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SAMENVATTING 

In 2014 zijn we dit project gestart met een projectplan; op basis van dat plan heeft de Provincie 

Noord-Holland een subsidie van € 250.000 verstrekt. Op 15 juli 2014 hebben Corry de Lange en 

Alexander op de Weegh de Coöperatie Breedband Hollands Kroon U.A. opgericht met als doel een 

breedbandnetwerk binnen de gemeente Hollands Kroon aan te (laten)leggen, te (laten)beheren en 

exploiteren. Op 25 november 2014 is een Raad van Commissarissen (RvC) benoemd bestaande uit vijf 

professionals met verschillende achtergronden en expertise op het gebied van ondernemerschap, 

ICT, telecom, financiën en bestuurskunde. De RvC heeft op 14 april 2015 de eerste Ledenraad 

benoemd, bestaand uit 19 betrokken inwoners uit de gemeente.  

Parallel aan bovenstaande is eind 2014 samen met een vrijwilliger onderzoek gedaan naar de lessons 

learned van breedbandinitiatieven elders in het land. De verzamelde informatie is gebundeld en 

heeft (mede) als basis gediend voor de vervolgstappen die in het project zijn uitgevoerd. Met het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is gekeken naar de mogelijkheid om een regionale 

kennisdeling en schaalvergroting van breedbandinitiatieven op te zetten, om zo ook een 

gezamenlijke onderhandelingspositie te creëren. Het is niet gelukt om dit te realiseren. 

Met hulp van een andere vrijwilliger met relevante expertise is de boodschap richting de inwoners 

uitgewerkt. Ook is door twee verschillende experts parallel aan elkaar gewerkt aan business cases. 

Hoewel er verschillen zijn tussen de beide cases, kan op grond van de informatie onder andere 

geconcludeerd worden dat de gemeente Hollands Kroon zich in relatie tot landelijke gemiddelden 

typeert als een buitengebied waar: 

 de afstand tussen de woningen onderling extra groot is; 

 de afstand van de weg naar de voordeur extra groot is; 

 de bermen smal zijn; 

 veel (kleine) kunstwerken en watergangen aanwezig zijn. 

In een vroeg stadium is ook begonnen met het voeren van gesprekken met operators en providers, 

omdat de coöperatie deze rollen niet zelf zal gaan vervullen. Hoewel in theorie operators en 

providers onafhankelijk van elkaar kunnen opereren, blijkt dit in de praktijk niet het geval te zijn. Een 

keuze voor een operator heeft gevolgen voor een keuze voor een provider en vice versa. Naast 

gesprekken met providers en operators, waren er ook gesprekken met adviseurs en aannemers die 

zich meldden nadat er meer informatie over ons initiatief bekend werd. Hier zijn wij selectief mee 

omgegaan. 

Vanaf 24 september 2014 startte de teasingfase en was het mogelijk voor inwoners om zich in te 

schrijven als medestander van het project. Deze inschrijving gaf voor de inwoners geen verplichting; 

het primaire doel van de coöperatie was om te toetsen of er belangstelling was voor het project. Er 

zijn informatieavonden georganiseerd in alle kernen en voor diverse (ondernemers-)groepen. Er zijn 

persberichten verstuurd, uitingen op social media geplaatst, flyers verspreid, advertenties geplaatst, 
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er is meegewerkt aan interviews, et cetera. Uit deze fase bleek dat er voldoende belangstelling was 

om de actieve communicatiefase te starten. In deze fase hebben we ook de vraagbundeling 

uitgevoerd, omdat de gesprekken met providers, operators en mogelijke financiers alleen mogelijk 

en zinvol zijn als helder is wat de verwachte inkomsten gaan zijn. Met de vraagbundeling hebben we 

dus zoveel mogelijk inwoners benaderd met de vraag om zich als klant te registreren. We hebben 

een gebiedsplanning gemaakt, een breedbandbus ingericht en voorlopige abonnementen opgesteld. 

Tijdens de vraagbundeling hebben we in 10 weken tijd 2.500 registraties behaald. Dit ging niet 

zonder slag of stoot; we dachten initieel abonnementen van CanalDigitaal te kunnen aanbieden, 

maar wegens hun interne herstructurering ging dit op het laatste moment niet door. Ook bleek het 

nodig om een buitengebiedtoeslag van maximaal € 15 per maand te hanteren. Bij analyse van de 

resultaten zagen we dat er relatief weinig belangstelling was vanuit de kernen, wat ook was verwacht 

omdat deze al de beschikking hebben over een coaxaansluiting. Echter, in de buitengebieden bleek 

de belangstelling groot, maar lager dan verwacht en benodigd. Navraag liet zien dat dit vooral werd 

veroorzaakt doordat nog niet bekend was wie de provider zou worden en inwoners graag een A-

merk provider zien en doordat er weerstand was tegen een buitengebiedtoeslag. 

Inmiddels is van de toegewezen € 250.000 subsidie nog € 55.000 beschikbaar voor de acties op de 

korte termijn. Op grond van de resultaten tot nu toe hebben we besloten om ons te richten op de 

kopergebieden (buitengebied, bedrijventerreinen e.d.) en daar een tweede meer gerichte 

vraagbundeling uit te voeren. In deze vraagbundeling willen we meer helderheid geven over de 

providers en de buitengebiedtoeslag, wat betekent dat we op korte termijn keuzes moeten maken in 

providers en operators en in financiering van de business case. We zijn op dit moment in gesprek 

met KPN Netco, CIF en E-fiber. De keuze van de operator bepaalt mede de financieringsvormen, die 

momenteel bestaan uit de volgende opties: lening via BNG, gemeente/provincie of een commerciële 

bank, uitgifte van waardepapieren of een combinatie van deze mogelijkheden. 

We zijn volop met het bovenstaande bezig, maar we zien een aantal risico’s. Er lijkt nu een 

momentum in de markt te zijn, wat betekent dat we niet veel tijd meer hebben. Ook zien we dat de 

wijze van financiering (geld) een issue gaat worden. Ten aanzien hiervan is het lastig dat er een 

regeling bestaat die uitgaat van het feit dat als in een gebied een snelheid van 30Mbps downstream 

geboden kan worden, hier geen staatssteun verleend mag worden. In ongeveer de helft van het 

kopergebied speelt dit, wat de business case nog nijpender maakt. Naar onze mening is deze definitie 

van staatssteun, dus 30Mbps downstream, inmiddels achterhaald. Dit zou minimaal 100Mbps 

moeten zijn. Ook begint de overheid in te zien dat deze regeling belemmerend werkt en dat de markt 

in het breedbanddossier zijn werk niet doet, dit heeft vooralsnog niet geleid tot positieve 

aanpassingen. Onze belangrijkste mitigerende maatregel is dat we hebben besloten niet te wachten 

op de overheid, maar het huidige momentum te willen benutten en te opteren voor een 

financieringsvorm waarbij de noodzaak voor staatssteun geminimaliseerd wordt. Dit betekent dat we 

in het eerste kwartaal van 2016 een samenwerkingsvorm met één of meer (markt)partijen proberen 

te realiseren, de business case invullen en een tweede vraagbundeling houden. Als dat lukt, kan in de 

tweede helft van 2016 gestart worden met de aanleg van het netwerk. 



