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Vragen CDA, aangaande onderwerp glasvezel 
 
Citaat uit Stentor van afgelopen week: 
Het buitengebied staat te springen om glasvezel en de Provincie Overijssel trekt daarvoor de 
portemonnee. Een bedrag groot 56 miljoen wordt beschikbaar gesteld in de vorm van subsidies en 
leningen. Niet alleen marktpartijen maar ook burgerinitiatieven kunnen zaken doen met de provincie. 
Als provincie willen wij er snel werk van maken, zodat Overijssel straks de eerste provincie is met overal 
glasvezel. (Einde citaat) 
 
Vragen: 
1. Hoe gaan wij als gem. Dalfsen, die een stimulerende en faciliterende rol heeft, actief gehoor geven 
aan deze dringende oproep van de provincie? 
2. Nu er extra financiële middelen beschikbaar komen, is dan mogelijk dat deze ingezet worden ter 
compensatie van een lagere legesheffing waardoor de financiële drempel verlaagd wordt per 
aansluiting? 
3. Ziet het college het als realiseerbaar dat de gem. Dalfsen de eerste gemeente zal zijn binnen onze 
provincie, met overal glasvezel? Durft het college deze uitdaging aan? 
 
Reactie van het college 
 
1. Hoe gaan wij als gem. Dalfsen, die een stimulerende en faciliterende rol heeft, actief gehoor geven aan 
deze dringende oproep van de provincie? 
 
Als gemeente Dalfsen ondersteunen en faciliteren wij Nieuwleusen Synergie o.a. in contacten met 
Provincie en omliggende gemeenten. In april 2013 is er een Intentieovereenkomst getekend tussen 
Nieuwleusen Synergie en Dalfsen over de randvoorwaarden voor de realisatie van een breedband 
Netwerk in de kern en het buitengebied van Nieuwleusen. Ook hebben wij als gemeente Dalfsen het 
initiatief genomen voor het formeren van een actieve stuurgroep breedband buitengebied . In deze 
stuurgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de verschillende afdelingen van Plaatselijk 
Belang, Industrieclub Dalfsen (ICD), Ondernemersvereniging Lemelerveld (OVL), Duurzaam Hoonhorst, 
LTO Dalfsen. De stuurgroep stelt op dit moment een business case op voor de realisatie van breedband 
in het buitengebied. Als gemeente zijn wij een intermediair tussen de verschillende marktpartijen, de 
provincie, omliggende gemeenten en de stuurgroep. Als gemeente zijn wij afgevaardigd in het ambtelijk 
overleg met de Provincie over breedband en hebben wij een actieve samenwerking met gemeenten 
Vechtdal Breed (Ommen-Hardenberg, Zwartewaterland, Staphorst). 
 
2. Nu er extra financiële middelen beschikbaar komen, is dan mogelijk dat deze ingezet worden ter 
compensatie van een lagere legesheffing waardoor de financiële drempel verlaagd wordt per 
aansluiting?  
 
De financiële middelen (subsidie en lening) van de Provincie worden ter beschikking gesteld aan de 
coöperatie en/of marktpartij en staan los van de legesheffing die wij conform de legesverordening als 
gemeente hanteren. De leges zijn vastgesteld door u als raad. Afwijken hiervan leidt mogelijk tot 
reacties van marktpartijen die gelijkwaardig opgelegde leges eisen en daarom om restitutie vragen. Wel 
kan overwogen worden om als gemeente middelen beschikbaar te stellen om de aanleg van 
breedbandverbinding in het buitengebied te stimuleren. 



 
 
3. Ziet het college het als realiseerbaar dat de gem. Dalfsen de eerste gemeente zal zijn binnen onze 
provincie, met overal glasvezel? Durft het college deze uitdaging aan? 
 
De gemeente heeft in de Nota Economisch beleid 2013-2020 als doel gesteld  om binnen de gehele 
gemeente de beschikking te hebben over een breedband verbinding. De gemeente probeert hierin 
doormiddel van een stimulerende en faciliterende rol invulling aan te geven. Hierbij zijn wij o.a. 
afhankelijk van de inzet van enthousiaste mensen in de Stuurgroep en bij Nieuwleusen Synergie en de 
verdere uitwerking van het Statenvoorstel door de Provincie. Ons doel wordt niet ingegeven om als 
eerste te zijn, maar om zo snel als mogelijk een duurzaam en toekomst vast en haalbaar breedband 
netwerk te kunnen realiseren. 
 


