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Voorwoord
Digitale bereikbaarheid is één van de belangrijkste ontwikkelingen in de nabije toekomst. Niet alleen voor
grote bedrijven, maar ook voor bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers, recreatiebedrijven en particulieren.
De provincie Overijssel ondersteunt initiatieven om breedband aan te leggen in dun bevolkte gebieden en
op bedrijventerreinen.
De kosten voor breedband in het buitengebied zijn aanzienlijk hoger, dan voor breedband in de stad. Dit is
een grote bottleneck bij het bereiken van onze ambitie: iedere inwoner in Overijssel kan beschikken over
een hoogwaardige internetaansluiting. Alle betrokken partijen (aannemers, netwerkbeheerders,
gemeenten, provincie) hebben een rol bij het omlaag brengen van deze kosten. Dit kan onder anderen
worden bereikt door het toepassen van nieuwe technieken bij de aanleg van het netwerk, zoals glasvezel
door het riool.
Als provincie Overijssel willen we dit soort innovaties ondersteunen, door de gelegenheid te bieden de
innovatie ook in de praktijk toe te passen. Daarbij hoort vervolgens het delen van kennis en ervaringen.
Dat doet dit rapport. Dit rapport geeft inzicht in de eerste ervaringen, zodat initiatiefnemers de mogelijke
toepassing in hun project mee kunnen nemen in hun afwegingen.
Ik wil op deze plaats iedereen die heeft meegewerkt aan de evaluatie bedanken voor hun bijdrage, die in
een heel kort tijdsbestek geleverd moest worden.
Cees Timmer, provincie Overijssel
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1

MANAGEMENTSAMENVATTING
De provincie Overijssel stimuleert de aanleg van breedband in het buitengebied. In twee gebieden is
recent glasvezel via drukriolering aangelegd. De toepassing van deze innovatieve techniek leidt mogelijk
tot een reductie van de kosten verbonden aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied.
Het doel van dit evaluatieonderzoek is de ervaringen van de eerste projecten waarin glasvezel door
drukriolering is gelegd beschikbaar te stellen aan nieuwe initiatiefnemers voor breedband ten behoeve van
hun keuze voor de aanlegtechnologie.
Eind 2010 is Jelcer BV begonnen om de techniek van glasvezel door drukriolering te ontwikkelen. In 2012
zijn zij een samenwerkingscontract met Reggefiber aangegaan om de techniek ‘glasvezel via drukriolering’
te testen. Het eerste pilotproject was in Lonneker (gemeente Enschede), een klein gebied om te testen of
de techniek werkt. In een tweede pilotproject moet aangetoond worden dat het ook op grotere schaal een
succes is. Hiervoor dient de pilot in het buitengebied van de gemeente Putten (provincie Gelderland).
Ondertussen heeft ook de gemeente Rijssen in haar buitengebied glasvezel via drukriolering aangelegd.
Het is nog vrij vroeg voor een evaluatie, omdat de ervaring met de techniek nog beperkt is. Toch is het
juist in deze fase interessant om de eerste ervaringen vast te leggen. In dit kwalitatieve onderzoek zijn de
eerste ervaringen met deze techniek door middel van interviews met alle betrokken partijen verzameld. De
bevindingen en conclusies zijn plenair gedeeld met alle geïnterviewde personen. Daarbij zijn de conclusies
getoetst en aangescherpt en er zijn aanbevelingen voor nieuwe initiatiefnemers geformuleerd.
De belangrijkste bevindingen en conclusies uit het onderzoek zijn:
•
De techniek is in de eerste projecten goed toepasbaar gebleken. Aanvankelijk waren er met name
vanuit de gemeente als eigenaar en beheerder van het riool veel vragen over de techniek en de
juridische (on)mogelijkheden. Gaandeweg de pilotprojecten zijn de meeste vragen
weggenomen/beantwoord en zijn alle betrokkenen hoofdzakelijk positief over de techniek.
•
Het is voor initiatiefnemers een zoektocht naar de juiste informatie over deze techniek omdat deze
nieuw is, maar ook in het algemeen, omdat glasvezel in het buitengebied nog niet op grote schaal is
toegepast. Ook voor gemeenten is het nieuw om tot een specifieke samenwerkingsovereenkomst met
de kabelbeheerder te komen.
•
De (kosten)afweging tussen traditioneel graven en aanleg via drukriolering blijkt maatwerk te zijn voor
elk gebied.
De volgende aanbevelingen zijn geformuleerd voor nieuwe initiatieven voor glasvezel in het buitengebied:
•
Het is belangrijk dat de rioolbeheerder zo vroeg mogelijk in het proces betrokken wordt en mee kan
denken over de toepassing van de techniek waarin glasvezel via de drukriolering wordt aangelegd. De
laatste onzekerheden over de techniek kunnen weggenomen worden door de drukriolering waar
glasvezel in ligt te monitoren en daarnaast de mogelijke risico’s contractueel in te perken.
•
De aanbeveling aan de Provincie is om (onafhankelijke) kennis over techniek, proces en kosten van
de aanleg van glasvezel in het buitengebied te ontsluiten voor andere initiatiefnemers, bijvoorbeeld
via een website, het instellen van een taskforce en het organiseren van bijeenkomsten.
•
De aanbeveling aan initiatiefnemers is om op basis van een vooronderzoek een gebiedsspecifieke
(kosten)afweging te maken tussen de verschillende technieken en daarbij gebruik te maken van de
beschikbare subsidie.
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2

