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Gemeenteraad 

Eijsden-Margraten: 8 december 2021 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief aanleg glasvezeinetwerk buitengebied Zuid- 

Limburg 

Geacte raadsleden, 

Inleiding 

Digitalisering zal de komende decennia de wereld verder gaan veranderen en zal een 

grote impact hebben op alle sectoren binnen onze samenleving. 

Eén van de basis randvoorwaarden hierbij is een goede, snelle, betrouwbare en 

toekomst vaste internetverbinding. Vooruitlopend hierop is tussen 2008 en 2013 door 

Reggefiber (nu KPN) in diverse gemeenten een glasvezelnetwerk aangelegd. Reggefiber 

heeft zich hierbij beperkt tot de voor hun financieel meest interessante gebieden, mn. de 

grotere kernen / dorpen. In de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Meerssen, 

Valkenburg aan de Geul en Stein is tussen de 35 en 99% van alle adressen (mn. kernen) 

een glasvezelnetwerken aangelegd. Binnen onze gemeente is door Reggefiber geen 

glasvezelnetwerk aangelegd. Binnen onze gemeente beperkt het aanbod van glasvezel 

zich tot een enkele aansluiting vaak aangevraagd door een middel / grote bedrijven. 

Thans zien wij dat er in Nederland op grote schaal weer glasvezelnetwerken worden 

aangelegd. En ondanks dat wij er allen inmiddels van overtuigd zijn dat een leven zonder 

snel en stabiel internet eigenlijk niet bestaat, valt deze infrastructuur niet onder de 

categorie nutsvoorziening en is er dus geen sprake van een aansluitplicht. Het zijn 

commerciële marktpartijen die over het algemeen samen met investeringsfondsen deze 

(open) glasvezelnetwerken uitrollen. 

In Nederland heeft de overheid ervoor gekozen dat zowel de aanleg van fysieke 

infrastructuur als ook de diensten daarover zich binnen een concurrerende markt dienen 

te ontwikkelen. Dit met als gevolg dat marktpartijen, die glasvezelnetwerken aanleggen 

zich vooral concentreren op stedelijke gebieden, waar met een minimale investering veel 

adressen kunnen worden aangesloten (positieve business case). Hierdoor komen de 

adressen waarvoor een (veel)hogere investering vereist is of tussen wal en schip te 

vallen of worden deze geconfronteerd met een extra bijdrage in de vorm van een 

vastrechtvergoeding. 
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Provincie Limburg 

Binnen het Limburgs Parlement staat het dossier van digitale connectiviteit al vele jaren 

op de agenda. Als uitgangspunt is daarbij gekozen dat de Provincie Limburg niet zelf 

gaat investeren en / of subsidiëren of n de vorm van een achtergestelde lening 

investeert, maar enkel participeert in de aanleg van een glasvezelnetwerk. Dit op basis 

van een inventariserende studie naar ‘Snel internet in Limburg' is n maart 2015 een 

rapport uitgebracht aan de Provincie Limburg. Naar aanleiding van dit rapport zijn er in 

Midden- en Noord Limburg diverse samenwerkingsverbanden ontstaan om te komen tot 

de realisatie van een glasvezelnetwerk. 

In november 2016 is in opdracht van de Provincie Limburg een succesvolle 

samenwerking gestart met de vijf Limburgse gemeenten (Weert, Nederweert, Maasgouw, 

Leudal en Peel en Maas), om met een voldoende kritische massa in aantallen adressen 

zonder sne! internet een marktpartij bereid te vinden een glasvezelnetwerk aan te leggen. 

Inmiddels is het overgrote deel van deze gemeenten aangesloten op een open 

glasvezelnetwerk. 

