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Managementsamenvatting 

Hoofdstuk 1  

Een kwartiermaker voor breedband. De provincie Noord-Holland heeft behoefte aan 

meer inzicht in het bestaan van eventuele knelpunten in de digitale ontsluiting van de pro-

vincie. Tevens wenst men onderzocht te hebben op welke wijze glasvezel zo goed en breed 

mogelijk bereikbaar wordt in Noord-Holland. Daartoe heeft de provincie Dialogic en Glasvezel 

Gemeente gevraagd om als kwartiermaker breedband op te treden, met als opdracht een 

advies aan het college van Gedeputeerde Staten over het te voeren breedbandbeleid en 

bijbehorend instrumentarium. 

Breedband heeft maatschappelijke en economische meerwaarde. In het coalitieak-

koord 2015-2019 ‘Ruimte voor Groei’ geven de VVD, PvdA, D66 en het CDA aan belang te 

hechten aan digitale bereikbaarheid in de provincie Noord-Holland: “We vinden het van be-

lang dat de digitale bereikbaarheid in Noord-Holland op orde is en voor iedereen 

beschikbaar.” Wij onderschrijven dit belang: de uitrol van telecom en het gebruik hiervan 

door huishoudens en organisaties draagt sterk bij aan economische groei. Goede digitale 

ontsluiting is een randvoorwaarde voor het gebruikmaken van allerhande online toepassin-

gen zoals interactieve IP-televisie, onderwijs-op-afstand, telezorg, en smart farming. Het 

Economisch Forum Noord-Holland Noord roept dan ook op tot ontsluiting van de buitenge-

bieden en bedrijventerreinen. Ook past de upgrade van de breedbandinfrastructuur in de 

buitengebieden binnen de ambitie van de provincie om Noord-Holland internationaal te pro-

moten als ‘hotbed for growth’. 

De provincie streeft naar het aansluiten van witte percelen in de buitengebieden 

op een NGA-verbinding met een minimale downloadsnelheid van 100 Mbit/s. Deze 

ambitie dient in 2020 voor een belangrijk deel te zijn gerealiseerd. In 2013 en 2014 

heeft de provincie Noord-Holland in totaal 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de voor-

bereiding van aanleg van breedbandnetwerken en de aanschaf en installatie van WiFi-

apparatuur ten behoeve van openbare WiFi-punten. Ondanks grote belangstelling heeft deze 

regeling nochtans niet geleid tot beschikbaarheid van hoogwaardige infrastructuur voor alle 

bewoners en zakelijke afnemers in Noord-Holland.  

Hoofdstuk 2 

Breedband kent strikte juridische kaders. Voor het grootschalig ondersteunen van 

breedbanduitrol zijn overheden gebonden aan kaders gesteld door de Europese Unie. Con-

creet betreffen dit de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en het Market 

Economy Operator (MEO) principe. Belangrijke termen in deze regelingen zijn Next Genera-

tion Acces (NGA), wit gebied, en marktconformiteit onder het MEO-principe.  

 NGA-verbindingen betreffen glasvezelverbindingen, hoogwaardige kabelnetwerken (DOCSIS 

3.0 en hoger), VDSL-netwerken indien er meer dan 30Mbit/s gegarandeerde downloadsnelheid 

geboden kan worden, en bepaalde geavanceerde draadloze toegangsnetwerken die een be-

trouwbare hoge snelheid (30 Mbit/s) per abonnee kunnen bieden.  

 Witte gebieden zijn die gebieden die binnen nu en drie jaar geen toegang hebben tot een NGA-

verbinding.  

 Marktconformiteit vereist minimaal de volgende voorwaarden: er is sprake van gelijktijdige 

interventie door een private en publieke partij, het publieke deel dient onder dezelfde bepa-

lingen en voorwaarden te gebeuren als het private deel en het private deel van de investering 

is significant en onafhankelijk.  
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Glasvezel is in dit kader de meest geschikte optie. Draadloos kan een terugvaloptie 

zijn voor geïsoleerde percelen. Op termijn is glasvezel de meest geschikte bekabelde 

optie voor NGA-uitrol in de witte gebieden van Noord-Holland. In de praktijk passen we 

draadloos toe als ‘last resort’-optie voor percelen met een zeer geïsoleerde ligging. Op voor-

hand is niet te zeggen welke draadloze verbinding het beste scoort: maatwerk ter plaatse 

zou moeten uitwijzen welke optie afnemers het meest geschikt achten. Hierbij dient in acht 

te worden genomen dat de te kiezen optie een betrouwbare hoge snelheid per abonnee moet 

kunnen bieden, om door te kunnen gaan als NGA-technologie. 

Hoofdstuk 3 

De problematiek concentreert zich op de buitengebieden. In delen van Noord-Holland 

zijn drie soorten aansluitnetwerken operationeel: glasvezel (Reggefiber KPN), DSL, (KPN) en 

coax (Ziggo). Zij hebben een groot deel van de kernen in Noord-Holland aangesloten op een 

NGA-verbinding. De percelen in de kernen die niet zijn aangesloten kunnen in veel gevallen 

kosteloos of tegen een kleine vergoeding worden aangesloten op het netwerk van een van 

voorgenoemde operators. De echte pijn zit in het buitengebied waar de aansluitkosten der-

mate hoog zijn dat aanleg vanuit het oogpunt van de marktpartij in veel gevallen onrendabel 

is. In totaal zien we 20.819 percelen in de buitengebieden die momenteel geen toegang 

hebben tot een NGA-verbinding.  

De markt komt in beweging. KPN heeft serieuze plannen om infrastructuur in de buiten-

gebieden up te graden. Concreet geeft KPN aan haar DSL-infrastructuur op te waarderen 

voor 300.000 adressen in Nederland. Op dit moment is van 2.876 percelen bekend dat zij 

op zeer korte tot middellange termijn (uiterlijk Q1 2017) door de upgrade ook hoogwaardig 

DSL tot hun beschikking hebben. Er resteren dus 17.943 witte percelen in het buitengebied 

van Noord-Holland.  

Voor 100.000 adressen in Nederland wordt door KPN een 4G-aanbod ‘Internet Buitengebied 

gerealiseerd. Het is twijfelachtig of het 4G-aanbod van KPN kan worden aangeduid als NGA-

technologie. Het is aan de Europese Commissie om hier meer duiding aan te geven. Ook CIF 

spreekt het onderbouwde voornemen uit om de Nederlandse buitengebieden te voorzien van 

glasvezelinfrastructuur.  

Het is nog onduidelijk wat deze partijen nu exact voor Noord-Holland kunnen betekenen. 

Wel kunnen we het volgende constateren: de witte buitengebieden worden kleiner en de 

gemiddelde aansluitkosten per perceel zullen stijgen.  

Het witte gebied kent weinig geïsoleerde percelen en veel lintbebouwing. 5% van 

de percelen in het witte gebied kent een geïsoleerde ligging ten aanzien van andere witte 

percelen. De meeste witte percelen liggen in rasters, een typisch beeld voor een ingepolderd 

landschap. Een uitgebreide engineering van de aansluitkosten per perceel ligt buiten de 

scope van het verkennende karakter van deze studie. 

Op 38% van de witte percelen in het buitengebied is een bedrijf (aan huis) geves-

tigd. De volgende figuur geeft de verdeling van de geregistreerde bedrijvigheid op deze 

percelen weer. 
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Hoofdstuk 4 

Het verkrijgen van sluitende business cases en het behalen penetratie-eisen voor 

vraagbundeling zijn het grootste struikelblok. In Noord-Holland Noord zien we momen-

teel elf initiatieven die zich richten op het realiseren van breedbanduitrol in het lokale 

buitengebied. Hoewel een enkel initiatief uitrol heeft bewerkstelligd, loopt een groot aantal 

initiatieven tegen knelpunten aan. Dit zijn voornamelijk knelpunten die voortkomen uit de 

technische en financiële engineering: het blijkt lastig voor initiatieven om een sluitende bu-

siness case te bewerkstelligen. Ook het succesvol afronden van de vraagbundeling is 

problematisch.  

Hoofdstuk 5 

De provincie kan niets doen, of faciliteren en/of financieren. Door kennis te verstrek-

ken aan breedbandinitiatieven kan de provincie breedbanduitrol faciliteren. Voor de 

financiering van breedbanduitrol kan de provincie verschillende instrumenten inzetten. In de 

categorie staatssteun betreffen dit zachte of achtergestelde leningen, garanties of subsidies. 

Ook kunnen gemeenten worden bewogen om leges en degeneratiekosten (gedeeltelijk) te 

verrekenen. In de categorie marktconforme steun gaat het om marktconforme leningen of 

garanties. Tevens kan de provincie onder marktconforme voorwaarden participeren in het 

vermogen van een organisatie. De provincie kan overwegen om zelf middelen aan te dragen 

of gemeenten te betrekken in haar beleid.  