INLEIDING

2.1

Aanleiding voor de evaluatie
Vooruitlopend op nieuwe subsidieregelingen ten behoeve van de stimulering van de aanleg van glasvezel
in het buitengebied heeft de provincie Overijssel twee subsidies verstrekt voor de aanleg van glasvezel via
het drukriool. De toepassing van deze innovatieve techniek moet leiden tot een reductie van de kosten
verbonden aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De projecten betreffen een deel van het
buitengebied van Lonneker, waarbij fase 1 is afgerond en fase 2 wordt voorbereid, en een deel van het
buitengebied van Rijssen-Holten, waarvan de uitvoering in volle gang is.
Dit zijn de enige twee plekken in Overijssel waar deze innovatieve technologie wordt toegepast. Mogelijk
dat ook de andere initiatieven in Overijssel gaan kiezen voor deze technologie. Daarom is het nu tijd voor
een onderzoek naar de eerste ervaringen. Daarbij gaat het vooral om de vraag hoe de betrokken partijen
denken over de toepassing van de technologie.

2.2

Doelstelling en onderzoeksvragen
Het doel van dit onderzoek is de ervaringen van de eerste projecten waarin glasvezel door (druk)riolering
is gelegd beschikbaar te stellen aan nieuwe initiatiefnemers voor breedband ten behoeve van hun keuze
voor de aanlegtechnologie.
De te beantwoorden onderzoeksvragen zijn:
1. Wat zijn de ervaringen: techniek en proces:
a. Waarom is gekozen voor deze techniek?
b. Wat waren de verwachtingen en hoe pakt dit uit in de praktijk?
c. Wat zijn de eerste ervaringen: wat gaat goed, wat kan beter?
2. Hoe verhouden de kosten en baten van de aanleg van glasvezel via het drukriool zich tot die bij
traditionele aanleg?
3. Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven aan andere initiatiefnemers die voor de keuze staan
om glasvezel al dan niet via drukriolering aan te leggen?

