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Glasvezel van burger tot overheid 

De initiatiefgroep die zich inzet voor glasvezel in het buitengebied van Putten heeft een, voor 

Nederland, uniek overleg gehad. Het is de initiatiefgroep gelukt de landelijke overheid (Economische 

Zaken), de provincie Gelderland (Economische Zaken), de gemeente Putten (wethouder Economische 

Zaken), Reggefiber (glasvezel netwerken) en Jelcer (glasvezel door riolering) gezamenlijk het 

probleem “glasvezel in buitengebieden” te laten bespreken. 

Donderdag 21 maart 2013 hebben genoemde partijen in de vergaderlocatie “Poldergoed” in het 

buitengebied van Putten overleg gehad over de problemen die de initiatiefgroep ondervindt bij 

inspanningen om betaalbaar glasvezel in het buitengebied van Putten te realiseren.  

Aanleiding voor deze bijeenkomst was het antwoord van minister Kamp van Economische Zaken op 

kamervragen over breedband in Nederland. Omdat de initiatiefgroep constateerde dat de minister 

zich op onvolledige feiten baseerde heeft men gemeend om minister Kamp uit te nodigen voor een 

goed gesprek. Twee ambtenaren van ministerie Economische zaken zijn uit naam van minister Kamp 

op de uitnodiging ingegaan. 

De initiatiefgroep, nog steeds op zoek naar mogelijkheden voor betaalbaar glasvezel in 

buitengebieden, heeft allereerst de bezorgdheid uitgesproken over het feit dat de minister 

onderzoeksresultaten hanteert die naar mening van de initiatiefgroep onjuist zijn.  Volgens de 

initiatiefgroep staan er in het rapport “Marktrapportage Elektronische Communicatie” (TNO 2012 

R10375) veel onvolkomenheden over de huidige breedband situatie met de daarbij genoemde 

dekking en datasnelheden. De rapportage van het TNO geeft een veel te rooskleurig beeld van het 

huidige breedband. De rapportage komt in ieder geval totaal niet overeen met de feiten waarmee de 

initiatiefgroep telkens wordt geconfronteerd. De in het rapport gehanteerde definitie van breedband 

(snelheid vanaf 256Kbps) is niet meer van deze tijd.  

Ook gaf de initiatief groep heel duidelijk aan dat het voor een burgerinitiatief alleen bijna niet te 

doen is betaalbaar glasvezel in buitengebieden te realiseren. Steun van overheid acht de 

initiatiefgroep noodzakelijk. Zowel financieel alsook organisatorisch. Daarnaast is de initiatiefgroep er 

zich van bewust dat “buiten” wonen een meebetalen in de kosten met zich meebrengt. 

Vanuit Economische Zaken wordt aangegeven dat er vanuit de landelijke overheid sowieso geen geld 

beschikbaar is voor de aanleg van glasvezel. Alleen vanuit de provincie kan eventueel via leningen 

bijgedragen worden. Het is alle aanwezigen duidelijk dat goede verbindingen pure noodzaak zijn voor 

een stevige en op de toekomst voorbereidde economie. De landelijke en provinciale overheid werken 

op dit moment samen om voor het probleem breedband in buitengebieden een oplossing te vinden.  

Vanuit de overheid wordt op de mogelijkheden van draadloze technieken en satellietverbindingen 

gewezen. De initiatiefgroep reageert dat deze technieken in enkele gebieden tijdelijk voor een 

oplossing kunnen zorgen maar dat deze techniek over het algemeen meer nadelen dan voordelen 



heeft. De Veluwe heeft veel hoge bomen die voor draadloze technieken funest zijn. Vooral voor 

gezondheidsproblemen op langere termijn wordt gevreesd (kortgolvige energie met magnetron 

effecten). 

Na een 1 ½ uur durend gesprek werd het overleg afgesloten. Alle gesprekspartijen hebben deze 

gespreksronde als zeer opbouwend en positief ervaren. De ambtenaren van Economische Zaken 

hebben een helderder beeld van het gevecht om glasvezel in ons buitengebied gekregen en zullen 

met die wetenschap zeker wat gaan doen. 

Voor meer informatie over glasvezel in de buitengebieden van Putten (en natuurlijk de rest van 

Nederland) vindt u op www.glasvezelbuitengebied.nl. 
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