
Aansluiting in buitengebied op glasvezel kost 
eenmalig 500 euro 

 

Op 3 maart ligt de vraag voor aan de gemeenteraad van Berkelland of zij mee gaan 
doen met de glasvezelmaatschappij Achterhoek BV. Deze glasvezelmaatschappij 
gaat de aanleg en exploitatie van het breedbandnetwerk in het buitengebied 
verzorgen. Ook is nu bekend dat de aansluiting op glasvezel in het buitengebied 
voor de inwoners eenmalig 500 euro gaat kosten. Daarnaast betalen inwoners 
afhankelijk van hun pakketkeuze een abonnementstarief aan de provider. 

Naast Berkelland doen ook de provincie en negen Achterhoekse gemeenten mee in de 
glasvezelmaatschappij. Berkelland brengt bijna 6 miljoen euro in om het buitengebied 
aangesloten te krijgen. Hierover neemt de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 maart 
2015 een besluit. Met de aanleg van het netwerk in alle gemeenten is in totaal een 
bedrag van bijna 70 miljoen euro gemoeid. 

Aanleg in witte gebieden 
In grote delen van het buitengebied blijkt aanleg van glasvezel voor marktpartijen 
commercieel niet interessant. In Berkelland gaat het om bijna 4.000 adressen, het 
zogenaamde ‘witte gebied’. Dit zijn adressen waar nog geen enkele 
breedbandvoorziening ligt. Hier ligt alleen nog maar een ‘koperdraadje’ voor de 
telefoonverbinding. Een snelle internetverbinding is voor de leefbaarheid in het 
buitengebied belangrijk.  

Perspectief voor grijze gebieden 
De adressen in het buitengebied waar wel een coax-kabel ligt - zogenoemde grijze 
gebieden - kunnen nu geen gebruik maken van de aanleg in het buitengebied. Europese 
regelgeving staat niet toe dat de overheid hieraan meewerkt. Berkelland heeft wel 
bedongen, dat het glasvezelnetwerk dat nu aangelegd gaat worden, voldoet aan de eisen 
om het grijze gebied aan te koppelen of het netwerk op termijn te kunnen verkopen aan 
marktpartijen. De verwachting is dat aanleg in de witte gebieden een vliegwieleffect voor 
de grijze gebieden heeft.  

Aanmelden voor aansluiting  



Bewoners van de 4.000 adressen die in aanmerking komen om mee te doen aan dit 
project ontvangen hierover begin maart een brief met een uitgebreide toelichting. De 
aanleg van het glasvezelnetwerk gaat pas door als 50% van de bewoners deelneemt.  
 
Meer informatie 
Wilt u meer weten over de aanleg van glasvezel in het buitengebied, neem dan contact 
op met mevrouw Ellen Dijkman, projectleider glasvezel van de gemeente Berkelland, 
telefoon 0545-250 250 of via e-mail, e.dijkman@gemeenteberkelland.nl. 