Het Limburgs Parlement heeft op 8 mei 2018 een motie aangenomen met daarin de 

oproep aan het college van GS; om een actieplan te ontwikkelen dat ertoe Ieidt dat in 

2022 geheel Limburg aangesloten is op de glasvezelbekabeling of concreet vooruitzicht 

heeft op aansluiting, dan wel een andere vorm van gelijkwaardig snel internet (snel 

intenet, minimaal 100Mbit/s download), 

De Provincie Limburg heeft op basis van deze motie en haar ervaringen n de cluster 

Noordwest Limburg, ervoor gekozen om eenzelfde werkwijze te volgen in de zes 

gemeenten (Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond, Beesel, Venlo, en Bergen). Ook voor 

het buitengebied van deze gemeenten is uiteindelijk een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten voor de aanleg van een open glasvezelnetwerk in het buitengebied, gehuchten 

en de kleine kernen. 

Samenwerking Zuid Limburgse gemeenten 

Op basis van vorenstaande succesvolle aanpak, heeft de Provincie Limburg een 

opdracht verstrekt voor een inventarisatie naar de status van de digitale connectiviteit in 

de 16 gemeenten van Zuid Limburg. 

Op basis van het in mei 2019 uitgebrachte rapport ‘Digitale Connectiviteit Gemeenten 

Zuid-Limburg' heeft de Provincie Limburg opdracht gegeven om ook in Zuid Limburg tot 

een samenwerking verband van gemeenten te komen. 

Aangezien de grotere steden n Limburg al in gesprek waren met marktpartijen is dit 

initiatief geplaatst op de agenda van bestuurders EZ van het samenwerkingsverband 

Middengebied Gemeenten Zuid Limburg (MGZL). Er is ervoor gekozen om middels een 

intentieverklaring tot samenwerking te komen tussen 9 MGZL-gemeenten (Beekdaelen, 

Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Stein, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan 

de Geul en Voerendaal) en heeft voor wat betreft dit dossier de gemeente Beek zich 

hierbij aangesloten. 

Bij vijf van deze gemeenten heeft Reggefiber variërend van 35% (Beekdaelen) tot 98% 

(Stein) van alle adressen een glasvezelnetwerk aangelegd. Het is in de afgelopen jaren 

nauwelijks mogelijk gebleken om in de gemeenten (Beek, Beekdaelen, Meerssen, Stein 

en Valkenburg aan de Geul) de adressen welke destijds niet door Reggefiber/KPN zijn 

aangelegd alsnog op dit glasvezelnetwerk aan te sluiten. 

n de overige vijf gemeenten (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Simpelveld, Vaals en 

Voerendaal) ligt thans nog geen glasvezeinetwerk, maar hebben in het recente verleden 

marktpartijen hiervoor hun interesse getoond. 



Gezien het volledig ontbreken van een glasvezelnetwerk, de geografische ligging, 

dezelfde bodemgesteldheid, ed. hebben we als ljn 50 de samenwerking opgezocht. Als 

lijn 50 gemeenten zijn we samen opgetrokken om te komen tot een juridisch getoetste 

samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en marktpartij. Onlangs heeft Gulpen- 

Wittem zich teruggetrokken uit deze samenwerkingsovereenkomst. In Vaals is inmiddels 

het project van start gegaan. 

De kracht van het werken in een samenwerkingsverband is juist gelegen in het feit dat er 

sprake is van een combinatie van ca, 6.400 adressen in de buitengebied en ca. 44.000 

adressen in de kernen waarbij het tot een packagedeal zou kunnen komen met als 

uiteindelijke doel om alsnog een glasvezelnetwerk aan te leggen voor nagenoeg alle 

(testerende) adressen van deze tien deelnemende gemeenten. 

Uitgangspunt bij deze samenwerking is dat er tevens sprake is van onderlinge solidariteit 

met als doel dat ook qua tariefstelling en technische en juridische voorwaarden dit tot 

harmonisatie kan leiden, zodat er voor alle tien gemeenten gewerkt kan worden met één 

convenant op hoofdlijnen en de relatie met éé marktpartij. 

Dit heeft ook voor de inwoners van de tien deelnemende gemeenten het voordeel dat de 

aansluitvoorwaarden voor alle adressen binnen de kernen (zonder vastrecht) en alle 

adressen n de buitengebieden (met vastrecht) gelijk zijn. 