2.3

Afbakening en methodiek
Het onderzoek richt zich op de ervaringen van de betrokkenen in de twee projecten in Overijssel en
specifiek op de ervaringen rond de aanleg van glasvezel via de drukriolering. Daarnaast zijn ook de
ervaringen uit een eerdere pilot en een recent initiatief in andere provincies meegenomen.
De evaluatie is gebaseerd op kwalitatief onderzoek. Over de ervaringen zijn interviews gehouden met
initiatiefnemers, gemeenten, de leverancier van de techniek, aannemer en de netwerkeigenaar/-beheerder
Zij zijn gevraagd naar ervaringen tijdens verschillende fasen van de projecten: initiatief, contract, uitvoering
en beheer. Op basis van de gesprekken met de betrokkenen en bestudering van overige
informatiebronnen, zijn de ervaringen in beeld gebracht en voorlopige conclusies geformuleerd. De
conclusies zijn gedeeld in een bijeenkomst met de geïnterviewde personen en de begeleidingsgroep
vanuit Provincie Overijssel. Tijdens deze bijeenkomst zijn de conclusies getoetst en aangescherpt en zijn
gezamenlijk aanbevelingen voor nieuwe initiatiefnemers geformuleerd.
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DE TECHNIEK
Glasvezel in buitengebied via drukriolering
In de buitengebieden zijn de afstanden die overbrugd moeten worden met glasvezel vaak erg groot. In de
jaren ’80-’90 van de vorige eeuw en in de periode 1995-2008 zijn in grote delen van Nederland
drukrioleringssystemen aangelegd in het buitengebied. Het bedrijf Jelcer BV heeft een techniek ontwikkeld
om glasvezel aan te leggen via deze drukrioolleidingen.
Het drukrioolssysteem bestaat uit een netwerk van flexibele leidingen
met een diameter van 50 mm of meer, veelal gelegen in de bermen
van wegen. Bij elke (cluster) woning(en) staat een pompunit die het
afval water van de woningen in het drukrioolsysteem pompt. Het
drukrioolsysteem is aangesloten op het rioolstelsel van een woonkern
of een verzamelleiding die afvoert naar de zuiveringsinstallatie.
Met de uitrol van glasvezel gaat het om dezelfde woningen die al aangesloten zijn op de drukriolering.
Daarom is het een interessante optie om de glasvezel via drukriolering aan te leggen.
Hoe gaat de aanleg in z’n werk?
De drukrioolleidingen worden in feite gebruikt als ‘mantelbuis’ voor de glasvezel. Vooraf wordt bepaald
voor welke tracé’s dit interessant is. Voordat het
aanlegproces start, wordt het drukrioolsysteem
gereinigd. Bij elke (cluster) woning(en) wordt op de
drukrioolleiding een aftakstuk (KIM: Kabel Invoer
Mof) gemonteerd. Hiervoor wordt een gat
gegraven. Daarnaast wordt om de kilometer een
inspectieput gemonteerd. Vervolgens wordt de
hoofdglasvezelkabel op een speciale wijze gefloat
in het drukriool. Buiten het riool wordt de
huisglasvezelkabel gelast op de hoofdkabel. De
huisaansluiting kan in sommige gevallen ook via
het riool, maar wordt in de meeste gevallen gegraven of ‘geschoten’.
Hoe zit het met eigendom, aansprakelijkheid en schades?
Glasvezel in het riool is juridisch geen probleem. Volgens de telecommunicatiewet komt het eigendom van
het glasvezelnetwerk toe aan de bevoegd aanlegger. Uiteraard moet de gemeente als eigenaar van de
riolering wel toestemming verlenen.
In de beheerfase zijn partijen van elkaar afhankelijk. Over de samenwerking en ieders
verantwoordelijkheid moeten afspraken gemaakt worden. Het is gebruikelijk dat gemeente en de eigenaar
van het glasvezelnetwerk hier een overeenkomst over afsluiten.
Bijzonderheden materialen en techniek
Draka, onderdeel van de Prysmian Group, heeft Jelcer BV ondersteund bij het ontwikkelen, testen en
exclusief leveren van glasvezelkabels die geschikt zijn voor het riool.
DYKA heeft Jelcer BV ondersteund bij het ontwikkelen, bouwen, testen en leveren van materialen voor het
riool, zoals inlaatstukken voor de huisaansluiting en drukmoffen die in het mechanisch riool 30 Bar kunnen
weerstaan.
Jelcer BV levert de techniek aan aannemers volgens een licentiemodel.
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PROJECTRECONSTRUCTIES

3.1

De eerste ervaringen
Eind 2010 is Jelcer BV begonnen om de techniek van glasvezel door (druk)leidingen te ontwikkelen. In het
buitenland zijn voorbeelden bekend waarbij glasvezel in vrijvervalriolering ligt. Ervaring met aanleg van
glasvezel door drukriolering bleek er nationaal en internationaal niet te zijn. In 2011 heeft Jelcer BV een
eerste proef uitgevoerd in gemeente Boekel. De techniek is vervolgens verder doorontwikkeld.
Jelcer BV is in 2012 een samenwerkingscontract met Reggefiber aangegaan om de techniek ‘glasvezel via
drukriolering’ te testen. Het eerste pilotproject was in Lonneker (gemeente Enschede), een klein gebied
om te testen of de techniek werkt. In een tweede pilotproject moet aangetoond worden dat het ook op
grotere schaal een succes is. Hiervoor dient de pilot in het buitengebied van de gemeente Putten.
Ondertussen heeft de gemeente Rijssen het initiatief genomen om in haar buitengebied ook glasvezel via
drukriolering aan te leggen.
Hierna worden de eerste ervaringen met glasvezel via drukriolering per project beschreven.

3.2

Eerste test in Boekel (2011)
De gemeente Boekel stond net als veel andere gemeenten in eerste instantie sceptisch tegenover het
aanbrengen van glasvezel in haar drukriolering, maar gaf aan Jelcer de gelegenheid om een eerste proef
te doen in een slecht stuk drukriolering. De test bestond uit het inbrengen van de kabel in het riool ten
behoeve van één aansluiting aan het einde van de kabel. De kabel is destijds tussendoor niet in- en
uitgevoerd voor meerdere huisaansluitingen (de speciale moffen waren toen nog niet ontwikkeld).
Gemeente Boekel heeft meegewerkt aan deze proef die bedoeld was om te testen of het mogelijk was om
een glasvezelkabel in het drukriool te leggen en om te ondervinden of deze geen nadelige invloed zou
hebben voor het functioneren van de drukriolering. De proef is geslaagd, omdat de drukriolering naar
behoren bleef functioneren. De gemeente heeft debietmetingen uitgevoerd. Die gaven aan dat de
glasvezelkabel geen nadelige invloed had. Aan het begin was het debiet beter (waarschijnlijk doordat het
drukriool bij aanleg van de glasvezel helemaal gereinigd was), na een jaar was het debiet weer ongeveer
op hetzelfde niveau.
Na deze geslaagde proef is Jelcer BV verder gegaan met het ontwikkelen van de techniek. Het materiaal
van de kabel is verder geoptimaliseerd en er zijn specifieke moffen ontwikkeld om de kabel in en uit te
voeren.

