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Afgelopen voorjaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de 
buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In deze nieuwsbrief informeren we 
u over de stand van zaken. 
 
Besluit Provinciale Staten 
Glasvezel is een hoge snelheidsnetwerk voor internet, televisie of telefoon. De provincie Overijssel 
wil de aanleg van glasvezel in de gebieden waar nu geen hoge snelheidsnetwerk voor internet ligt 
mogelijk maken. Ook de gemeenten Ommen en Hardenberg vinden de aanleg van glasvezel in deze 
gebieden belangrijk en willen hierbij aansluiten. Daarom hebben de provincie en beide gemeenten 
samen met marktpartijen een plan uitgewerkt om de aanleg van glasvezel in deze gebieden versneld 
te kunnen realiseren met behulp van leningen en subsidies en om een breedbandfonds in te stellen. 
Dit plan is voorgelegd aan Provinciale Staten en is in de Statenvergadering van 29 mei 2013 
besproken. Provinciale Staten kunnen zich vinden in het plan en willen ook geld beschikbaar stellen 
om de versnelde realisatie mogelijk te maken. Voordat het geld daadwerkelijk wordt vrijgegeven en 
de uitvoering kan starten, willen Provinciale Staten eerst nog een aantal aanvullende vragen 
beantwoord zien. Daarom staat het onderwerp in oktober 2013 opnieuw op de agenda van 
Provinciale Staten.  
 

Zwarte, grijze en witte gebieden 
Bij de aanleg van hoge snelheidsnetwerken wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte, grijze en 
witte gebieden.  
- In zwarte gebieden liggen meerdere hoge snelheidsnetwerken, aangelegd door marktpartijen, de 
aanleg is rendabel. 
- In grijze gebieden ligt minimaal één hoge snelheidsnetwerk, aangelegd door een marktpartij. 
- In witte gebieden ligt op dit moment geen hoge snelheidsnetwerk en dit wordt de komende drie 
jaar ook niet aangelegd door een marktpartij, de aanleg is niet rendabel. 

 
Hoe ziet het plan eruit? 
Het plan dat is voorgelegd aan Provinciale Staten, gaat uit van een koepelcoöperatie voor glasvezel 
en een stelsel van leningen en subsidies om de aansluitingen deels te financieren. 
 
Koepelcoöperatie 
Volgens het plan wordt voor de concrete uitvoering een zogenaamde koepelcoöperatie opgericht 
die de aanbesteding van de aanleg van een glasvezelnetwerk regelt en ook het beheer en de 
administratie verzorgt. De koepelcoöperatie wordt gefinancierd vanuit een provinciaal 
breedbandfonds. De koepelcoöperatie richt zich uitsluitend op de witte gebieden in de provincie 
Overijssel. 
 
Kosten per aansluiting 
In rendabele gebieden bedragen de kosten van een glasvezelaansluiting € 1.000 per aansluiting, 
deze kosten worden in deze gebieden gefinancierd door de netwerkeigenaar. 
De kosten van de aanleg van een glasvezelnetwerk in de witte gebieden liggen een stuk hoger en 
bedragen circa € 3.000 per aansluiting. Volgens het plan van de provincie Overijssel is het de 
bedoeling dat in de witte gebieden ook een bedrag van € 1.000 per aansluiting wordt gefinancierd 
door de netwerkeigenaar. Dit kan een door inwoners gevormde coöperatie zijn, maar ook een 
marktpartij als Cogas of Reggefiber.  



De resterende € 2.000 moet door de bewoners zelf gefinancierd worden met behulp van leningen en 
subsidies van de provincie Overijssel. Hierbij geldt de volgende verdeling: 

- de bewoner betaalt € 100 aan; 
- de provincie Overijssel verstrekt een subsidie van € 500; 
- de provincie Overijssel verstrekt aan de bewoner een lening van € 1400 die in 10 jaar wordt 

terugbetaald. 
 
Welke aanvullende vragen hebben Provinciale Staten? 
Bij het besluit van 29 mei 2013 hebben Provinciale Staten enkele aanvullende vragen gesteld die 
voor 1 oktober moeten worden beantwoord, zodat Provinciale Staten het plan inclusief de 
aanvullingen in oktober opnieuw kunnen bespreken en een definitief besluit kunnen nemen.  
De volgende aanvullende vragen zijn gesteld. 

- Samen met de marktpartijen Ziggo, Cogas en Reggefiber wordt een zogenaamde 
marktconsultatie uitgevoerd. Dit houdt in dat deze partijen in beeld brengen wat het precies 
kost als zij een glasvezelnetwerk in het buitengebied aanleggen. Dit kostenplaatje wordt in 
oktober aan Provinciale Staten voorgelegd. 

- Provinciale Staten willen dat er een alternatief wordt uitgewerkt voor de koepelcoöperatie 
in de vorm van een ‘Glasmaatschappij Overijssel’ die wordt opgericht door de provincie 
Overijssel. Deze Glasmaatschappij verzorgt dan de aanbesteding voor de aanleg van 
glasvezel in de witte gebieden. Het grote verschil met een koepelcoöperatie is dat er bij een  
Glasmaatschappij minder ruimte is voor eventuele lokale initiatieven. 

 
Rol van de gemeenten Ommen en Hardenberg 
De gemeenten Ommen en Hardenberg vinden het van groot belang dat alle inwoners en bedrijven 
kunnen beschikken over glasvezel. De gemeenten realiseren zich dat in de witte gebieden de nood 
het hoogst is, maar de gemeenten willen ook de grijze gebieden zoveel mogelijk meenemen bij de 
realisatie van glasvezel. Bewoners van deze grijze gebieden mogen geen subsidie ontvangen voor 
de realisatie van een glasvezelaansluiting omdat hier al minimaal één hogesnelheidsnetwerk ligt: dit 
zou directe staatssteun zijn en dat is in Nederland verboden. Om toch te kijken wat er mogelijk is, 
bereiden de gemeenten in samenwerking met marktpartijen een haalbaarheidsonderzoek voor een 
gemengd grijs en wit gebied voor. Hierbij wordt in kaart gebracht onder welke voorwaarden dit 
gebied kan worden aangesloten op glasvezel, wat hiervan de kosten zijn en hoe dit georganiseerd 
kan worden. De gemeenten verwachten in de tweede helft van 2013 hier een concrete uitwerking 
van te kunnen presenteren. 
 
Hoe nu verder? 
In oktober 2013 bespreken Provinciale Staten het plan om glasvezel versneld te realiseren opnieuw. 
Dan worden ook de aanvullende zaken besproken. Het plan voor het versneld aanleggen van 
glasvezel in de witte gebieden kan dus pas worden uitgevoerd nadat Provinciale Staten in oktober 
een definitief besluit hebben genomen en het beschikbare geld wordt vrijgegeven. In de tussentijd 
wil de provincie Overijssel aantal business cases uitwerken in de provincie Overijssel. De gemeenten 
Ommen en Hardenberg hebben aangegeven hier graag aan mee te willen werken.  
 
Denk mee 
De gemeenten Ommen en Hardenberg blijven graag met u in gesprek. Hebt u vragen, ideeën of 
opmerkingen? Neem gerust contact op met projectleider Maarten Willering, bij voorkeur per email 
via het adres maarten.willering@ommen-hardenberg.nl. 
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