
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 5 maart 2015
Volgnummer : 3
15int00043

Onderwerp : Deelname aan project Breedband Buitengebied Achterhoek

Voorgestelde beslissing:

1. In te stemmen met participatie door de gemeente in een project voor de aanleg en exploitatie van een 
breedbandnetwerk in het zogenaamde ‘witte’ buitengebied van de Regio Achterhoek waartoe door de 
provincie Gelderland een glasvezelmaatschappij Achterhoek B.V. (GABV) zal worden opgericht en hiervoor 
een aandeel van 1 Euro te nemen in de op te richten (GABV);in dit project nemen naast de provincie 
Gelderland en de gemeente Oude IJsselstreek tevens de gemeenten, Aalten, Bronckhorst, Berkelland, 
Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk deel;

2. Onder voorbehoud van instemming door de Raad met de nader voor te leggen leningsvoorwaarden en in 
afwijking van bestaand beleid inzake het verlenen van garantstellingen, bereid te zijn tot een garantstelling 
voor een door GABV voor het project aan te trekken bancaire lening van maximaal € 35 miljoen, waarbij de 
gemeente Oude IJsselstreek garant staat tezamen met de deelnemende gemeenten, elke gemeente pro 
rata parte, op basis van het maximale aantal aansluitingen per gemeente in het ‘witte’ buitengebied. Deze 
garantie zal niet eerder worden gesteld dan nadat de deelnamebereidheid van de burgers in het 
zogenaamde ‘witte’ buitengebied is gebleken (vraagbundeling). De garantie is vanaf het moment waarop 
deze wordt geteld aflopend naar gelang op de lening door de GABV wordt afgelost;

3. Het voornemen vast te leggen geen degeneratievergoeding van de GABV te heffen, op voorwaarde dat de 
op te richten BV een adequate kostenpost voor de vergoeding van schade door of als gevolg van aanleg 
van het breedbandnetwerk, opneemt. 
 

4. De gronden ten behoeve van bovengrondse infrastructurele werken zoals PoP-stations en streetcabinets 
in bruikleen ter beschikking te stellen aan de GABV voor de duur van de exploitatie van het netwerk;

5. Ten laste van de Algemene Reserve een budget ad € 96.460,- beschikbaar te stellen voor de onder regie 
van de gemeente uit te voeren vraagbundeling teneinde een zo hoog mogelijke aanvangsdeelname door 
de bewoners in het zogenaamde ‘witte’ buitengebied te bewerkstelligen;

6. Het college van B&W te machtigen om het project verder tezamen met de provincie en de overige 
betrokken gemeenten voor te bereiden (o.a. door het afsluiten van een bestuursovereenkomst) en te 
(doen) realiseren; De raad op gezette tijden te informeren.

7.  Op grond van artikel 2 van het Treasurystatuut gemeente Oude IJsselstreek de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek als een publieke taak te 
beschouwen;

Aanleiding

Breedbandconnectiviteit is van strategisch belang voor de groei en innovatie in alle sectoren van de 
economie en voor de leefbaarheid van de Achterhoek. De lokale en provinciale overheden in 
Gelderland vinden het belangrijk dat de Gelderse burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen 
en regio’s beschikken over breedband, zodat zij kunnen profiteren van toekomstige innovaties op 
het vlak van maatschappelijke en zakelijke diensten, die de leefbaarheid in en de 
concurrentiepositie van Gelderland versterken. Een goede breedband-infrastructuur zorgt er voor 

Aanmaakdatum: 28-1-2015 10:54 a1/p1 Pagina 1 van 10



dat inwoners gemakkelijker bereikbaar worden voor allerlei diensten, zoals bedrijfsmatige diensten, 
onderwijs en zorg op afstand. Omdat ten aanzien van de aanleg en exploitatie van een 
breedbandstructuur in grote delen van het buitengebied (de z.g. ‘witte gebieden1) sprake is van 
marktfalen, zijn de acht Achterhoekse gemeenten + Doesburg en Lochem al geruime tijd in overleg 
met de provincie Gelderland om gezamenlijk de realisatie van een snel en toekomstvast (NGA) 
breedbandnetwerk in het buitengebied van deze gemeenten mogelijk te maken.  