3.3

Eerste pilot op kleine schaal: Lonneker Fase 1 (2013)
In het buitengebied van Lonneker was behoefte aan een goede breedbandverbinding. Reggefiber en
Jelcer besloten om een klein gebied van ca. 50 woningen te gebruiken als pilot om de techniek ‘glasvezel
via drukriolering’ te testen. De gemeente Enschede heeft toestemming verleend aan Reggefiber om
glasvezel door de drukriolering te leggen. Jelcer BV nam het werk aan en was verantwoordelijk voor de
uitvoering. Door Jelcer BV is de BAM ingeschakeld als onderaannemer.
Ondanks de onervarenheid met de techniek en de slechte weersomstandigheden is de pilot geslaagd. Er
is een kwalitatief goed glasvezelnetwerk gerealiseerd en de drukriolering is goed blijven functioneren. Het
glasvezelnetwerk ligt nu 1,5 jaar in de drukriolering en er zijn nog geen klachten.
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Op dit moment is de tweede fase van project Lonneker in voorbereiding. Gemeente Enschede heeft ook
voor deze tweede fase toestemming verleend om glasvezel in de drukriolering te leggen. De keuze om in
deze tweede fase ook daadwerkelijk gebruik te maken van deze techniek is nog niet gemaakt.
Na deze pilot waarin Jelcer zelf de aannemer was, heeft Jelcer ervoor gekozen om zich helemaal op de
techniek te focussen. Jelcer werkt nu volgens een licentiemodel, waarbij aannemers een licentie nodig
hebben om de techniek te mogen gebruiken. De voorwaarde voor de aannemers is dat ze de materialen
van Dyka en Draka gebruiken en dat ze gecertificeerd werken (in dit stadium nog geen officiële
certificering).
Dick Wessels (jr.) was namens Reggefiber als toezichthouder betrokken bij pilot Lonneker fase 1. De
kansen die hij zag om het werkproces te verbeteren, brachten hem op het idee om de aanleg van
glasvezel via drukriolering zelf als aannemer op te pakken. Ondertussen legt zijn bedrijf Delta Infratechniek
in de gemeente Rijssen glasvezel via drukriolering aan.

3.4

Rijssen Fase 1 (2014)
Vanuit de sterke behoefte aan een glasvezelnetwerk voor de bewoners van het buitengebied heeft de
gemeente Rijssen-Holten zelf het initiatief genomen om glasvezel aan te leggen. Na overleg met
Reggefiber, Jelcer BV en Delta Infratechniek BV bleek glasvezel via drukriolering een interessante optie.
De voorbereiding van het project is in bouwteamverband gedaan met in het bouwteam de gemeente als
opdrachtgever en rioolbeheerder, Jelcer BV voor de techniek en Delta Infratechniek BV als aannemer. Om
pragmatische redenen wordt de gemeente in eerste instantie eigenaar en verkoopt de gemeente het
netwerk na oplevering aan Reggefiber. Het glasvezelnetwerk wordt aangelegd conform de eisen van
Reggefiber.
Ondertussen zijn de eerste 100 aansluitingen gerealiseerd. De uitvoering is voorspoedig verlopen in
goede samenwerking met de rioolbeheerders die ook in de voorbereiding al nauw zijn betrokken.
Ook de tweede 100 aansluitingen zijn nagenoeg gerealiseerd. Tijdens de uitvoering bleek dat er in dit
gebied veel knelpunten in het rioolstelsel zaten (haakse aansluitingen, dichtgedrukte leidingen door
boomwortels, etc.). Het rioolstelsel moest op deze punten eerst aangepast worden voordat de glasvezel er
door heen kon. De gemeente bleek bereid om deze kosten te dragen aangezien dit een verbetering van
het rioolstelsel betrof.
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De volgende 200 aansluitingen zijn in voorbereiding. Vanwege gebiedskenmerken en de ligging van het
drukrioolstelsel zal de techniek hier minder toegepast worden. De engineering blijkt maatwerk te zijn.