Hoofdstuk 6 

De aanleg van het passieve netwerk kan worden gefinancierd uit de markt, door 

overheden, private partijen, of door bewoners. In de kernen financieren marktpartijen 

aanleg van het nieuwe netwerk ongeveer €800 tot €1.000 per aansluiting. Vanuit publieke 

organisaties kan onder bepaalde voorwaarden goedkoop geld worden verstrekt voor de aan-

leg van een NGA-netwerk. Deze middelen kunnen revolverend of niet-revolverend worden 

ingezet. Een derde partij, zoals een bank, kan benaderd worden voor het verstrekken van 

een lening. De afnemers kunnen zelf een eenmalige bijdrage betalen voor het gebruik van 

hun verbinding. 

In de aanleg van een NGA-netwerk voor de buitengebieden van Noord-Holland be-

velen wij de optie 95% bekabeld NGA en 5% maatwerkoplossing aan. Deze optie 

vergt een investering van €62,8 miljoen. Afhankelijk van de wensen/mogelijkheden van de 

39%

11%9%

8%

6%

4%

22%

Type bedrijven op witte percelen

Landbouw, bosbouw en visserij

Groothandel en detailhandel; reparatie van 
auto’s

Advisering, onderzoek en overige
specialistische zakelijke dienstverlening

Bouwnijverheid

Cultuur, sport en recreatie

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

Overig
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afnemers wordt voor de 5% duurst aan te sluiten percelen een draadloze of vaste verbinding 

gerealiseerd. De meerkosten voor het aanleggen van een vaste verbinding komen voor de 

rekening van de afnemer.  

Dit NGA-netwerk kan worden gerealiseerd door één partij (top-down) of door 

meerdere partijen met een lokale focus (bottom-up). Een top-down aanpak richt zich 

in eerste instantie op grotere netwerkaanbieders zoals KPN, CIF en Ziggo (en relatief nieuwe 

partijen zoals Mabib en E-Fiber), en kenmerkt zich door een grote schaal, efficiëntie en uni-

formiteit. Een bottom-up aanpak richt zich in eerste instantie op (coöperatieve) lokale 

initiatieven en kenmerkt zich door een kleine schaal, lokale binding en diversiteit.  

Deze opties kennen elk een eigen financieringsmodel en business case. De bottom-

up benadering wordt in veel gevallen niet gesteund door een marktpartij. Dit betekent dat 

lokale initiatieven de gemiddelde aansluitkosten van €3.500 zelf op voorhand dienen te fi-

nancieren. Gevolg hiervan is dat in alle gevallen de bottom-up aanpak een grotere financiële 

inspanning vergt van de provincie. Bij een buitengebiedtoeslag van €10 of €15, zijn de ver-

schillen tussen de twee varianten echter zeer klein.  

 Maandelijkse buitengebiedtoeslag1 

 €0 €10 incl. BTW €15 incl. BTW €20 incl. 
BTW* 

Top-down/bottom-up T B T B T B T B 

Marktpartij * € 22  - € 22 - € 22 - € 22 - 

Eenmalige bijdrage* - € 4,1 - € 4,1 - € 4,1 - € 4,1 

Lening (revolverend)* - € 9,4 € 12,4 € 31,4 € 24,7 € 43,9 € 41,2 € 53,4 

Subsidie (niet-revolverend)* € 41,2 € 49,3 € 28,8 € 27,3 € 16,5 € 14,8 € - € 5,3 

Totale investering* € 62,8 € 62,8 € 62,8 € 62,8 € 62,8 € 62,8 € 62,8 € 62,8  

Kosten provincie* € 41,2 € 50,2 € 30 € 30,4 € 19 € 19,2 € 4,1 € 10,6 

 

* Bedragen zijn in miljoenen euro’s 

  

                                                

1 In de berekeningen gaan we uit van een niet geïndexeerde maandelijkse toeslag voor een periode van 

20 jaar.  
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Hoofdstuk 7 

Wanneer de provincie besluit breedbandbeleid te voeren kan zij kiezen tussen een 

top-down of bottom-up aanpak. Deze aanpakken kennen elk hun eigen voor- en nadelen.  

Top-down Bottom-up 

 Markt is momenteel in beweging 

 Efficiëntievoordelen 

 Uniform aanbod 

 Volledige dekking 

 Gebruikmaken van investeringscapa-

citeit in de markt 

 Voortbouwen op inspanningen initiatieven 

 Afnemer inspraak in oplossing 

 Door lokale binding hoge penetratie mo-

gelijk 

 Geen lokale binding 
 Afnemer geen inspraak in de oplos-

sing 

 Geen schaalvoordelen 

 Investeringscapaciteit in de markt onbe-

nut 

 Mogelijk onvolledige dekking 

 Vergt significante inspanning van de afne-

mer 

Wij bevelen aan om een top-down aanpak te volgen die voortbouwt op de inspan-

ningen van de lopende lokale initiatieven. Uit het onderzoek is gebleken dat meerdere 

marktpartijen bij uitrol van NGA in de buitengebieden ook bij voorkeur de samenwerking 

met lokale initiatieven willen aangaan. Deze initiatieven richten zich in een dergelijke aanpak 

dan vooral op de marketing en vraagbundeling voor hun gebied, terwijl een marktpartij een 

uniform aanbod formuleert en gebiedsdekkende uitrol realiseert. In een dergelijke aanpak 

wordt een aantal knelpunten van lokale initiatieven weggenomen.  

Overheidsinterventie blijft noodzakelijk om diverse knelpunten op het gebied van 

kennis, schaalgrootte, toegang tot kapitaal en dekking van de onrendabele top in 

de business case het hoofd te bieden. Vooral om het financieringsgat in de business case 

voor het buitengebied te dichten, bevelen wij aan om als provincie de rol van financier op 

zich te nemen. Voor de rol van financier zien wij twee mogelijke opties: het verstrekken van 

staatssteun conform de kaders van de AGVV, en/of het verstrekken van marktconforme 

steun conform de kaders van MEO.  

De daadwerkelijke invulling van de financiële rol zal blijken uit het vervolgtraject. 

Het vervolgproces dat wij voorstellen valt uiteen in twee hoofdstappen. 

1. Vaststellen of een grootschalige aanpak door een grote marktpartij voor het gehele 

buitengebied van Noord-Holland in samenwerking met de provincie (financieel) haal-

baar is, en daarmee de provinciale doelstellingen realiseert (top-down aanpak). 

 

2. Indien de hiervoor genoemde aanpak niet het gewenste resultaat oplevert, kan de 

provincie terugvallen op de bottom-up aanpak en de huidige lokale initiatieven maar 

mogelijk ook toekomstige initiatieven verder ondersteunen met kennis en financieel 

instrumentarium. 

Een concurrentiegerichte dialoog geeft input over de oplossing die het meest effi-

ciënt en doelmatig de ambities van de provincie afdekt. Hierbij bevelen we aan om het 

volgende stroomschema te volgen: 
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Informele gesprekken met 
marktpartijen

(CIF, Mabib, KPN & Ziggo)

Opstellen en publiceren
ambitie en kritische succesfactoren 

concurrentiegerichte dialoog

Concurrentiegerichte dialoog 
(toelichting op plan van aanpak)

Selectie economische meest 
voordelige inschrijving

Vervolggesprekken met 
geselecteerde inschrijver

Opstellen formele financieringsvraag 
aan GS

Opstellen financieringsovereenkomst 
met geselecteerde partij

Verstrekken financiering

GO / NO-GO: 
Geen gewenste uitkomst? 

Ambities provincie Noord-Holland

NGA voor alle afnemers in witte 
buitengebied

GO / NO-GO:
Geen steun vanuit GS?

Bottom-up aanpak

Bottom-up aanpak

Indienen plan van aanpak 
provinciebrede uitrol NGA door 

marktpartijen

Formele uitvraag wit gebied
(in geval van AGVV)

GO / NO-GO door GS: 
Onvoldoende basis voor vervolg?

Bottom-up aanpak
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1 Introductie 

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanleiding van deze verkennende studie, de context 

waarbinnen deze plaatsvindt, en de bijhorende vraagstelling die de provincie Noord-Holland 

ons heeft meegegeven. Tot slot geven we een leeswijzer voor de volgende hoofdstukken in 

dit document en een disclaimer met betrekking tot de bevindingen.  

1.1 Aanleiding 

In 2013 heeft de provincie Noord-Holland 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de voor-

bereiding van aanleg van breedbandnetwerken2 en de aanschaf en installatie van WiFi-

apparatuur ten behoeve van openbare WiFi-punten. Wegens hoge belangstelling voor deze 

subsidie3 is in 2014 een aanvullend bedrag van €500.000 voor dezelfde doeleinden beschik-

baar gesteld. In totaal hebben dertien initiatieven subsidie ontvangen, maar er zijn meer 

aanvragen ingediend dan waarin het budget van de uitvoeringsregeling voorzag. 

