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Vooraf 

• Het gaat om de “witte gebieden” 

• Wit volgens Europese Commissie: 

 - gebieden waar geen breedband-     
   infrastructuur bestaat (> 30 Mbit) 

 - binnen 3 jaar geen plannen tot    
   aanleg door marktpartij 



Tot zover 

• 5 maart 2015 informatieavond  
    Scheerwolde 

• 20 april 2015  vervolgbijeenkomst in 
    gemeentehuis 

• Diverse bijeenkomst met plaatselijke 
belangengroepen 



Engineering buitengebied 

• 9 november 2015   

 - buitengebied toeslag € 27  hoog 

 - deelnemerspercentage 80% !! 

• 25 november 2015 overleg met 
initiatiefgroep 

• Oproep aan “ontbrekende” gebieden 

   om deel te nemen 

 

 

 



Marktontwikkeling 

• Marktpartijen beginnen te bewegen 
massa is aantrekkelijk 

• Samenwerking  5 noord westelijke 
gemeenten Overijssel in op te richten 
stichting 

 



Stichting Breedband Buitengebied 
Noordwest Overijssel (BBNOW) 

• Steenwijkerland, Zwartewaterland, 
Staphorst, Zwolle, Kampen 

• Presentaties CIF, Trent/NDIX en KPN/ 
Glasvezelgemeente 

• Besluit BBNOW verder te gaan met CIF, 
met op de achterhand KPN 

 

 

 

 



Waarom CIF ? 

• Vastrecht € 9,95 per maand 

• Minimale looptijd contract: 1 jaar 

• Deelnemerspercentage 50% 

 



Waarom de anderen niet ? 

• Leggen aan met subsidie en garantstelling 
van de provincie 

• Corporatie moet het werk doen en loopt 
risico  model nog niet actief in Overijssel 

• Deelnemerspercentage minimaal 60% 

• Buitengebiedtoeslag tussen € 12 - € 15 
gedurende looptijd lening (15 – 20 jaar) 

 



Rol gemeente 

• Participeren / faciliteren burgerinitiatief 

• Afspraken met marktpartijen over leges, 
degeneratiekosten en toezicht 

• Gemeente “wacht af”  initiatief moet 

van marktpartijen komen  



Recente ontwikkelingen  

• 8 gemeenten worden verglaasd door 
Cogas (financiering door CIF) 

• 9 gemeenten hebben convenant gesloten 
met CIF (o.a. Dalfsen, Olst Wijhe, Raalte) 

• noodzaak tot verlenen van subsidies 
verdwijnt, er is een marktpartij ! 



Vervolgstappen 

• 17 maart bijeenkomst initiatiefgroep 

• Duidelijkheid over rollen burgerinitiatief  

met name in vraagbundeling 

• Gemeente moet convenant sluiten met 
CIF 

• Planning: vraagbundeling begin 2017, 
aansluitend aanleg. Na aanleg is 
aansluiting direct actief 

 