3.5

Tweede pilot op grotere schaal: Putten (2014)
In maart 2014 hebben de gemeente Putten en Reggefiber de samenwerkingsovereenkomst 'Glasvezel in
drukriolering' ondertekend. De gemeente Putten onderschrijft het belang van snel internet, ook voor het
buitengebied. Daarom stelt de gemeente Putten de drukriolering gratis ter beschikking aan Reggefiber.
Reggefiber kan deze riolering gebruiken om een deel van het buitengebied aan te sluiten op glasvezel.
Het betreft de ‘Pilot Putten West’, een gebied met ruim 500 woningen. Ondertussen is de financiering
geregeld en kan tot aanleg worden overgegaan. Voor een evaluatie van de uitvoering is het dus nog te
vroeg.
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Factsheet
Projectnaam
Kaart

Buitengebied van Lonneker

Projectbeschrijving

Fase 1: een klein gebied met circa 50 huizen is aangesloten op glasvezel
via drukriolering.
Fase 2: een groter gebied met circa 480 adressen wordt aangesloten op
glasvezel. De keuze om hier ook gebruik te maken van drukriolering is nog
niet gemaakt.
Stichting Dorpsraad Lonneker
Contact: Theo Volmer (theo.volmer@kpnmail.nl)
Reggefiber
Contact: Janroel Salomons (j.salomons@reggefiber.nl)
Gemeente Enschede
Contact: Hans Stakenkamp (J.Stakenkamp@enschede.nl)
Jelcer BV
Contact: Erik Klein Nagelvoort (erik.klein.nagelvoort@jelcer.nl)
Fase 1: De eigen bijdrage voor bewoners die meedoen is € 1.015,-.
Fase 1: geen.
Fase 2: € 500,- per perceel met een maximum van € 200.000,(besluit d.d. 28 mei 2014).
Fase 1: is reeds gerealiseerd in 2013.
Fase 2: wordt gerealiseerd tot september 2015.

Initiatiefnemer
Eigenaar glasvezelnetwerk
Eigenaar drukriolering
Aannemer
Eigen bijdrage
Subsidie Provincie

Realisatieperiode
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Factsheet
Projectnaam
Kaart

Buitengebied Rijssen-Holten, de Borkeld en Lichtenberg

Projectbeschrijving

Subsidiebedrag

Het project voorziet in de realisering van een glasvezelnetwerk met zoveel
mogelijk gebruikmaking van de bestaande drukrioleringsinfrastructuur. Circa
400 aansluitingen van woningen en panden kunnen op het te realiseren
netwerk worden gerealiseerd. De eerste fase van circa 200 aansluitingen is
nagenoeg gerealiseerd. De tweede fase is in voorbereiding.
Gemeente Rijssen-Holten
Contact: Harry Hollering (h.hollering@rijssen-holten.nl)
Reggefiber
Contact: Janroel Salomons (j.salomons@reggefiber.nl)
Gemeente Rijssen-Holten
Contact: Bert Sanderman (b.sanderman@rijssen-holten.nl)
Delta Infratechniek BV
Contact: Dick Wessels (dw@deltainfratechniek.nl)
In fase 1 betalen de toekomstige abonnees een eigen bijdrage van € 500,-.
In de tweede fase is dit € 650,€ 500,- per perceel met een maximum van € 200.000,-

Realisatieperiode

December 2013 tot december 2014

Initiatiefnemer
Eigenaar glasvezelnetwerk
Eigenaar drukriolering
Aannemer
Eigen bijdrage
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4

BEVINDINGEN EN CONCLUSIES
Het is nog vrij vroeg voor een evaluatie. In Lonneker is de eerste pilot op kleine schaal gerealiseerd, de
uitvoering van de tweede pilot op grotere schaal moet nog starten. Ondertussen is in Rijssen ervaring
opgedaan met de techniek. Toch is het juist in deze fase interessant om de eerste ervaringen van alle
betrokkenen vast te leggen ter informatie voor nieuwe initiatieven. Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen
en conclusies ten aanzien van de techniek, het proces en de kosten met samenvattend de voor- en
nadelen.