De middelen uit de uitvoeringsregeling ondersteunen bewoners en zakelijke afnemers in de 

voorbereidingsactiviteiten tot het komen van lokale breedbanduitrol. Voorbeelden van deze 

activiteiten betreffen de werving van afnemers op het netwerk (de ‘vraagbundeling’) of de 

engineering van het netwerk. Met behulp van de regeling reikt de provincie bewoners en 

zakelijke afnemers handvatten aan om bij onvoldoende interesse van marktpartijen zelf het 

heft in handen te nemen. Ondanks grote belangstelling heeft deze regeling nochtans niet 

geleid tot beschikbaarheid van hoogwaardige infrastructuur voor alle bewoners en zakelijke 

afnemers in Noord-Holland.  

In het coalitieakkoord 2015-2019 ‘Ruimte voor Groei’ geven de VVD, PvdA, D66 en het CDA 

aan belang te hechten aan digitale bereikbaarheid in de provincie: “We vinden het van belang 

dat de digitale bereikbaarheid in Noord-Holland op orde is en voor iedereen beschikbaar.” 

Hierbij hebben de partijen behoefte aan meer inzicht in het bestaan van eventuele knelpun-

ten in de digitale ontsluiting van de provincie. Tevens wenst men onderzocht te hebben op 

welke wijze glasvezel zo goed en breed mogelijk bereikbaar wordt in Noord-Holland.4 

Daartoe heeft de provincie Dialogic en Glasvezel Gemeente gevraagd om als kwartiermaker 

breedband op te treden, met als opdracht een advies aan het college van Gedeputeerde 

Staten over het te voeren breedbandbeleid en bijbehorend instrumentarium. 

1.2 Economische context Noord-Holland 

De centrale positie van digitale bereikbaarheid binnen het coalitieakkoord achten wij een 

zeer positieve ontwikkeling. Het ontbreken van een hoogwaardige internetverbinding drukt 

immers steeds sterker op het leef– en vestigingsklimaat van de provincie. Telecom en ICT 

vormen de basis voor vrijwel alle bedrijvigheid. Uit eerder onderzoek voor Nederland ICT 

hebben wij zelfs geconcludeerd dat 25% van de economische groei (groei van de werkgele-

genheid, kapitaalgoederenvoorraad en totale factorproductiviteit) in Nederland 

                                                

2 In concreto betreft het subsidie voor de aanleg van NGA-netwerken. In paragraaf 2.1 gaan we in op 

de definitie van NGA.  

3 Uitvoeringsregeling subsidie hoogwaardige communicatienetwerken Noord-Holland 2013.  

4 VVD, PvdA, D66, CDA (2010). Coalitieakkoord. Ruimte voor groei. Provincie Noord-Holland.  
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toegeschreven kan worden aan de uitrol van telecom en het gebruik hiervan door huishou-

dens en organisaties.5  

Vertalen we dit belang naar de situatie in Noord-Holland, dan gelden deze wetmatigheden 

hier net zo sterk. Slechte digitale ontsluiting versterkt ook hier de achterstelling van de bui-

tengebieden. Het opwaarderen van deze voorziening kan wegtrekken van ondernemers en 

bewoners afremmen.6 Maar wat drijft deze ontwikkelingen? 

Ten eerste groeit de dataconsumptie onder huishoudens explosief.7 Interactieve IP-televisie 

en diensten zoals Netflix zijn in zeer korte tijd gemeengoed geworden. Daarbij staat de ont-

wikkeling van dergelijke diensten geen dag stil, waardoor het gebruik van de 

internetverbinding alleen nog maar intensiever zal worden. Binnen het Nederlandse onder-

wijssysteem speelt ICT ook een centrale rol; het maken van huiswerk zonder een voldoende 

snelle internetverbinding maakt leren op afstand steeds problematischer. Naast de ontwik-

kelingen in huis, zien we in vrijwel elke bedrijfstak een steeds prominentere rol en belofte 

voor ICT. Ook binnen de meer traditionele sectoren, zoals de landbouw en zorg, zien we 

steeds data-intensievere bedrijfsprocessen in het hart van de organisatie. Een voorbeeld uit 

de landbouw betreft monitoren van de melkkwaliteit vanuit de fabriek op de boerderij. Verder 

behoeft de gebruikte apparatuur, zoals de melkrobots, op regelmatige basis een update die 

primair via een cloudoplossing beschikbaar komt. Denken we echter verder vooruit, dan 

voorzien we een compleet slimme boerderij, waar door middel van sensoren de complete 

bedrijfsvoering wordt bijgehouden en bijgestuurd. Het is de som van al deze kleine data-

bronnen die de ontsluiting (doorgaans naar een clouddienst) zo uitdagend maakt.  

Binnen de zorg staan de ontwikkelingen ook niet stil. Hoewel de echte zorg op afstand in 

Nederland nog grotendeels van de grond moet komen, voorzien we ook hier een groei in het 

belang van telecommunicatievoorzieningen. Zo kunnen artsen en wijkverpleegkundigen niet 

alleen in contact komen met patiënten, maar is het ook mogelijk om gegevens rondom hart-

slag, bloedsuiker of polsslag te ontvangen. De brede behoefte aan glasvezel binnen de 

ondernemers in Noord-Holland, bleek recent uit de Top 10 wensen van het georganiseerd 

bedrijfsleven in Noord-Holland Noord8, uitgebracht door het Economisch Forum Noord-Hol-

land Noord. Hierin roept men op tot een gerichte en gecoördineerde aanpak van onder 

andere de digitale ontsluiting van bedrijventerreinen en het buitengebied met glasvezel.  

Naast het tegengaan van de negatieve ontwikkeling, kan het opwaarderen van de voorzie-

ning ook een stimulans zijn voor het aantrekken van nieuwkomers. Denk hierbij aan 

bedrijven met een behoefte aan aantrekkelijke bereikbaarheid en grondprijzen en aan be-

woners met een drang naar rust en ruimte, zonder in te leveren op al de gemakken van het 

leven in een stad of grote kern. Met name in de regio Noord-Holland Noord wordt al langer 

ingezet op brede communicatie omtrent de aantrekkelijkheid van de regio. Zo wordt in de 

speciale bijlage van fDi Magazine (onderdeel van de Financial Times), uitgebreid ingegaan 

op de strategische ligging en bereikbaarheid van de regio, innovatieve energievoorzieningen, 

de hoogwaardige agrarische sector en beschikbaarheid van hoogopgeleid talent. Met de 

                                                

5 Dialogic (2012) De bijdrage van de telecomsector aan de economische groei in Nederland. [Nederlan-

dict.nl] 

6 Hospers, G. & Reverda, N. (2012). Krimp het nieuwe denken: bevolkingsdaling in theorie en praktijk. 

Boom Lemma Uitgevers. Strijker, D. (30 maart 2011. Zonder snel internet loopt het platteland leeg. 

Rijksuniversiteit Groningen. Verkregen via: http://www.rug.nl/news/2011/03/opinie14_2011. 

7 Dialogic & TU/e (2013) Fast Forward – How the speed of the internet will develop between no wand 

2020. [Dialogic.nl] 

8 Economisch Forum Noord-Holland Noord (2014) Top 10 wensen van het georganiseerd bedrijfsleven 

in Noord-Holland Noord. Beschikbaar via: [ondernemendalkmaar.nl]  

http://www.nederlandict.nl/Files/TER/Onderzoek_Telecom_2012_(Dialogic).pdf
http://www.nederlandict.nl/Files/TER/Onderzoek_Telecom_2012_(Dialogic).pdf
http://www.rug.nl/news/2011/03/opinie14_2011
http://www.dialogic.nl/actueel/downloadsnelheid-voor-consument-essentieler-dan-uploadsnelheid.html
http://www.ondernemendalkmaar.nl/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fOndernemend+Alkmaar%2f2014_+Top+10+Drieluik_+printversie+(1).pdf
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bouw van een nieuw datacenter van Microsoft in de Agriport heeft deze regio bewezen in 

staat te zijn om op een slimme manier bedrijvigheid aan te trekken en kruisbestuiving tussen 

sectoren plaats te laten vinden. Volledige digitale ontsluiting van de regio kan een vliegwiel-

effect hebben voor dergelijke ontwikkelingen. 

1.3 Vraagstelling provincie Noord-Holland 

De vraagstelling van de provincie is drieledig: 

 Welke knelpunten ondervinden breedbandinitiatieven in de realisatie van uitrol van 

snel internet in het lokale buitengebied? 

  Welke beleidsopties heeft de provincie in het breedbanddossier? En welk beleid zet-

ten andere provincies in om uitrol van breedband te stimuleren? 

 Welk beleidsstrategie is voor de uitrol van breedband in de buitengebieden van 

Noord-Holland het meest geschikt? 

Om dit advies meer gericht te kunnen opbouwen voegen we een extra stap toe waarin we 

de randvoorwaarden voor het breedbandbeleid in kaart brengen.  

1.4 Leeswijzer 

Deze rapportage kent de volgende opbouw: 

In hoofdstuk 2 bespreken we de uitgangspunten van de verkenning. We gaan in op een 

aantal belangrijke begrippen, bespreken de wettelijke kaders voor breedbandbeleid en ver-

schillende technologische opties om een hoogwaardig breedbandnetwerk te realiseren.  

