Breedband Land van Cuijk
Achter de schermen

Tijdens de raadsbijeenkomst Land van Cuijk op 22 februari 2017 bent u geïnformeerd over
de stand van zaken ten aanzien van het project Breedband. Daarbij is het resultaat van de
vraagbundeling toegelicht en bent u op de hoogte gebracht van de bereidheid van een
marktpartij om een 100% dekkend breedbandnetwerk aan te gaan leggen. De afgelopen
maanden hebben wij intensief overlegd met deze marktpartij. De coöperatie LVCnet was hier
nauw bij betrokken. De ‘deal’ is nog niet helemaal rond, maar de gesprekken verlopen zeer
positief. In deze nieuwsbrief worden de laatste ontwikkelingen met u gedeeld.
Doelstelling Marktpartij
De randvoorwaarden die de gemeenten Land van Cuijk hanteren voor de aanleg van een
glasvezelnetwerk worden door de marktpartij onderschreven. De marktpartij wil een 100%
dekkend glasvezelnetwerk aanleggen. Dat betekent dat ook de meest afgelegen adressen
worden aangesloten. Er wordt een open netwerk aangelegd en de abonnementen en prijzen,
zoals door LVNCET gehanteerd tijdens de vraagbundeling worden gerespecteerd.
Financiering / Garantstelling
De aanleg van het gehele netwerk vraagt om een behoorlijke investering van tientallen
miljoenen. Bij de financiering hiervan, maakt de marktpartij o.a. gebruik van een regeling van
de Rijksoverheid, die voor een deel van dit bedrag garant staat. Daarnaast weten we
inmiddels dat ook een garantstelling van de gemeenten van het Land van Cuijk nodig is. Dit
wijkt af van hetgeen in februari aan de raden is medegedeeld. De totale omvang alsook het
risico van de garantstelling is relatief klein. De garantstelling wordt alleen aangesproken als
de marktpartij niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De garantstelling vervalt
na vijf jaar of wanneer in het hele Land van Cuijk een gemiddelde abonneedichtheid van
40% is bereikt.
Vergoeding leges- en degeneratiekosten
De stuurgroep Breedband heeft overeenstemming met de marktpartij over een bedrag
waarmee de legeskosten en de degeneratiekosten worden vergoed.
Uitvoering(sorganisatie)
Als er gestart wordt met de aanleg van het netwerk, dan gaat het hele Land van Cuijk in een
relatief kort tijdsbestek ‘op de schop’. En ook dat vergt inspanningen aan de voorkant. Met
de verantwoordelijke afdelingen civiel wordt op dit moment gewerkt aan het opzetten van
een uitvoeringsorganisatie, maar wordt bijvoorbeeld ook al gekeken naar de beste locaties
voor de zogeheten POPstations (wijkcentrales). Deze uitvoeringsorganisatie zal, in nauw
overleg met de aannemer die namens de marktpartij het netwerk gaat aanleggen, ervoor
zorgdragen dat het netwerk op de juiste manier wordt aangelegd en dat de openbaar gebied
zo netjes mogelijk door deze aannemer wordt achtergelaten. De kosten voor de
uitvoeringsorganisatie worden volledig gedekt door de vergoeding die de marktpartij zal
betalen.
Toekomst LVCnet
LVCnet heeft tijdens de vraagbundeling gebruik gemaakt van veel vrijwilligers en
ambassadeurs. LVCnet behartigt de belangen van onze inwoners ten aanzien van
breedband en heeft hiermee een waardevol netwerk opgebouwd en draagt ook het “Land
van Cuijk” gevoel uit. Nu een marktpartij heeft aangegeven bereid te zijn het netwerk aan te
leggen, zal LVCnet dit niet meer zelf doen. Dit betekent dat LVCnet niet het risico van de
investering op zich hoeft te nemen en dat de gemeenten niet voor de volledige investering
garant hoeven te staan. De marktpartij heeft LVCnet gevraagd om een rol te blijven spelen
tijdens de aanleg van het netwerk. LVCnet zal, net als tijdens de vraagbundeling, inwoners
van het Land van Cuijk gaan informeren over de aanlegfase en de campagne gaan voeren

om meer abonnees te werven. Daarnaast zal LVCnet inventariseren hoe het
glasvezelnetwerk in de toekomst kan zorgen voor een meerwaarde voor onder andere
maatschappelijke diensten of het onderwijs.
Planning
Het voornemen van de marktpartij is om eind 2017 te starten met de daadwerkelijke aanleg
van het glasvezelnetwerk. De aanlegfase duurt ongeveer anderhalf jaar. In fases worden alle
adressen aangesloten en degenen die een abonnement hebben afgesloten zullen worden
geactiveerd. Dit betekent dat in 2019 iedereen in het Land van Cuijk die dat wil gebruik kan
maken van een glasvezelverbinding.
Epiloog
In deze raadsinformatiebrief bent u door de stuurgroep Breedband Land van Cuijk op de
hoogte gesteld van de voortgang van de onderhandelingen met de marktpartij. Het betreft
een tussenstand omdat de gesprekken nog gaande zijn. Aan de hand van het definitieve
resultaat zal in het najaar van 2017 in iedere gemeente nog besluitvorming plaatsvinden.