Tussenevaluatie 
14 december 2015 

Pagina 4 van 26 

INHOUDSOPGAVE 

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ............................................................................................... 6 

1.1 Het project........................................................................................................................................... 6 

1.2 Leeswijzer ............................................................................................................................................ 6 

HOOFDSTUK 2 TERUGBLIK .............................................................................................. 7 

2.1 Voorbereidingsfase .............................................................................................................................. 7 

2.1.1 Oprichting en structurering van de coöperatie ..................................................................................... 7 

2.1.2 In kaart brengen lessons learned door initiatieven elders in het land .................................................. 8 

2.1.3 Poging tot provinciale aanpak Noord-Holland Noord ........................................................................... 8 

2.1.4 Ontwikkeling van de boodschap ............................................................................................................ 9 

2.1.5 Opstellen van de business case ............................................................................................................. 9 

2.1.6 Gesprekken voeren met operators en providers ................................................................................ 10 

2.1.7 Gesprekken voeren met aannemers en adviseurs .............................................................................. 10 

2.2 Teasingfase ........................................................................................................................................ 11 

2.2.1 Medestanders registreren ................................................................................................................... 11 

2.2.2 Informatieavonden .............................................................................................................................. 11 

2.2.3 Inzet van de pers ................................................................................................................................. 11 

2.2.4 Inzet van social media ......................................................................................................................... 12 

2.2.5 Andere uitingen ................................................................................................................................... 12 

2.3 Actieve communicatiefase ................................................................................................................. 12 

2.3.1 Betrokkenheid verenigingen ............................................................................................................... 12 

2.3.2 Voorbereiding op de vraagbundeling .................................................................................................. 13 

2.3.3 De breedbandbus ................................................................................................................................ 13 

2.3.4 Gebiedsplanning .................................................................................................................................. 14 

HOOFDSTUK 3 VRAAGBUNDELING ................................................................................ 15 

3.1 Het belang van vraagbundeling ......................................................................................................... 15 

3.2 Abonnementen .................................................................................................................................. 15 

3.2.1 Abonnementskeuze ............................................................................................................................. 15 

3.2.2 Buitengebiedtoeslag ............................................................................................................................ 15 

3.3 Het resultaat ...................................................................................................................................... 16 

3.3.1 2500 abonnementen in 10 weken ....................................................................................................... 16 

3.3.2 Analyse herkomst ................................................................................................................................ 17 

3.3.3 Analyse van redenen niet inschrijven .................................................................................................. 17 



Tussenevaluatie 
14 december 2015 

Pagina 5 van 26 

HOOFDSTUK 4 FINANCIERING TOT AAN DE AANLEG ..................................................... 18 

4.1 De uitvoeringsregeling ....................................................................................................................... 18 

4.2 Huidige stand van zaken en vooruitblik kosten .................................................................................. 18 

HOOFDSTUK 5 VOORUITBLIK ........................................................................................ 19 

5.1 Focus op kopergebied ........................................................................................................................ 19 

5.2 Tweede vraagbundeling .................................................................................................................... 19 

5.3 Contracten operators en providers .................................................................................................... 20 

5.4 Financiering ....................................................................................................................................... 20 

5.5 Samenwerkingsvormen ..................................................................................................................... 22 

5.5.1 Publiek-private-samenwerking (PPS)................................................................................................... 22 

5.5.2 Regio-initiatieven bundelen ................................................................................................................ 22 

HOOFDSTUK 6 RISICO’S EN MITIGERENDE MAATREGELEN ............................................ 23 

6.1 Gebrek aan tijd en geld ...................................................................................................................... 23 

6.2 Achterhaalde definitie van een NGA netwerk .................................................................................... 23 

6.3 Witte gebieden versus staatsteun ..................................................................................................... 24 

6.4 Overheidsbeleid en de gevolgen ........................................................................................................ 24 

6.5 Hoe we hiermee omgaan ................................................................................................................... 25 

HOOFDSTUK 7 PLANNING ............................................................................................. 26 

7.1 Versnelling als strategie ..................................................................................................................... 26 

7.2 Scenario bepaalt wijze van uitvoering ............................................................................................... 26 

7.3 2016 op hoofdlijnen ........................................................................................................................... 26 

 



Tussenevaluatie 
14 december 2015 

Pagina 6 van 26 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Het project 

Het project Breedband Hollands Kroon is gestart met als doel de realisatie van een 

breedbandnetwerk in de gemeente Hollands Kroon. De belangrijkste achterliggende drijfveer van de 

initiatiefnemers is dat er vooral in de buitengebieden van deze gemeente geen stabiele snelle 

internetverbinding aanwezig is en dat er vooralsnog geen plannen van andere partijen zijn om deze 

in de nabije toekomst te gaan realiseren. Gezien het toenemend belang van internettoepassingen 

voor bedrijven en particulieren, achten wij het voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in onze 

gemeente van belang dat er op afzienbare termijn een breedbandnetwerk beschikbaar komt dat 

toegankelijk is voor alle inwoners en bedrijven in de gemeente Hollands Kroon. We hebben daarom 

besloten om zelf het voortouw te nemen bij de realisatie daarvan. 

In 2014 zijn we dit project gestart met een projectplan; op basis van dat plan heeft de Provincie 

Noord-Holland subsidie verstrekt. In deze tussenevaluatie gaan we in op de activiteiten die tot nu toe 

zijn ondernomen om te komen tot de realisatie van een breedbandnetwerk in Hollands Kroon, en de 

tot op het moment van schrijven gerealiseerde resultaten. Bij de beschrijving hiervan zijn de 

onderwerpen en de volgordelijkheid uit het oorspronkelijke plan zoveel mogelijk aangehouden. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 kijken we terug op de fasen waarin de organisatie vorm heeft gekregen, de teasing 

campagne heeft plaats gevonden en de eerste actieve communicatie is uitgevoerd. In hoofdstuk 3 

gaan we dieper in op de vraagbundeling; we lichten het belang hiervan toe, de wijze waarop we deze 

hebben uitgevoerd en de resultaten van de vraagbundeling. De financiering en de activiteiten die 

hiervoor zijn ondernomen worden belicht in hoofdstuk 4. Daarmee zijn we gekomen op het punt 

waar we nu staan, waarna we in hoofdstuk 5 een vooruitblik bieden. We gaan in op de gebiedsfocus, 

de tweede vraagbundeling die we voornemens zijn uit te voeren, gesprekken over contracten met 

operators en providers, financieringsopties en samenwerkingsvormen die we verkennen. Door de 

hoofdstukken heen komt u een aantal risico’s tegen, die we in hoofdstuk 6 nogmaals en uitgebreider 

toelichten, waarbij we ook aangeven hoe we hiermee om gaan. Ten slotte bieden we in hoofdstuk 7 

inzicht in de beoogde planning. 
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Hoofdstuk 2 Terugblik 

2.1 Voorbereidingsfase 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de activiteiten die zijn ondernomen in de voorbereidingsfase. 

We gaan achtereenvolgens in op de oprichting en structurering van de coöperatie, het in kaart 

brengen van lessons learned van andere initiatieven in Nederland, het voeren van gesprekken om te 

komen tot een gezamenlijk Noord-Hollands initiatief, ontwikkeling van de boodschap, het uitwerken 

van de business case, het voeren van gesprekken met operators en providers en ten slotte met 

aannemers en adviseurs. 

2.1.1 Oprichting en structurering van de coöperatie 

Op 15 juli 2014 hebben Corry de Lange en Alexander op de Weegh de Coöperatie Breedband 

Hollands Kroon U.A. opgericht met als doel een breedbandnetwerk binnen de gemeente Hollands 

Kroon aan te (laten)leggen, te (laten)beheren en exploiteren. Anders gezegd: het gebied wordt door 

telecombedrijven als niet rendabel gebied achtergesteld en de coöperatie neemt de regie ter hand 

om het gebied te voorzien van een glasvezelnetwerk. 

Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de coöperatie kunnen worden gerealiseerd is extra 
aandacht besteed aan de structuur en benodigde expertise binnen de organisatie. Hieronder wordt 
de organisatiestructuur weergegeven. 

 

Figuur 2.1. Organogram Coöperatie Breedband Hollands Kroon U.A. 
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De initiatiefnemers vormen de directie. Zij hebben beiden ruime ervaring op het gebied van ICT, 

projectmanagement, directievoering en governance. 

Op 25 november 2014 is, na een sollicitatieprocedure, een Raad van Commissarissen (RvC) benoemd 

bestaande uit vijf professionals met verschillende achtergronden en expertise op het gebied van 

ondernemerschap, ICT, telecom, financiën en bestuurskunde. Uitgangspunt is dat de RvC een 

professioneel toezichtorgaan is. In de start-up-fase, 2014 – 2015 en deel van 2016, doet de directie 

een extra beroep op ondersteuning en feedback van de RvC leden. 

De RvC heeft op 14 april 2015 de eerste Ledenraad (toen nog: Ledenraad i.o.) benoemd. Een groep 

van 19 (1 vacature wordt t.z.t. ingevuld) betrokken inwoners uit de gemeente hebben zitting 

genomen in dit gremium. De groep is samengesteld op basis van een sollicitatieprocedure waarbij 

leden van de RvC alle sollicitanten hebben beoordeeld. Dit met als doel te komen tot een groep 

mensen die de inwoners van Hollands Kroon (en daarmee de potentiële leden van de coöperatie) 

voldoende representeert. 

2.1.2 In kaart brengen lessons learned door initiatieven elders in het land 

In samenwerking met een vrijwilliger is eind 2014 een groot aantal initiatieven van breedband-

coöperaties in Nederland in kaart gebracht. Dit onderzoek is deels uitgevoerd op basis van 

deskresearch. Ook is een aantal initiatieven door de directieleden fysiek bezocht om in een gesprek 

met de initiatiefnemers van die projecten kennis en informatie te delen. Samen met de wethouders 

van de gemeente Hollands Kroon is een bezoek gebracht aan KabelNoord, één van de nog bestaande 

kabelbedrijven die volledig in handen is van de (regionale) overheid. 

Omdat op de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) ook een onderzoek naar breedbandinitiatieven wordt 

uitgevoerd, is ook daarmee contact geweest om informatie te delen. 

Alle verzamelde informatie is gebundeld en heeft (mede) als basis gediend voor de vervolgstappen 

die in het project zijn uitgevoerd. 

2.1.3 Poging tot provinciale aanpak Noord-Holland Noord 

Met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) heeft een aantal gesprekken plaats 

gevonden om hen op de hoogte te stellen van ons initiatief en initiatieven elders in de regio in relatie 

tot de landelijke ervaringen. Onderwerp van gesprek was het samenbrengen van de regionale 

initiatieven met als doelstellingen te komen tot een professionele kennisdeling en tot 

schaalvergroting. Deze schaalvergroting zou moeten leiden tot een project waarvoor de financiering 

eenvoudiger te realiseren zou zijn. Ook zou daarmee de onderhandelingspositie richting partijen als 

operators en providers versterkt kunnen worden, waardoor de kans op succes zou toenemen. Helaas 

bleek ONHN ten tijde van het voeren van deze gesprekken niet in staat de verbindende rol te 

vervullen. 
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2.1.4 Ontwikkeling van de boodschap 

Eén van de eerste activiteiten van de coöperatie was het ontwikkelen van de boodschap, waarbij 

specifiek is gekeken naar lessons learned van andere initiatieven. Samen met een vrijwilliger die een 

achtergrond in trainen en presenteren heeft en met een professioneel reclamebureau is de 

boodschap van de coöperatie opgesteld. Extra zorg is besteed aan het zo duidelijk en eenvoudig 

mogelijk overbrengen van deze boodschap aan de inwoners van de gemeente tijdens de vele 

informatieavonden.  

2.1.5 Opstellen van de business case 

Twee externe deskundigen hebben een business case opgesteld. Dit hebben zij onafhankelijk van 

elkaar gedaan. Beide cases zijn gebaseerd op aanwezige openbare informatie, zoals aantallen 

woningen, bedrijven en recreatieparken alsook aanwezige infrastructuur. Onderstaande tabel geeft 

een overzicht van de informatie waarop de business case is gebaseerd. 

Type aansluiting Kerngebied Buitengebied Industrieterrein Vakantiepark Totaal 

aansluitingen 

Koper 134 2627 317 13 3091 

Koper & Coax 16474 2175 315 5 18969 

Koper & Coax & Glas 0 1 0 0 1 

Totaal aansluitingen 16608 4803 632 18 22061 

Tabel 2.1. Informatie waarop business case is gebaseerd 

Door beide business cases met elkaar te vergelijken is duidelijk welke keuzes er gemaakt kunnen 

worden ten aanzien van het aan te leggen netwerk. Denk hierbij aan de te hanteren infrastructuur, 

diepte van aanleggen, aantal wijkkasten enzovoort. Ook maakt de vergelijking zichtbaar welke 

prijsverschillen en bezuinigingen mogelijk zijn. Detailinformatie uit de businesscases wordt 

vooralsnog behouden gecommuniceerd. Dit om te voorkomen dat bij het aanvragen van offertes, 

bijvoorbeeld bij aannemers, er teveel inzicht is over (kost)prijzen waarmee gerekend is. 

 

Conclusie is onder andere dat de gemeente Hollands Kroon zich in relatie tot landelijke gemiddelden 

typeert als een buitengebied waar: 

 de afstand tussen de woningen onderling extra groot is; 

 de afstand van de weg naar de voordeur extra groot is; 

 de bermen smal zijn; 

 veel (kleine) kunstwerken en watergangen aanwezig zijn. 

Eén van de externe deskundigen heeft de gebruikte (reken-)modules en gebiedstekeningen ook 

digitaal ter beschikking gesteld. De directie heeft daarmee diverse scenario's kunnen uitwerken. 
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2.1.6 Gesprekken voeren met operators en providers 

Omdat de coöperatie niet tot doel heeft zelf als operator of provider op te treden is in een vroeg 

stadium contact gezocht met verschillende operators en providers. Hoewel in theorie operators en 

providers onafhankelijk van elkaar kunnen opereren, blijkt dit in de praktijk niet het geval te zijn. Een 

keuze voor een operator heeft gevolgen voor een keuze voor een provider en vice versa. 

Zo werd duidelijk dat als het bieden van A-merk-providers op het netwerk een vereiste is, de inzet 

van KPN Netco als operator onvermijdelijk is. Alleen deze operator heeft voor alle A-merken de 

technische en administratieve koppelingen die nodig zijn om die providers toegang tot het netwerk 

te geven. 

Is het toelaten van A-merken geen vereiste, en kan men dus met B-merken af, dan kan worden 

gekozen uit verschillende onafhankelijke operators. Een aantal daarvan biedt gespecialiseerde 

diensten aan bijvoorbeeld bedrijven en zorgaanbieders, terwijl anderen meer allround 

dienstverlening bieden. Opvallend is dat de onafhankelijke operators doorgaans kleine bedrijven zijn 

van één of enkele medewerkers. Of zij de gewenste stabiliteit en betrouwbaarheid kunnen bieden is 

uit de met hen gevoerde gesprekken onvoldoende duidelijk gebleken. 