Doelgebied
In eerste instantie omvatte het initiatief de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk. 
De gemeenten Doesburg en Lochem worden hieraan toegevoegd onder de voorwaarde dat de 
realisatie in de acht Achterhoekse gemeenten daarvan geen negatieve effecten (zoals vertraging) 
mag ondervinden. Alle in deze notitie genoemde bedragen zijn gebaseerd op berekeningen die 
alleen de tien vermelde Achterhoekse gemeenten omvatten. 

Het initiatief omvat de aanleg en exploitatie van een langjarig functionerend breedbandnetwerk: het 
netwerk moet in breedbandconnectiviteit voorzien voor een periode van 25-30 jaar. Onder het 
project vallen particuliere aansluitingen en de aansluitingen van kleinschalige bedrijven (agrarisch, 
recreatief etc.) in het buitengebied. Bedrijventerreinen vallen niet onder dit project.
De financiering van het initiatief omvat evenwel alleen de aanleg van het kabelnetwerk (laag 1). In 
de belichtingsapparatuur die het kabelnetwerk laat functioneren alsook in het aanbod van diensten 
(resp. laag 2 en 3) zal door marktpartijen worden voorzien; dit vraagt van provincie en gemeenten 
geen financiële middelen. 

Samenwerking tussen provincie en gemeenten 
Omdat het initiatief in wezen een commerciële activiteit betreft, is er voor gekozen om hiertoe een 
privaatrechtelijke entiteit nl. Glasvezelmaatschappij Achterhoek B.V. (GABV.) op te richten. Van 
belang daarbij is dat tussen de provincie en de (meeste) gemeenten verschil zal zijn in de wijze van 
inbreng van vermogen (eigen vermogen versus garantstelling op bancaire leningen, zie hierna 
onder ‘argumenten’ punt 2) hetgeen voor elk van de partijen ook tot een verschillend risicoprofiel 
leidt. 
De afspraken tussen de partijen ten aanzien van die verschillen in deelname, risicopositie en 
zeggenschap, zullen worden vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst en in de statuten van de 
juridische entiteit. 
Bij de formele regelingen en bij de financiële verhouding tussen de betrokken gemeenten en de 
provincie wordt het aantal ‘witte’adressen dat op het aan te leggen breedbandnetwerk kan worden 
aangesloten als verdeelsleutel gehanteerd. In het doelgebied gaat het om de onderstaande 
aantallen, alsmede de daaruit voortvloeiende financiële participatie van de gemeenten:

Gemeente Aantal adressen wit gebied
Hoogte financiële deelname, 
lening of garantstelling

Aalten 1.610 € 2.411.314
Berkelland 3.955 € 5.923.446
Bronckhorst 4.867 € 7.289.358
Doesburg 84 €    125.808
Doetinchem 2.148 € 3.217.082
Lochem 2.991 € 4.479.653
Montferland 1.668 € 2.498.181
Oost Gelre 1.717 € 2.571.569
Oude IJsselstreek 2.756 * (zie bijlage ) € 4.127.691
Winterswijk 1.573 € 2.355.899
Totalen 23.369 € 35.000.000

1 In de Europese regelgeving inzake staatssteun, alsmede in besluiten inzake de Digitale Agenda wordt gebied waar er 
géén breedband infrastructuur voorhanden is en waar dit soort infrastructuur ook binnen drie jaar vanaf het 
steunverleningsbesluit waarschijnlijk niet op zakelijke voorwaarden zal worden uitgerold, aangeduid als ‘wit gebied’.
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Behalve bij de financiering, hebben de gemeenten een prominente rol bij het tot stand brengen van 
voldoende deelname (de vraagbundeling). Door de korte lijnen tussen gemeente en burgers en 
door het inzetten van burger-initiatiefgroepen kan een zo groot mogelijke deelname bij aanvang 
worden bereikt. De slagingskans van het initiatief hangt immers vooral af van de deelname van de 
bewoners van het buitengebied zelf. 

Interne/externe communicatie

Dit voorstel is tot stand gekomen in samenspraak met de projectgroep Breedband Buitengebied 
Achterhoek en intern besproken met medewerkers op de terreinen: financiën, juridische zaken, 
civiel en communicatie. 

