerk, zijn in beeld bij het team
Openbare Werken. Mocht zich een mogelijkheid voordoen om bij wegwerk een mantelbuis naar deze objecten
aan te leggen, dan zal dit worden meegenomen in het bestek. De lijnorganisatie kan daarmee de
werkzaamheden die nog betrekking hebben op de aanleg van glasvezel in het buitengebied verder oppakken.
De projectleider zal, in samenspraak met de verantwoordelijke bestuurder en vertegenwoordigers van de
stichting GlasHelder, de provinciale ontwikkelingen rond de zogenoemde 4*36 moeilijke aansluitingen volgen. Of
dit tot een daadwerkelijke oplossing kan leiden is zeer afhankelijk van de houding van de beheerders/eigenaren
van de glasvezelnetwerken.
Effecten:
Van de 1.886 aan te sluiten objecten in het buitengebied zijn er, volgens de cijfers van Cogas/CIF op 31-03¬
2 0 1 7 daadwerkelijk 1.318 (^70 Zo)
aangesloten en gecontracteerd.
Op 3 1 - 0 3 - 2 0 1 7 waren er dus 568 objectadressen niet aangesloten op het netwerk van Cogas/CIF. Wanneer
naar deze adressen specifiek gevraagd wordt blijken er 206 adressen te zijn waar men wel de
glasvezelaansluiting op het perceel heeft liggen, maar geen contract heeft afgesloten.
Er zijn 102 adressen die geheel niet aangesloten zijn omdat daar een reden voor is:
» 88 adressen zijn niet aangesloten omdat de gebruikers/eigenaren geen medewerking verlenen;
» bij 14 adressen is de aansluiting technisch moeilijk en daardoor zeer kostbaar (onrendabel).
Er zijn 2 6 0 adressen gepland nog aan te sluiten. Als men een abonnement afsluit wordt alsnog een kabel
gelegd. Tot deze 2 6 0 adressen behoren ook in bestemmingsplannen opgenomen objecten die nog niet
gerealiseerd zijn.
In de kernen Hellendoorn en Nijverdal en het buitengebied van de gemeente is een glasvezelnetwerk beschikbaar
waar velen op zijn aangesloten. De kernen Haarle, Daarle en Daarlerveen zijn voorzien van de breedband
voorziening van Ziggo. Dit Ziggo-netwerk wordt beschouwd gelijkwaardig te zijn aan een glasvezelnetwerk. In
deze kernen had men juist gehoopt op een glasvezelnetwerk naast het netwerk van Ziggo, zodat er meer
keuzevrijheid in providers zou ontstaan.
Het project aanleg glasvezel in het buitengebied is daarmee feitelijk afgerond.
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Planning:
De door Cogas/CIF vooraf gestelde planning, met daadwerkelijk beschikbaar hebben van de aansluiting op het
glasvezelnetwerk, is daadwerkelijk gerealiseerd.
Financiële consequenties:
Tussen de gemeente en Cogas/CIF is een overeenkomst gesloten m.b.t. de realisatie van deze aanleg van
glasvezel. Uit deze overeenkomst komt naar voren dat er een 'aangepast tarief' geldt voor de
degeneratievergoeding gedurende de aanleg van dit glasvezelproject. Nu het project ten einde is geldt de
normale degeneratievergoeding voor nog te realiseren aansluitingen. De verkregen degeneratievergoeding is en
wordt op de gebruikelijke wijze verwerkt en toegerekend naar onderhoud wegen.
Personele consequenties:
n.v.t
Juridische consequenties:
n.v.t
Informatisering I Automatisering:
n.v.t
Burger- en overheidsparticipatie:
Het project "aanleg glasvezel in het buitengebied" is een duidelijk voorbeeld van overheidsparticipatie. De
Plaatselijke Belangen, verenigd in de stichting GlasHelder, hebben een belangrijke rol gespeeld bij het
gemeentelijke streven om een glasvezelnetwerk in het buitengebied gerealiseerd te krijgen.
Communicatie:
Deze nota en het bijbehorend document zijn openbaar.
Overige consequenties:
De projectleider zal, zolang er door de provincie nog gezocht wordt naar mogelijkheden om de zogenoemde A Zo
gevallen aan te sluiten op een glasvezelnetwerk, dit proces volgen en de belangen van de gemeente en
betrokken bewoners behartigen.
Het team Openbare Werken zal, vanwege de kennis van het aanwezige glasvezelnetwerk, bewaken dat bij
wegwerkzaamheden naar de nu 'technisch niet aan te sluiten' objecten, er de mogelijkheid voor aanleg van een
mantelbuis t.b.v. een glasvezelverbinding wordt meegenomen.
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