4.1

De techniek
Conclusie: De techniek is goed toepasbaar. Alle partijen zijn er positief over.
Zowel in Lonneker als in Rijssen blijkt tot nu toe dat het technisch goed mogelijk is om glasvezel via
drukriolering aan te leggen. Na realisatie blijkt het drukrioolstelsel nog goed te functioneren (er zijn op
korte termijn geen klachten) en in sommige gevallen functioneert de riolering zelfs beter (daar waar
knelpunten zijn opgelost). Bij een eventuele rioolverstopping of doorgraving dienen reparatie- en
ontstoppingswerkzaamheden altijd in afstemming met de kabelbeheerder uitgevoerd te worden. Hierover
kunnen goede afspraken gemaakt worden (zie ook paragraaf 4.2).
Aanvankelijk waren er met name vanuit de gemeente als eigenaar en beheerder van het riool veel vragen
over de techniek en de juridische (on)mogelijkheden1. Gaandeweg de pilotprojecten zijn de meeste vragen
weggenomen/beantwoord en zijn alle betrokkenen hoofdzakelijk positief over de techniek.
De belangrijkste vragen die nog niet beantwoord zijn, gaan over de lange termijn:
•
Leidt de glasvezelkabel op lange termijn niet tot verstopping van de drukriolering? (Deze vraag gaat
vooral over de in- en uitvoermoffen, met name daar waar de kabel het drukriool uit gaat ontstaat een
‘V’ waar mogelijk vuil achter kan blijven hangen).
•
Onzekerheid over het beheer op termijn. Hierover zijn afspraken gemaakt in een overeenkomst
(waarborg functioneren riool, als er een storing is informeren partijen elkaar), maar er is nog geen
praktijkervaring.
De drukriolering gaat in de meeste gevallen naar verwachting nog minimaal 30 jaar mee en mocht deze
buiten gebruik gesteld worden dan kan deze als mantelbuis blijven liggen.

4.2

Het proces
Conclusie: Het is voor initiatiefnemers een zoektocht naar onafhankelijke informatie.
Uit de evaluatie blijkt bij alle projecten dat het voor de initiatiefnemers van glasvezel in het buitengebied
een enorme zoektocht is om de benodigde informatie boven tafel te krijgen. Dit geldt in het algemeen,
omdat er nog niet veel ervaring is met glasvezel in het buitengebied. Maar voor de aanleg van glasvezel
via de riolering geldt het extra, omdat deze techniek nog weinig is toegepast. Initiatiefnemers zijn voor hun
informatie afhankelijk van partijen die elk een eigen belang hebben, waardoor het niet eenvoudig is om
een goede afweging te maken.
1

Zie voor dit soort vragen bijvoorbeeld het artikel ‘Datatransmissie via het riool, willen we dit?’ in het vakblad Riolering

van november 2013.
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Naast de initiatieffase wordt ook in de contractfase nog veel onduidelijkheid en onzekerheid ervaren. De
gemeenten hebben nog geen ervaring met de samenwerkingsovereenkomst die met de kabelbeheerder
gesloten moet worden. Daarom kost het verhoudingsgewijs veel tijd om tot zo’n overeenkomst te komen.
Gemeente Enschede zag het opstellen van zo’n specifieke overeenkomst als een voordeel, omdat het de
mogelijkheid bood om de wensen van de gemeente goed vast te leggen en alert te zijn op ongunstige
voorwaarden of afspraken.
Ondertussen is voor de projecten in Enschede, Rijssen en Putten een gebruik- en beheerovereenkomst
opgesteld. Bij het opstellen van de overeenkomst is gebruik gemaakt van amerikaanse
standaardovereenkomsten voor glasvezelkabels in riolering (ASTM).
Een belangrijk onderwerp in de overeenkomst is de aansprakelijkheid van beide partijen:
•
Aansprakelijkheid aanlegger glasvezel: Het is gebruikelijk dat de aanlegger aansprakelijk is voor
veroorzaakte schade, derhalve ook voor eventuele verstoring van het riool voor zaken gemeld binnen
één jaar (bijvoorbeeld) na aanleg.
•
Aansprakelijkheid gemeente: Degene die door opzet of schuld de glasvezelinfrastructuur beschadigt,
is daarvoor in beginsel aansprakelijk.
Als bijlage bij de overeenkomst kan een werkprotocol voor storingen in de drukriolering gevoegd worden.
“Alleen met voorafgaande toestemming van kabelbeheerder en indien de noodzaak zich voordoet heeft de
Gemeente de bevoegdheid om een glasvezelkabel (tijdelijk) te (laten) verwijderen. Uitgangspunt hierbij is
dat onderbreking van de Glasvezelinfrastructuur moet worden voorkomen. Indien de (tijdelijke)
verwijdering onontkoombaar is voor herstel van het (druk)riool, zal kabelbeheerder haar toestemming
verlenen. De kosten van herstel resp. het weer aanbrengen van de glasvezelkabel zijn voor rekening van
kabelbeheerder.
Ten aanzien van werkzaamheden aan het (druk)riool is een Werkprotocol gemaakt. Deze is opgenomen
als bijlage en maakt onverbrekelijk onderdeel uit van deze overeenkomst.”
voorbeeldpassage uit overeenkomst over storingen in drukriool