Wat wordt met beslissing bereikt

 Met het project wordt beoogd een zo groot mogelijk aantal adressen in het Buitengebied 
van Oude IJsselstreek op glasvezel aan te sluiten, waardoor dit gebied leefbaar kan blijven. 
Inwoners krijgen met deze voorziening de mogelijkheid gebruik te maken van (toekomstige) 
diensten op de terreinen van onder meer Onderwijs, Zorg en Economie. Hierdoor wordt een 
grote bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en de toekomstige weerbaarheid van het 
buitengebied in onze gemeente.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. Aanleg en exploitatie van een breedbandnetwerk in de onrendabele gebieden komt 
moeizaam tot stand.

De aanleg van breedband in het buitengebied blijft achter bij de aanleg in de kernen. Oorzaak zijn 
de hoge kosten van aanleg van het netwerk in het buitengebied, die hoofdzakelijk ontstaan door de 
veel langere afstanden tussen de aansluitadressen,voor marktpartijen is het uit commercieel 
oogpunt niet interessant om in netwerken in het buitengebied te investeren. 
Juist in het buitengebied is voor wat betreft digitale bereikbaarheid sprake van een toenemende 
problematiek, terwijl dat in de kernen niet het geval is. In de kernen ligt merendeels kabel van UPC 
(coax of hybride glasvezel/coax) of KPN/Reggefiber (glasvezel). In het ‘witte’ buitengebied ligt 
alleen het telefonienetwerk van KPN. De digitale bereikbaarheid van bewoners in het buitengebied 
blijft daardoor sterk achter bij die in de kernen.  

2. Het initiatief - zoals dat door de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland is 
voorbereid - is realiseerbaar en beheersbaar indien de betrokken partijen  gezamenlijk op 
basis van gelijkwaardigheid bereid zijn menskracht en middelen in te zetten en garant 
staan voor mogelijke financiële risico’s. 

Het initiatief houdt in dat er een glasvezelmaatschappij Achterhoek (GABV) wordt opgericht, die tot 
taak krijgt om in het z.g. ‘witte’ buitengebied een breedband (glasvezel) netwerk aan te leggen en 
langjarig te exploiteren. Uitgangspunt is dat de provincie en de gezamenlijke gemeenten elk voor 
50% van de benodigde financiering zorg dragen. 
De Provincie is bereid om die financiering te verstrekken in de vorm van het inbrengen van 
aandelenkapitaal in de GABV. Daardoor komt de provincie in de positie van primair risicodragende 
partij.
De gemeenten kunnen eveneens deelnemen door inbreng van aandelenkapitaal, waardoor zij (naar 
rato) hetzelfde risico lopen en gelijke zeggenschap hebben als de provincie. 
Alternatief is dat de gemeenten geen aandelenkapitaal inbrengen maar alleen garant staan voor 
een door de GABV aan te trekken bancaire lening. Uit een risicoanalyse is gebleken dat de 
gemeenten op deze wijze een veel beperkter financieel risico lopen. Daartegenover staat dat de 
zeggenschap voor de gemeenten zich beperkt tot alleen die onderwerpen van bedrijfsvoering die 
dat financiële risico kunnen beïnvloeden (zoals condities en aflossingsschema van de lening) en dat 
er geen participatie is in eventuele winstkansen op langere termijn. (zie ook het gestelde onder het 
kopje “Kosten, baten en dekking”)
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3. Alternatieve technologieën en aanlegmethodes bieden geen toekomstvast alternatief.

Voor een project van deze omvang wordt regelmatig de vraag opgeworpen, wat de kans is dat er 
alternatieve technologieën worden ontwikkeld die betere of goedkopere mogelijkheden bieden? 
Onderwerpen die steevast worden genoemd zijn: draadloze oplossingen, aanleg door drukriolering 
en opwaardering kopernetwerk van KPN. Bij de projectvoorbereiding is aan deze vraag uitgebreid 
aandacht besteed, waarna de conclusie is getrokken dat geen van de nu bekende technologieën uit 
financieel en technisch oogpunt een toekomstvast alternatief bieden. 
1. Draadloze voorzieningen blijken niet de capaciteit en bedrijfszekerheid te kunnen bieden om 

het dataverkeer van nu en de nabije toekomst adequaat af te handelen. Daar komt bij dat de 
draadloze oplossing bij eerste aanleg wel goedkoop lijkt, maar voor de consument in het 
dagelijkse gebruik veel duurder is (kosten van data-verkeer). 

