
Nederlandkoploper
snel internet?Niet op
hetplatteland

Ilse Zeemeijer
Amsterdam

ApothekerAlbertDrouven verwerkt elke
dagminstens vierhonderd recepten.Hij
scant ze in en controleert de recepten
overdag inde apotheek inZwolle. Als het
druk is,maakthij de klus ’s avonds thuis
inPutten af. ‘Dat is eendrama,wantde
bandbreedte vanonzeADSL-verbinding
kandebeveiligde systemenwaar ik als
apothekermeewerkniet aan.Mijn inter-
netsnelheid is bij droogweermaximaal
9megabit per seconde, dat is bedroe-
vend traag.Mijn vrouwen ikkunnenniet
tegelijk op internet,wantdat trekt de lijn
niet.’

Drouven (46), die buitendebebouw-
dekomwoont,wachtnet als 300.000 an-
derehuishoudens enbedrijven in lan-
delijke gebiedenmet smart opdekomst
van snel internet, verbindingen vanmin-
stens 30megabit per seconde.Want zon-
der snelle verbinding is thuiswerken
onmogelijk,werkendeapps vanmelk-
robots ophet boerenerf niet enkaneen
arts geen zorg opafstand verlenen.

Deoverheidheeft de aanleg ervan
overgelaten aan telecombedrijven.Die
hebbenhet platteland vaakovergesla-
gen vanwegedehogekosten.De afstan-
den tussenhuizen zijn te groot voor glas-
vezelverbindingen.Wiewil gravenonder
bomen, beekjes en spoorlijnenmoetde
juiste vergunningenhebbenendiep in
debuidel tasten.

Tot anderhalf jaar geleden. Toen
maaktehetCommunication Infrastruc-
ture Fund (CIF) vandeRabobankbe-
kenddat de aanleg vanglasvezel ophet
platteland tocheenaantrekkelijke in-
vestering is.Het fonds, dat onder andere
geld vanpensioenfondsenABPenPGGM

Rabo-investeringsfonds dat de regio van snel
internet zou gaan voorzien, krabbelt terug. Tot
schrik van vele glasvezelcoöperaties

heeft aangetrokken,wil alle adressen in
het buitengebied van snel internet voor-
zien.

MaarCIFheeft zich te snel rijk gere-
kend.Deaansluiting vande eerste tien-
duizendadressen inTwente levert ‘on-
voldoende rendement’ op, zegt een
woordvoerder. ‘Het is ontzettendmoei-
lijk dezebusinesscase rond te rekenen.’
Burgersmoeten rekeninghoudenmet
‘substantieel’ hogere aansluitkosten,
zohebbenmeerdere gemeenten teho-
rengekregen.Watdit precies betekent,
wordt eind februari bekendgemaakt.

Hoogleraar plattelandsontwikkeling
Dirk Strijker vandeRijksuniversiteitGro-
ningennoemtdezebezinningsperiode
vanCIF ‘zorgelijk’. ‘AlsCIFdeprijs gaat
verhogen, is het de vraagof er nogwel
voldoendemensenmeedoen.Wij den-
kendat eenaantal gebieden inNeder-
landhelemaal geen snel internet krijgt.
Maardat iswel nodig voorde leefbaar-
heid.’

Deproblemen rondCIF zijnbij glasve-
zelcoöperatieshard aangekomen.Deze
burgerinitiatieven, veelal ontstaan inde
jarendatCIF ernognietwas, haddener
goedehoopopdat zemethet commerci-
eleRabobank-fondskonden samenwer-
ken.Nederland telt 137 glasvezelcoöpe-
raties,waarvanerhonderd als ‘serieus’
kunnenwordenaangemerkt. ‘Dat zijn al-
lemaal initiatieven vanburgers dieuit
nood zijn geboren’, zegt Strijker, die er
samenmetKoenSaleminkonderzoek
naar doet.

Het romantischebeeld vanburgerco-
operaties diedoor samenwerken tele-
combedrijven te slimaf zijn, schouder
aan schouder,methart voor depublieke
zaak, blijkt sowiesoniet te kloppen. Inde
loopder jaren zijn slechts vijf initiatieven
erin geslaagdhun leden vanglasvezel te
voorzien, zeggenSaleminkenStrijker.

Wat gaat ermis?Veel coöperatieswor-
dengestart doormannen van inde zes-
tig die ‘denkendat zewel even voor
telecombedrijf kunnen spelen’, zegt Sa-
lemink. Zij komenbedrogenuit. Som-
mige vrijwilligers zijn in crucialeweken

vijftig uurperweek indeweer. Voordrie-
duizendaansluitingenhebben ze al snel
€9mlnnodig. Zemoetenonderhande-
lenmetbanken, providers, aannemers
aansturen en vergunningen regelen.Wie
steunkrijgt vandegemeente of provin-
cie,moet aanallerlei aanbestedings- en
staatssteunregels voldoen.

‘Al deze eisengaandepet vande vrij-
willigers ver te boven’, zegt Strijker. ‘Ei-
genlijk vraagt deoverheid aanburgers
omzelf telecombedrijven te starten’,
zegt collega Salemink. ‘Dat gaatwel heel
ver.DenHaagheeft ooknoggeenhel-
der standpunt overwat te doenals bur-
gers falen.’

TerugnaarPutten. ApothekerDrou-
ven is bij eenburgerinitiatief aange-

Veel coöperaties worden
gestart doormannen van
in de zestig die ‘denken dat
ze wel even voor telecom-
bedrijf kunnen spelen’

sloten: BreedbandNoord-Veluwe, dat
sinds vorig jaar samenwerktmetCIF.
De40.000 adressen indit gebiedkrijgen
eind2018glasvezel, zoheeftCIFbeloofd.