4.3

De kosten
Conclusie: de (kosten)afweging tussen traditioneel graven en aanleg via drukriolering is maatwerk
voor elk gebied.
Gaandeweg het onderzoek is gebleken dat het (nog) niet mogelijk is om een onafhankelijke
kostenvergelijking te maken tussen de techniek glasvezel via drukriolering en traditioneel graven. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn:
•
Er zijn nog te weinig projecten uitgevoerd om een representatief gemiddelde prijs te kunnen bepalen.
•
De kosten voor de techniek zijn nog in ontwikkeling. Bij een toename van de hoeveelheden kan de
prijs naar verwachting dalen door o.a. een efficiëntere productie.
•
De kosten voor traditioneel aanleg zijn ook nog in ontwikkeling (aanleg van glasvezel in het
buitengebied is relatief nieuw en nog niet grootschalig toegepast) als gevolg van innovaties in
werkproces en aanlegtechniek.
•
Glasvezelprojecten in het buitengebied zijn niet standaard en daarom moeilijk te vergelijken.
Kenmerken van het gebied, zoals de ligging/aanwezigheid van drukriolering of de bodemgesteldheid,
zijn bepalend voor de kosten en/of toepasbaarheid van de techniek.
•
De prijzen in project Lonneker zijn niet representatief omdat het een eerste pilot was.
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•
•

De prijzen in Rijssen zijn niet representatief door de unieke situatie met een gemeente als
initiatiefnemer en opdrachtgever en daarnaast een zeer pragmatische manier van samenwerken.
De ervaringen zijn nog te recent om ook uitspraken te kunnen doen over beheerkosten.

Om toch enig inzicht te geven in de kosten van traditioneel graven en van de techniek ‘glasvezel via
drukriolering’ is in onderstaande tabel een vergelijking gemaakt op kostenposten.
Vergelijking op kostenposten hoofdnetwerk excl huisaansluitingen (is bij beide technieken
identiek)
Traditioneel graven

Glasvezel via drukriolering

Graafkosten, kabel leggen en berm herstellen
Degeneratiekosten2
Boringen onder wegen/bomen/spoor
Overgang las naar huisaansluiting kabel
Legeskosten afhankelijk van afspraak gemeente
Materiaalkosten
-

Plaatsen kabelinvoermoffen en inbrengen kabel
Eventueel aanpassen drukriool
Niet nodig omdat drukriool er al ligt
Overgang las naar huisaansluiting kabel
Legeskosten afhankelijk van afspraak gemeente
Materiaalkosten zijn hoger
Licentiekosten

Een absolute kostenvergelijking is voor elk gebied specifiek. Een bepalende factor is de afstand tussen de
woningen. Een goede analyse vooraf moet uitwijzen of deze techniek in uw specifieke situatie
kostentechnisch interessant is. Sommige kostenposten kan de gemeente op zich nemen (bijvoorbeeld
degeneratiekosten, legeskosten, aanpassingen aan riolering). Een conclusie die alle betrokkenen
onderschrijven is dat de afweging tussen traditioneel graven en de techniek ‘glasvezel via drukriolering’
maatwerk is.

4.4

Voor- en nadelen ‘glasvezel via drukriolering’
Alle betrokkenen zijn gevraagd om aan te geven wat de voor- en nadelen zijn van de techniek waarbij de
glasvezel via de drukriolering wordt aangelegd. Deze zijn in de onderstaande tabel samengevat.
Opvallend is dat ‘kosten’ zowel als voordeel als als nadeel wordt genoemd. Alle voor- en nadelen zijn in
feite terug te vertalen naar kosten. Deze vertaling is per gebied en situatie verschillend (zie ook 5.3).
Voordelen
•
Kosten
•
Kruisingen met weg/spoor/etc
•
Geen/minder schade aan bermen, bomen of
andere kabels en leidingen
•
Snelle aanleg lange lengtes
•
Minder overlast voor bewoners
•
Verbetering rioolstelsel
•
Voldoen aan nieuwe regelgeving die stimuleert
om gebruik te maken van bestaande infra
•
Metingen in riool mogelijk via glasvezelkabel

2

Nadelen
•
Kosten
•
Afhankelijk van andere partij / toestemming
gemeente
•
Ontwerp glasvezel afhankelijk van
rioolontwerp
•
Vooraf onzeker hoe het riool erbij ligt
•
Onzekerheid over lange termijn

De vergoeding voor versnelde degeneratie van het verhardingsoppervlak als gevolg van graafwerkzaamheden.
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AANBEVELINGEN VOOR NIEUWE INITIATIEVEN
Naar aanleiding van de conclusies zijn samen met de betrokkenen uit de pilots in Overijssel aanbevelingen
geformuleerd voor nieuwe initiatieven. De onderstaande aanbevelingen hebben betrekking op zowel de
techniek, het proces als de kostenafweging.

