
       

Een burgerinitiatief voor breedband in de buitengebieden van de acht 
gemeenten op de Noord-Veluwe 



Wie zijn wij 

• Oorsprong: de realisatie van glasvezel in de kernen van Oldebroek, 
Heerde en Hattem 

• Het initiatief richt zich in beginsel op de particuliere aansluitingen 

• Wij werkten vanuit een opdracht uit het Regiocontract Noord 
Veluwe 

• De opdrachtgever was de Regio Noord Veluwe 



Waarom breedband in de buitengebieden 

• Breedband is nu al belangrijk maar wordt in de toekomst onmisbaar 

• Juist in de buitengebieden zijn de verbindingen het slechtst 

• Breedband onmisbaar voor bedrijven, scholieren, zorg op afstand, 
bewaking, verzenden van beelden etc. etc. 

• Het gaat om de leefbaarheid in de buitengebieden 



Wat heeft de Stichting vanaf 2014 gedaan    

• Inventariseren gebied (m.u.v. Harderwijk) en in beeld brengen 
realisatiekosten 

• In beeld brengen mogelijke organisatiemodellen 

• Uitwerken modellen coöperaties 

• Selectie van twee pilotgebieden 

• Bespreken mogelijkheden met diverse bedrijven en overheden 



Wat waren de hindernissen en mijlpalen 

• Veel andere initiatieven en daardoor ruis op de lijn 

• Hoe komen we tot een aanvaardbaar kostenpeil 

• Hoe bereik je voldoende deelname 

• Wijziging opdracht door Provincie door introductie “model 
Achterhoek”  

• Uitbreiding werkgebied met Brummen, Voorst, Epe en Apeldoorn 

• Verlaten “model Achterhoek” door Provincie 



Reactie Stichting 

• Doordat we twijfel hadden over het “model Achterhoek” de lijntjes 
open gehouden naar andere oplossingen 

• Uit de overige oplossingen gekozen voor Glasvezelbuitenaf 

• Deze andere oplossing betekende ook een wezenlijke andere rol 
voor de Stichting 

• Opstellen convenant met de 11 gemeenten en instellen Stuurgroep 

 



 
Stand van zaken 

• Op dit moment is de vraagbundeling in drie deelgebieden succesvol 
afgerond 

• Het deelgebied Brummen, Voorst en Apeldoorn start nu op korte 
termijn met informatieavonden 

• Voor de informatieavonden wordt u persoonlijk uitgenodigd 

• Als de deelname groter is dan 50% wordt er een glasvezelnetwerk 
aangelegd 

 



 
Conclusies 

• Breedband voor het buitengebied van Brummen is onder 
handbereik 

• Voldoende deelname (50%) is een voorwaarde 

• Om voldoende deelname te genereren is het noodzakelijk om 
voldoende ambassadeurs in het gebied te hebben 

• Bezoek de informatieavonden in mei om u te laten informeren 

 

 



 
Oproep: 
 

• Wordt ook ambassadeur voor uw gebied! 



 
 

• Vragen? 

 