Maar ook inPutten ligt de aanleg van
glasvezel doordeproblemenbijCIF stil.
‘Ik vraagmena vijf jaar echt af ofwehier
ooit glasvezel gaankrijgen’, zegtDrou-
ven.Hij hoopt dat de gemeenteraad in
Puttenwakkerwordt enburgers gaat
helpenmetdefinanciering. Bijvoor-
beelddoor garant te staan voor een le-
ning. ‘De gemeentedenkt alleenmaar
aanhet centrum.Daar zittendemeeste
stemmen, datwordt glashard tegenons
gezegd.Maar ikmagdanbuitendebe-
bouwdekomwonen, ikbenwel eenPut-
tenaar. Politicimogenonsniet vergeten.’

‘Er bestaat nog geen script’

‘Vorig jaar hebben
we drie leningen
van in totaal ruim
€10mln gekre-

gen van de provincie en ge-
meente Midden-Drenthe. Ik
was eerst vrijwilliger en ben
sinds december in dienst van
de coöperatie. We zijn nu
een professioneel telecom-
bedrijf. Ons streven is dat
eind 2017 alle 3500 deelne-
mers tot achter de voordeur
glasvezel hebben.

We hebben vanaf het begin
alle Europese richtlijnen voor
staatssteun gevolgd en een
marktconsultatie uitgeschre-
ven. Zo konden we laten zien
dat telecombedrijven de
komende drie jaar niet voor-
nemens zijn om in ons gebied
snel internet aan te leggen.
Op die manier verstoren we
demarkt niet. We hebben dit
wel allemaal zelf moeten
uitzoeken, er bestaat nog
geen script.

We hebben ookmet CIF

gepraat, het fonds van Rabo-
bank, maar wij willen dat de
winst van het netwerk terug-
vloeit naar de gemeenschap.

Doordat ik geen ander
werk had, heb ik me de afge-
lopen vijf jaar vijftig uur per
week onbezoldigd kunnen
inzetten. Eigenlijk is het
schandalig dat de burgerij
door de privatisering van de
telecommarkt zo aan haar lot
wordt overgelaten.’

Peter de Vries

‘Hier ligt het nu helemaal stil’

‘In 2011 wilde Reggefiber
alleen in het centrum
van Putten glasvezel
aanleggen. Ik woon in

het buitengebied en had
destijds een ADSL-verbin-
ding via het oude kopernet-
werk van KPN, waarmee je
2 megabit per seconde kon
downloaden. Ik werk als
zzp’er veel thuis, maar kon
geen bestanden versturen.
We zijn toen zelf een burger-
initiatief gestart.

Glasvezel aanleggen: doen
wewel even, dachten we.
Maar niemand helpt je. We
hebben zelf een coöperatie
opgericht en zijn met het
ministerie van Economische
Zaken en de provincie Gel-
derland gaan praten. Maar
praten levert geen glasvezel
op.

In Putten-West hebben we
glasvezel aangelegd. Daar
zijn 288 woningen op aange-
sloten. Hoeveel werk je daar
aan hebt! Ik snap nu wel dat

telecombedrijven er niet aan
beginnen.

Toen het Rabobank-fonds
CIFmet het aanbod kwam
om glasvezel aan te leggen in
de rest van het buitengebied,
hadden we al een voorgevoel
dat ze niet zouden uitkomen
met de kosten. Nu ligt alles
stil. We kijken nu wat we zelf
voor elkaar kunnen krijgen,
bijvoorbeeld met een coöpe-
ratie.’

Jan van de Kraats

‘Coöperatie is gauw te duur’

‘Het voelde niet
goed dat Regge-
fiber in 2012 al-
leen glasvezel in

de kernen aan wilde leggen.
Met een kleine club vrijwilli-
gers zijn we daarom zelf aan
de slag gegaan. De provincie
stelde in 2014 €250 euro
subsidie per woning be-
schikbaar. Yes, dachten we,
dit is onze kans.

Als 60% van de inwoners
zoumeedoen, konden we
gaan graven. Maar we haal-
denmaar 30%. Deelnemers
moesten €14,75 betalen ge-
durende twintig jaar. Veel
mensen vonden het te duur.

Toen lazen we dat Rabo-
bank-fonds CIF wilde investe-
ren in glasvezel, voor €9,95
per maand bij een deelname
van 50%. Dat was beter dan
wij ooit zouden kunnen bie-
den. Bovendien had een
marktpartij vanmeet af aan
onze voorkeur, zij weten als
professionals het beste hoe je

glasvezel aanmoet leggen.
We zijn met CIF in zee ge-
gaan en hebben ze geholpen
om deelnemers te werven. Nu
doet 65%mee. In Salland
gaat de aanleg door, onder
de voorwaarden die wemet
CIF hebben afgesproken.

Een burgercoöperatie is
alleen een alternatief als je
ook dorpskernenmag vergla-
zen. Anders wordt het te
duur.’
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❛❛‘Wijdenkendateen
aantalgebieden
helemaalgeensnel
internetkrijgt’

Hoogleraar Dirk Strijker van de
Rijksuniversiteit Groningen.

Glasvezelinitiatieven in Nederland
Nederland telt ongeveer 137 burgerinitiatieven die glasvezel aan
willen leggen in afgelegen gebieden.
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