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Samenvatting
CIF b.v. (Communication Infrastructure Fund) wil in het buitengebied van de
gemeente Ouder-Amstel een glasvezelnetwerk aanleggen. CIF heeft aangegeven
hiervoor een convenant te willen sluiten met de gemeente, waarin de
randvoorwaarden van CIF zijn opgenomen. Eén voorwaarde is dat de gemeente
instemt met een lager bedrag dan het bedrag dat de gemeente in rekening kan
brengen bij het verlenen van het instemmingsbesluit als CIF besluit het
glasvezelnetwerk daadwerkelijk te gaan aanleggen. Het college heeft het convenant
getekend onder voorbehoud van uw instemming met de vergoeding zoals opgenomen
in het convenant.

Wat is de voorgeschiedenis?
De gemeente is afhankelijk voor de uitrol van infrastructuur voor breedbandinternet
van externe partijen.
De gemeente is onlangs door CIF b.v. (Communication Infrastructure Fund) benaderd
met het voorstel om aan te sluiten op het onderzoek van CIF om in het buitengebied
van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht, onder bepaalde voorwaarden,
glasvezel aan te leggen. Het buitengebied van Ouder-Amstel grenst aan het
buitengebied in De Ronde Venen.
CIF is een beleggingsfonds in telecommunicatie-infrastructuur en datacenters. De
infrastructuur wordt vervolgens verhuurd aan bekende serviceproviders.

Wat is er aan de hand?
Voor de aanleg van telecommunicatienetwerken heeft de gemeente een gedoogplicht.
De Telecommunicatiewet biedt gemeenten wel de mogelijkheid om randvoorwaarden
te stellen en de werkzaamheden te coördineren. CIF wil deze randvoorwaarden in een
convenant vastleggen zodat daar op voorhand duidelijkheid over is. Met dit convenant
wil CIF voorkomen dat zij, bij het verlenen van het instemmingsbesluit dat de
gemeente afgeeft als CIF besluit het glasvezelnetwerk daadwerkelijk te gaan
aanleggen, met voorschriften wordt geconfronteerd die de exploitatie van het netwerk
mogelijk frustreren.
De gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen zijn onder dezelfde voorwaarden
een convenant aangegaan omdat na marktonderzoek bleek dat dit een reëel voorstel
is.
In het convenant is opgenomen dat de gemeente een vergoeding krijgt van € 22 per
aangesloten adres voor leges, herstel-, beheer- en degeneratiekosten en interne
coördinatie. Op basis van de legesverordening en de vigerende VNG richtlijn Tarieven
(graaf)werkzaamheden Telecom (voor herstel-, beheer- en degeneratiekosten) zou de
gemeente een hoger bedrag in rekening kunnen brengen.

Wat gaan we doen?
Wij stellen u voor in te stemmen met de vergoeding zoals in het convenant
opgenomen om de volgende redenen. De aanleg van snel internet in het buitengebied
is weinig rendabel voor marktpartijen. Om snel internet in het buitengebied mogelijk
te maken stelt CIF de voorwaarde dat gemeenten akkoord gaan met lagere
(leges)vergoedingen. Snel internet is tegenwoordig een belangrijke voorziening om
mee te kunnen doen in de maatschappij. Het zorgt voor sociale en maatschappelijke
participatie en versterkt het leef- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven en
draagt daarmee bij aan een gunstig effect op de (lokale) economie.
Ondertekening van het convenant is aan het college. Omwille van de voortgang en het
aansluiten op de initiatieven in De Ronde Venen en Stichtse Vecht is het convenant
reeds getekend onder voorbehoud van uw instemming met de vergoeding zoals
opgenomen in het convenant. Deze instemming is nodig omdat de vergoeding lager is
dan de in de verordening en de VNG richtlijn opgenomen bedragen.
Om hoeveel minder vergoeding het gaat is nu niet goed aan te geven, aangezien nu
nog niet bekend is om hoeveel aansluitingen het gaat en wat de totale tracélengte
wordt van het glasvezelnetwerk.
Dit schept geen ongewenst precedent. Mocht zich al een andere partij met een nieuw
initiatief melden dat vergelijkbaar is met dit initiatief, dan zal de gemeente hooguit
gehouden zijn ook met die partij te onderhandelen over een convenant.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De gemeente volgt de initiatieven van de markt voor breedbandinternet en CIF heeft
zich als enige gemeld met een initiatief.
Niet instemmen met de vergoeding van € 22 per aangesloten adres voor leges,
herstel-, beheer- en degeneratiekosten en interne coördinatie zou betekenen dat CIF
haar exploitatie niet rond krijgt, het convenant niet tot stand komt en dat CIF zich met
de vraagbundeling1 beperkt tot het buitengebied van de gemeenten De Ronde Venen
en Stichtse Vecht.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Aangezien wordt afgeweken van de legesverordening en de vigerende VNG richtlijn
Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom (voor herstel-, beheer- en
degeneratiekosten), wordt uw instemming gevraagd.
Gelet op de planning van CIF voor de vraagbundeling en het aansluiten op de
initiatieven in De Ronde Venen en Stichtse Vecht is het gewenst dat in december van
dit jaar uw besluitvorming over dit onderwerp bekend is.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De afspraken die zijn gemaakt met CIF, waaronder de vergoeding per aangesloten
adres, zijn opgenomen in een convenant.

Wat is het vervolg?
Na uw instemming komt het convenant met de randvoorwaarden tussen CIF en het
college tot stand.
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,
de burgemeester,

1

De activiteiten die door CIF worden uitgevoerd teneinde minimaal 50% abonnementen te verkopen.
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