2. Aanleg door drukriolering blijkt alleen financieel voordeel te bieden bij het overbruggen van 
grotere afstanden. Indien het gehele netwerk met deze technologie zou worden aangelegd, dan 
blijken de aanleg/ en beheerkosten juist hoger in plaats van lager uit te vallen. 

3. KPN investeert weliswaar in nieuwe technologie op het telefonie-kopernetwerk (vectoring), 
maar dat leidt alleen resultaat op korte afstand van de centrale. Voor het buitengebied biedt 
deze technologie daarom geen adequate oplossing. Zie bijlage: FAQ’s Breedbandbedrijf.

4. Door de geografische samenhang in de Achterhoek is een bepaalde mate van solidariteit 
tussen de gemeenten van belang.

Bij het opstellen van de diverse modellen en berekeningen is steeds als uitgangspunt genomen dat 
tussen de betrokken gemeenten solidariteit wordt betracht. Met name gaat het daarbij om: 
4. De tariefstelling voor de individuele aansluitingen op het glasvezelnet is in alle  gemeenten 

gelijk. 

5. De aanlegkosten per aansluiting worden gemiddeld over de betrokken gemeenten en zijn dus 
overal gelijk, ongeacht topografische verschillen tussen gemeentelijke buitengebieden. 

6. Er is een ondergrens voor de aanvangsdeelname van 50%. Zolang in een gemeente deze 
deelnamegraad niet behaald is, blijft het desbetreffende gebied buiten beschouwing zowel ten 
aanzien van aanleg van het netwerk als bij de mede-financiering van de GABV.

7. De vergoeding aan de gemeenten voor  degeneratie van het openbaar gebied wordt per 
gemeente geraamd volgens de geldende regelingen. Deze vergoeding wordt door de gemeente 
echter weer volledig beschikbaar gesteld voor de realisatie van het initiatief (terugploegen).

8. De kosten voor vraagbundeling en de daarvoor noodzakelijke ambtelijke inzet zijn voor 
rekening van de deelnemende gemeenten, elke gemeente voor zich.

5 Toetsing door een accountant heeft plaatsgevonden.

Overeenkomstig de uitgangspunten (bijlage) die de Achterhoekse gemeenten voor het project 
Breedband Buitengebied geformuleerd hebben, heeft er een toetsing van de business case en de 
gevoeligheidsanalyse door een accountant plaatsgevonden (zie bijlage).

6 Aanleg van glasvezel in het buitengebied (witte gebied) kan als een publieke taak worden 
beschouwd, waarvoor financiële garantstelling door de gemeente op grond van de Wet fido  
en het Treasurystatuut geoorloofd is. 

Op grond van art. 2 lid 1 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) mag de 
gemeente alleen garanties verlenen ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. 
De aanleg van glasvezel is vanwege het aantrekkelijk houden van het buitengebied voor de lange 
termijn en het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen, waaronder de doelstellingen 
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vermeld in het Proces- en Werkakkoord 2014 van cruciaal belang. Ondanks het ontbreken van een 
wettelijke plicht om een breedbandvoorziening aan te leggen en in stand te houden, wordt deze 
voorziening als een eerstelijnsvoorziening en publieke taak beschouwd. 
Het College van burgemeester en wethouders is op grond van de Gemeentewet bevoegd financiële 
garantie te verstrekken, maar dient daarbij wel de bepalingen uit het Treasurystatuut in acht te 
nemen. Op grond van het Treasurystatuut zijn door de Raad geen nadere regels opgesteld met 
betrekking tot het verstrekken van garanties in relatie tot de uitoefening van de publieke taak. De 
algemene richtlijnen die in dat geval in acht moeten worden genomen zijn: 

- er mag geen sprake zijn van staatssteun, en;
- de onderliggende lening bij een garantstelling dient marktconform te zijn.  

Kanttekeningen
1. Het project moet passen binnen de voorwaarden van de Europese Unie voor ‘geoorloofde 

staatssteun’.