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het aanbod van hoogwaardig breedband voor Noord-

Holland. We bespreken achtereenvolgens de dekking in de kernen, het buitengebied, op 

bedrijventerreinen en op scholen. Hierna gaan we uitgebreid in op de eigenschappen en de 

ligging van percelen die geen toegang hebben tot een hoogwaardige internetverbinding.  

Hoofdstuk 4 behandelt een aantal knelpunten voor uitrol van hoogwaardige infrastructuur. 

Hierbij maken we onderscheid tussen knelpunten in de markt (marktfalen) en knelpunten 

die lokale breedbandinitiatieven ondervinden in hun pogingen om zelf breedbanduitrol te 

bewerkstelligen. 

In hoofdstuk 5 zetten we een palet aan beleidsopties uiteen die overheden kunnen inzetten 

om breedbanduitrol te stimuleren. Per optie gaan we in op de werkwijze van andere provin-

cies.  

In hoofdstuk 6 zetten we op basis van de beschikbaarheid van infrastructuur in Noord-Hol-

land, de geïdentificeerde knelpunten en de mogelijke beleidsopties besproken in voorgaande 

hoofdstukken de uitgangspunten voor breedbandbeleid in Noord-Holland uiteen. Conform 

deze uitgangspunten rekenen we een drietal strategische opties door. Hierbij werken we 

voor de meest gewenste optie een aantal scenario’s uit. Per scenario schetsen we de beno-

digde inzet van de provincie.  

In hoofdstuk 7 tot slot geven we onze beleidsaanbevelingen en werken we de vervolgstappen 

uit.  

1.5 Disclaimer omvang wit gebied 

In onze schattingen gaan we uit van actuele data van ligging van netwerken van verschil-

lende netwerkaanbieders in Noord-Holland. We nemen de toekomstige uitrol alleen mee 

wanneer deze expliciet in publiekelijk toegankelijke bronnen is aangekondigd. In de praktijk 
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kan het zogenoemde witte gebied, waar de komende drie jaar geen hoogwaardig breedband 

(NGA) beschikbaar is, dus kleiner uitvallen dan de geschatte omvang.  

De recente media-uitlatingen van marktpartijen KPN en CIF kunnen hierin een rol spelen. 

Investeringsmaatschappij CIF heeft medio augustus het voornemen uitgesproken om aanleg 

van glasvezelinfrastructuur voor 500.000 adressen zonder toegang tot hoogwaardig internet 

in de buitengebieden te stimuleren. CIF geeft aan binnen twee jaar 20.000 aansluitingen in 

de regio Twente te realiseren.  

Ook KPN claimt 500.000 adressen zonder toegang tot hoogwaardig internet aan te sluiten 

op een snellere verbinding. Concreet geeft KPN aan haar DSL-infrastructuur op te waarderen 

voor 300.000 adressen. Voor de resterende 200.000 adressen geldt het volgende aanbod: 

voor 100.000 adressen wordt een 4G-aanbod Internet Buitengebied gerealiseerd en voor 

100.000 adressen is maatwerk vereist. Dit 4G-aanbod wordt echter niet gezien als NGA-

verbinding. In paragraaf 2.4.2 gaan we hier verder op in.  
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2 Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal centrale begrippen, de uitgangspunten voor be-

rekeningen in de rapportage, gaan we in op de wettelijke kaders en vergelijken we 

verschillende NGA-technologieën.  

2.1 Centrale begrippen in deze rapportage 

In deze paragraaf lichten we een aantal centrale begrippen nader toe, aanvullend is in Bijlage 

2 een uitgebreide begrippenlijst opgenomen.  

NGA 

Als we verwijzen naar hoogwaardig breedbandinternet, betreft het formeel ‘Next Generation 

Access’ (NGA) netwerken, de term die de Europese Commissie gebruikt om dergelijke breed-

bandverbindingen te definiëren. Onder deze definitie vallen in ieder geval de volgende 

bekabelde aansluitnetwerken: 

• glasvezelverbindingen, 

• hoogwaardige kabelnetwerken (DOCSIS 3.0 en hoger), en 

• VDSL-netwerken indien er meer dan 30Mbit/s gegarandeerde downloadsnelheid 

geboden kan worden. 

Daarnaast kunnen draadloze netwerken hieronder vallen. De Europese Commissie noemt in 

haar verordening concreet “bepaalde geavanceerde draadloze toegangsnetwerken die een 

betrouwbare hoge snelheid per abonnee kunnen bieden”. Deze definitie laat vooralsnog 

ruimte voor nader interpretatie. We komen hier in paragraaf 2.5 op terug.  

Buitengebieden 

De buitengebieden betreffen de gebieden die niet te classificeren zijn als ‘bebouwde kom’ of 

‘bedrijventerrein’. Hiervoor gebruiken we twee typen databronnen, te weten de door het CBS 

beschikbaar gestelde ‘CBS Bevolkingskernen 2011’ en door de provincie Noord-Holland aan-

geleverde ‘EC Werklocaties Bedrijventerreinen’. 

Verblijfsobject 

Een verblijfsobject betreft de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-

, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt 

via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en 

die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen. 

Witte, grijze en zwarte gebieden 

De witte gebieden betreffen die gebieden waar momenteel geen toegang is tot een NGA-

infrastructuur, en waar breedbandoperators geen gefundeerde businessplannen hebben een 

dergelijke infrastructuur binnen 3 jaar uit te rollen. In de grijze gebieden ligt één NGA-net-

werk en in de zwarte gebieden kunnen afnemers kiezen tussen twee of meer NGA-

infrastructuren. 

Netwerklagen breedbandinfrastructuur 

De opbouw van een bekabeld breedbandnetwerk kunnen we onderverdelen in drie lagen: 
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 Laag 1. Passieve infrastructuur. De passieve laag van een netwerk refereert aan 

fysieke infrastructuur zoals de bekabeling. In het geval van een glasvezelnetwerk 

gaat het om de glasvezelkabels. 

 Laag 2: Actieve infrastructuur. Deze laag bestaat uit schakelapparatuur bij aanbie-

ders en apparatuur bij de klanten. Deze laag zorgt voor activering van het passieve 

netwerk. In het geval van glasvezel gaat het dus om het belichten en routeren van 

het netwerk. 

 Laag 3: Diensten. Deze laag omvat diensten over het breedbandnetwerk, zoals TV, 

internet en bellen, maar ook tal van zakelijke diensten.  

Veelal zien we op elke laag verschillende aanbieders acteren. Figuur 1 geeft deze drie lagen 

weer specifiek voor een glasvezelnetwerk.  

 

Figuur 1. Lagenmodel glasvezelinfrastructuur.  

2.2 Berekeningen benodigde financiële middelen 

In dit rapport geven wij kosteninschattingen van de benodigde financiële middelen voor de 

provincie. Dialogic heeft op basis van de huidige uitgangspunten een uitgebreide analyse 

gemaakt. De uiteindelijke beslissing om wel of niet een financiële verplichting aan te gaan is 

uiteraard aan de provincie.9  

De in dit rapport genoemde aansluitkosten zijn gebaseerd op aantallen adressen en typische 

prijzen per aansluiting in andere gebieden. Voor het bepalen van definitieve prijzen zal 

daarom een detailengineering gedaan moeten worden, waarbij de resultaten kunnen afwij-

ken van de in dit rapport genoemde kosten.  

Alle bedragen zijn overigens exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.  

2.3 Wettelijke kaders 

De telecommunicatiemarkt is een bijzondere markt die in hoge mate gereguleerd is. Dit 

maakt het opstarten van een breedbandproject of het opstellen van breedbandbeleid inge-

wikkelder dan veel partijen in eerste instantie voorzien. Overheden mogen niet ‘zomaar’ 

interveniëren in deze markt. Bij ingrijpen dienen zij marktconform te handelen, als ‘market 

economy operator’.  

                                                

9 Ondanks dat de berekeningen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn uitgevoerd, zijn de uitkom-

sten deels gebaseerd op schattingen en daarmee indicatief. Dialogic is dan ook niet aansprakelijk voor 

eventuele financiële consequenties bij ontstaan als gevolg van het gebruik van schattingen uit dit 

rapport. 

Laag 2: 
Actieve infrastructuur

Laag 3: 
Diensten

Laag 1:
Passieve infrastructuur
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Box 1. De MEO-test.  

Market Economy Operator test 

De financiering van risicokapitaal door overheden is doorgaans aan te duiden als ‘staatssteun’. Staats-

steun dient vooraf te worden genotificeerd bij de Commissie. Hierbij moet een traject worden 

doorlopen waarin de Commissie toetst of de voorgenomen steun verenigbaar is met de Dienstenricht-

lijn van de interne markt. Echter, overheden kunnen er ook voor kiezen de inzet van risicokapitaal zo 

vorm te geven dat dit niet gezien wordt als staatssteun, maar als marktconforme steun. In dat geval 

hoeft niet te worden genotificeerd bij de Commissie. Om de marktconformiteit van financiering van 

risicokapitaal te bepalen is er de Market Economy Operator (MEO) test. Nader ingaand op het ver-

strekken van risicokapitaal aan investeerder(s) dan zien we een drietal eisen: 

1. De financiering dient onder dezelfde bepalingen en voorwaarden te gebeuren als de 

private financiering. Dit betekent; dezelfde risico’s, beloningen en zekerheden. 

