In overleg met de ambassadeurs hebben we de nieuwsbrief ook verzonden aan degenen die een abonnement
hebben afgesloten maar niet geabonneerd zijn op de nieuwsbrief. Daarom kan het zijn dat u nu voor het eerst
een nieuwsbrief ontvangt. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden via de unsubscribe
knop onderaan de pagina.
Snel duidelijkheid over de aanleg van glasvezel in Westerveld

In onze nieuwsbrief van 9 oktober hebben we u laten weten dat wij vier scenario’s
onderzochten voor het aanleggen van glasvezel in Westerveld. Het beste scenario
leek de samenwerking met Rendo/CIF onder de naam Glasvezelbuitenaf. We
hebben dan ook een aantal oriënterende gesprekken gevoerd met Rendo/CIF. Het
resultaat van deze gesprekken was dat WOG feitelijk zou ophouden te bestaan en
dat de ambassadeurs hun werkzaamheden voor Glasvezelbuitenaf zouden
uitvoeren.
Het bestuur van WOG oordeelde dat deze keuze voorgelegd moest worden aan de
ambassadeurs, als vertegenwoordiging van de bewoners.
De voorgelegde scenario’s waren als volgt:
1) WOG werkt samen met Rendo/CIF onder de naam Glasvezelbuitenaf
Dit scenario had de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

De aanleg beperkt zich tot de gebieden waar Ziggo niet aanbiedt
Minimaal 50% van de bewoners in het gebied moet een abonnement nemen
Alleen panden met abonnement worden aangesloten
Het netwerk is eigendom van Glasvezelbuitenaf waarop meerdere Internet Service Providers hun
diensten aanbieden (KPN niet)
WOG houdt op te bestaan
De ambassadeurs worden aangestuurd door Glasvezelbuitenaf
Rendo is een NV, CIF is een onderdeel van de Zweedse investeerder EQT Infrastructure (het is dus
geen nutsbedrijf zoals de gemeente aangeeft)
Glasvezelbuitenaf geeft zekerheid op het gebied van continuïteit.

2) WOG gaat zelfstandig door
Dit scenario had de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Heel Westerveld wordt aangelegd
Minimaal 40% á 45% van de bewoners moet een abonnement nemen
Alle panden worden aangesloten
Het netwerk is eigendom van de bewoners waarop in eerste instantie één en later meerdere Internet
Service Providers hun diensten aanbieden (met KPN is nog overleg)
De huidige WOG-structuur blijft bestaan
De uitstapfee wordt mogelijk herzien
De ambassadeurs werken samen met WOG
Om de continuïteit te waarborgen dient het bestuur te worden uitgebreid.

Op de ambassadeursavond van 20 oktober hebben de ambassadeurs unaniem
aangegeven met WOG verder te willen gaan en niet te kiezen voor
Glasvezelbuitenaf. Ook hebben ze aangegeven geen activiteiten te willen
ontplooien voor Glasvezelbuitenaf. Na deze uitspraak heeft het bestuur besloten om
de gesprekken met Glasvezelbuitenaf op een laag pitje te zetten en alle energie te
steken in het aanleggen van het netwerk door het bewonersinitiatief.
Waar staan we nu?

WOG is feitelijk klaar om de eerste fase (800 huizen, ca. 500 abonnementen) te
gaan aanleggen. Het enige wat nog niet helemaal rond is, is een financiële dekking.

Zoals al eerder gemeld, hebben we een financier gevonden die in principe het hele
project (heel Westerveld) wil financieren zonder daarvoor aandelen te vragen.
Tevens is deze financier in staat materialen te leveren tegen gereduceerde prijzen.
De komende weken moet duidelijk worden welke korting de financier kan geven en
wat exact de voorwaarden zijn voor de lening. Als dit bekend is kunnen we een
volledige berekening maken en als deze, zoals de verwachting nu is, gunstig is
kunnen we de financiering afronden en starten met de aanleg.
Onze belangrijkste activiteiten van de afgelopen twee maanden

Week 42 16-10 – 22-10)
• Regulier overleg WOG
Week 43 (23-10 – 29-10)
• Regulier overleg WOG
Week 44 (30-10 – 05-11)
• Regulier overleg WOG
• Overleg Rendo
Week 45 (06-11 – 12-11)
• Regulier overleg WOG
• Overleg Rendo/CIF
Week 46 (13-11 – 19-11)
• Regulier overleg WOG
• In samenwerking met installatiebedrijf producten (infrastructuur) catalogus
opstellen voor de financiers
Week 47 (20-11 – 26-11)
• Ambassadeurs informatieavond
• Regulier WOG overleg
• Overleg Rendo
• Product catalogus opleveren aan financiers
Week 48 (27-11 – 03-12)
• Overleg CIF