5.1

Techniek is goed toepasbaar, laatste onzekerheden nog wegnemen
De techniek is goed toepasbaar. Het is belangrijk dat de rioolbeheerder zo vroeg mogelijk in het proces
betrokken wordt en mee kan denken. De vragen die er nog zijn over het functioneren op de lange termijn
kunnen weggenomen worden door de drukriolering waar glasvezel in ligt te monitoren, bijvoorbeeld door:
•
debietmetingen om de blijvend goede werking van het riool te monitoren (in Rijssen wordt dit al
gedaan);
•
na verloop van tijd een aantal KIM’s los te halen en te controleren of er vuil achter de kabel blijft
hangen.
Daarnaast kunnen risico’s contractueel ingeperkt worden. Aanbevolen wordt om:
•
Zorgvuldigheid te betrachten bij het opstellen van de overeenkomst (aanbevolen wordt om een
modelovereenkomst beschikbaar te stellen).
•
(Aan Jelcer/Reggefiber) de garantieperiode te verruimen, om daarmee het risico voor de gemeente te
beperken.
•
Op termijn te evalueren hoe de overeenkomsten in de praktijk uitpakken.

5.2

Informatieverstrekking door onafhankelijke partij
Met name in de initiatieffase bestaan veel onduidelijkheden over de (on)mogelijkheden om glasvezel in het
buitengebied aan te leggen. Initiatiefnemers krijgen de verantwoordelijkheid voor miljoenenprojecten. Er is
behoefte aan onafhankelijke informatievoorziening aan initiatiefnemers over:
•
Mogelijke technieken voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied.
•
De rollen en belangen van verschillende partijen en de te nemen stappen in het proces.
•
Hoe om te gaan met onzekerheden en risico’s (technisch, juridisch en financieel).
Aanbevolen wordt om de kennis die in de verschillende initiatieven opgedaan wordt, te ontsluiten voor
andere initiatiefnemers, bijvoorbeeld via een website, het instellen van een taskforce en organiseren van
bijeenkomsten.
De aanbeveling aan initiatiefnemers is om in de initiatieffase een goede afweging te maken en daarbij
gebruik te maken van de beschikbare subsidie om bijvoorbeeld onafhankelijk advies in te winnen of om
een vooronderzoek uit te voeren op basis waarvan offertes aangevraagd kunnen worden. Neem in dat
vooronderzoek de toepasbaarheid van glasvezel via drukriolering mee.

5.3

Vooraf een gebiedsspecifieke afweging voor de te kiezen techniek
Aanbevolen wordt om op basis van een vooronderzoek een gebiedsspecifieke (kosten)afweging te maken
voor de keuze van een techniek (traditioneel graven of aanleg via drukriolering):
•
Sluit vooraf geen techniek uit, maar maak vooraf een goede analyse van het gebied en vergelijk
verschillende aanlegtechnieken met elkaar.
•
Houd bij de bepaling van het plangebied rekening met de structuur van het drukrioolstelsel.
•
Overweeg ook de toepassing van een combinatie van verschillende technieken.
•
Overleg over de hoogte van de gemeentelijke kosten, die mede de kosten van de aanleg bepalen.
Provincie Overijssel/Glasvezel via drukriolering
WT-UW20140136
Openbaar

3 oktober 2014, versie 1
- 16 -

HaskoningDHV Nederland B.V.

6

COLOFON

Provincie Overijssel/Glasvezel via drukriolering
WT-UW20140136
Opdrachtgever
Project
Dossier
Omvang rapport
Auteur
Bijdrage

:
:
:
:
:
:

Interne controle
Projectleider
Projectmanager
Datum
Naam/Paraaf

:
:
:
:
:

Provincie Overijssel/Glasvezel via drukriolering
WT-UW20140136
Openbaar

Provincie Overijssel
Glasvezel via drukriolering
BD3571-101-100
17 pagina's
Evert de Lange
Koos Vleeshouwers, Ronald van Ark,
Maarten Rempkes (Terra Incognita)
Ronald van Ark
Janine Leeuwis - Tolboom
Marco de Kraker
3 oktober 2014
Marco de Kraker

3 oktober 2014, versie 1
- 17 -

HaskoningDHV Nederland B.V.

HaskoningDHV Nederland B.V.
Laan 1914 nr. 35
3818 EX Amersfoort
Postbus 1132
3800 BC Amersfoort
T (088) 348 20 00
F (088) 348 28 01
E info@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com