Marktpartijen 

Naast partijen als Eurofiber en Relined (voor aanvoerverbindingen en connectiviteit voor 

de groot zakelijke markt) zijn er thans vier netwerk Providers in Limburg actief op de 

“Fiber to the Home” (FTTH) markt, ieder met een eigen specifieke verdienmodel, zodat 

het vrij complex is om deze met elkaar te vergelijken. 

Een glasvezelnetwerk bestaat uit een drietal lagen, verdeeld over: 

‚A: de Netwerk Provider* (laag 1+2); 

1- De fysieke glasvezelkabel (vergelijkbaar met een vier of zes baans autosnelweg) 

2- De belichting (vergelijkbaar met een koeriersdienst) 

B: de Service Provider (laag 3); 

3- De diensten** (Internet, Telefoon, TV/radio, en overige diensten) 

Liggen de gemiddelde investering kosten voor laag 1 in een kern op ca. € 1.000,- /adres, 

dan kunnen deze in de buitengebieden wel gemiddeld op ca. € 5.000.- /adres en voor 

enkele excessen kan dit zelfs oplopen tot nog veel hogere investeringskosten (>€ 

50.000,- /adres). 

*Netwerk provider > De netwerkprovider in dit project is Delta Fiber Nederland. Met 

Delta Fiber sluiten we de overeenkomst. 

**Service provider > Mensen kunnen een abonnement afsluiten bij de volgende 

aanbieders: Caiway, Delta, Kliksafe, Online en Helden van.nu 

In de praktijk kom je Netwerk Providers met een tweetal verschillende verdienmodellen 

tegen, t.w.; 

1) Op basis van een gemiddelde prijsstelling: mensen in de kem betalen een deel 

van de extra kosten voor de aanleg van de duurdere glasvezelkabel / 

huisaansluiting in het buitengebied. 

2) Op basis van een transparante prijsstelling: mensen in de kern betalen niet mee 

aan de duurdere glasvezelkabel / huisaansluiting in het buitengebied. Voor de 

duurdere aansluiting in de buitengebieden moeten mensen daarvoor wel extra 

betalen in de vorm van een vastrechtvergoeding. Deze vastrechtvergoeding kan 

bijvoorbeeld of é&nmalig op adresniveau worden afgekocht of maandelijks 

bovenop het abonnementstarief in rekening worden gebracht. 



Om zijn investering op termijn terug te verdienen ontvangt de netwerkprovider van de 

serviceprovider per abonnee per maand een bedrag aan huur (ODF-tarief) voor het 

beschikbaar stellen van de infrastructuur (laag 1+2). Medegebruik op basis van het ODF 

tarief op een open netwerk moet bilijk, redelijk, transparant en niet discriminerend zijn. 

De abonnee betaald de abonnementskosten voor het afnemen van de diensten (Internet, 

TV/Radio, Telefoon, en overige diensten). Deze kosten zijn geheel afhankelijk van het 

aanbod van diensten van de serviceproviders en de wensen van de abonnee 

(samenstelling van pakket). 

Glasvezel versus coax versus 5G 

In veel kernen van Zuid Limburg liggen DSL koper netwerken van KPN en / of coax 

netwerken van VodafoneZiggo. Deze dateren gemiddeld uit de jaren 1950 (KPN) en 1980 

(VodafoneZiggo). 

KPN (tot 1998 Koninklijke PTT Nederland) was voorheen een Nederlands Staatsbedrijf 

dat een monopolie had op het realiseren van telefoonverbindingen. Dit is de reden dat 

veel panden in het buitengebied enkel een KPN lijn hebben, vaak aangelegd als 

telefoonlijn. Nadeel bij een dergelijke verbinding is dat de verbinding slechter wordt 

naarmate men verder van de centrale wijkkast woont. Voor telefonie was dit geen 

probleem, maar bij een internetverbinding neemt de snelheid en stabiliteit aanzienlijk af. 