2. De publieke en private partij dienen gelijktijdig te interveniëren. Dit kan gebeuren door 

via eenzelfde transactie te investeren, of vanuit een publiek-private samenwerking te 

investeren. 

3. Het private deel van de investering is significant en onafhankelijk. Dit deel betreft mini-

maal 30% van de totale som aan middelen, en wordt gedaan door private investeerders 

die onafhankelijk opereren van het bedrijf waarin ze investeren. 10 

Om bovenstaande eisen te toetsen kan gebruik worden gemaakt van beschikbare data in de markt 

van één op één vergelijkbare organisaties, of bij gebrek hieraan, van een benchmark met in zo hoog 

mogelijke mate vergelijkbare organisaties. 

Publieke investeringen in de geliberaliseerde telecommarkt zijn enkel te legitimeren daar 

waar de markt faalt. In dat geval gelden Europese staatssteunregels. Om als overheid recht-

matig op grote schaal staatssteun te verlenen bij uitrol van breedband dient steun te 

voortijdig te worden genotificeerd aan de Europese Commissie. Bij goedkeuring van de Com-

missie (DG Competition) kan worden overgegaan tot het verstrekken van steun. Staatssteun 

is wel toegestaan als deze voldoet aan de kaders van de Algemene Groepsvrijstellingsveror-

dening van de Europese Commissie. Binnen deze kaders kan grootschalig steun worden 

ingezet, zonder dat een notificatietraject vereist is. 

                                                

10 Communicatie van de Europese Commissie (2014/C 19/04). Guidelines on State aid to promote risk 

finance investments.  
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Box 2. De AGVV. 

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening 

Onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening11 (AGVV) kunnen overheden steun verlenen aan 

initiatieven, bedrijven en organisaties om NGA-plannen in wit gebied te kunnen uitvoeren, mits wordt 

voldaan aan een aantal eisen. We zetten de belangrijkste eisen uiteen: 

a. steun wordt alleen verleend in de witte gebieden waar er geen netwerk van dezelfde cate-

gorie (basisbreedband of NGA) voorhanden is en waar dit netwerk binnen drie jaar vanaf de 

subsidiebeschikking waarschijnlijk ook niet op zakelijke voorwaarden zal worden uitgerold, 

en 

b. de exploitant van het gesubsidieerde netwerk biedt op eerlijke en niet-discriminerende voor-

waarden actieve en passieve wholesaletoegang, met inbegrip van fysieke ontbundeling in 

het geval van NGA-netwerken, en  

c. steun wordt toegewezen via een concurrerende selectieprocedure. 

d. steun dient technologieneutraal te worden toegekend.  

e. het steunbedrag bedraagt minder dan €70 miljoen.  

2.4 NGA- technologieën 

In de gesprekken met wethouders van een groot aantal gemeenten in Noord-Holland kwam 

naar voren dat glasvezel wordt gezien als de meest preferente technologie. Echter zijn er 

naast glasvezel nog andere technologieën die kunnen worden ingezet om de witte gebieden 

te ontsluiten. In deze paragraaf gaan we kort in op eigenschappen van verschillende NGA-

technologieën. We toetsen deze technologieën in de volgende situatie: 

 De technologie wordt benut om alle percelen zonder NGA op een provinciedekkende 

schaal aan te sluiten. 

 De technologie wordt voor een periode van ten minste 20 jaar ingezet. 

In deze paragrafen geven we enkel de conclusie van een vergelijking. Voor de onderbouwing 

van deze conclusie kan Bijlage 3 worden geraadpleegd.  

2.4.1 Bekabelde NGA-netwerken 

Bij de huidige stand van technologie onderscheiden we drie bekabelde NGA’s: glasvezel, 

hoogwaardige kabelnetwerken (coax), en VDSL-netwerken indien er meer dan 30Mbit/s ge-

garandeerde downloadsnelheid geboden kan worden.  

Zoals blijkt uit de volgende tabel scoort glasvezel omwille van de technische eigenschappen, 

het dienstenaanbod, de investeringskosten en afschrijvingstermijn en de maatschappelijke 

impact het beste. In de resterende rapportage gaan we dan ook uit van investering in een 

glasvezelnetwerk.  

  

                                                

11 Verordening nr. 651/2014, gepubliceerd op 17 juni 2014 in het Publicatieblad van de Europese Unie 

door de Europese Commissie 
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Tabel 1. Vergelijking Glasvezel, Coax en VDSL-2. 

Item Glasvezel Coax VDSL-2 

Snelheid ++ + -- 

Latency + + + 

Stabiliteit ++ + +/- 

Dienstenaanbod ++ + ++ 

Investeringskosten -- -- + 

Maatschappelijke impact + - +/- 

2.4.2 Draadloze NGA-infrastructuur 

Hoewel draadloze verbindingen voor afnemers in de buitengebieden een aanzienlijke verbe-

tering kunnen bewerkstelligen ten aanzien van de bestaande DSL-verbinding, zien we dat 

draadloos door haar technische eigenschappen altijd zal achterlopen op een vaste verbin-

ding. In de praktijk passen we draadloos dan ook toe als ‘last resort’ optie voor zeer 

geïsoleerde percelen. De aansluitkosten van dergelijke percelen op een bekabelde verbinding 

zijn zo hoog dat aanleg onbetaalbaar wordt. In Noord-Holland betreft dit naar inschatting 

5% van de te realiseren aansluitingen in het witte buitengebied.  

Met de huidige stand van de technologie zien we twee typen draadloze verbindingen die 

NGA-access kunnen bieden: dedicated punt-multipunt verbindingen en straalverbindingen 

(punt-punt aansluitingen). In de volgende figuur lichten we het verschil toe tussen deze twee 

verbindingen.  

 

Figuur 2. Schematisch overzicht van dedicated punt-multipunt netwerken (links) versus straalverbindin-

gen (rechts).  

Omdat een straalverbinding niet gedeeld wordt heeft deze een betere technische perfor-

mance dan een dedicated12 punt-multipuntverbinding. Een straalverbinding is echter over 

het algemeen relatief duur omdat ook de kosten niet gedeeld worden. Op voorhand is niet 

te zeggen welke verbinding het beste scoort: maatwerk ter plaatse zou moeten uitwijzen 

welke optie afnemers het meest geschikt achten.  

  

                                                

12 In het geval van het aanbod ‘Internet Buitengebied via 4G’ van KPN is geen dedicated netwerk op-
gesteld, maar wordt gebruik gemaakt van het 4G netwerk dat ook wordt benut voor mobiel internet. 
De scoring in Tabel 2 heeft dus geen betrekking op het recente 4G/aanbod van KPN. 
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Tabel 2. Vergelijking straalverbindingen en dedicated punt-multipunt.  

Item Straalverbinding Dedicated punt-

multipunt 
 Ongelicenseerd Gelicenseerd 

Snelheid +/- ++ +/- 

Latency ++ ++ + 

Stabiliteit --  ++ ++ 

Dienstenaanbod -- -- -- 

Investeringskosten ++ - -- ~ ++ 

Maatschappelijke impact +/- +/- +/- 

 

Belangrijk om op te merken is dat niet alle draadloze verbindingen kunnen worden gezien 

als NGA. Voorwaarde hiervoor is dat deze verbindingen een betrouwbare hoge snelheid per 

abonnee te kunnen bieden. Het ligt in de verwachting dat met een dedicated netwerk een 

meer betrouwbare snelheid kan worden geboden waarbij in sommige gevallen sprake kan 

zijn van een NGA-netwerk.  

2.5 Internet Buitengebied via 4G van KPN 

KPN heeft op 10 november aangekondigd13 om zijn mobiele 4G-netwerk in te zetten om 

bewoners van buitengebieden te voorzien van sneller internet. Volgens KPN zouden hier een 

kleine 100.000 huishoudens gebruik kunnen maken van dit ‘Internet Buitengebied via 4G’. 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit abonnement zijn onder meer dat een 

huishouden buiten een stads- of dorpskern ligt, minder dan 6 Mbit/s internetsnelheid via 

ADSL binnenkrijgt en dat er voldoende capaciteit op het 4G-netwerk is. Daarnaast kent het 

aanbod, analoog aan (bijna) alle 4G-aanbiedingen in Nederland een datalimiet. Dat wil zeg-

gen: De afnemer krijgt een beperkte databundel per maand. Wordt dit overschreden dat valt 

de snelheid terug tot grofweg de snelheid van de ouderwetse inbelverbindingen. Tot slot valt 

het ons op dat bewoners van het buitengebied klagen dat ze geen of onvoldoende mobiele 

dekking hebben. De discussie over de bereikbaarheid van 112 past hier goed in.14 Het mag 

voor zich spreken dat op plekken met onvoldoende mobiele dekking ook problemen kunnen 

ontstaan bij het afnemen van een dataverbinding.  

