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Onderwerp:
Aanleg breedband buitengebied Renswoude.

Geachte raad,
Samenvatting:
De besluitvorming rondom de aanleg van breedband in het buitengebied van Renswoude is in een
stroomversnelling geraakt. De vraagbundeling kan nog voor de zomer 2017 worden gestart, waarna
wellicht nog dit jaar tot aanleg overgegaan kan worden. Daartoe dient echter aan een aantal
voorwaarden voldaan te worden, waaronder de aanpassing van de legesverordening.
In het Coalitieakkoord 2014-2018 is in de paragraaf ‘Vitaal platteland’ de wens geuit om in deze
raadsperiode ook voor het buitengebied snel internet beschikbaar te krijgen. In dat kader heeft
wethouder Vlastuin vorig jaar de intentieverklaring ‘snel internet buitengebied’ ondertekend. In de
zomernota 2016 en de najaarsnota 2016 heeft uw raad ter onderstreping van deze wens tot tweemaal
toe een bijdrage voor dit project beschikbaar gesteld, in totaal een bedrag van € 13.000,--.
Gebiedscoöperatie O-gen trekt dit project namens meerdere gemeenten in de provincie Utrecht. De
samenwerking is gezocht met gemeenten in de Kromme Rijnstreek en de gemeenten in onze regio
Leusden, Woudenberg, Veenendaal en Rhenen. Dit heeft voor Renswoude inmiddels geleid tot het
vinden van buurambassadeurs en een eerste inventarisatie heeft voor Renswoude opgeleverd dat
meer dan 50 % van de bewoners in het buitengebied concrete interesse heeft in het afsluiten van een
glasvezelabonnement.
De marktpartijen om breedband in het buitengebied aan te leggen zijn beperkt. Omdat ‘zelf doen’ geen
optie is vanwege de investeringen en het risico, zijn wij verheugd met het feit dat marktpartij CIF op
basis van eigen investering en risico ons buitengebied wil verglazen. In het Gelderse deel van
FoodValley is CIF inmiddels ook aan vraagbundeling toe en recent is bekend geworden dat de gehele
gemeente Renswoude en delen van Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug (Overberg) nu in dit cluster
meegenomen kunnen worden.
Om dit alles op korte termijn mogelijk te maken en om tot daadwerkelijke vraagbundeling en aanleg
over te kunnen gaan, dient wel een aantal barrières weggenomen te worden. Concreet gaat het om de
volgende aspecten waarover op zeer korte termijn duidelijkheid gegeven moet worden:
1. Leges en degeneratievergoeding ten behoeve van aanleg breedband buitengebied;
2. Garantie;
3. Graafdiepte;
4. Boombescherming;
5. Toezicht;
6. Verkoop gronden t.b.v. PoP’s (verdeelstations).
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Vertrouwelijk is ter inzage gelegd het concept-convenant tussen de gemeente en CIF. Daarin wordt op
bovenstaande punten ingegaan.
Specifieke aandacht behoeft aanpassing van de legesverordening, hetgeen een raadsbevoegdheid is.
Aanpassing van de legesverordening is nodig, omdat CIF onder andere als voorwaarde stelt een vast
bedrag per aansluiting te willen betalen en niet per strekkende meter graaflengte. Onze huidige
legesverordening gaat uit van een vast bedrag per aanvraag en een extra bedrag per strekkende meter
graaflengte. CIF is bereid om het vaste bedrag te betalen en een bedrag per aansluiting van € 20,--.
Door juristen (van CIF en andere gemeenten) is nagegaan of met deze specifieke wijziging niet sprake
is van staatssteun. Door de legesverordening en de degeneratiekosten ten aanzien van
telecommunicatienetwerken aan te passen, zodat dit ook geldt voor eventuele andere
telecombedrijven, wordt CIF niet bevoordeeld ten opzichte van andere telecombedrijven. Ook is het
verklaarbaar om in het buitengebied een ander regime hiervoor te hanteren dan voor de bebouwde
kom, omdat de degeneratiekosten in het buitengebied lager zijn dan in de bebouwde kom.
Ten aanzien van additioneel toezicht wordt voorgesteld om hiervoor eventueel via de Zomernota 2017
een bedrag beschikbaar te stellen. Op dit moment is nog niet concreet inzichtelijk of eigen toezicht
naast het gezamenlijke toezicht überhaupt nodig is en om welke inzet dit dan gaat.
De volgende planning heeft CIF voor ogen:
 Ondertekening convenant uiterlijk 24 april 2017;
 Vraagbundeling mei-juli 2017;
 Aanleg najaar 2017.
Gelet op de datum van 24 april 2017 voor ondertekening van het convenant is het onmogelijk om tijdig
de gebruikelijke werkwijze met commissie- en raadsbehandeling te volgen. Voorgesteld wordt dan ook
dit voorstel in de commissie Ruimte en Financiën van 13 april 2017 aan de orde te hebben, zodat
gesondeerd kan worden hoe de fracties tegenover dit voorstel staan. Hieruit kan het college afleiden
of ondertekening van het convenant op politieke bezwaren stuit. Daadwerkelijke vaststelling van de
wijziging op de legesverordening kan dan in de raad van 9 mei 2017 plaatsvinden.
De commissie RF is op 13-04-2017 gehoord.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Renswoude,
de secretaris,
J. van Dijk

de burgemeester,
P. Doornenbal-van der Vlist

2

Raadsbesluit
Nr. 163897
De raad van de gemeente Renswoude;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2017;
Overwegende:
dat het wenselijk is dat het buitengebied van Renswoude wordt voorzien van snel internet;
dat de kans zich nu voordoet om dit op korte termijn gerealiseerd te krijgen, wanneer een convenant
met CIF wordt aangegaan;
dat onderdeel van dit convenant voor de gemeente Renswoude betekent dat aanpassing van de
legesverordening nodig is;
BESLUIT:
Vast te stellen de navolgende eerste wijziging op de Legesverordening 2017
Aan Titel 3 Hoofdstuk 4 Telecommunicatie van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening
2017 wordt de volgende bepaling toegevoegd:

3.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een elektronische melding voor de aanleggen van
een basisbreedbandnetwerk buiten de bebouwde kom met een tracélengte
van ten minste van 10 kilometer in verband met het verkrijgen van
instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de
Telecommunicatiewet

€ 402,00

vermeerderd met een bedrag per aansluiting van

€ 20,00

Aldus besloten in de openbare vergadering van de
raad van 9 mei 2017

de griffier,

de voorzitter,
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