
Geachte leden van de raad, geacht college, geëerd publiek, 

 

Graag praat ik u bij met betrekking tot glasvezel in de Dalfser gebieden die de 

marktpartijen laten liggen. Dat is alles behalve de kernen van Dalfsen en 

Lemelerveld. 

Deze winter namen de staten van Overijssel een besluit tot ondersteuning van 

aanleg in de zogenaamde witte gebieden.  

Toen de regeling bekend werd hebben we ten behoeve van een initiatief voor 

ons buitengebied een rechtspersoon opgericht in de vorm van een stichting om 

zaken te kunnen doen. 

‘We’ zijn de plaatselijke belangen van : Oudleusen, Ankum, Hessem-Rechteren-

Venneberg, Hoonhorst en Lemelerveld, de Industriële Club Dalfsen, 

Ondernemersvereniging Lemelerveld  en LTO. 

De provinciale regeling stelt voorwaarden aan de omvang van een 

glasvezelinitiatief. Men wil fragmentering voorkomen, omdat daardoor het 

risico ontstaat dat er delen van het buitengebied nooit aangesloten worden.  

De Stichting Breedband Buitengebied Dalfsen is samenspraak aangegaan met 

Nieuwleusen Synergie om tot een gezamenlijk initiatief te komen. U weet, daar 

wordt al langer aan zo’n initiatief gewerkt. 

Gezamenlijk kunnen we de beste zaken met de Provincie doen, afzonderlijk 

wordt het lastig om het provinciale geld optimaal binnen te halen. 

Volgende maand of mogelijk iets later hopen we het initiatief te hebben 

uitgewerkt en maken we de details bekend. 

Tot zover deze korte update. 

Waarom nu deze uitleg vraagt u zich af. 

Welnu, 

Dalfsen heeft een prachtig buitengebied, echter kabelaars denken daar voor de 

aanleg van glasvezel heel anders over.   



Ook met hulp van de provincie wordt het een enorme uitdaging om een 

acceptabel business model rond te krijgen. 

U mag er op rekenen dat het college en dientengevolge ook de raad in de 

komende tijd de vraag voorgelegd krijgt om, zover we het nu zien, een stevige 

borgstelling, zeker iets met 6 nullen, een milde opstelling om met leges rondom 

aanleg om te gaan en vermoedelijk ook nog een bijdrage in contanten. 

En omdat u vanavond de voorjaarsnota  op de agenda heeft staan lijkt het de 

Stichting Breedband en Nieuwleusen Synergie een goed moment om 

voorgaande alvast onder uw aandacht te brengen. 

Opdat u een en ander alvast in het achterhoofd kunt houden bij uw 

beraadslagingen. 

Bij de opmaat naar de raadsverkiezingen hebben alle fracties gehamerd op 

glasvezel voor iedereen.  

Dan zult u het voorgaande graag tijdig willen weten. Vandaar hier en nu…. 

Ik dank u voor uw aandacht!    