Weliswaar kan het 4G aanbod voor sommige afnemers in het buitengebied een verbetering 

opleveren van hun huidige verbinding, vooralsnog zien wij dit niet als Next Generation Access 

netwerk. Daarmee blijven we afnemers die met deze technologie bediend kunnen worden 

‘huishoudens in wit gebied’ noemen. De belangrijkste reden hiervoor is die “voldoende ca-

paciteit” die KPN zelf al noemt. Uitgangspunt voor NGA is namelijk dat de afnemer 

gegarandeerd 30 Mbit/s moet kunnen afnemen. De nadruk ligt in dit geval op de term ge-

garandeerd. Deze snelheid is namelijk afhankelijk van de ligging van een huishouden ten 

opzichte van de mast, de drukte in het dekkingsgebied, de weersomstandigheden en de 

hoeveelheid data die door de afnemer die maand benut is (bij overschrijding van het datali-

miet wordt de transmissiesnelheid flink teruggeschroefd).  

De Europese Commissie geeft aan dat het voor vast-draadloze netwerken nodig zal zijn met 

een zekere dichtheid en/of met geavanceerde configuraties uit te rollen (zoals gerichte en/of 

                                                

13  Zie: http://www.telecompaper.com/nieuws/kpn-zet-4g-in-voor-sneller-internet-in-buitengebieden--

1112534 

14 http://www.omroepbrabant.nl/?news/2287631063/Mobiel+netwerk+nooit+100+pro-

cent,+witte+vlekken+zullen+er+altijd+blijven,+zegt+minister.aspx 
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meerdere antennes), willen operators hier een betrouwbare minimum-downloadsnelheid ga-

randeren. Onze ervaring leert dat het in het buitengebied in de praktijk lastig is om aan al 

deze voorwaarden te voldoen. De uiteindelijke beslissing (wel of geen NGA?) ligt echter bij 

de Commissie.  

2.6 Conclusie 

Bij het bepalen van een beleidsstrategie is het van belang om goede kennis te hebben van 

de juridische en technische kaders waarbinnen breedbandbeleid wordt geformuleerd. De Te-

lecommarkt is een markt die grote belangen kent. In het geval dat van de juridische kaders 

wordt afgeweken zijn rechtszaken niet uit te sluiten.  

Voor het grootschalig ondersteunen van NGA-uitrol zijn overheden gebonden aan kaders 

gesteld door de Europese Unie. Grootschalige staatssteun dient te worden genotificeerd bij 

de Europese Commissie. Een ander optie is om te conformeren aan de kaders van de Alge-

mene Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie. Binnen deze kaders kan 

alleen breedbanduitrol in wit gebied worden ondersteund. Grootschalige steun in de grijze 

en zwarte gebieden dient onder marktconforme voorwaarden plaats te vinden.  

De meest geschikte bekabelde optie voor NGA-uitrol in de witte gebieden betreft glasvezel. 

In de praktijk passen we draadloos toe als ‘last resort’ optie voor percelen met een zeer 

geïsoleerde ligging. Op voorhand is niet te zeggen welke draadloze verbinding het beste 

scoort: maatwerk ter plaatse zou moeten uitwijzen welke optie afnemers het meest geschikt 

achten. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de te kiezen optie een betrouwbare 

hoge snelheid per abonnee moet kunnen bieden, om door te kunnen gaan als NGA-techno-

logie. Het is onduidelijk of het 4G-aanbod van KPN kan worden aangeduid als NGA-

technologie. Het is aan de Europese Commissie om hier meer duiding aan te geven.  

 





Dialogic innovatie ● interactie 23 

3 NGA-aanbod in Noord-Holland 

Binnen dit hoofdstuk staat het huidige NGA-aanbod binnen de provincie Noord-Holland cen-

traal. Stapsgewijs bespreken we het aanbod in de kernen, buitengebieden en (in beknopte 

zin) bedrijventerreinen. Daarnaast gaat speciale aandacht uit naar breedbandvoorzieningen 

binnen de provincie die beschikbaar zijn voor het onderwijs. We sluiten af met een beschrij-

ving van de aansluitkosten en type bedrijvigheid in het witte gebied. 

3.1  NGA-infrastructuren in Noord-Holland 

In delen van Noord-Holland zijn drie soorten aansluitnetwerken operationeel: glasvezel, ka-

bel (coax) en DSL. Hier zijn de volgende aanbieders op actief: 

 Het DSL-netwerk van KPN bestaat op dit moment nog uit de twee typen technolo-

gieën die in voorgaand hoofdstuk zijn geïntroduceerd: ADSL en VDSL. Er zijn 

verschillende dienstenaanbieders over DSL. Ten eerste is er een grote groep dien-

stenaanbieders die onder KPN valt: Telfort, KPN, XS4all zijn de belangrijkste. Ten 

tweede zijn er alternatieve aanbieders voor de consumentenmarkt: Tele2, Vodafone 

en Online.nl. Ten derde is er een breed scala aan partijen die zakelijke DSL aanbie-

den. 

 

 Wat betreft het realiseren van glasvezelaansluitingen is Reggefiber de grootste rea-

lisator partij in Nederland. Reggefiber is inmiddels onderdeel van KPN, maar voert 

haar activiteiten nog altijd onder haar eigen naam uit. Slechts een beperkt gebied in 

Noord-Holland is aangesloten op glasvezel. Gemiddeld is in Nederland circa 6% van 

de huishoudens aangesloten op glasvezel. Reggefiber is actief in 51 gemeenten in 

Noord-Holland. Hierbij beperkt de dekking zich in vrijwel alle gevallen tot de kern. 

Het huidige dienstenaanbod over glasvezel van Reggefiber komt sterk overeen met 

het aanbod over coax en VDSL. Naast Reggefiber zien we CIF actief in de gemeenten 

Aalsmeer en Uithoorn. Op deze netwerken biedt Caiway diensten aan.  

 

 De derde groep infrastructuuraanbieders zijn de kabelaars, in Noord-Holland zijn dat 

Ziggo, Kabeltex en CAI Volendam. Ziggo is veruit de grootste aanbieder van coax in 

Nederland. Daarnaast bestaat een deel van het CIF netwerk in de gemeenten Aals-

meer en Uithoorn nog uit COAX. Ook hier ligt de focus op de kernen.  

Naast deze bovenstaande aanbieders zien we ook bewonersinitiatieven die zich richten op 

de realisatie van NGA in het buitengebied. Zij gelden als potentiële toetreders tot de NGA-

markt. In hoofdstuk 4 gaan we hier dieper op in. 

Met de bovenstaande indeling kunnen we drie soorten gebieden onderscheiden:  

1. Witte gebieden zonder NGA, 

2. Grijze gebieden waar afnemers slechts één NGA kunnen afnemen, en  

3. Zwarte gebieden met twee of meer NGA-netwerken.  

 

3.2 NGA-dekking in de kernen 

In de kernen is aanleg van NGA wel rendabel. Daarom zien we dat breedbandoperators een 

groot deel van de verblijflocaties in de kernen hebben aangesloten op een NGA-verbinding. 
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Toch zien we ook hier verblijflocaties waar geen NGA-aansluiting beschikbaar is. We achten 

het ontbreken van de verbinding in dergelijke gevallen echter niet problematisch en wel om 

de volgende twee redenen.  

Ten eerste zien we dat bewoners wel behoefte hebben aan een NGA-aansluiting, maar deze 

op een andere manier verkrijgen. Een bekend voorbeeld is het delen van de internetverbin-

ding met de buren.  

Ten tweede zien we dat bewoners ten tijde van uitrol geen behoefte hadden aan een NGA-

aansluiting. In sommige gevallen heeft de operator er destijds voor gekozen om een aan-

sluiting voor te bereiden, in andere gevallen niet. In de praktijk komt het er in ieder geval 

op neer dat marktpartijen ertoe bereid zijn om dergelijke gevallen kosteloos (of tegen een 

kleine vergoeding) aan te sluiten op hun netwerk. Dit betreffen dan ook geen problematische 

ontbrekende aansluitingen.  

De echte pijn zit in het buitengebied waar de bereidheid tot aansluiting door een marktpartij 

afhankelijk is van de betalingsbereidheid van de afnemer. Op eigen (kosteloos) initiatief zal 

een operator in ieder geval niet snel in actie komen. 

