Even bijpraten over het glasvezelinitiatief!
U hebt het vast al gehoord of gelezen: Het puur door vrijwilligers gedragen burgerinitiatief
blijkt een groot succes. Meer dan 80% van de mensen heeft interesse!
Het liefste zien we dat de schop meteen de grond ingaat, maar dat kan nog niet.
Er moeten nog wat hordes genomen worden voordat we echt kunnen beginnen.
Er wordt nu gewerkt aan het in kaart brengen van de benodigde meters kabel. U zult
begrijpen dat de bekabeling langs de weg noodzakelijk is. De perceelaansluitingen zijn
afhankelijk van deelname.
Een hoge deelname aan het project zal de kosten (kabel langs de weg en apparatuur) per
aansluiting verlagen. Het is dus in ieders belang dat er zoveel mogelijk mensen mee doen.
Wat gaat het nu kosten?
We nemen u even mee in de opbouw van het totaalbedrag: we onderscheiden 3 soorten
kosten.




De techniek: Apparatuur dat zorgt voor het versturen van de gegevens.
De gegevens: Telefoon, Tv-signaal en Internet.
Netwerk: De glasvezelkabels in de grond en verdeelstations.

Van bovenstaande kosten zijn voor een buitengebied de netwerkkosten afwijkend van een
dichtbevolkt gebied. Er zijn in het buitengebied meer meters kabel nodig per aansluiting.
De overige kosten zijn vergelijkbaar.
Wat zijn die kosten?




De techniek: ca € 10.00 per maand.
De gegevens: ca € 22.00 per maand. ( Voor de meest gangbare abonnementen )
Netwerk: maximaal € 28

Totaal maximaal € 60 per maand.
Waarom een eigen netwerk?
Een feit: Het netwerk komt er nooit als we het niet zelf (laten) aanleggen! De commerciële
partijen kunnen er niet genoeg aan verdienen en gaan alleen voor het laaghangend fruit in
de dichtbevolkte gebieden.
KPN komt (nu) met lapmiddelen, internet via de lucht en VDSL. Een echte oplossing is het
niet! (Mobiel bellen in onze omgeving is al vaak een probleem.) Ook probeert KPN u te
verleiden met aanbiedingen om deelname aan het project onaantrekkelijker te maken.
Voordelen van een eigen netwerk.
Afgezien van de technische vooruitgang heeft het gezamenlijke bezit van een eigen netwerk
het grote voordeel dat niemand anders gaat bepalen wat het (netwerk) maandelijks kost. Als
ons netwerk is afbetaald zijn er enkel nog kosten voor onderhoud. De maandelijkse

netwerkkosten staan vast voor de komende jaren en zullen in de toekomst gaan dalen.
Vergelijk hier het huren van een huis en het kopen van een huis: Na aflossing van de
hypotheek blijven de kosten beperkt tot het onderhoud terwijl de huur veelal jaarlijks stijgt.
Hoe gaan we nu verder?
Er blijkt veel belangstelling te zijn voor het (gedeeltelijk) ineens betalen van de aanlegkosten
met als belangrijkste reden de lage rente op eigen spaarrekeningen. Als de exacte kosten per
aansluiting bekend zijn gaan we de berekening maken en komen we met een voorstel.
Financiering.
Er zijn al oriënterende gesprekken geweest met financiers, dit in samenspraak met de
provincie Drenthe. De definitieve vorm hangt af van de aanlegkosten en de hoogte van de
(gedeeltelijk) ineens betaalde aanlegkosten.
Wanneer gaat het door?
Bij voldoende definitieve deelname en afronding van de gewenste financiering.
Wat zijn de nog te verwachten obstakels.
Door de steun die benodigd is van de overheid is er de verplichting om marktpartijen (KPNZiggo) in de gelegenheid te stellen om een vergelijkbare oplossing te bieden.
KPN is de meest gevreesde partij. KPN wil de aanleg van het netwerk graag voorkomen of
vertragen. Zolang er geen glasvezelkabel ligt zijn we aangewezen op hun (koper)netwerk en
dat levert hun elke maand nog veel geld op.
Gaat het lukken?
In Roderwolde is men al volop aan het graven en wordt het project volgend jaar afgerond.
Met uw steun gaat het bij ons ook lukken!
Wij vertrouwen erop u met dit kijkje in keuken enig inzicht te hebben geboden in de
problematiek waar wij ons nu mee bezighouden.
Tenslotte willen we alle inwoners, bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We
zullen er alles aan doen om alle inwoners in onze gemeenten toegang te geven tot
breedbandinternet via de glasvezel.
Hopelijk tot snel!
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