KPN heeft aangegeven om de komende 5 8 jaar haar DSL kopernetwerk te willen gaan 

uit faseren en te vervangen door een toekomst vast symmetrisch (download- en 

uploadsnelheid zijn aan elkaar gelijk) open glasvezelnetwerk. 

VodafoneZiggo houdt zich voor wat betreft de consumentenmarkt vooralsnog aan haar 

coax-koper infrastructuur dat thans nog asymmetrisch (meer download- dan 

uploadsnelheid) is en bestaat uit een boomstructuur (gedeelde capaciteit). 

Met name tijdens de Coronapandemie zie je dat de consument ook steeds meer een 

producent van informatie wordt. Het veelvuldig thuiswerken heeft zijn weerslag op de 

internetsnelheid van bestaande netwerken en vraagt meer en meer om symmetrisch 

breedbandige netwerken. 

Om hieraan tegemoet te komen zie je in Nederland thans duidelijk een tendens waarbij 

door het hele land open glasvezeinetwerken n rap tempo door verschillende 

marktpartijen worden aangelegd. 

De 5° generatie mobiele netwerken worden vaak gezien als concurrent van de 

glasvezelnetwerken. De combinatie vast-mobiel is in onze maatschappij niet meer weg te 

denken. Toch blijkt dat grote telecombedrijven als KPN en T-mobile veel investeren in 

zowel glasvezelnetwerken als in G mobiele netwerken. Echter gezien de geografische 

ligging (grensstreek) en karakter (heuvelachtig) van onze gemeente is / blijft de dekking 

van het 5G netwerk vaak beperkt. 

Om tot een goed landelijk dekkend 5G netwerk te komen is nu eenmaal, naast een FTTH 

netwerk ook een fijnmazig glasvezelnetwerk nodig. Beide infrastructuren bestaan naast 

elkaar en versterken elkaar. 

Juridische kaders, en de rol van de gemeente: 

Allereerst moet duidelijk zijn dat de rol van de gemeente zich beperkt tot het op basis van 

lokale verordening instemmen middels een Convenant of Samenwerking Overeenkomst 

(SOK) met een marktpartij die voor eigen rekening en (financiële)risico een open 

glasvezelnetwerk wil aanleggen. 



De gemeente koopt dus niets, hoeft zelf ook niet mee te investeren, geen (openbare) 

aanbesteding te houden en blijft daarmee ook ver weg van staatsteun (het bevoordelen 

van één marktparti). 

Het is van belang dat in het Convenant of SOK duideijke afspraken gemaakt worden 

over juridische, technische en financiële aspecten, zodanig dat deze vooraf tussen 

partijen zijn overeengekomen en tijdens de uitrol van het netwerk niet tot discussie 

leiden. 

Aspecten die hierbij de aandacht vragen zijn de diepteligging, hoe omgaan met 

verontreinigde grond, het terug aanbrengen van (sier)bestratingen, toezicht, garantie 

termijn en dergelijke. Dit voorkomt veel gedoe tijdens de uitvoering en tijdens de 

garantietermijn. Gezien de complexiteit van het project, mede omdat de gemeente geen 

opdrachtgever is, wordt de samenwerkingsovereenkomst getoetst door Boels Zanders 

Advocaten. 

Marktpartijen vragen bij een dergelijke groot project om niet op basis van geldende 

legesverordening, maar voor de gemeente kostendekkende (zoals ook in de 

telecommunicatiewet staat vermeld) projectafspraak te komen. Uitgangspunt hierbij is dat 

de gemeente ervoor zorgt dat er een toekomst vaste digitale infrastructuur voor burgers 

en bedrijven in de gemeente komt en de gemeente er niet aan verdient, maar er ook 

zeker niet aan tekort komt. Bij collegebesluit d.d. 22 oktober 2019 is besloten niet af te 

wijken van de geldende leges- en degeneratiekosten en diepteligging. In de op te 

stellensamenwerkingsovereenkomst is dan ook uitgegaan van de vigerende legestabel. 

