
Glasvezel in Buren voor iedereen die wil
 
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 december heeft de gemeenteraad 
van Buren met grote meerderheid een besluit genomen over het aanleggen van 
een glasvezelnetwerk. Het doel is dat onze mooie plattelandsgemeente in het 
geheel wordt aangesloten: glasvezel voor iedere inwoner die dit wil. De raad 
heeft besloten niet voor eigen rekening en risico een netwerk aan te leggen, 
maar gaat dit doen met een marktpartij.

Regio Rivierenland
Vanaf 2014 hebben 10 samenwerkende gemeenten in de Regio Rivierenland zich 
ingespannen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Hiervoor is 
begin 2018 toestemming gekomen vanuit de Europese Unie. De voorwaarden die aan de 
aanleg van dit netwerk zijn gesteld zorgen er helaas voor dat dit geen passende 
oplossing is voor de gemeente Buren. De 10 samenwerkende gemeenten mogen alleen 
inwoners uit het buitengebied met een koperdraad-aansluiting aansluiten op glasvezel. In
totaal biedt het regiovoorstel een oplossing voor iets meer dan 10% van alle adressen in 
Rivierenland. Voor de gemeente Buren betekent dit dat veel inwoners die nu een coax-
kabel hebben, ook in het buitengebied, niet kunnen worden aangesloten. 
   
Glasvezel in Buren voor iedereen die wil
De gemeenteraad vertegenwoordigt álle inwoners van Buren. Het doel van de raad is dat 
digitale bereikbaarheid voor alle inwoners wordt verbeterd. Dat is belangrijk voor de 
economische en maatschappelijke ontwikkeling van Buren. Het is in deze tijd 
noodzakelijk om de beschikking te hebben over een snelle internetverbinding, zowel voor
ondernemers als voor huishoudens in het buitengebied en in de kernen.

Met het raadsbesluit kiest de raad voor de belangen van alle inwoners die nog niet de 
beschikking hebben over zo’n snelle verbinding. De fracties van Gemeentebelangen, 
VVD, PVDA, PCG en PvdD zijn het samen eens dat de aanleg van een glasvezelnetwerk
niet alleen voor inwoners van het buitengebied met een koperdraad-aansluiting 
beschikbaar moet komen, maar voor iedereen die nog over een coax- of andere 
aansluiting beschikt. 

Vraagbundeling
Er is wel wat veranderd sinds de 10 gemeenten in 2014 starten. Toen was geen 
marktpartij bereid glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Inmiddels is dit anders en
zijn er meerdere partijen die glasvezel aanleggen in meer dan 100 gemeenten in 
Nederland. Buren kiest nu ook voor deze weg. Deze zomer heeft zich al een marktpartij 
gemeld die een aanbod heeft gedaan waardoor het voor iedereen in Buren, ook in de 
kernen, mogelijk wordt om van glasvezel gebruik te maken.

De Raad heeft ervoor gekozen om met een marktpartij zo snel mogelijk met de 
vraagbundeling te gaan starten zodat het glasvezelnetwerk ook snel aangelegd kan 
worden. De vraagbundeling is een belangrijk toets moment: is er op dit moment in onze 
gemeente voldoende belangstelling onder inwoners voor glasvezel? Onze inwoners 
krijgen dus zelf een stem: is er voldoende interesse dan zal de aanleg al in 2019 starten!

Om het overstappen op glasvezel zo aantrekkelijk mogelijk te maken, roept de raad op 
om dit netwerk beschikbaar te stellen voor alle telecom- en zorgaanbieders die hiervan 
gebruik willen maken. Op deze wijze komt er een ruime keuze aan abonnementen 
beschikbaar voor de inwoners van Buren.

Schoenmaker, hou je bij je leest …
De raad van de gemeente Buren is voor aanleg van een glasvezelnetwerk. De gemeente 
heeft onvoldoende kennis van telecom voor een dergelijk grootschalig project. Als de 
gemeente zelf een netwerk aanlegt investeren we bijna € 11 miljoen maar sluiten we 



slechts 10% van alle adressen aan. Vallen de inkomsten tegen, dan betalen álle (100%) 
inwoners van Buren mee aan de verliezen.

De raad is daarom van mening dat het eigendom en beheer van een glasvezelnetwerk 
niet bij de 10 gemeenten moet liggen maar bij een commerciële marktpartij met ervaring
en verstand van zaken.

De rijksoverheid is deze zomer het Actieplan Digitale Connectiviteit gestart. Het doel is 
om in 2024 op alle adressen een internetsnelheid van minimaal 100mpbs mogelijk te 
maken. Aan gemeenten en provincies wordt gevraagd om niet het voortouw te nemen, 
maar juist een ondersteunende rol te vervullen. De overheid vindt dat de voortrekkersrol 
met name is weggelegd voor marktpartijen.

De raad van Buren is voorstander van deze aanpak. De raad wil dan ook dat de 
gemeente een ondersteunende rol vervult door actief te communiceren over het aanbod, 
zodat dit voor alle inwoners duidelijk is. De raad wil zo de aanleg van een 
glasvezelnetwerk voor iedereen die glasvezel wil in onze gemeente garanderen.

Samen naar een goede en betaalbare digitale bereikbaarheid in de gemeente 
Buren!
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