2.1.7 Gesprekken voeren met aannemers en adviseurs 

Op de dag dat via de media bekend werd gemaakt dat de coöperatie was opgericht, werd de directie 

benaderd door aannemers, adviseurs en andere potentiele toeleveranciers. Al deze partijen wilden 

graag hun diensten aanbieden. De directie is zeer terughoudend geweest in het op het aanbod van 

deze partijen ingaan. Waar de coöperatie een maatschappelijk doel voor ogen heeft, is het doel van 

die partijen veelal commercieel, waardoor de onafhankelijkheid van zo een partij per definitie ter 

discussie staat. 

Uiteindelijk heeft de directie ervoor gekozen om met een beperkt aantal adviseurs in zee te gaan. 

Adviseurs waarbij geen belangenverstrengeling ontdekt kon worden en die tijdens de aanleg- en 

exploitatiefases naar alle waarschijnlijkheid geen rol meer spelen. 
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2.2 Teasingfase 

Nadat de basis op orde was gebracht, is gestart met het testen van de boodschap en de 

belangstelling in de zogenaamde teasingfase. In deze paragraaf wordt kort beschreven hoe we deze 

hebben aangepakt. 

2.2.1 Medestanders registreren 

Vanaf 24 september 2014 was het mogelijk voor inwoners om zich in te schrijven als medestander 

van het project. Deze inschrijving gaf voor de inwoners geen verplichting; het primaire doel van de 

coöperatie was om te toetsen of er belangstelling was voor het project. Op basis van deze 

inschrijvingen werd een goed beeld verkregen van de interesse in het project. Daarnaast vielen 

daarbij extra gemotiveerde en vakinhoudelijke inwoners op en gaf de registratie de mogelijkheid om 

uit geïnteresseerde inwoners snel een (grote) groep potentiële vrijwilligers samen te stellen. Op 14 

mei 2015 is de mogelijkheid tot inschrijven als medestander gesloten. Er waren op dat moment 2.382 

inschrijvingen geregistreerd. 

2.2.2 Informatieavonden 

Met de zorgvuldig samengestelde boodschap en de presentatie die daarbij hoort, zijn 30 

informatieavonden georganiseerd. Iedere kern in Hollands Kroon (22 in totaal) is hierbij fysiek 

bezocht. Daarnaast is de presentatie in diverse andere gremia gegeven, zoals bij ondernemers-

collectieven, het college van B&W en dorpsverenigingen. 

2.2.3 Inzet van de pers 

Om de boodschap vanuit de coöperatie bij de inwoners bekend te maken is intensief gebruik 

gemaakt van de lokale pers. Meerdere persberichten zijn in de diverse kranten gepubliceerd. Ook de 

lokale TV zender RTV Noordkop heeft in haar uitzendingen via een interview met de directie 

aandacht gegeven aan het project. Ook heeft hun radioreporter de breedbandbus gevolgd en heeft 

de reporter vanuit verschillende evenementen verslag gedaan. 

 

Figuur 2.2. Compilatie persuitingen 
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2.2.4 Inzet van social media 

Van social media is intensief gebruik gemaakt. Naast het naar buiten brengen van de boodschap via 

de website, Facebook en Twitter is vooral Facebook ingezet als reclamemedium. Dit bleek zeer 

effectief. Advertenties op Facebook zijn zeer gericht ingezet, bleken relatief goedkoop te zijn en 

werden goed gezien en gelezen. Dit laatste bleek uit het stijgende aantal websitebezoeken dat 

gemeten werd tijdens perioden waarin de verschillende advertenties werden ingezet. 

2.2.5 Andere uitingen 

Om te borgen dat zoveel mogelijk inwoners op enig moment en minimaal tweemaal het project 

onder ogen zouden krijgen, is de boodschap op verschillende manieren naar buiten gebracht. Naast 

de persberichten en social media is gebruik gemaakt van advertenties in kranten en 

verenigingsbladen. Ook zijn kuubkisten met reclame langs drukke wegen in de gemeente geplaatst. 

Een aantal bedrijven, zoals een lokale telecomwinkel en diverse benzinestations, hebben een houder 

met (wisselende) flyers prominent in hun winkel geplaatst. Een aantal keren is huis-aan-huis een 

informatiekrant verspreid. Het effect van de gerichte uitingen is steeds gemeten met behulp van 

Google Analytics, Facebook analyses en de registratiemomenten van medestanders. 

2.3 Actieve communicatiefase 

Nadat uit de teasingfase bleek dat er volop belangstelling is voor het project, zijn we gestart met een 

actievere communicatiefase. 

2.3.1 Betrokkenheid verenigingen 

De gemeente Hollands Kroon kent een rijk verenigingsleven. Door de verenigingen in te zetten is het 

relatief eenvoudig om grote groepen inwoners te bereiken. Met dat in het achterhoofd is in februari 

2015 een wedstrijd uitgeschreven waarmee verenigingen een geldbedrag konden verdienen door 

zoveel mogelijk medestanders te werven. Uiteindelijk heeft deze actie bijna 350 medestanders 

opgeleverd. Personen die ieder persoonlijk bekend zijn gemaakt met het project en die op hun beurt 

anderen weer van het project op de hoogte brachten. 
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2.3.2 Voorbereiding op de vraagbundeling 

De directie had zich tot doel gesteld om met één of een klein aantal providers de 

vraagbundelingsfase in te gaan. Deze providers zouden dan als eerste hun diensten op het netwerk 

aanbieden. Tijdens de vraagbundelingsfase zouden de inwoners dan een jaarcontract bij één van de 

providers afsluiten. Het streven was hierbij om zowel particulieren als bedrijven van een passend 

abonnement te kunnen voorzien. 

Na diverse providers gesproken te hebben, is besloten om met CanalDigitaal (onderdeel van de M7 

groep) voor particulieren en Signet voor bedrijven de vraagbundelingsfase in te gaan. Daar waar 

CanalDigitaal in de beginfase zich wilde binden door een marketingbudget in het vooruitzicht te 

stellen, trok het bedrijf zich op het laatste moment terug. De reden hiervoor is een herpositionering 

van het merk CanalDigitaal binnen de M7 groep, waardoor zij er nog niet klaar voor waren om op 

zo'n korte termijn hun merk aan ons project te binden. Hierdoor is de vraagbundelingsfase gestart 

met slechts één concrete provider, namelijk Signet. 

2.3.3 De breedbandbus 

Vanwege de uitgestrektheid van het gebied in combinatie met de wens om inwoners een persoonlijk 

informatiepunt te bieden tijdens de vraagbundelingsfase, is gekozen voor een rijdende 

informatiewinkel in de vorm van een grote voormalige SRV wagen. De wagen is met de hulp van 

vrijwilligers ingericht met een weergave van een thuisinstallatie, een gebiedskaart waar een ieder zijn 

adres kan checken op aanwezige voorziening (koper en/of coax of glas) en schermen waarop 

voorlichtingsfilms getoond worden. 

