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Glasvezel: 
de stand van zaken

Geschiedenis - I 

• Juli 2014: Provincie Gelderland – Motie M 25, 
Omgevingsvisie – breedband internet.

• November 2014: Provincie + 10 gemeenten –
eigen breedbandbedrijf.

• Maart 2015: Oude IJsselstreek Raad – beslist 
over de deelname en de garantstelling

• April/mei 2015: discussie met de EU in Brussel

• Juni 2015: provincie en gemeenten stoppen 
plan – risico’s te groot.

Glasvezel

Achterhoek BV
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Deelnemers Gemeenten
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Aalten
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Doetinchem

Doesburg

Bronckhorst

Zutphen

Lochem

Geschiedenis - II

• Maart 2016 – Investeringsmaatschappij CIF komt 
in beeld

• Maart/juli 2016 – Gemeenten convenanten 
ondertekenen met CIF over de aanleg van 
glasvezel

• Juli 2016 – vraagbundeling in Berkelland en 
Winterswijk is gelukt – glasvezel zal aangelegd 
worden

• September 2016 – CIF heeft de vraagbundeling 
in Aalten en Oost Gelre tot 2017 uitgesteld; 
geen duidelijkheid voor andere gemeenten.

• December 2016 – CIF: aanleg van glasvezel gaat
duurder worden

Vertraging
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Geschiedenis - III

• Januari 2017 –
• CIF: “kan voor september geen concrete informatie 

bieden, alleen dat de vraagbundeling in Aalten en Oost 
Gelre door gaat”

• Gemeenten: “geen duidelijkheid over planning en 
kosten van glasvezelaanleg in de Achterhoek!”

• Februari 2017 –
• CIF: “Glasvezelaansluiting voor alle 25.000 adressen 

naar verwachting in 2019 gereed.”

• CIF: “Vraagbundeling begint na de zomer in Aalten en 
Oost Gelre”. 

Deelnemers Gemeenten

Oost Gelre
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Zutphen

Lochem

?
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En nu?

• CIF gaat door met het aanleggen, echter heeft 
CIF gekozen voor een stapsgewijze aanpak, waar 
het kiest voor een volgend cluster van gebieden. 

• De laatste 7 gemeenten zijn bezig met 
formuleren van een plan om de markt te 
stimuleren.

Aanbod CIF is veranderd

• Was:
• 96% van de inwoners ontvangt een standaard aanbod, voor 

4% wordt een maatwerkoplossing geboden.

• Standard aanbod: Abonnement + network (€9,97 p.m.)

• Nu:
• Als u binnen de vraagbundelingsperiode een abonnement 

afsluit dan betaalt u géén aansluitkosten.

• Standard aanbod: Abonnement + netwerk

• Netwerk kost (afhankelijk op gebied).
• €12,50 - €15,- per maand

• €1600,- éénmalig (gelijk aan 10 jaar per maand)

• Na de deadline betaalt u eenmalig de werkelijke 
aansluitkosten van minimaal €995,-. CIF zal dan een 
offerte op maat doen.
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Abonnementen
Dienstaanbieders

Nu en de toekomst…

Tip: behoud uw satelliet schotel en ontvanger voor vrije te ontvangen tv-zenders

Nu Scenario 1 Scenario 2

Bellen: KPN Vast Bellen Fiber.nl All-in-One Light Solcon Alles-in-1 Start

Internet: KPN Internet Fiber.nl All-in-One Light Solcon Alles-in-1 Start

Internetsnelheid (in 

de praktijk)

5 Mbps (down) <1 Mbps

(up)

100 Mbps (down), 100 Mbps

(up)

150 Mbps (down) 150 Mbps

(up)

tv: Canal Digitaal Basis-HD Fiber.nl All-in-One Light Solcon Alles-in-1 Start

Aantal zenders in 

pakket: 41 35 (inc. 12 HD) 72 (inc. 12 HD)

Aantal 

Abonnementen: 2 (KPN + Canal Digitaal) 1 (Fiber.nl) 1 (Solcon)

Internet: €35,00

tv: €19,95

Alles-in-1: €44,95 €53,75

Vastrecht glasvezel: €12,50 €12,50

total €54.95 €57,45 € 66.25
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Kosten

• Kosten internet+TV+telefonie+vastrecht op glasvezel zijn 
hetzelfde als wat u nu voor schotel+adsl+telefonie
betaald, zelfde prijs, betere kwaliteit

€ 55,- p.m. € 57,50 p.m.

U mag kiezen…

Plan van de gemeenten

• De gemeenten in de regio zijn 
aan het onderzoeken of het 
leggen van een loze leiding kan 
en mag…

• Het plan is nog steeds in 
ontwikkeling
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Onze plan
(Oude Ijsselstreek op Glas)

• Wij blijven in contact en discussie met:
• De gemeente

• CIF

• Wij blijven positief over CIF. Dit is het meest 
kansrijk en zien graag dat zij de Oude IJsselstreek 
kiezen voor hun volgende project.

• Wij monitoren media en onderzoekbureaus over 
ontwikkelingen in snel internet en technologieën

• Wij geven onafhankelijk advies over snel internet 
in het buitengebied.