3.3 NGA-dekking in het buitengebied 

Als we kijken naar ligging van de witte, grijze en zwarte gebieden in het buitengebied komen 

we tot de volgende uitkomsten: In totaal zien we 20.819 percelen die momenteel geen 

toegang hebben tot een NGA-verbinding. Dit aantal witte adressen is opgeschoond voor de 

gevallen:  

 Adressen in kernen (o.b.v. CBS-bevolkingskernen 201115) 

 Adressen op bedrijventerreinen (o.b.v. GIS-shapes aangeleverd door provincie)  

 Objecten (alleen functie ‘object’ in de BAG16, zoals garageboxen) 

 Standplaatsen (functie STA in de BAG) 

 Adressen op vakantie- of recreatieparken zonder woonfunctie (o.b.v. BAG en hand-

matige opschoning)17 18 

Zoals we bij het bespreken van de verschillende technologieën al aangaven, is de kwaliteit 

van de geleverde diensteverlening niet statisch. Zo is KPN op dit moment het DSL-netwerk 

aan het opwaarderen. Hoewel de focus van deze strategie met name op de kernen ligt, 

hebben ook de percelen net buiten de kernen baat bij de opwaardering. Zo zorgt de inzet 

van vectoring ervoor dat er over langere lijnlengtes hogere snelheden geleverd kunnen wor-

den. Naast de uitrol van nieuwe DSL-technologie, is sinds 10 november 2015 ook een 4G-

propositie beschikbaar voor afnemers met een zeer slechte DSL-verbinding. Dit zijn door-

gaans de percelen op grotere afstand van kernen en de bestaande aankoppelpunten van het 

                                                

15 Dit betreft de meest actuele versie. 

16 Basisregistratie Adressen en Gebouwen, versie 8 juni 2015 

17 Dit betreffen dus vakantiehuisjes en staplaatsen op vakantie- en recreatieparken of camping. Het 

ontsluiten van deze percelen achten we de verantwoordelijkheid van de beheerder van dergelijke par-

ken. In het verleden is wel een deel van de parken aangesloten op het coaxnetwerk om zo gemakkelijk 

televisie aan te kunnen bieden op deze parken. Als gevolg hiervan zijn sommige parken nu ook volledig 

ontsloten met hoogwaardig internet. 

18 Merk op dat we ons bij deze opschoning primair op de set witte percelen hebben gefocust, aangezien 

hier een flinke dosis handmatig correcties mee gemoeid gaan. De handmatige opschoning, bijvoor-

beeld in het geval van de recreatieparken, hebben we niet in de set grijze of zwarte percelen 

uitgevoerd, waardoor deze totaalaantallen in Tabel 22 iets kunnen vertekenen.  
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netwerk. Figuur 3 geeft schematisch weer hoe de verschillende typen percelen over het ge-

bied verdeeld liggen. 

 

Figuur 3. Indeling van typen percelen. 

Aangezien we deze inventarisatie inzetten om het doelgebied van provinciaal beleid te be-

palen, laten we de potentieel grijze percelen buiten beschouwing in onze verdere analyse. 

Op dit moment is van 2.876 percelen bekend dat zij op zeer korte tot middellange termijn 

(uiterlijk Q1 2017) door de upgrade ook hoogwaardig DSL tot hun beschikking hebben. Er 

resteren dus 17.943 witte percelen in het buitengebied van Noord-Holland. Tabel 22 in 

Bijlage 4 geeft het aantal witte, grijze en zwarte in de buitengebieden per gemeente weer. 

Figuur 4 laat zien hoe de witte percelen verdeeld liggen over het buitengebied.  
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Figuur 4. Inschatting ligging witte percelen in de buitengebieden van Noord-Holland. Bronnen: CBS, 

BAG, data operators en analyse Dialogic. 



Dialogic innovatie ● interactie 27 

De voorgaande figuur toont allereerst meerdere gemeenten waarbij de witte percelen in 

rasters gesitueerd zijn; een typisch beeld voor een ingepolderd landschap. Dit is goed te zien 

in het noorden van Noord-Holland, maar bijvoorbeeld ook in de Haarlemmermeer. In tegen-

stelling tot regio’s waarbij adressen meer willekeurig verdeeld zijn, laat een gerasterde 

bebouwde regio zich eenvoudiger bekabelen.  

Wanneer we verder inzoomen op de verschillende gemeenten en daarbij ook de percelen 

met goede ontsluiting meenemen, dan zien we hier interessante verschillen ontstaan. Aller-

eerst is het zuidelijk deel van de provincie sterk verstedelijkt, waardoor de 

bevolkingsgrenzen hier een groot deel van het oppervlakte bedekken. De omvang van het 

buitengebied is hier dan ook relatief klein. De Haarlemmermeer is hierop overigens wel een 

uitzondering, wat direct resulteert in een vrij groot aantal witte percelen. 

De lokale verscheidenheid volgt ook uit een vergelijking tussen de gemeente Medemblik en 

de gemeente Beemster (Figuur 5). Zo is er in grote delen van het buitengebied van Medem-

blik goede kabelverbindingen beschikbaar. In de Beemster is dit duidelijk niet het geval. Het 

verschil in beschikbaarheid is historisch zo gegroeid. Het kabelnetwerk van Ziggo is namelijk 

voor een groot deel het resultaat van het samenvoegen van de lokale kabelnetten die in de 

jaren zeventig (en later) op gemeentelijk niveau zijn uitgerold. Bij de gemeente Medemblik 

zijn zelfs de contouren van de oude gemeenten waarmee Medemblik gefuseerd is te zien, te 

weten Andijk en Wevershoof. Bij deze gemeentelijke nutsbedrijven was het blijkbaar niet het 

beleid om de buitengebieden ook aan te sluiten. Deze verkenning toont aan dat er zelfs 

binnen een gemeente een zeer verschillend netwerkaanbod en gebruikerservaringen zullen 

bestaan, deels dus het gevolg van keuzes uit het verleden.  

  

Figuur 5. Aanbod in de gemeenten Medemblik en Beemster. 

Verder ingaand op de spreiding van de witte percelen, en daarmee op de mogelijkheden ten 

aanzien van nieuwe ontsluiting, constateren we het volgende: in 5 procent van de gevallen 

ligt het perceel geïsoleerd ter opzichte van de andere percelen in de buurt. Onder geïsoleerd 

verstaan we de percelen waarbij er in een straal van tenminste 190 meter geen ander perceel 

gesitueerd is. De ligging van dergelijke percelen wordt goed weergegeven in Figuur 6. 
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Figuur 6. Uitsnede ter verklaring type percelen - geïsoleerd (geel) versus geclusterd (blauw). 

Om dit type perceel te bereiken moet gemiddeld genomen ten minste 8.000 euro aan graaf-

kosten19 gemaakt worden in het geval van een bekabeld (glasvezel)netwerk. Dit is een 

investering die een erg zware last is op de totale business case van het gebied.20 In de 

praktijk kan aan de bewoners van dergelijke percelen gevraagd worden om bijvoorbeeld een 

extra aansluitvergoeding. Als alternatief kunnen deze percelen ook met een draadloze op-

lossing bediend worden. 

3.4 NGA-dekking op bedrijventerreinen 

De focus van deze studie ligt op de uitrol van breedband voor huishoudens. We richten ons 

dus niet op het in kaart brengen van NGA-infrastructuur op bedrijventerreinen. De laatstge-

noemde is namelijk een heel andere markt, die zich kenmerkt door andere specifieke 

aanbieders, andere service level agreements en een ander type diensten (clouddiensten, 

camerabeveiliging, hosting).  

We zien echter dat er op deze markt al successen in zijn geboekt in het noorden van Noord-

Holland met eerdere breedbandinitiatieven. In een samenwerking tussen de provincie, ge-

meentes, ondernemersverenigingen en providers heeft eerder vraagbundeling 

plaatsgevonden. Deze inspanning heeft er voor gezorgd dat er op circa 70 procent van de 

terreinen glasvezelverbindingen beschikbaar zijn. Voor een groot deel van de resterende 

terreinen is ingezet op aanvullend aanbod via de kabel of door middel van straalverbindin-

gen. Daarnaast heeft men ingezet op het realiseren van innovatieve diensten. 

Bij het uiteindelijke opstellen van beleid voor de bewoners in het buitengebied kan eventueel 

rekening gehouden worden met de ontsluiting van kleine bedrijventerreinen of clusters van 

                                                

19 We gebruiken hiervoor de stelregel: graafkosten = hemelsbrede afstand (in meter) * graaffactor (1,4) 

* €30 

20 Dit betreft uiteraard een geautomatiseerde top-down aanpak; een definitieve categorisering en selec-

tie van geïsoleerde percelen kan pas volgen na detailengineering. 
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bedrijven. Uit ervaring uit andere provincies kunnen we stellen dat het aanbod op deze ter-

reinen vaak nog wel te wensen over laat. 

3.5 NGA-voorzieningen op scholen 

Gezien het grote maatschappelijke belang van goede voorzieningen op scholen, heeft de 

provincie ons verzocht om de beschikbaarheid van NGA op scholen mee te nemen in deze 

rapportage. Hoogwaardige breedbandontsluiting vormt immers de basis voor goede ICT-

voorzieningen binnen de scholen. Op basis van eerder onderzoek van Dialogic voor het Door-

braakproject Onderwijs en ICT21, kunnen we concluderen dat Noord-Holland gemiddeld 

presteert. Tabel 3 laat zien dat het percentage scholen zonder ontsluiting via glas of coax 

zelfs iets onder het landelijk gemiddeld ligt. Wanneer we echter kijken naar het aanbod van 

glas, dan zien we hier wel een lagere penetratie, namelijk 39% provinciaal versus 49% lan-

delijk.22 

Tabel 3. Beschikbaarheid NGA op scholen. 