 

Figuur 2.3. De breedbandbus 
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2.3.4 Gebiedsplanning 

Om zoveel mogelijk inwoners persoonlijk met de breedbandbus te kunnen bereiken tijdens deze 

fase, is een programma opgesteld op basis van data waarop lokale druk bezochte evenementen 

plaats vonden. Voorbeelden zijn de Lentetuin en bloemendagen, trekkertrek, braderieën en 

voetbaltoernooien. We hebben 11 gebiedsdelen om deze evenementen heen gedefinieerd en tot op 

straatniveau gepland. De bemensing van de bus en de van daaruit uitgevoerde huis-aan-huis 

bezoeken werden verzorgd door getrainde vrijwilligers. De breedbandbus-planning is op de 

gebruikelijke wijze via de website, persberichten en Facebook gecommuniceerd, maar ook specifiek 

via de huis-aan-huiskranten. 
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Hoofdstuk 3 Vraagbundeling 

3.1 Het belang van vraagbundeling 

Aan beoogde financiers dient de haalbaarheid van de business case-scenario's te worden 

onderbouwd. Hiervoor zijn onder andere zoveel mogelijk garanties ten aanzien van geprognotiseerde 

baten belangrijk. Vraagbundeling houdt in dat toekomstige klanten contracten ondertekenen 

waarmee zij een abonnement afsluiten dat ingaat zodra het aanbod daadwerkelijk op hun adres 

geboden kan worden. Oftewel: de initiële vraag wordt direct omgezet in contracten waar een 

gegarandeerde inkomstenstroom aan verbonden is. Dit geeft zoveel mogelijk garanties ten aanzien 

van de minimale (want afkomstig van de voorlopers) initiële inkomsten uit het project. 

3.2 Abonnementen 

In de vraagbundelingsfase nemen particulieren en bedrijven op voorhand een abonnement af. Om 

zoveel mogelijk inwoners te interesseren, is het dus belangrijk om zoveel mogelijk inzicht in de 

inhoud, planning en kosten van de abonnementen te bieden. 

3.2.1 Abonnementskeuze 

Doordat CanalDigitaal zich terugtrok en de planning voor de vraagbundelingsfase al breed in de 

media gecommuniceerd was, werd het noodzakelijk om een alternatief te bedenken voor de 

abonnementen. Een jaarabonnement afsluiten bij een op consumenten gerichte provider was 

immers niet meer mogelijk. Inmiddels was er bij de directie wel al voldoende informatie bekend over 

een mogelijke samenstelling van abonnementen en de daarbij behorende prijzen. Op basis van die 

kennis en een verkenning in de markt zijn toen vijf verschillende kaders voor abonnementen 

opgesteld. Inwoners konden zich op die manier toch inschrijven voor een aansluiting in de 

wetenschap wat er minimaal aan dienstverlening geboden zou worden en tegen welke prijs. Met een 

inschrijving gaat een inwoner of zijn onderneming hierbij de verplichting aan om een 

jaarabonnement af te nemen bij één van de nog nader te bepalen providers. Samen met een ICT-

jurist hebben we juridisch correcte, handhaafbare en helder leesbare voorwaarden opgesteld. 

3.2.2 Buitengebiedtoeslag 

Bij de voorbereiding van de vraagbundelingsperiode is geschat wat de mogelijke uitkomst zou 

kunnen worden. De belangrijkste conclusie hiervan was dat het risico bestond dat inwoners uit de 

kernen zich in onvoldoende aantallen zouden inschrijven. Zij hebben immers al de beschikking over 

een breedbandverbinding in de vorm van een coaxaansluiting. In die situatie zou met de vastgestelde 

abonnementstarieven, de business case niet sluitend zijn, omdat juist de kernen tegen relatief lage 

kosten aan te sluiten zijn en het dus voor de kostenbeheersing belangrijk is om hogere 

aansluitkosten in het buitengebied te compenseren met lagere kosten in de kernen. Om dit risico op 

voorhand zo goed mogelijk te mitigeren, is ervoor gekozen een buitengebiedtoeslag te hanteren. 

Deze toeslag geldt alleen voor inwoners van het kopergebied. De hoogte van de toeslag zou volgens 

berekeningen maximaal € 15,00 per maand zijn voor de duur van maximaal 20 jaar. Hoe hoger het 

aantal inschrijvingen, hoe lager de toeslag zou kunnen worden. 
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3.3 Het resultaat 

3.3.1 2500 abonnementen in 10 weken 

De vraagbundelingsfase strekte zich formeel uit over de periode 28 april 2015 tot en met 13 juli 

2015. In deze 10 weken durende periode is intensief met vrijwilligers samengewerkt. De 

breedbandbus reed dagelijks door de gemeente om inwoners in de gelegenheid te stellen vragen te 

stellen en zich in te schrijven. 

In de breedbandbus zijn ter plekke 660 inschrijvingen gerealiseerd. Vele bezoekers namen de 

inschrijf-/antwoordkaart mee "naar huis", hun emailadressen werden genoteerd en deze zijn in een 

latere fase gecontroleerd op, en zo nodig herinnerd aan, het zich daadwerkelijk inschrijven. 

Per antwoordkaart zijn 590 inschrijvingen ontvangen. Dit is het effect van de informatiekrant die 

huis-aan-huis verspreid is en van de huis-aan-huis bezoeken van vrijwilligers die hun straten afgingen 

om inwoners tot die invul-daad te bewegen. 

Via de website zijn ruim 1.230 inschrijvingen ontvangen. 

De laatste dagen van de vraagbundeling is een groep vrijwilligers 3 extra dagen de buitengebieden 

ingetrokken om gericht op nog openstaande koper-adressen, huis-aan-huis informatie te verschaffen 

en aanvullende inschrijvingen op te halen. Dit heeft geresulteerd in nog eens 85 inschrijvingen. 

Met een score van in totaal ruim 2.500 inschrijvingen is de vraagbundeling in eerste instantie 

succesvol te noemen. 

 

Figuur 3.1. Overzicht abonnementen (rood=coaxadres, groen=koperadres) 
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3.3.2 Analyse herkomst 

Analyse van de resultaten van de vraagbundeling gaf aan dat ongeveer de helft van de inschrijvingen 

uit de kernen van Hollands Kroon komt (het gebied waar een coaxaansluiting ligt) en de andere helft 

uit het kopergebied (het gebied waar alleen een koperaansluiting aanwezig is). Om het business case 

scenario kopergebied sluitend te krijgen is in het kopergebied echter een minimale inschrijving van 

1.800 noodzakelijk. De uitkomsten van deze analyse leidden dus alsnog tot de conclusie dat de 

aanleg van het glasvezelnetwerk nog niet kon starten. Daarnaast is geconstateerd dat er in de kernen 

van Hollands Kroon onvoldoende interesse is voor de aanleg van het netwerk. Om deze reden is door 

directie en RvC besloten het project in eerste instantie te richten op aanleg van het netwerk in het 

buitengebied van Hollands Kroon. 

Dat in coaxgebieden slechts 6,5% inschrijvingen is gerealiseerd, was niet geheel een verrassing. De 

bewoners van deze gebieden hebben al de beschikking over een breedbandverbinding, wat maakt 

dat de urgentie voor een glasvezelverbinding daar beduidend minder groot is dan in de 

kopergebieden. 

Dat in de kopergebieden de inschrijving op slechts 40,5% is blijven hangen was wel verrassend. Het 

gebrek aan een stabiele breedbandverbinding in deze gebieden deed op voorhand vermoeden dat de 

inschrijving hoger zou uitkomen. 

3.3.3 Analyse van redenen niet inschrijven 

Analyse van de redenen waarom mensen niet inschrijven, leert ons dat er twee hoofdredenen zijn 

die mensen ervan hebben weerhouden zich op dit moment in te schrijven voor dit project, te weten: 

1. Buitengebiedtoeslag. 

2. Onbekend welke providers. 

Hieronder gaan we nader op beide redenen in. 

Ten eerste heeft een deel van de inwoners (zowel particulieren als kleine bedrijven) bezwaar tegen 

het betalen van een buitengebiedtoeslag. Een aantal van hen ziet hier een principieel bezwaar in en 

geeft aan dat de buitengebieden niet meer zouden moeten betalen dan de kernen. Een ander deel 

van hen geeft aan de toeslag wel te willen, maar niet te kunnen betalen. 

