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Beantwoording vraag RTG B&F 6-10-2014 en realisatie breedband
buitengebied Aalten

Aanleiding
1. In het op 25 april 2012 overeengekomen Regiocontract met de Provincie Gelderland is het
Programma Stad en Regio 2012-2015 opgenomen. In dit programma worden onder andere
doelen gesteld ten aanzien van de realisatie van een regiodekkend glasvezelnetwerk in de
Achterhoek (Achterhoek Programma: Slim en snelverbinden 3- Aanleg breedband).
De provincie heeft ter bevordering van de realisatie van een glasvezelnetwerk 35 miljoen voor
geheel Gelderland beschikbaar gesteld. Het voorstel omvat meer dan alleen de Achterhoek,
maar uitgangspunt van de provincie is : ‘te beginnen in de Achterhoek’. Deze gelden moeten
wel terugverdienend zijn. De provincie was voorstander van een Publiek-private
samenwerkingsconstructie (PPS). Hiervoor hebben zij dit jaar een uitvraag gedaan bij
marktpartijen en een vervolgprocedure opgestart.
2. Beantwoording vraag tijdens RTG B&F d.d. 6 oktober m.b.t. het beschikbaar stellen van een
krediet voor breedband.
Inhoud mededeling
Ad 1.
De enige gegadigde voor het PPS-partnerschap heeft zich terug getrokken uit de onderhandelingen om
te komen tot een aanbieding aan de provincie voor een partnerschap in de PPS breedband. De
gegadigde wilde geen (intensieve) samenwerking met de provincie, geen gezamenlijk
aandeelhouderschap, geen gelijkwaardigheid/partnerschap en geen gelijke zeggenschap.
De provincie heeft vervolgens een 2e model van een publieke investeringsmaatschappij beschreven.
Deze publieke investeringsmaatschappij wordt momenteel nader uitgewerkt met de acht
regiogemeenten in de Achterhoek, Lochem en Doesburg. Samen met de provincie zijn we intensief in
een constructief overleg voor de vormgeving van deze investeringsmaatschappij.
U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.

Ad 2.
Tijdens de behandeling in de RTG B&F op 7 oktober is m.b.t. het beschikbaar stellen van een krediet
voor breedband de volgende vraag gekomen:
Het restant van het benodigde bedrag groot € 21.000, wordt in 2015 gedekt uit de algemene reserve.
Waarom is dit niet in de begroting 2015 opgenomen?
Antw. De voorbereiding en behandeling van de begroting was al afgesloten voordat bekend werd wat
het benodigde bedrag was.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
-De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
--

