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Inleiding
In tegenstelling tot de 4 kernen in onze gemeente, zijn de buitengebieden grotendeels verstoken van
breedband. Daar ligt een coax- of kopernetwerk. Daar waar met coax nog wel een redelijk snelle
internetaansluiting tot de mogelijkheden behoort, is dat met koper niet het geval. Een
glasvezelnetwerk wordt niet als nutsvoorziening aangemerkt. Bewoners en bedrijven die glasvezel
wensen, zijn daarom afhankelijk van initiatieven van marktpartijen.
Tot vorig jaar waren er geen marktpartijen in de gemeente Beuningen actief om in de buitengebieden
een glasvezelnetwerk te realiseren. Daar kwam verandering in toen het bedrijf Glasvezel Buitenaf in
het najaar van 2018 een publieke campagne organiseerde onder inwoners in de buitengebieden van
Beuningen, Druten, Wijchen en Heumen. Bij deze gemeenten kondigde Glasvezel Buitenaf het volgende
aan: als minimaal 0% van de aangeschreven inwoners met ons een overeenkomst aangaat, willen wij
tot aanleg van een glasvezelnetwerk overgaan . Uiteindelijk haalde deze markpartij in de gemeenten
ruim 52% (in gemeente Beuningen lag het percentage rond 60%).
Wensen en eisen marktpartij
Glasvezel Buitenaf stelt als eis om het glasvezel aan te leggen op een diepte van 40 cm. In de Algemene
Verordening Ondergrondse Infrastructuur is echter een minimale graafdiepte van 60 cm de norm.
Daarnaast heeft deze marktpartij ten aanzien van leges en het vergoeden van degeneratiekosten 1 en
toezichtskosten bepaalde wensen. Dat betekent dat gemeenten niet zonder meer een
instemmingsbesluit kunnen afgeven. Dit was aanleiding om als gemeenten Beuningen, Druten, Wijchen
en Heumen ambtelijk en bestuurlijk gezamenlijk op te trekken.
Intentieovereenkomst
November 2018 ondertekenden de 4 gemeenten met Glasvezel Buitenaf een intentieverklaring. Daarin
legden partijen wederzijds de intentie vast om tot overeenstemming te komen over graafdiepte, leges
en de kosten voor degeneratie en toezicht. Ook legden zij vast dat Glasvezel Buitenaf alle nog niet op
glasvezel aangesloten adressen in het buitengebied een aanbod doet. De 4 gemeenten stelden dit als
eis.
Convenant
In het afgelopen halfjaar werkten partijen aan de totstandkoming van een convenant. Daarin staan
afspraken over bovengenoemde punten. En daarnaast rechten en plichten over o.a. onderhoud en
garantie, toezicht, de bescherming van bomen en het voorkomen van staatssteun. Naar verwachting is
deze maand het definitieve concept van dit convenant gereed.
Staatssteun en aanbesteding?
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Dit zijn kosten die gemeenten in rekening brengen bij bedrijven die graafwerkzaamheden verrichten in de openbare ruimte.
Bijvoorbeeld bij de aanleg van kabels en leidingen onder stoepen en in bermen. Als gevolg van deze werkzaamheden moeten
gemeenten namelijk eerder/vaker onderhoud plegen.

ARCHIEF
De 4 gemeenten willen voorkomen dat deze samenwerking wordt aangemerkt als staatssteun, of dat
aanbestedingsregels worden overtreden. Bij de totstandkoming van het convenant zijn de juridische
medewerkers van de gemeenten daarom nauw betrokken.
De voorgenomen aanleg van het glasvezelnetwerk gebeurt niet in opdracht van de gemeenten
Beuningen, Druten, Wijchen en Heumen. Het is een eigen initiatief van een marktpartij. Er is dus geen
sprake van aanbesteding. Daarnaast communiceren wij de voorwaarden en bepalingen uit het
convenant actief met andere marktpartijen. Dit zijn partijen die eerder hebben aangegeven dat zij
mogelijke interesse hebben in de aanleg van een glasvezelnetwerk.
Besluitvorming
Voordat het college het convenant ondertekent en in werking laat treden, zal eerst besluitvorming in
het college plaatsvinden. Daarbij bekijkt het college ook of 3e kwartaal/begin 4e kwartaal een
aanpassing (erratum) van de tarieventabel legesverordening 2019 ter besluitvorming aan de raad
wordt voorgelegd.
Planning aanleg door Glasvezel Buitenaf
Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming in onze gemeente en in Druten, Wijchen en Heumen, wil
Glasvezel Buitenaf in het 3e of 4e kwartaal starten met de aanleg. Hun streven is om in 2020 een
werkend glasvezelnetwerk in het buitengebied op te leveren.
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