Ten tweede heeft een deel van de inwoners problemen met het feit dat de providers nog niet 

bekend zijn. Inwoners van Hollands Kroon blijken een voorkeur te hebben voor het afnemen van een 

abonnement bij vertrouwde A-merken. Aangezien nog niet gegarandeerd kan worden dat A-merken 

ook daadwerkelijk hun diensten over het netwerk gaan aanbieden, heeft een aantal inwoners zich 

nog niet ingeschreven. 
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Hoofdstuk 4 Financiering tot aan de aanleg 

4.1 De uitvoeringsregeling 

Breedband Hollands Kroon heeft voor de financiering van de initiële activiteiten een beroep kunnen 

doen op een subsidie van de provincie Noord-Holland in de vorm van de Uitvoeringsregeling subsidie 

hoogwaardige communicatienetwerken Noord-Holland 2013; er is een bedrag van € 250.000,- 

toegekend.  

De uitvoeringsregeling wordt door de directie gezien als een eenvoudige regeling. Het geformuleerde 

doel van de regeling is duidelijk, namelijk: het versterken van de duurzame ontwikkeling van Noord-

Holland door te investeren in een snellere digitale infrastructuur. De eenvoud van de regeling zorgt 

ervoor dat de directie zich primair kan focussen op het behalen van het projectresultaat, zonder 

daarbij afgeleid te worden van ingewikkelde administratieve verplichtingen. 

Wel is gebleken dat de doorlooptijd van de regeling onvoldoende ruimte gaf. Volgens de regeling 

moesten de projectactiviteiten voor 31 december 2015 zijn afgerond. Aangezien de vraagbundeling 

nog niet tot het gewenste en benodigde resultaat heeft geleid, maar er wel aanknopingspunten zijn 

om het doel alsnog te halen, is er voldoende rechtvaardiging om het project voort te zetten. Formeel 

gezien was hier echter binnen de uitvoeringsregeling geen ruimte voor. Om die reden heeft de 

directie bij het College van Gedeputeerden van de provincie Noord-Holland gevraagd om verlenging 

van de termijn. Inmiddels heeft het College in reactie op dit verzoek positief beslist en is de 

eindtermijn voor alle initiatieven in de provincie met één jaar verlengd, dus tot 31 december 2016. 

4.2 Huidige stand van zaken en vooruitblik kosten 

Eind oktober 2015 is door de coöperatie ongeveer € 195.000 van het verleende subsidiebedrag 

uitgegeven. De resterende € 55.000 is begroot voor de activiteiten die nog uitgevoerd moeten 

worden. 

Hierbij gaat het om het komen tot een meer concreet uitgewerkte en voor financiers acceptabele 

business case, het aanvragen en beoordelen van offertes voor de aanleg van het netwerk, het komen 

tot contracten met providers en operators en het uitvoeren van een tweede vraagbundeling. 
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Hoofdstuk 5 Vooruitblik 

In dit hoofdstuk gaan we in op de activiteiten die we in het komende jaar willen uitvoeren om alsnog 

te komen tot de realisatie van een breedbandnetwerk in de gemeente Hollands Kroon. Deze 

activiteiten zijn (vooral) gericht op het kopergebied, waar we een tweede vraagbundeling gaan 

uitvoeren. Daarnaast willen we contracten met providers en operators afsluiten, de financiering 

verder vorm geven en samenwerkingen opzetten. Hierover meer in de onderstaande paragrafen. 

5.1 Focus op kopergebied 

Uit de resultaten van de vraagbundeling werd duidelijk dat de inwoners in gebieden binnen de 

gemeente Hollands Kroon die voorzien zijn van een coaxaansluiting op dit moment nauwelijks tot 

geen interesse hebben in de aanleg van een glasvezelverbinding. Op zichzelf is dit resultaat niet 

verrassend. Gegeven het feit dat de kernen (en een klein deel van het buitengebied) voorzien zijn van 

een coaxkabel (Ziggo aansluiting) werd op deze uitslag al geanticipeerd. Wel zorgt het resultaat van 

de vraagbundeling voor een bevestiging van de verwachting, waardoor ook naar de inwoners toe 

duidelijk gemaakt kan worden waarom er voorlopig niet gefocust wordt op de kernen. Als 

focusgebieden blijven dus kopergebieden over, oftewel het grootste deel van het buitengebied, een 

aantal industrieterreinen en een aantal recreatiegebieden. Deze gebieden omvatten een totaal van 

3.091 potentieel aan te sluiten adressen. 

Ten tijde van het schrijven van deze tussenevaluatie heeft de coöperatie 1.280 leden in het 

kopergebied, wat wil zeggen dat 41,4% van de potentiele klanten zich op dit moment al heeft 

ingeschreven. 

5.2 Tweede vraagbundeling  

Eerder hebben we geconstateerd dat de eerste vraagbundeling tekort inschrijvingen heeft 

opgeleverd om de business case sluitend te krijgen. Het is dan ook noodzakelijk een tweede 

vraagbundeling uit te voeren met een vernieuwde en aangescherpte boodschap waarin de twee 

belangrijke redenen waarom mensen zich nog niet hebben ingeschreven, in voldoende mate worden 

geadresseerd. In deze boodschap zullen we dus duidelijkheid moeten verschaffen over welke 

providers hun diensten zullen gaan aanbieden. Ook de definitieve hoogte van de buitengebiedtoeslag 

moet duidelijk zijn en deze moet lager worden dan het huidig gecommuniceerde maximum 

(€ 15,00/aansluiting/maand voor maximaal 20 jaar). 

Het uitvoeren van deze tweede vraagbundeling is de doelstelling voor de korte termijn. 

Randvoorwaarde voor het succesvol kunnen realiseren van deze vraagbundeling is het verder 

concretiseren van de business case, zekerheid kunnen bieden over te contracteren provider(s), 

operator(s), kosten/baten en financiering. 
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5.3 Contracten operators en providers 

Doelstelling is om begin 2016 te komen tot contracten waarin partijen overeenkomen dat zij hun 

diensten op het te realiseren glasvezelnetwerk aanbieden. 

Om te komen tot deze overeenkomsten worden er intensieve gesprekken gevoerd met een aantal 

verschillende partijen. KPN Netco is daar één van. Als zij operator op het netwerk zou worden, 

bieden we de inwoners van Hollands Kroon de mogelijkheid een abonnement af te sluiten bij één van 

de vele A-merken die via KPN Netco hun diensten aanbieden. 

Ook worden er gesprekken gevoerd met CIF (Communicatie Infrastructuur Fonds). Deze partij richt 

zich volledig op het aansluiten van het buiten gebied. Dit doen zij met hun eigen operator en 

providers (tot heden B-merken zoals Caiway en Solcon). Hierbij hanteren zij andere voorwaarden dan 

waar de coöperatie tot nu toe vanuit is gegaan. Zo is de buitengebiedtoeslag weliswaar lager, maar 

niet gemaximeerd op 20 jaar. Deze geldt voor de gehele duur van het gebruik van de aansluiting. 

Desalniettemin is CIF een interessante partij. De doelstelling van de coöperatie Breedband Hollands 

Kroon is immers het realiseren van een breedbandnetwerk. Als het aanpassen van de voorwaarden 

daarvoor nodig is, dan onderzoeken we die mogelijkheid zeker. 

