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INTENTIEVERKTARING

SNEt INTERNET in het BU¡TENGEBIED van de PROVINCIE I-IMBURG

14 septembe¡ 2O16

ONDERGETEKENDEN:

de publiekrechtelijke rechtspersoon de PROVINCIE LIMBURG. zetelende te (6229 GA) Maastricht, aan
de Limburglaan 10, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde H. Teunissen, die
handelt ter uiWoering van het besluit van gedeputeerde staten d.d. 19 juli 2016, hierna te noemen:
Provincie Limburg

Gemeente Nederweert Wethouder
Gemeente Leudal Wethouder
Gemeente Peel en Maas Wethouder
Gemeente Maasgouw Wethouder
Gemeente Weert Wethouder
Gemeente Venlo Wethouder
ClFl Directeur M. Admiraal
LLTB2 Voorzitter J. Zuidam

LWV3 Voorzitter L. Faassen

VKKL4 Voorzitter R. Janssen

MKB Limburg Voorzitter M. princen

Hierna gezamenlijk te noemen: 'partijen'

1 CIF staat voor Commun¡catie lnfrastructuur Fonds
2 LLTB staat voor Limburgse Land- en Tuinbouw Bond
3 LWV staat voor Limburgse Werkgevers Veren¡ging
a VKKL staat voor Vereniging van Kle¡ne Kernen in Limburg
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Overwegende dat:

13.950 percelen in de provincie Limburg momenteel niet de beschikking hebben over

een hoogwaardige ínternetverbinding (NGA, minimaal 30 Mb/s)s;

het voor commerciële marktpartijen niet of minder aantrekkelijk is om dit gebied te

ontsluiten in verband met de hoge aanlegkosten;

hoogwaardige internetverbindingen een steeds belangrijkere infrastructuur zijn voor de

economie, zorg, onderwijs en recreatie;

het ontbreken van een hoogwaardige internetverbinding voor deze 13.950 percelen

daarom als probleem gezien wordt;

het voor marktpartijen aantrekkelijk gemaakt moet worden om te investeren in de

aanleg van hoogwaardige internetverbindingen;

gebleken is dat marktpartijen zoals CIF bereid zijn tot aanleg indien er voldoende

belangstelling blijkt uit een pre-competit¡eve vraagbundeling en de hoge aanlegkosten

worden verminderd door het wegnemen van aanlegdrempels bij gemeenten;

er binnen de Provincie Limburg meerdere initiatieven ten behoeve van de realisatie van

snel internet actief zijn;

deze initiatieven om een goede onderlinge afstemming vragen waarbij verschillende

faseringen en snelheden mogelijk moeten zijn;

intergemeentelijke samenwerking de te hanteren werkwijze is om realisatie van snel

internet in gemeentegrens overstijgende clusters (2.500 - 4.000 aansluitingen bij

marktaanpak) te verwezenlijken;

Komen overeen dat:

Ondertekenende partijen van deze intentieverklaring binnen hun mogelijkheden inspanningen zullen

verrichten om glasvezelverbindingen aan te leggen voor mensen in de buitengebieden van Limburg, in dit
geval specifiek de Noordwestelijke gemeenten, die op geen enkele manier zijn verbonden met een

toekomstvaste snelle internetverbinding zodat die gebieden versneld worden ontsloten. Partijen beogen

met deze intentieverklaring niet om in rechte afdwingbare rechten en verplichtingen in het leven te

roepen. Partijen spreken de intentie uit dat zij binnen hun wettelijke en bestuurlijke bevoegdheden waar

mogelijk een intermediaire, faciliterende en voorwaardenscheppende rol willen vervullen om de

buitengebieden van gemeenten binnen de Provincie Limburg die op geen enkele manier verbonden zijn

met een toekomstbestendige snelle internetverbinding te ontsluiten.

Ondertekende partiien spreken de volgende intenties uit:

1 DOETSTELIING:

ln het coalitieakkoord 20L5-2079 van de Provincie Limburg is een paragraaf opgenomen over de Digitale

Samenleving en de rol die daarin is weggelegd voor Snel lnternet in de buitengebieden van de Limburgse

provincie6. Snel internet in die moeilijk ontsluitbare gebieden is noodzakelijk voor de leefbaarheid, de

economische ontwikkeling en het aangehaakt blijven bij technologische ontwikkelingen zoals e-health en

onderwijs op afstand. Partijen in de Noordwestelijke gemeenten van Limburg willen de handen

ineenslaan om deze ambitie waar te maken en de uitrol van glasvezel in deze gemeenten te versnellen.

