Aan de bewoners(s)/eigenaar van dit pand
adres/woonplaats

23 januari 2018

Hartelijk dank voor uw deelname aan de interessepeiling!
Beste bewoner(s)/eigenaar van dit pand
‘Heeft u interesse in snel internet en het afnemen van andere digitale diensten via een
glasvezelaansluiting?’ Dit was de vraag wij u en duizenden andere inwoners van het Rivierenlandse
buitengebied onlangs via een brief van uw wethouder gesteld hebben.
Tot 3 oktober was het mogelijk om via een antwoordkaart, via de telefoon of via het internet een
reactie op deze vraag te geven. Gezien u de moeite heeft genomen om te reageren, willen wij u
graag de resultaten van de interessepeiling presenteren.
Maar allereerst willen we u hartelijk bedanken voor uw deelname. Zonder uw reactie en die van
ongeveer 8.000 andere inwoners, hadden we niet een duidelijk signaal uit de samenleving gehad
dat er een dringende noodzaak is een dergelijk netwerk te ontwikkelen. De respons was
overweldigend en de uitkomsten meer dan helder!
Waarom vroegen wij u ook weer aan deze interessepeiling deel te nemen?
De samenwerkende gemeenten in Regio Rivierenland willen zeker stellen dat iedereen in de regio
toegang heeft tot snel internet. Waar mogelijk via glasvezelkabels, omdat dit (al sinds de jaren 70
van de vorige eeuw) het best bekende kabeltype is voor dataverbindingen. Op de aangeschreven
adressen in het buitengebied, zoals uw adres, is echter alleen een telefoonkabel beschikbaar,
waarmee snel internet niet gewaarborgd is. Desgevraagd konden marktpartijen geen concreet plan
of voorstel bieden om deze adressen te voorzien van glasvezelaansluitingen, of andere
infrastructuur waarmee snel internet wel gewaarborgd is.
Daarom hebben de samenwerkende gemeenten het op zich genomen om te onderzoeken of zij zelf
een toekomstvast glasvezelnetwerk kunnen aanleggen, waarmee dit probleem voor eens en voor
altijd wordt opgelost. Belangrijk aspect hierbij is uiteraard of de inwoners wel interesse hebben in
een dergelijk netwerk en de diensten die daarop kunnen worden geleverd. Dat is zeker het geval
gebleken!
Hieronder ziet u de resultaten van de interessepeiling
Aantal reacties
In totaal hebben we 11.911 (witte) doeladressen benaderd. Daarvan heeft 67,3% gereageerd. Van
1% is de post als niet-bezorgbaar retour ontvangen. 31,7% reageerde niet.
Ja/nee verhouding
Gemiddeld over alle tien gemeenten van Regio Rivierenland antwoordde 97,4% van de reageerders
met een volmondig 'ja' op de vraag of zij een of meerdere diensten via een glasvezelnetwerk
zouden willen afnemen. In alle tien gemeenten op zichzelf was de ja/nee verhouding overigens
zeer vergelijkbaar met het gemiddelde over de hele regio; er waren geen gemeenten waar de
uitkomst heel anders was dan bij andere gemeenten.
Waar men glasvezel voor wil gebruiken
De meeste mensen (gemiddeld 91%) gaven aan gebruik te willen maken van glasvezel voor
internet, telefonie en televisie (‘triple play’). Gemiddeld 58% wil glasvezel ook voor zakelijke
diensten benutten. Voor maatschappelijk diensten, zoals bijvoorbeeld zorg en/of onderwijs op
afstand gaf 19% aan daar interesse in te hebben.

Conclusie interessepeiling
Naast de hoge en zeer positieve respons op de interessepeiling, ontving het projectteam veel
positieve reacties op het voornemen van Regio Rivierenland om een glasvezelnetwerk aan te
leggen (“Fijn dat wij worden gehoord!”). De peiling onder de inwoners geeft aan dat dit aspect
zeker geen beletsel vormt voor doorgang van de aanleg van het netwerk via het 'overheidsmodel'.
Hoe nu verder?
Om als overheid een glasvezelnetwerk aan te mogen leggen, hebben we goedkeuring van de
Europese Commissie (EC) nodig. Deze hebben wij helaas nog niet mogen ontvangen en laat langer
op zich wachten dan voorzien en gehoopt. De EC heeft namelijk toch nog een aantal aanvullende
vragen gesteld, alvorens zij zichzelf ertoe in staat acht een goede, weloverwogen beslissing te
nemen. We beseffen dat deze vertraging onprettig voor u is, maar we verzekeren u dat het
afwerken van deze aangelegenheid onze hoogste prioriteit heeft. Op basis van de aard en inhoud
van de vragen, verwachten wij nog altijd dat binnen afzienbare termijn goedkeuring zal worden
ontvangen van de EC.
Na goedkeuring van de EC zijn de gemeenteraden aan zet voor het nemen van een definitief
besluit over de aanleg en beheer van het glasvezelnetwerk. Dit gebeurt ondermeer door het
oprichten van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling).
Indien alles volgens planning verloopt zal in de loop van 2018 gestart kunnen gaan worden met de
aanleg van het glasvezelnetwerk.
Unieke Prestatie!
Indien alle lichten op groen staan , dan worden wij de eerste Nederlandse regio die op deze wijze
een glasvezelnetwerk realiseert. Een unicum om trots op te zijn!
Nog maar even voor de goede orde
De aanleg van het glasvezelnetwerk kost u als bewoner niets. U bent niet verplicht om diensten af
te nemen. Doet u dit wel, dan kan dat tegen vergelijkbare prijzen als in de stad, zonder toeslag
voor het buitengebied.
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Nogmaals dank voor uw medewerking en we hopen op een goede uitkomst!
Met vriendelijke groet,

Portefeuillehouder Glasvezel
gemeente

Dhr. C.A.H. Zondag
Regionaal portefeuillehouder Glasvezel