Ook E-Fiber is een partij waarmee gesprekken gevoerd worden. In tegenstelling tot CIF richt E-Fiber 

zich op het aansluiten van de gehele gemeente, dus niet alleen de kopergebieden. Ook E-Fiber biedt 

op dit moment geen A-merk providers toegang tot het netwerk. Daarnaast heeft E-Fiber nog geen 

voldoende track record op basis waarvan wij de kwaliteit van hun dienstverlening kunnen 

beoordelen. 

5.4 Financiering 

De vorm(en) van financiering die worden uitgewerkt, zijn mede afhankelijk van de partij waarmee de 

coöperatie tot zaken kan komen voor realisatie van het project. In het geval van CIF of E-Fiber zal er 

nauwelijks of geen sprake zijn van financiering door de coöperatie; in beide gevallen nemen deze 

partijen de financiering en het eigendom van het netwerk voor haar rekening. Mocht de coöperatie 

een overeenkomst met KPN Netco als operator kunnen sluiten, dan is financiering vanuit de 

coöperatie wel aan de orde. In alle gevallen wordt er een bepaalde inspanningsverplichting vereist 

van de coöperatie. 
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Gezien de hoogte van de benodigde investering (voor het kopergebied circa € 15 miljoen) is het van 

belang dat de financiering een lage rentelast met zich mee brengt. De volgende deel-

financieringsmogelijkheden zijn op dit moment in beeld: 

 Lening via BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) met garantie van gemeente en/of provincie. 

Deze vorm van financiering vereist een veel lagere rente dan de rente bij een commerciële 

bank. Echter, deze financiering wordt als staatssteun gezien en is daarom alleen mogelijk 

voor de "witte gebieden", dus die gebieden waarvan commerciële partijen aangeven dat zij 

die niet op afzienbare termijn van een snelle verbinding zullen voorzien (zie ook paragraaf 

6.3). Daarnaast is goedkeuring vanuit de politieke gremia (gemeenteraad/provinciale staten) 

noodzakelijk. 

 Financiering vanuit gemeente en/of provincie. 

Net als de lening via de BNG kan hier een veel lagere rente dan bij een commerciële bank van 

toepassing zijn. Sterker nog, zelfs renteloze varianten zijn hierbij mogelijk. Net als bij de BNG 

variant geldt hierbij wel de beperking van de witte gebieden en is goedkeuring vanuit de 

politieke gremia noodzakelijk. 

 Lening via commerciële bank. 

Een lening via een commerciële bank zorgt ervoor dat er geen sprake is van staatssteun. 

Hierdoor is er geen risico op (staatssteun) rechtszaken en daarmee vertraging van het project 

kleiner. De rentelasten zijn echter wel hoger, waarmee de business case lastiger sluitend te 

krijgen is. 

 Waardepapieren. 

Door de uitgifte van waardepapieren, zoals obligaties (bijvoorbeeld zero-bonds) en 

achtergestelde leningen is het mogelijk (een deel van) de financiering vanuit de 

inwoners/bedrijven van Hollands Kroon zelf te verkrijgen. Dit maakt het mogelijk een lagere 

rentelast te realiseren dan bij een commerciële banklening. Diverse ondernemers, maar ook 

particulieren hebben hun interesse tot investeren getoond. Hun ideeën worden op dit 

moment uitgewerkt tot concrete proposities. Of er voldoende bereidheid is binnen de 

gemeente voor het afnemen van de waardepapieren zal daarna blijken. Het daadwerkelijk 

effectueren van die kapitaalplaatsingen is afhankelijk van de voorwaarden van de partij die 

het hoofddeel van de financiering voor zijn rekening gaat nemen. 

 Combinatie van bovenstaande. 

Een aannemelijke optie is de combinatie van staatssteun daar waar toegestaan, commerciële 

bank en waardepapieren. Echter indien CIF of E-Fiber het project zouden overnemen bepalen 

zij de (financierings-)voorwaarden bijvoorbeeld dat de coöperatie financiering voor de meest 

onrendabele adressen regelt. 
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Belangrijk te melden is dat staatssteun alleen is toegestaan voor zgn. "witte gebieden". Dit zijn 

gebieden waar geen providers aanwezig zijn die (op afzienbare termijn) een downloadsnelheid van 

30Mbps of meer kunnen bieden. Inmiddels is duidelijk dat slechts ongeveer de helft van het 

kopergebied in aanmerking komt voor staatssteun. Dit betekent overigens niet dat de andere helft 

een adequate breedbandverbinding heeft. Wel is de consequentie dat de business case lastiger 

sluitend te krijgen is.  

5.5 Samenwerkingsvormen 

Naast de operationele en financiële vraagstukken wordt aandacht besteed aan de organisatievorm. 

Op dit moment is in formele zin alleen de coöperatie een belanghebbende partij. Het zou echter 

verstandig kunnen zijn om dit te heroverwegen. Er wordt daarom gekeken naar onderstaande 

mogelijkheden. 

5.5.1 Publiek-private-samenwerking (PPS) 

Een samenwerking tussen coöperatie, één of meer overheden en mogelijk één of meer marktpartijen 

zoals aannemers van glasvezelnetwerken of operators staat op de agenda's van nagenoeg alle 

gesprekken die momenteel worden gevoerd.  

5.5.2 Regio-initiatieven bundelen 

Zowel door operators, providers als financiers wordt gewezen op het gebrek aan schaalgrootte en op 

de ongunstige ligging ten opzichte van hun reeds bestaande voorzieningen. Bedrijfseconomisch kan 

het om deze redenen gunstig zijn meerdere initiatieven te bundelen. Hiervoor is onder andere met 

de BNG een (uitrol)model geschetst dat verder zou kunnen worden uitgewerkt. Op dit moment zijn 

wij daar beperkt actief mee bezig. De opvattingen over het te bereiken doel en de mate van 

organisatiegraad tussen de regionale initiatieven verschillen dusdanig dat wij samenwerken als 

onevenredig arbeidsintensief beschouwen. Desondanks hebben wij wel een bijeenkomst van zo’n 6-7 

Noord Hollandse initiatieven geagendeerd met als onderwerp een SWOT-analyse ten aanzien van het 

wel of niet samenwerken. 
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Hoofdstuk 6 Risico’s en mitigerende maatregelen 

6.1 Gebrek aan tijd en geld 

De twee grootste risico's die op dit moment onderkend worden zijn te vertalen in tijd en geld. 

Ten eerste de factor tijd. Het project loopt inmiddels anderhalf jaar. Inwoners van de gemeente 

hebben verwachtingen en worden ongeduldig. Daarnaast realiseren ze zich dat er in het verleden al 

meerdere projecten zijn gestart, welke tot nu toe allemaal gefaald zijn. Deze druk zorgt ervoor dat er 

een risico is op het verliezen van het momentum. Als de tweede vraagbundeling te lang op zich laat 

wachten, zal een deel van de inwoners zich niet meer inschrijven omdat ze het vertrouwen in het 

project zijn verloren. Vertragende factoren, zoals keer op keer uitstel van concrete afspraken met 

bepaalde partijen, dienen daarom te worden geëlimineerd om tot versnellen te kunnen komen. 

Ten tweede de factor geld. Zoals eerder aangegeven is de business case lastig sluitend te krijgen. Dit 

heeft enerzijds te maken met de grote investering die met het project gemoeid is. Anderzijds speelt 

de beperkte mogelijkheid voor staatssteun een rol. Het is daarom van zeer groot belang dat de 

verschillende overheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau bereid zijn en blijven om na te 

denken over onorthodoxe manieren van financiering. Daarvoor wordt continu de dialoog met hen 

maar ook met marktpartijen opgezocht om hen ervan te overtuigen toch te investeren in dit soort 

projecten en een langere terugverdientijd te accepteren. 