Per 1 juli 2014 is de Europese AGV (Algemene Groepsvrijstellings Verordening) in werking 
getreden, waardoor overheidssteun aan breedbandnetwerken mogelijk wordt. De Europese Unie 
vindt dat staatssteun aan netwerkinitiatieven in witte gebieden geoorloofd is indien de investering 
niet meer dan € 70 mln. Bedraagt en in gebieden waar momenteel geen breedbandinfrastructuur 
aanwezig is en ook niet binnen drie jaar door een marktpartij aangelegd zal gaan worden. Het 
initiatief voldoet verder aan alle (formele) voorwaarden conform de geldende regelgeving. 
Een belangrijke voorwaarde is dat het aan te leggen netwerk een “open netwerk” is. Dit houdt in dat 
alle aanbieders van breedbanddiensten onder gelijke condities hun diensten over het netwerk 
moeten kunnen leveren. Voor de consumenten en bedrijven die diensten afnemen betekent dit 
keuzevrijheid.

2. Met financiële garantstelling voor dit project wordt een bestaande beleidslijn 
verlaten.

Op grond van art. 2 lid 1 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) mag de 
gemeente alleen garanties verlenen ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. 
Het aanleggen van glasvezel is vanwege het behouden van de leefbaarheid in het buitengebied 
cruciaal en is daarmee, ondanks het ontbreken van een wettelijke plicht, als een publieke taak te 
beschouwen. 
Het College is op grond van de Gemeentewet bevoegd financiële garantie te verstrekken, maar 
dient daarbij wel de bepalingen uit het Treasury-statuut in acht te nemen.

Het bedrag van de medefinanciering door gemeenten c.q. de gemeentegarantie voor bancaire 
financiering is nog afhankelijk van de wijze waarop de eigen bijdragen van gebruikers wordt 
vormgegeven. Bij de berekeningsmodellen is uitgegaan van een éénmalige aansluitbijdrage van 
consumenten. Een hogere of lagere eigen bijdrage verlaagt resp. verhoogt het bedrag van de 
benodigde medefinanciering/garantie, maar verkleint resp. vergroot ook de deelnamebereidheid 
van de burgers.
Uitgangspunt bij start van het project is minimaal: 

 behoud van het Eigen Vermogen (aandelenkapitaal);
 aflossing en rentebetaling op leningen; 
 zo mogelijk een rendement op Eigen Vermogen ter grootte van de inflatieverwachting.

3. In de business case (berekeningsmodellen) wordt er vanuit gegaan dat gemeenten 
verschillende kosten voor hun rekening nemen en de degeneratievergoeding niet in 
rekening brengen aan de GABV.

Naast de vermelde financiering c.q. garantstelling wordt door de provincie aan gemeenten 
gevraagd om het project niet te belasten met de gemeentelijke kosten van vraagbundeling en 
ambtelijke inzet alsmede de degeneratievergoeding die terzake het project wordt geheven, 
vervolgens weer aan het project ten goede te laten komen (terugploegen). Ook wordt aan de 
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gemeenten gevraagd de gronden benodigd voor verdeelstations (PoP’s) in bruikleen ter 
beschikking te stellen.
De Achterhoekse gemeenten zijn bereid aan deze voorwaarden te voldoen op voorwaarde dat er 
een vangnet is om te voorkomen dat gemeenten tegen onverwachte kosten aanlopen voor herstel 
van bermen en wegkanten. Dit wordt ondervangen door de GABV budget te laten reserveren voor 
het herstellen van bermen en wegkanten indien deze als gevolg van werkzaamheden van dit 
project optreden. Zonodig wordt dit punt aanvullend vastgelegd in de bestuursovereenkomst. 

Kosten, baten, dekking
Kosten-/baten- analyse 
In de kosten/baten analyses die voor dit project zijn opgesteld gelden twee belangrijke 
vertrekpunten: 

1.
Lage vermogenskosten, door:

a.
Inbreng van € 34 miljoen aan aandelenkapitaal door provincie Gelderland, met als  
uitgangspunt van de provincie dat het kapitaal waardevast blijft.

b.
Financiering van het overige benodigde kapitaal bancair wordt aangetrokken door 
langlopende laagrentende leningen, die zijn gedekt doordat de betrokken gemeenten 
garant staan voor rente en aflossing. Het totale bedrag aan garanties is berekend op € 35 
miljoen. 

