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Voorstel:
1. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor projectmanagement en toezicht op de aanleg
van breedbandnetwerk van:
a. € 90.000 voor Dalfsen en Lemelerveld
b. € 96.000 voor Nieuwleusen Synergie
c. € 182.000 voor het Buitengebied
2. De kosten te dekken uit nog te realiseren leges en degeneratiekosten

Inleiding:
De gemeente Dalfsen heeft in de Nota Economisch beleid 2013-2020 de ambitie uitgesproken om
binnen de gehele gemeente de beschikking te hebben over een breedband verbinding. Om dit te
bereiken neemt de gemeente een stimulerende en faciliterende rol in. Voor de voorbereiding en
projectbegeleiding is een extern projectleider aangesteld. Hiervoor is in het investeringsplan 2012
€25.000 beschikbaar gesteld voor de verkenning en het voorbereidingstraject van Dalfsen en
Lemelerveld. Het aanvullend krediet wordt gevraagd voor de begeleiding (toezicht) van de
uitvoeringsfase van Dalfsen en Lemelerveld. Tevens wordt aanvullend krediet gevraagd voor de
voorbereiding- en de uitvoeringsfase van de projecten Nieuwleusen Synergie en Buitengebied.
Voor de kernen Dalfsen / Lemelerveld heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met
Reggefiber afgesloten waarin is vastgelegd dat Reggefiber een breedbandnetwerk realiseert
doormiddel van de aanleg van een glasvezelnetwerk in de kernen Dalfsen en Lemelerveld. Voor de
kern en het buitengebied van Nieuwleusen heeft de gemeente een intentieovereenkomst met
Nieuwleusen Synergie afgesloten. Nieuwleusen Synergie onderzoekt momenteel met behulp van een
vraagbundelingstraject of er een haalbare business case voor aanleg van een glasvezelnetwerk is te
realiseren. Om een breedband verbinding in de overige buitengebieden te realiseren is een
stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers uit diverse afdelingen van Plaatselijk Belang,
Industrieclub Dalfsen, Ondernemersvereniging Lemelerveld, LTO en Duurzaam Hoonhorst. De
gemeente faciliteert en stimuleert de stuurgroep en is tevens intermediair richting provincie Overijssel
voor het investeringsbesluit Breedband, voor de aanleg van breedband in de buitengebieden. Bij de
realisatie van netwerken is het mogelijk op basis van de Telecommunicatiewet om leges te heffen,
welke zijn vertaald in de legesverordening van de gemeente Dalfsen.
Argumenten:
1.1 Projectmanagement voor het stimuleren en faciliteren van breedbandnetwerken.
Om in aanmerking te komen voor het investeringsvoorstel Breedbandinfrastructuur van de provincie
Overijssel is draagvlak en bewonersinitiatief onder de inwoners noodzakelijk. Belangrijke
succesfactoren bij het tot stand komen van een glasvezelnetwerk in witte gebieden (buitengebied), is
de betrokkenheid van bewoners en draagvlak onder de sleutelorganisaties zoals industrieclubs, LTO,
Plaatselijk Belang en Nieuwleusen Synergie. Om de haalbaarheid van de verschillende business
cases te vergroten is een zo groot mogelijk collectief en bewonersparticipatie nodig. De gemeente
neemt hierin een stimulerende en faciliterende rol richting zowel Nieuwleusen Synergie als de
stuurgroep. De gemeente is tevens een samenwerking aangegaan met Ommen-Hardenberg,
Zwartewaterland en Staphorst om gezamenlijk aan te sluiten- en invloed uit te oefenen op het
investeringsvoorstel van de provincie Overijssel. De provincie heeft aangeboden om de
netwerktopologie (basis geo-informatie) voor het buitengebied in Dalfsen in kaart te brengen, welke
als basis kan dienen voor de verdere opzet van een business case voor een netwerkcoöperatie door
de stuurgroep.
1.2 Toezicht op de realisatie van breedbandnetwerken
Om de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte tijdens de uitvoering maar ook na afloop van de
werkzaamheden te kunnen garanderen, is toezicht op de uitvoeringwerkzaamheden van de aannemer
noodzakelijk. De toezichthouder is verantwoordelijk voor de controle op de civieltechnische kwaliteit
van de aannemer en de controle op een veilige werkomgeving voor de aannemer, bewoners en
gebruikers van de openbare ruimte.
Kanttekeningen
1.1 marktpartijen willen niet zelfstandig investeren in een breedbandnetwerk in het buitengebied
Het financiële investeringsvoorstel Breedbandinfrastructuur van de provincie gaat uit van een tweetal
financieringsarrangementen, te weten een netwerk coöperatie en een financiering coöperatie. Na
gesprekken met de twee huidige netwerkbedrijven binnen de gemeente Dalfsen: Reggefiber en Ziggo,
heeft Reggefiber te kennen gegeven op korte termijn niet te willen investeren in de realisatie van
breedband in het buitengebied. Ziggo wil onder eigen voorwaarden wel overgaan tot realisatie in het