De gemeenschappelijke kaders en afspraken daarover zijn in deze

intentieverkla ri ng vastgelegd.

5 Verkenn¡nB witte gebieden Prov¡nc¡e L¡mburg, Dialogic, 31 maart 201.5. Definitie'w¡t geb¡ed': het betreft een Beb¡ed dat op geen enkele man¡er een

vaste toekomstvaste ICT-infrastructuur tot z¡jn beschikking heeft.
6 Behandeling plan van aanpak "Snel lnternet in het buitengebied", d.d. Commissievergader¡ng FEB, 24 juni 201"6
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INZET PARTIJEN

1.1 Onderlinge samenwerking opzoeken

ln het kader van deze intentieverklaring komen partijen overeen dat de Provincíe Limburg zorgt voor een

verdere verdieping van de beoogde ICT-|nfrastructuur in de gemeenten die deze intentieverklaring
ondertekenen teneinde een of meerdere marktpartijen een inzicht te verschaffen in de haalbaarheid van

de aanleg van glasvezel in deze gemeenten. Het CIF draagt daarna zorg voor de pre-competítieve

vraagbundeling in nauwe samenwerking met de gemeenten die deze intentieverklaring ondertekenen. De

gemeenten die deze intentieverklaring ondertekenen zullen nauw met elkaar in verbinding staan en

uitvoering geven aan het bepaalde in de paragrafen 1.2 en 1.3.

1.2 Een pre-competitieve vraagbundelingT uitvoeren
De pre-competitieve vraagbundeling kent in ieder geval de volgende uitgangspunten:
. Bij de vraagbundeling worden nog geen exacte prijzen of abonnementen gecommuniceerd;
o Eíndgebruikers worden in de vraagbundeling gevraagd een intentieverklaring te ondertekenen

om hun interesse te bekrachtigen;

¡ De vraagbundeling richt zich enkel op de witte percelen;

¡ De vraagbundeling start in de gemeenten die deze intentieverklaring ondertekenen;
o De vraagbundeling wordt uitgevoerd door CIF in nauwe samenwerking met de gemeenten die

deze intentieverklaring hebben ondertekend.

1.3 De drempels voor de aanleg van infrastructuur ten behoeve van hoogwaardig internet
minimaliseren

De drempels voor de aanleg van infrastructuur zijn van velerlei aard, maar van de gemeenten die deze

intentieverklaring hebben ondertekend, wordt in ieder geval verwacht dat zij zich voor de volgende
punten maximaal inspannen:

¡ Het niet verrekenen van legesvergoedingen op basis van graaflengtes;
o Herstel en onderhoud van werkzaamheden verantwoordelijkheid laten zijn van de aanbieder;
o Waar mogelijk een graafdiepte op minder dan 60 centimeter toe te staan;
¡ Het faciliteren van locaties waar gewerkt wordt aan cruciale elementen in het netwerk (zoals

bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van toezichthouders).

L.4 Een voorkeursstrategie hanteren om met een marktpart¡¡ tot goede afspraken te komen over
de aanleg

Ervaringen in verschillende delen van Nederland in het recente verleden hebben geleerd dat de realisatie

van snel internet in buitengebieden met marktpartijen, zoals het ClF, het meest kansrijk is. De realisatie
via netwerk-coöperaties blijft als alternatieve mogelijkheid in beeld en zal indien een dergelijk initiatief
zich voordoet binnen de provinciale overheíd beoordeeld worden op de financieringsmogelijkheden.

2 Duur intentieverklaring

Deze intent¡everklaring wordt afgesloten voor de periode van 30 juli 20L6 tot in beginsel 3L december
20t9,tenzij partijen vóór t januari 2020 besluiten de in deze intentieverklaringvastgelegde intenties ook
ná 31 december 2019 te laten gelden. ln dat geval geldt deze intentieverklaring voor onbepaalde tijd.

3 Wijziging

lndien zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot de uitvoering van deze

intentieverklaring treden partijen met elkaar in overleg om te bezien in hoeverre de inhoud van deze

intentieverklaríng aanpassing behoeft.

7 Pre-competit¡eve vraagbundeling: het betreft h¡er een vraagbundelingstraject om de belangstell¡ng van de bewoners b¡nnen een bepaald gebied voor
de aanleg van glasvezel te meten voor het afnemen van een abonnement op de nieuwe ¡nfrastructuur.
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