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In onze vergadering van dinsdag 29 september 2020 hebben wij een besluit genomen over de 

aanleg van glasvezel in de (overige) kernen. Wij gaan met DELTA Fiber een 

samenwerkingsovereenkomst aan ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk in de 

kernen Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Renkum en Wolfheze. 

Hierbij lichten we u ons besluit en de achtergronden toe. 

 

Glasvezel in de gemeente Renkum 

Een goede digitale bereikbaarheid is voor nu en in de toekomst een belangrijke voorziening. In de 

afgelopen maanden, als gevolg van Covid-19, is het belang hiervan nog sterker benadrukt. Snel 

internet is een noodzakelijke basisvoorziening geworden om volwaardig mee te doen in de 

maatschappij. Een glasvezelverbinding is een snelle en toekomstbestendige breedbandverbinding 

en biedt zowel ondernemers als inwoners de mogelijkheid van snel internet. 

 

In 2016 is in de kern Oosterbeek door Reggefiber glasvezel aangelegd waardoor de inwoners van 

de kern Oosterbeek de mogelijkheid hebben gekregen om in plaats van internet via een coax 

aansluiting over te stappen op een snellere glasvezelverbinding. 

 

In 2019/2020 is in het buitengebied van de gemeente Renkum glasvezel aangelegd door Glasvezel 

Buitenaf en hebben de inwoners van het buitengebied de mogelijkheid gekregen om over te 

stappen van een koperdraadverbinding (via de ouderwetse telefoonkabel) naar een snelle 

verbinding via glasvezel. 

 

Voor een goede digitale bereikbaarheid streeft de gemeente naar 100% verglazing van haar 

gebied. Iedere inwoner moet de mogelijkheid krijgen om aangesloten te worden op een 

glasvezelverbinding. 
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In overleg met DELTA Fiber (opvolger van Glasvezel Buitenaf) is afgesproken om ook de overige 

kernen aan te sluiten op glasvezel. Samen met hen hebben we een samenwerkingsovereenkomst 

opgesteld. 

 

Wie is Deltafiber en wat doen ze? 

EQT Infrastructure is een Zweedse investeerder en investeert in glasvezelaansluitingen in het 

buitengebied. DELTA Fiber Nederland is eigendom van het Zweedse investeringsbedrijf EQT. De 

merken DELTA, Caiway, DELTA Fiber Netwerk en ZeelandNet behoren tot de onderneming. 

 

DELTA Fiber start met de aanleg van glasvezel indien een bepaald percentage van de adressen in 

een deelgebied, tijdens de vraagbundelingsperiode, een abonnement afsluit bij een van de 

dienstenaanbieders. Voor de kleinere kernen geldt een deelnamepercentage van 35% en in de 

grotere kernen Renkum en Doorwerth geldt een deelnamepercentage van 25%. 

 

Voor de vraagbundeling zullen ze alle huishoudens in de kernen van de gemeente benaderen waar 

nu nog geen glasvezel ligt, dat zijn de kernen Renkum, Heelsum, Heveadorp, Wolfheze en 

Doorwerth. Dit gebeurt in logische clusters, waarvan zij verwachten dat het de grootste kans op 

een succesvolle vraagbundeling zal opleveren. De clusters zijn Renkum/Heelsum en 

Doorwerth/Heveadorp/Wolfheze.  

In Oosterbeek is een aantal huishoudens binnen de bebouwde kom in 2016 niet door Reggifiber 

meegenomen in de aanleg van glasvezel. Met DELTA Fiber hebben we afgesproken om voor deze 

huishoudens een aparte vraagbundeling te organiseren in 2021. Hierover zullen we aparte 

afspraken maken met DELTA Fiber.  

 

Inwoners betalen geen aanlegkosten, alleen de abonnementskosten van de telecomaanbieder. Ze 

kunnen zelf een keuze maken uit een aantal telecomaanbieders die gebruik maken van het netwerk 

van DELTA fiber.  

Alleen de adressen die zich aangemeld hebben, zullen worden aangesloten. De overige adressen 

kunnen later alsnog aangesloten worden. Hier staan echter extra kosten tegenover (€650,- per 

adres). 

 

Samenwerkingsovereenkomst  

Eén van de randvoorwaarden van DELTA Fiber voor de aanleg van glasvezel in onze gemeente is 

dat DELTA Fiber en de gemeente Renkum een samenwerkingsovereenkomst afsluiten waarin een 

aantal aspecten ten aanzien van aanlegvoorwaarden, leges, degeneratie, toezicht etc. nader 

worden vastgelegd. In deze samenwerkingsovereenkomst staan afwijkingen van de geldende 

legesverordening. 

 

Legeskosten 

We hebben besloten af te wijken van de vastgestelde legestarieven.  

Op grond van de bij deze Legesverordening behorende tarieventabel zijn de leges voor het 

instemmingsbesluit € 316,85. Daar bovenop komt een lengte afhankelijke vermeerdering van € 

2,15 per strekkende meter. Die zou in dit geval neerkomen op € 223.024,-  

Zou onverkort aan € 2,15 per strekkende meter worden vastgehouden, dan zou dat ten eerste 

betekenen dat geen sprake meer is van kostenneutraliteit (de leges zouden de kosten ver te boven 

gaan), maar belangrijker is nog dat het voor DELTA Fiber financieel niet haalbaar / onrendabel is 

om een glasvezelnetwerk aan te leggen in de kernen en zij afzien van samenwerking. Voor kleinere 
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werken is een lengte afhankelijke toeslag van € 2,15 per strekkende meter alleszins redelijk, bij 

een werk van deze omvang is het verlagen van dit tarief te billijken. 

In 2016 heeft de gemeente voor de aanleg van glasvezel in de kern Oosterbeek ook afgeweken van 

de vastgestelde legestarieven en een lengte-afhankelijke legestarief van € 0,85 per strekkende 

meter gehanteerd. We hebben besloten om dit tarief ook te hanteren voor de aanleg van glasvezel 

in de overige kernen. 

We hebben hiervoor gebruik gemaakt van Artikel 231 van de Gemeentewet: Artikel 231 van de 

Gemeentewet biedt het college de mogelijkheid om gebruik te maken van de hardheidsclausule 

zoals opgenomen in artikel 63 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR): “Onze 

Minister (lees: het college) is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te 

komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet 

mochten voordoen.” 

 

Degeneratiekosten  

Voor het bepalen van de degeneratiekosten worden VNG richtlijnen toegepast.  

 

Perspectiefnota 

In de perspectiefnota hebben we voor de aanleg van glasvezel in de (overige) kernen een bedrag 

opgenomen van €60.000,-. In de onderhandelingen met DELTA Fiber is het ons gelukt om de 

aanleg van het glasvezelnetwerk kostenneutraal te kunnen laten uitvoeren. Het opgenomen bedrag 

in de perspectiefnota komt daarbij te vervallen.  

 

We hopen dat ook u tijdens de vraagbundeling een ambassadeur bent voor de aanleg van glasvezel 

in de kernen, waardoor er voldoende aanmeldingen zijn om over te gaan tot de daadwerkelijk 

aanleg van het glasvezelnetwerk in de (overige) kernen. 
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