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Bewoners buitengebied Putten ontvangen voorstel glasvezel 
 

De bewoners van het buitengebied van Putten, die via de website hebben aangegeven belangstelling 

te hebben voor glasvezel, hebben in de afgelopen week een indicatie van de kosten voor aansluiting 

gekregen. 

 

De initiatiefgroep glasvezel buitengebied Putten heeft zich, na het aanvankelijk ‘nee’ van augustus 

2011, ingezet om meer duidelijkheid te krijgen in de kosten van de aanleg van glasvezel in het 

buitengebied van Putten. Er is contact geweest met een aanbieder van een netwerk in eigendom van 

de bewoners, waarover aanbieders van internet, telefonie en televisie hun diensten kunnen leveren. 

Het betreft hier OpenNet, een Zweeds model, waarbij de leden eigenaar van het netwerk zijn en 

blijven. Daarnaast is er contact geweest met Reggefiber over hoe een glasvezelnetwerk via hen in het 

buitengebied gerealiseerd kan worden. Bij deze opties blijft Reggefiber eigenaar van het netwerk. 

 

Alhoewel alle opties nog open zijn, vooralsnog lijken de mogelijkheden via Reggefiber het meest 

interessant, omdat Reggefiber als eigenaar wil investeren in het glasvezelnetwerk. Een 

glasvezelnetwerk in het buitengebied van Putten is echter niet haalbaar zonder financiële bijdrage 

van de bewoners. De investering per aansluiting is zodanig hoog, dat een commerciële organisatie 

dat niet alleen wil betalen. En vooralsnog is er bij overheden nog geen bereidheid om bij te dragen in 

de aanleg van een glasvezel netwerk in het buitengebied van Putten.  

 

Het uitgangspunt is de aanleg van een glasvezelnetwerk in het hele buitengebied van Putten, 

uitgaande van 1800 woningen waarvan 60% moet meedoen. Recreatieobjecten zijn in deze 

berekening niet meegeteld. De financiering van de bijdrage van de bewoners kan geregeld worden 

door een coöperatie van bewoners, waarvan iedere deelnemer lid moet worden. Deze coöperatie zal 

geld lenen om de aanleg te betalen. De bewoners betalen de kosten aan de coöperatie. De kosten 

kunnen in één keer worden voldaan of door middel van tien jaar lang een bepaald bedrag per 

maand.  

 

De hoogte van een eenmalige bijdrage zal ongeveer €4.500, per aansluiting zijn. De hoogte van een 

maandelijkse bijdrage zal tussen de € 40, en € 50, per maand liggen, voor een termijn van tien jaar.  

De genoemde bedragen komen bovenop een abonnement bij een provider zoals KPN, Solcon of 

Kliksafe. De kosten van een abonnement voor internet, telefonie en televisie via glasvezel zijn vanaf 

ongeveer € 50,00 per maand.  

 

Een hoger percentage deelnemers zal de kosten behoorlijk drukken. Bij een deelnamepercentage van 

80% zullen de maandelijkse kosten met ruim € 10, per maand dalen. Ook het eventueel aansluiten 

van recreatieobjecten verlaagd de kosten per aansluiting. Er is ook onderzocht of het aansluiten van 

slechts een deel van het buitengebied voordeliger is. Dat is wel het geval; de eenmalige bijdrage zal 

dan rond de € 1.000, lager zijn; de maandelijkse bijdrage ongeveer € 10, lager. 

 

De bewoners van het buitengebied hebben de gelegenheid om op de website van de initiatiefgroep 

te reageren op dit voorstel. Een aantal van hun reacties kunt u vinden op onze website 

www.glasvezelbuitengebied.nl onder het item FAQ. We hopen binnenkort daar ook antwoorden op 

vragen van de bewoners te plaatsen.  

 

De komende periode zal de initiatiefgroep zich richten op het zoeken naar extra financiële middelen 

om de benodigde bijdrage van de bewoners naar beneden aangepast te krijgen.  


