
Memo 

Aan: de raad van de gemeente Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Datum: 2 september 2013 

Kenmerk: 13ini01833 

Onderwerp: informatie over breedband in het buitengebied en kleine kernen 

 
 
Geachte raad, 
 
In onze collegevergadering van 13 augustus zijn wij geïnformeerd over de mogelijke realisatie van een 
glasvezelinfrastructuur in het buitengebied en de kleine kernen in onze gemeente. 
Het aanleggen van een dergelijke infrastructuur kan naar ons oordeel alleen concreet worden indien 
de cofinanciering van provincie en/of vanuit de gemeente is veilig gesteld. 
Voorstellen of vragen over een evt,. cofinanciering vanuit de gemeente hebben ons nog niet bereikt. 
Wel hebben wij als regiogemeenten aan de provincie Gelderland verzocht om financiële medewerking 
te verlenen. Om u nu al een indruk te geven over de werkzaamheden tot nu toe, hebben wij e.e.a. 
voor u ter informatie op een rij gezet. 
 
Korte terugblik 
In de provinciaal/regionale ambtelijke werkgroep Breedband, waarin de heer A. Bout van onze 
gemeente, namens de regiogemeenten participeer, is het afgelopen jaar gewerkt aan het 
totstandbrengen van een businesscase voor de Breedband Pilot Bronckhorst/ Berkelland. Deze pilot is 
opgezet binnen het raam van het Regiocontract dat de acht gemeenten in de Achterhoek met de 
provincie heeft afgesloten. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de bijlage. 
 
In het Portefeuillehoudersoverleg (PoHo) Duurzame Economie (DE) van 16 mei 2013 is de 
businesscase van de pilot gepresenteerd en bestuurlijk onderschreven.  De verantwoordelijk 
portefeuillehouders Mulderije (Bronckhorst) en Boer (Berkelland) hebben de businesscase en het 
model dat daaraan ten grondslag ligt inmiddels met de verantwoordelijk Gedeputeerde (Van Dijk) 
besproken. In het PoHo DE van 4 juli 2013 is de voortgang van de pilot bestuurlijk onderschreven en 
de gemeenten hebben vervolgens in juli opdrachten uitgezet om de businesscase voor de 
buitengebieden per gemeente naar het ontwikkelde model in kaart te brengen. 
Die informatie is nu binnen. Zie bijlage. 
 
Wat is er inmiddels in financieel opzicht in gang gezet 
a. glasvezel in het buitengebied en kleine kernen 

Op dit moment ligt er een financieringsaanvraag voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van 
de acht gemeenten bij de provincie in het kader van de PS-motie 23 (investeringsimpulsen). De 
aanvraag is regionaal gecoördineerd en gaat in het komende najaar behandeld worden tijdens de 
begrotingsbesprekingen door GS/PS. 
Een paar getallen uit de ingekomen stukken :  
* aantal aansluitingen Oude IJsselstreek : 4.277, excl. vakantiewoningen 
* aanlegkosten in Oude IJsselstreek  : € 6,6 mln; voor de regio : € 55,1 mln. 
* gevraagd vreemd vermogen van de overheid,  
  - voor de aansluitingen in Oude IJsselstreek : € 5,2 mln. 
* een paar parameters    : afschrijvingstermijn 13 jaar, rekenrente 5% ;  
                                                                              economische duur glasvezelkabel : 30 jaar.  
b. glasvezel op de bedrijventerreinen 

Eind vorig jaar hebben wij in cofinanciering onze medewerking verleend aan het initiatief van de  
industriekring “Industrie Belang Oude IJssel” (IBOIJ) om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de 
aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen. De Varsseveldse Industriële Vereniging (VIV) had 
geen behoefte om in dit initiatief te participeren omdat er voor een groot deel al glasvezel op het 
bedrijventerrein in Varsseveld ligt. 
Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels afgerond en IBOIJ maakt zich op om in eigen beheer de 
glasvezelinfrastructuur te realiseren. Onder embargo zijn de resultaten van het onderzoek aan ons 
toegezonden.  



Voor onze gemeente is het interessant hoe wij er financieel instaan. Dat geldt overigens niet alleen 
voor het aanleggen van glasvezel in het Buitengebied en kleine kernen,  maar ook voor het aanleggen 
van glasvezel op bedrijventerreinen. 
Ook hiervoor is in het kader van de investeringsimpuls-PS-motie 23 een aanvraag door ons (via de 
Regio) bij de provincie neergelegd.  
 
Wij hebben na overleg met de provincie ook autonoom (samen met IBOIJ) dezelfde aanvraag voor 
bedrijventerreinen gedaan in het kader van de provinciale regeling "cofinanciering en ondersteuning 
breedband op bedrijventerreinen". Het gaat dan om de terreinen De Rieze Ulft, IJsselweide 
Gendringen / Ulft , Stationslocatie Terborg en Akkermansweide Terborg/Gaanderen.. 
De aanvraag voor de aanleg van glasvezel op Akkermansweide is samen met Doetinchem ingediend 
omdat het terrein van Akkermansweide niet stopt bij de gemeentegrens van Oude IJsselstreek. 
Bovendien trekken we samen op in het herstructureringsproject van Akkermansweide. 
Op 20 augustus 2013 hebben op ambtelijk niveau verkennende gesprekken plaatsgevonden en zijn 
afspraken gemaakt om het subsidieproces verder te kunnen leiden. De adviseurs van Oost NV zijn 
door de provincie aan het traject toegevoegd. 

 

Tot zover.  

  

Met vriendelijke groet, 
  
Het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek. 