buitengebied, maar hierbij is het hoogst onzeker of de provincie het financieringsarrangement
behorend bij een financiering coöperatie hiervoor ter beschikking stelt om een haalbare business case
te realiseren. Dit betekent dat realisatie van een breedbandnetwerk met provinciale bijdrage alleen
mogelijk is door middel van een netwerk coöperatie.
2.1 De haalbaarheid van de business case voor Nieuwleusen Synergie is van invloed op de
beschikbaarheid van leges en degeneratiekosten.
Wanneer de provincie en Nieuwleusen Synergie geen overeenstemming bereiken over de
voorwaarden die de provincie stelt voor het verlenen van subsidie aan Nieuwleusen Synergie, kan dit
de haalbaarheid van de business case nadelig beïnvloeden. Wanneer de business case van
Nieuwleusen Synergie niet haalbaar en financierbaar is en er daardoor geen realisatie van een
netwerk tot stand komt, betekent dit dat er ook geen leges en degeneratiekosten in rekening kunnen
worden gebracht. Tevens wordt er dan ook geen glasvezelnetwerk in de kern en het buitengebied van
Nieuwleusen gerealiseerd. Er zijn dan wel kosten gemaakt voor het voorbereidingstraject.
2.2 De haalbaarheid van de business case voor het buitengebied is van invloed op de
beschikbaarheid van leges en degeneratiekosten
Wanneer blijkt uit de business case dat de realisatie van een glasvezelnetwerk in het buitengebied
niet haalbaar is, kunnen ook geen leges en degeneratiekosten in rekening worden gebracht. Er zijn
dan wel kosten gemaakt voor het voorbereidingstraject.
Alternatieven:
Er kan gekozen worden om alleen toezicht te voeren op de daadwerkelijk aan te leggen netwerken
waarvoor vergunning wordt afgegeven, maar geen stimulerende en faciliterende rol in het voortraject
in te nemen. Het doel om binnen de gehele gemeente de beschikking te hebben over breedband
verbindingen is dan volledig afhankelijk van burgerinitiatieven, waarbij de gemeente geen invloed
heeft op de het behalen van de eigen doelstelling. Dit kan in de toekomst nadelig zijn bij eventuele
aanvragen voor garantstelling en het risicoprofiel van coöperaties en provincie.
Financiële dekking:
De kosten voor het projectmanagement en toezicht worden gedekt door de te ontvangen leges en
degeneratiekosten.
a. € 90.000 project Dalfsen Lemelerveld
b. € 96.000 project Nieuwleusen Synergie
c. € 182.000 project Buitengebied
Communicatie:
Er wordt geen specifiek communicatietraject toegepast. De communicatie naar bewoners zal
hoofdzakelijk vanuit de stuurgroep worden gerealiseerd.
Vervolg:
De raad te laten instemmen met het voorgenomen voorstel.
Bijlagen:
Financiële onderbouwing (vertrouwelijk)
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2013, nummer 125;
overwegende dat de gemeente Dalfsen als doel heeft gesteld binnen de hele gemeente de
beschikking te hebben over een breedband verbinding.

besluit:

1. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor projectmanagement en toezicht op de aanleg
van breedbandnetwerk van:
a. € 90.000 voor Dalfsen en Lemelerveld
b. € 96.000 voor Nieuwleusen Synergie
c. € 182.000 voor het Buitengebied
2. De kosten te dekken uit nog te realiseren leges en degeneratiekosten.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 december
2013.

De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