2.
Substantiële medewerking van de betrokken burgers en bedrijven in het doelgebied, door:

a.
hoge (aanvang)deelname, zo hoog mogelijke deelname vóórdat tot aanleg wordt 
overgegaan, met een ondergrens van 50%;

b.
een maandelijkse bijdrage plus een éénmalige aansluitbijdrage van € 500,-. per op het 
netwerk aan te sluiten adres.

Onder deze genoemde condities is de kasstroom van de GABV voldoende voor de rente- en 
aflossingsverplichtingen op de bancaire lening en is de prognose dat het aandelenkapitaal van de 
GABV waardevast is. 

*Opgemerkt wordt dat het aan te leggen netwerk nog technisch moet worden gedetailleerd, waarna 
de aanleg dient te worden aanbesteed. Aan de hand van de uitkomsten van de aanbesteding zal 
het financieel scenario worden bijgesteld. 

Financiële deelname door de gemeente
De provincie verstrekt de financiering van € 34 miljoen in de vorm van aandelenkapitaal. De 
provincie is hiermee primair de risicodragende partij. Aan de Achterhoekse gemeenten is gevraagd 
gezamenlijk € 35 miljoen in te brengen. Iedere gemeente levert naar rato van het aantal “witte” 
adressen financiële inbreng. Zoals uit de tabel onder het kopje ‘inleiding’ is op te maken gaat het 
voor Oude IJsselstreek om 2.756 adressen en een financiële inbreng van € 4.127.691,-.

Gemeenten hebben de keuze om op één van de onderstaande manieren financieel deel te nemen 
aan het project:

1. inbreng van geldmiddelen in de vorm van risicodragend participatievermogen 
(aandelenkapitaal) met daaraan verbonden mede- aandeelhouderschap in de GABV.

2. Rechtstreekse inbreng van geldmiddelen in de vorm van een laagrentende lening.;  
3. Garantstelling voor het door de exploitant aan te trekken (bancair) vreemd vermogen. 

Wanneer de gemeente Oude IJsselstreek er voor kiest om haar financiering in de vorm van een 
aandelenkapitaal te verstrekken, loopt de gemeente (naar rato) hetzelfde risico als de provincie. 
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Aandelenkapitaal levert echter ook zeggenschap op en eventuele winstkansen op langere termijn. 
De businesscase voor dit model laat echter zien dat de winstkansen marginaal zijn.

Zoals hierboven aangegeven wordt gekozen voor het oprichten van een BV voor het aanleggen en 
exploiteren van het netwerk. De provincie heeft met de inbreng van haar eigen vermogen het 
aandelenkapitaal in haar bezit; er van uitgaande dat de 10 Achterhoekse gemeenten kiezen voor 
optie 2 of 3. Om toch zeggenschap te verkrijgen over die onderwerpen van bedrijfsvoering die het 
financiële risico kunne beïnvloeden (zoals condities en aflossingsschema van de lening) kunnen de 
Achterhoekse gemeenten voor 1 Euro aandeelhouder worden van de GABV.

Risicoprofiel
Vanwege de grote impact op de Algemene Reserve van de gemeente Oude IJsselstreek alsmede 
op basis van de afweging van de risico’s (zie hieronder), wordt voorgesteld te kiezen voor optie 3 in 
combinatie met het nemen van een aandeel van 1 Euro in de op te richten GABV, hetgeen de 
nodige zeggenschap oplevert die rechtstreeks verband houdt met het financiële risico van de 
gemeente door een te verstrekken garantstelling. Daarnaast wordt voorgesteld voor het overige 
uitsluitend financieel garant te voor het deel dat betrekking heeft op de aanleg van breedband in 
onze gemeente.

Over de inschatting van het reële risico dat gemoeid is met de te verlenen garantstelling, kan op 
grond van een uitgevoerde gevoeligheidsanalyse (bijlage) geconcludeerd worden dat het financiële 
risico voor de gemeenten in de tijd vrij snel afneemt; enerzijds naarmate de jaarlijkse aflossingen op 
de leningen plaatsvinden en anderzijds omdat de kaspositie van de GABV snel toeneemt. Alleen bij 
een te lage deelnamegraad bij aanvang of bij forse kostenoverschrijding bij de initiële aanleg, 
ontstaat enig risico voor de gemeenten. Het risicoprofiel voor de gemeenten is daarom als laag te 
kwalificeren. Het risico wordt opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
van de jaarrekening en begroting van gemeente Oude IJsselstreek. Deze risico-inschatting wordt 
ondersteund door de verklaring van de accountant (zie bijlage).