6.2 Achterhaalde definitie van een NGA netwerk 

Volgens de geldende Europese richtlijn is een Next Generation Access (NGA) netwerk een netwerk 

dat een snelheid van ten minste 30Mbps biedt. Of het hier gaat om alleen download- of ook upload-

snelheid wordt in de richtlijn niet vermeld. Deze definitie is van belang voor het al of niet toestaan 

van staatssteun, zie ook 6.3. 

De richtlijn stamt uit 2009 (EU-digitale agenda). Inmiddels moet geconstateerd worden dat de 

30Mbps norm is achterhaald. Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals het gebruik van 

cloud-toepassingen en interactieve TV, is de behoefte aan snelheid fors toegenomen. Realistischer is 

het om op dit moment 100Mbps te hanteren. Aangezien deze norm door "Brussel" moet worden 

vastgesteld is hiervoor een lobby gaande. Echter, aangezien Nederland binnen de EU als koploper 

wordt ervaren in dit dossier, ligt het niet in de lijn der verwachting dat deze op korte termijn wordt 

aangepast. 

Daarnaast is het zo dat in de richtlijn niet gesproken wordt over download- of uploadsnelheid. Om 

die reden hanteert de markt nu de 30Mbps norm als norm voor downloadsnelheid. Echter, juist door 

het toegenomen gebruik van cloud-toepassingen is de behoefte aan uploadsnelheid toegenomen. Op 

dit moment zijn de uploadsnelheden via de traditionele media als koper en coax een factor 10 lager 

dan de downloadsnelheden. Via glasvezelverbindingen zijn upload- en downloadsnelheden gelijk. 

Daarmee leent glasvezel zich veel beter als medium voor de huidige en toekomstige 

internettoepassingen. 
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6.3 Witte gebieden versus staatsteun 

In gebieden waar minimaal een provider de hiervoor genoemde NGA snelheid (30Mbps) biedt, is 

staatssteun niet toegestaan. Gebieden waar geen providers zijn (of op afzienbare termijn zullen 

komen) die de norm halen, worden gekenmerkt als witte gebieden. In deze witte gebieden is 

staatssteun toegestaan, waardoor de realisatie van deze gebieden in financiële zin haalbaarder zou 

moeten zijn. 

Onderzoek (marktconsultatie) wijst echter uit dat het kopergebied van Hollands Kroon slechts voor 

circa 50% in aanmerking zou komen voor staatssteun. In het resterende gebied (het "grijze" gebied) 

wordt op dit moment of op korte termijn minimaal 30Mbps downloadsnelheid geleverd. Dit lijkt 

mooi, maar schijn bedriegt. Zoals gesteld is de 30Mbps norm achterhaald en zullen de inwoners van 

het grijze gebied op korte termijn wederom tegen beperkingen aanlopen. Daarnaast is het zo dat in 

het grijze gebied gebruik gemaakt wordt van koperverbindingen (via ADSL en/of VDSL). Dit medium is 

gevoelig voor "gezamenlijk" gebruik. Met andere woorden: hoe meer mensen ("buren") tegelijkertijd 

gebruik maken van de verbinding, hoe lager de reële snelheden zullen zijn. Ook bieden deze 

aansluitingen nog steeds asymmetrische verbindingen, waarbij de uploadsnelheden fors lager zijn 

dan de downloadsnelheden. 

Kortom, de Europese richtlijnen en de bewegingen in de markt beperken de mogelijkheden tot 

staatssteun waardoor een (groot) deel van de inwoners nog steeds buitengesloten lijkt te worden 

van een adequate, duurzame, breedbandverbinding. 

6.4  Overheidsbeleid en de gevolgen 

In het algemeen volgt de overheid het principe dat de markt haar werk moet doen. Inmenging vanuit 

de overheid wordt niet als positief gezien, waardoor de overheid een vrij passieve houding 

aanneemt. Inmiddels is duidelijk dat met betrekking tot het breedbanddossier de markt haar werk 

onvoldoende doet. 

Dit wordt door de overheid wel gezien en op diverse vlakken is een beweging in positieve zin te 

ontdekken. Zowel gemeenten als provincies zien in dat er iets moet gebeuren om de leefbaarheid en 

de economie in hun gebieden op peil te houden en te ondersteunen, waarbij een goede 

infrastructuur inclusief een breedbandnetwerk onontbeerlijk is. Hierbij worden zij wel beperkt door 

de geldende Europese richtlijnen. Een open, constructieve houding vanuit de overheid is 

noodzakelijk, waarbij op creatieve manieren wordt nagedacht over manier die binnen de geldende 

kaders toch leiden tot een zekere mate van overheidssteun. 

Onbekend is of de minister Henk Kamp de essentie kent en of zijn ministerie de wil heeft en kansen 

ziet om de EU-richtlijn te beïnvloeden. 
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6.5 Hoe we hiermee omgaan 

We zijn als directie continu in gesprek met lokale en provinciale overheden. Zoals we hierboven 

aangeven, is het hen inmiddels duidelijk dat het breedbanddossier in de landelijke gebieden in 

onvoldoende mate door de markt wordt opgepakt. Het is echter nog onvoldoende duidelijk welke 

ruimte overheden zullen krijgen en nemen om hierin te acteren. 

Tegelijkertijd is duidelijk dat we nu een momentum hebben. Wij kiezen er dan ook voor om niet te 

wachten op de politiek, maar zelf actie te ondernemen en hopelijk te komen tot een realistische 

business case samen met inwoners, bedrijven, providers en operators. Uiteraard zijn we parallel 

daaraan wel bezig met lobbytrajecten richting overheden, bij voorkeur samen met andere 

coöperaties en belanghebbenden, omdat het risico aanwezig is dat het niet lukt om op puur 

commerciële basis een sluitende case uit te werken. 
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Hoofdstuk 7 Planning  

7.1 Versnelling als strategie 

De planning voor 2016 is gebaseerd op harde termijnen waarbinnen go/no-go besluiten genomen 

worden. Gesprekpartners worden geëlimineerd als met hen, binnen die termijnen, geen 

constructieve overeenkomsten kunnen worden afgesloten. Deze besluitvorming wordt in eerste 

instantie afgewogen in samenspraak met de Raad van Commissarissen. De ledenraad wordt 

geïnformeerd of voor toestemming gevraagd volgens de statuten. 

7.2 Scenario bepaalt wijze van uitvoering 

Afhankelijk van de mate van staatsteun en de partij waarmee wordt verder gegaan wordt de 

feitelijke project uitvoering ingevuld. Wij hebben 4 scenario's benoemd in de vorm van combinaties 

van A- merken of B-merken, met of zonder staatsteun, met of zonder bepaalde partijen en fasering 

van het gebied. Leden (inwoners met abonnementen) zijn tijdens 4 bijeenkomsten in november in 

kennis gesteld van die scenario's en bijbehorende gevolgen. Door deze voorlichting is bij leden reeds 

draagvlak ontstaan voor het doen van eventuele concessies. 

7.3 2016 op hoofdlijnen 

januari besluitvorming over/met partner: KPN Netco, CIF, E-fiber of eigen alternatief go/nogo 

staatssteun opties concreet in beeld  

waardepapieren uitzetten  

aannemers calculaties concreet  

februari gevolgen partnerovereenkomst verwerken in/tot sluitende businesscase  

gevolgen verwerken tot aangepast projectplan  

overeenkomsten met financiers en providers (partners van partners) go/nogo 

maart 2e vraagbundeling go/nogo 

Q2 voorbereiding aanleg  

Q3, Q4 start aanleg  

 


