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Geachte heer, mevrouw
Inleiding: ‘’Heel Gelderland digitaal’’
Bedrijven en bewoners in het buitengebied van Gelderland lopen in toenemende mate aan tegen de
grenzen van hun internetverbinding. Marktpartijen willen, zo blijkt, niet als enige investeren in deze
gebieden vanwege het lagere rendement en de veel langere terugverdientijden (circa drie keer zo lang).
In sommige gevallen willen zij wel investeren als de overheid, burgers of bedrijven een bijdrage willen
leveren.
De Provincie Gelderland heeft als doelstelling om uiterlijk in 2019 “heel Gelderland digitaal bereikbaar” te
hebben. De provincie gaat er van uit dat een model van een Publiek Private Samenwerking (PPS), waarbij
gemeenten samen met de provincie en één of meerdere marktpartijen investeert in de aanleg, het best
past bij het doel om een open, toegankelijk en snel breedbandnetwerk tegen zo laag mogelijke kosten aan
te leggen in de zogenaamde witte gebieden. Witte gebieden zijn de niet aangesloten, landelijke gebieden
waar de komende jaren ook geen aanleg van breedband door marktpartijen is te verwachten. Alleen in
deze witte gebieden mag enige vorm van staatssteun plaatsvinden.
Voor de aanleg van breedband in de landelijke gebieden van de provincie is in het Provinciale
Coalitieakkoord 2015-2019 ondersteunende financiering van in totaal €70 miljoen gereserveerd. In maart
van dit jaar heeft de provincie de Regio FoodValley gevraagd om als Gelderse FoodValley gemeenten mee
te willen werken aan het mogelijk maken van de ontwikkeling van breedband voor het buitengebied. Het
project bestaat uit twee delen; de onderzoeksfase met de inventarisatie van potentiële aansluitingen en
de uitvoeringsfase met de realisering van de aansluitingen.
Financiering van het project
Zoals hiervoor aangegeven zal de geplande aanleg, met ondersteunende financiering van de provincie, zal
alleen voor de witte gebieden zijn. Op basis van een eerste inschatting van het aantal aansluitingen in de
witte gebieden is voor de diverse gemeenten een financiële verdeling berekend voor de bijdragen per
Gelderse gemeente aan de eerste (onderzoeks)fase. Financiering van de eerste (onderzoeks)fase en de
daadwerkelijke uitvoering (de aanleg) vindt gescheiden plaats.
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Maximaal de helft van de aanlegkosten zal door de provincie worden gefinancierd. Voor financiering van
de andere helft staat de regio FoodValley aan de lat. Financiering kan dan door de gemeenten zelf
plaatsvinden of tezamen met een commerciële partij.

Passend in beleid Wageningen.
De voorziene aanleg van breedband in de buitengebieden van de Regio FoodValley past in het lopende
beleid van de gemeente Wageningen, en wel in meerdere programma’s, namelijk in de programma’s
‘Economie’, ‘Bereikbaarheid’, ‘Milieu/Duurzaamheid’ en ‘Wonen’.

Economie: de aanleg van breedband in Wageningen leidt tot kwalitatief betere werklocaties
(bedrijventerreinen en thuiswerken) en dus ook tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor
bedrijven en instellingen (kennisintensief, bijvoorbeeld in de (Agro)Food en/of Life Sciences of
reguliere bedrijven), voor zowel bestaande bedrijven als nieuwe (incl. start-ups). Het meeste profijt
zullen de aanwezige boerenbedrijven hebben. Aanleg van breedband in buitengebied vergroot tevens
de kwaliteit van de verblijfsruimte voor de bezoekers (recreatie en toerisme) van Wageningen.

Bereikbaarheid en Milieu (Duurzaamheid): het stimuleren van duurzame mobiliteit, namelijk
aanleg breedband levert een bijdrage aan de duurzame doelstellingen van Wageningen omdat het
onnodige mobiliteit voorkomt.

Wonen: breedband en snel internet worden steeds belangrijker voor thuiswerkers (beroepsmatig)
en huishoudens (woongenot).
Wat betekent dit voor Wageningen?
Wageningen heeft een zeer beperkt buitengebied. Volgens de eerder genoemde (ruwe) indicatieve
inventarisatie zou Wageningen niet over potentiële aansluitingen beschikken. Wageningen betaalt dan
ook niet mee aan de onderzoeksfase. Uit dit nadere (fijnere) onderzoek dat nu gestart wordt en waarbij
ook onderzoek in Wageningen wordt gedaan zou kunnen blijken dat er wel sprake is van potentiële
aansluitingen. Indien gewenst kan de gemeente Wageningen dan in het project ‘Aanleg Breedband
Gelderse gemeenten’ verder participeren.
Na de onderzoeksfase zullen wij een besluit nemen of Wageningen zal aansluiten bij het tweede deel van
het project en zullen wij u nader informeren.
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De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.