Kosten voor de gemeente
Zoals al eerder in dit voorstel vermeld is de businesscase gebaseerd op het uitgangspunt dat de 
gemeenten een deel van de kosten voor hun rekening nemen; hieronder worden deze kosten of 
gederfde vergoedingen kort toegelicht.

- Leges- en degeneratiekosten
Volgens de legesverordening 2015 van de gemeente Oude IJsselstreek gelden voor de aanleg van 
het glasvezelnetwerk de kosten voor de papieren vergunning van €500,-. ( artikel 3.4.1.1. van de 
legesverordening). Deze kosten worden wel in rekening gebracht bij de GABV.

De Achterhoekse gemeenten stellen jaarlijks de tarieven volgens de algemene voorwaarden UNOG 
vast. De herstelkosten verzakte wegkanten en bermen zitten op het tarief van € 1,22 per meter. 
Voor Oude IJsselstreek komt dit neer op € 1,22 x 360 km sleuflengte. 
Totaal komt uit op € 439.200,-. Daarnaast kan het college ambtenaren aanwijzen die zij belasten 
met toezicht op de naleving van het bepaalde krachtens de AVOI en deze in rekening brengen.

Om onder de groepsvrijstelling Europese AGV te vallen mogen de projectkosten niet hoger dan 
€ 70 miljoen zijn. Om onder deze grens te blijven wordt aan de Achterhoekse gemeenten verzocht, 
geen degeneratiekosten te heffen. Het breedbandbedrijf zal vervolgens een kostenpost opnemen 
om de onderhoudstermijn van 1 jaar te verlengen naar 2 jaar.

Er wordt voorgesteld geen degeneratie- en toezichtkosten in rekening te brengen.

- Vraagbundelingskosten
De kosten voor vraagbundeling betreffen de kosten om de benodigde deelname van 50% te 
behalen. Ervaringscijfers vanuit andere gemeenten waaronder de gemeente Winterswijk laten 
bedragen tussen de € 20 en de € 70 per adres zien. Daarnaast wordt ook gevraagd de kosten te 
dragen voor vraagbundeling, de ureninzet van betrokken ambtenaren en het beschikbaar stellen 
van de gronden voor PoP-stations. De gemeente Oude IJsselstreek gaat uit van € 35,- per adres.
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De Raad wordt voorgesteld om de vraagbundelingskosten ter hoogte van € 96.460,- te dekken uit 
de Algemene Reserve.

Uitvoering

De fase van vraagbundeling begint naar verwachting vanaf maart 2015. Met vertegenwoordigers 
van Ondernemersverenigingen, Belangenverenigingen, branches zoals LTO en ook de regionale 
zorginstellingen zal overleg worden gevoerd. Het is de bedoeling om via deze kanalen de 
vraagbundeling te organiseren en dit regionaal af te stemmen. De vraagbundeling vindt plaats 
onder regie van de gemeente Oude IJsselstreek.

Planning:

Besluitvorming en uitvoering van het project zien er in grote lijnen als volgt uit: 
 Februari 2015: besluitvorming Provinciale Staten en Achterhoekse gemeenteraden  

 2e kwartaal 2015 oprichting GABV en aanbesteding aanleg netwerk. 

 3e kwartaal 2015 start aanleg. 

Personeel:

Communicatie/participatie:
Zodra er “positief” is besloten zal door team Communicatie een persbericht worden uitgedaan. 
Hierin zal worden vermeld dat de gemeente Oude IJsselstreek deel neemt aan het project 
Breedband Buitengebied Achterhoek en zal de hoogte van de huisaansluitingen à € 500,-. Worden 
medegedeeld.

Evaluatie/verantwoording:
*Vooralsnog zijn er geen voornemens om dit project of de effecten daarvan te evalueren.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester

Raadsvergadering d.d.

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….
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□ …………………………………………………………
Bijlagen:

- Tabel gevoeligheidsanalyse.
- Accountantsverklaring.
- Business case / rekenmodel.
- Adressenlijst (postcode) “witte gebieden” Oude IJsselstreek.
- Uitgangspunten Achterhoekse gemeenten project Breedband Buitengebied.
- FAQ breedbandbedrijf 27-11-2014.
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