De degeneratiekosten worden, zoals bij alle graafwerkzaamheden, achteraf verrekkend 

naar werkelijk gegraven m! onderverdeeld naar verhardingstype. 

In theorie zou het kunnen zijn dat een tweede marktpartij ook een glasvezelnetwerk in de 

gemeente wil aanleggen. Economisch gezien is dit geen goede zaak, maar het is aan de 

marktpartij om hierover een besluit te nemen. 

In Nederland worden open glasvezelnetwerken aangelegd waarop service providers hun 

diensten kunnen aanbieden. Netwerk providers moeten deze service providers tegen 

dezelfde condities toegang verschaffen tot hun netwerk. 

Vervolg en planning 

Het afgelopen jaar heeft er naast het bestuurlijk overleg ook regelmatig ambtelijk overleg 

plaatsgevonden met de provincie. Dit om te komen tot het formuleren van 

randvoorwaarden waaronder een marktpartij tot uitrol van een glasvezelnetwerk in deze 

tien gemeenten kan overgaan. 

Tevens heeft er op verzoek van enkele bestuurders tussentijds een uitvraag 

plaatsgevonden, waarbij een drietal marktpartijen zijn gevraagd om hun propositie 

kenbaar te maken. Ditis tijdens het bestuurlijk overleg van 26 mei 2021 besproken. De 

door partijen ingediende proposities zijn op inhoud door Dialogic (extern adviesbureau) 

en de betreffende ambtenaren van de diverse gemeenten beoordeeld. 

Voor Eijsden-Margraten is de conclusie dat Delta Fiber Nederland de meest ‘gunstige’ 

aanbieding heeft gepresenteerd, zie onderstaande tabel. 

'Geplande activiteit Bui Kernen 

Eijsden-Margraten Ja Ja 

Gulpen-Wittem Ja Ja 

Vaals Ja Ja 

  



  

Aanbod eindgebruiker 

  

  

  

  

  

Deelnamepercentage actieve deelnemer >35% overall >35% 

Huisaansluiting maken zonder abonnement Nee Ja 

Vastrechtvergoeding eenmalig / maandelijks €1000,-/7.82 Nee 

Adressen dure buitengebied meegenomen Ja n 

Nagekomen aansluiting nadat netwerk gereedis |_ €995,-/ kostprijs €650-   
  

  

Overige randvoorwaarden 

  

  

  

  

  

  

Afwijkende regeling, leges en degeneratie Nee T Nee 

Toezichthouder tijdens uitrol Gezamenlijk 

Harmonisatie leges overige gemeenten Nee, conform verordening gemeente 

Diepteligging buitengebied en kernen 60cm T 60em 

Hoogte van degeneratiekosten Conform legesverordening gemeente 

‘Welke inzet lokale stakeholders Ambassadeurs     
  

Overzicht aantal aansluitingen: 
  

Eijsden-Margraten 
  

  

  

Buitengebied 875 

Gehuchten 346 

Kernen 10500 

        
  

Thans zijn w in de fase aanbeland waarin de intentieverklaring van Delta Fiber is 

omgezet naar een samenwerkingsovereenkomst. In dit convenant wordt niet afgeweken 

van de gemeentelijke leges- en degeneratiekosten, alsmede de diepteligging. Op korte 

termijn zal het college de samenwerkingsovereenkomst ter vaststelling worden 

aangeboden. 

Delta Fiber zal op korte termijn de voorbereidingen voor haar campagne opstarten, met 

daarbij het streven om eind maart 2022 te zien of het minimale deelnamepercentage 

(235%) ook daadwerkelijk gehaald is. 

Met de uitvoering kan eind q2 2022, of zelfs eerder gestart worden en gerekend op een 

doorlooptijd van ca. 3 jaar kunnen einde 2025 nagenoeg alle adressen binnen de tien 

gemeenten in Zuid Limburg geconnecteerd zijn op de digitale snelweg. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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