 
Glas Glas en coax Coax 

Geen glas of 

coax 

Primair onderwijs 4% 25% 65% 6% 

Voortgezet onderwijs 18% 59% 16% 7% 

Speciaal onderwijs 10% 37% 48% 4% 

Provinciaal gemiddeld 7% 32% 55% 6% 

Landelijk gemiddeld 9% 40% 45% 7% 

 

In Bijlage 5 hebben we de beschikbaarheidscijfers per gemeente opgenomen.  

3.6 Wit buitengebied 

3.6.1 Aansluitkosten 

De gemeenten met hoge aantallen witte percelen lenen zich goed voor aanleg van een be-

kabeld netwerk. Hoewel er lange uitlopers in het aan te leggen netwerk zullen zijn, zien we 

voldoende percelen om deze kosten over te spreiden. We hebben in voorgaande paragraaf 

gezien dat er in veel gevallen sprake is van lintbebouwing. Er hoeven dan ook geen lange 

aftakkingen van de hoofdstructuur gemaakt te worden. De gemeenten met lage aantallen 

witte percelen zijn hierdoor minder eenvoudig aan te sluiten.23 Vaak zien we hier geïsoleerde 

concentraties van percelen, of individueel geïsoleerde percelen. Aansluitkosten van een be-

kabeld netwerk zullen hier relatief hoog zijn, simpelweg omdat er voor elk aan te sluiten 

perceel een lange aftakking dient te worden gemaakt van het netwerk. Ter ontsluiting van 

deze percelen zou uitgeweken kunnen worden naar een (gedeeltelijk) draadloze oplossing 

om de investeringslasten beheersbaar te houden. Wanneer deze percelen dichtbij de kernen 

liggen zou ook kunnen worden bezien of uitbreiding van de naastliggende NGA-infrastructuur 

een kostenefficiënte oplossing kan zijn, bijvoorbeeld door het coax-netwerk iets uit te brei-

den.  

                                                

21 Dialogic (2015) Inventarisatie hoogwaardige breedbandaansluitingen. [doorbraakonderwijsenict.nl] 

22 De genoemde 39% en 49% betreft een optelling van de kolommen ‘Glas’ en ‘Glas en Coax’. 

23De focus van lokale initiatieven is immers vaak begrensd door gemeentegrenzen. Een intergemeente-

lijke of provinciale aanpak kan dit probleem uiteraard ontstijgen. 

http://doorbraakonderwijsenict.nl/images/uploads/B3_-_definitief_rapport_Dialogic.pdf
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Een uitgebreide engineering van de aansluitkosten per perceel ligt buiten de scope van het 

verkennend karakter van deze studie. In hoofdstuk 6 zullen wij nader ingaan op het finan-

cieringsvraagstuk rondom het realiseren van een bekabeld netwerk. 

3.6.2 Economische bedrijvigheid  

Om de haalbaarheid en toepasbaarheid van de verschillende strategische beleidsopties (zie 

hoofdstuk 6) goed te kunnen inschatten, is meer inzicht nodig in de samenstelling van de 

witte percelen. Figuur 7 laat zien dat 62 procent van de witte adressen in het buitengebied 

enkel een residentiële functie heeft. In 13 procent van de gevallen is hier ook nog een be-

paalde vorm van zakelijke bedrijvigheid aan gekoppeld. De laatste 25 procent van de 

adressen heeft enkel een zakelijk functie. Dit varieert van een echte zakelijke ‘industriefunc-

tie’ tot een functie voor bijeenkomsten of logies. 

 

Figuur 7. Aantal bedrijven en bedrijven aan huis in de witte buitengebieden.  

De bedrijfsregistraties in de LISA-database van de provincie Noord-Holland geeft nader in-

zicht in het type bedrijvigheid in de witte gebieden, zoals weergegeven in Figuur 8.  

 

Figuur 8. Type bedrijven in wit buitengebied per sector.  

In de agrarische sector worden bedrijfsprocessen in toenemende mate data-intensief. Dit 

varieert van het computergestuurd bewerken van het land tot real-time dataverbindingen 

met de (grootschalige) afnemer over de kwaliteit van de productie (zoals de koemelk). Het 

ontbreken van een hoogwaardige internetverbinding raakt op deze manier de bedrijfsvoering 

van deze ondernemers. Een andere categorie waarbij het ontbreken van een hoogwaardig 

aanbod een probleem kan zijn, betreft de (in deze figuur relatief kleine) sector van logies-, 

maaltijd en drankverstrekking. Waar het succes van deze dienstverlening voorheen vooral 

gestoeld was op de gastvrijheid en locatie van de ondernemer, achten gasten tegenwoordig 

het beschikbaar zijn van een goede Wi-Fi verbinding een minimale voorwaarde voor het 
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verblijf. Zeker in het geval van een buitenverblijf op een camping of strandhuisjes, is het 

voor de eigenaar een grote uitdaging om voor elke gast een goede verbinding aan te bieden. 

3.7 Conclusie 

In totaal bedraagt de omvang van de witte gebied in Noord-Holland 17.943 percelen. Er 

bestaan duidelijke verschillen tussen de verschillende gemeenten, waar het gaat om be-

schikbaarheid van hoogwaardig breedband (NGA). Door de sterke verstedelijking van een 

groot deel van de provincie en een (historisch gegroeide) hoge penetratie van de kabelnet-

ten, zien we een relatief klein percentage percelen wat nu van goede ontsluiting verstookt 

is.  
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4 Knelpunten lokale breedbandinitia-

tieven 

De meest uitgestrekte delen van de buitengebieden kennen een gebrekkige marktwerking. 

In de kernen zijn de afstanden tussen huizen klein, en hierdoor aansluitbedragen per huis-

houden voldoende laag om interesse van de markt te wekken. De buitengebieden kennen 

veel grotere afstanden tussen woningen. Bij aanleg van bekabelde netwerken betekent dit 

meer graafwerkzaamheden en meer meters infrastructuur. In grote delen van de buitenge-

bieden is een rendabele business case voor marktpartijen zonder steun van de overheid niet 

haalbaar. Omdat de private investeringen ondanks de aanwezige vraag achterwege blijven 

is hier sprake van marktfalen. 

Op sommige plaatsen zien we dan ook dat bewoners of ondernemers zelf het heft in handen 

nemen en een breedbandinitiatief opzetten. Deze initiatieven kunnen in sommige gevallen 

(mede met hulp van de overheid) wel een sluitende business case maken. Dit omdat zij lage 

rendementseisen hebben en grotendeels op vrijwillige inzet van lokale enthousiastelingen 

draaien. Door deze lokale binding kunnen lokale initiatieven een groter deelnemerspercen-

tage bewerkstelligen dan marktpartijen. 

In deze paragraaf bespreken we de initiatieven die momenteel actief zijn in Noord-Holland 

Noord, de vorderingen die zij maken en de knelpunten waar zij tegenaan lopen.  

4.1 Lokale initiatieven in Noord-Holland Noord 

In Noord-Holland Noord zien we momenteel elf initiatieven die zich richten op het realiseren 

van breedbanduitrol in het lokale buitengebied. In deze paragraaf geven we een korte be-

schrijving van elk van deze initiatieven.24 25  

4.1.1 Alkmaar Buiten 

Alkmaar Buiten heeft de subsidie benut om een projectorganisatie op te tuigen en een pro-

jectplan te schrijven. De organisatie heeft een business case opgesteld voor de aanleg en 

exploitatie van een Laag-1- en Laag-2-netwerk in grijze en witte gebieden. Voor Laag 3 zijn 

drie verschillende Internet Service Providers (ISP’s) geselecteerd. Er zijn voldoende handte-

keningen verzameld voor een sluitende business case en een positieve exploitatie, maar 

omdat op dit moment niet kan worden voldaan aan de randvoorwaarde van financiering 

tegen lage rente, kan het project nog niet worden gerealiseerd. De projectorganisatie heeft 

daarnaast te kampen met een exploitatietekort. 

4.1.2 Beemster 

Breedband Beemster wil een gebied met 3.500 voornamelijk witte adressen van glasvezel 

voorzien. De coöperatie werkt samen met en leert van de ervaringen van Alkmaar Buiten. 

Laag-3-leverancier Plinq biedt een standaardabonnement aan voor €55 per maand; voor 

                                                

24 Deze knelpunten zijn gebaseerd op een inventarisatie door Glasvezel Gemeente in de periode tussen 

oktober en november 2015.  

25 Zeer recent lijken er ook initiatieven op gang gekomen te zijn in IJmuiden en Velserbroek. Deze 

initiatieven zijn niet onderzocht in dit rapport. 
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aansluitingen in het buitengebied wordt een toeslag van €10 gevraagd. Met een deelne-

mingsgraad van 36% is de grens van 50% die nodig is om met de aanleg te kunnen beginnen 

nog niet gehaald. Er zijn zoveel deelnemers nodig vanwege de hoge kosten voor de backhaul. 

De coöperatie heeft sterke behoefte aan steun van een centrale provinciale organisatie om 

tot een sluitende business case te kunnen komen. De aanmeldperiode duurt tot eind decem-

ber 2015. 

4.1.3 Veenglas 

In het buitengebied van de gemeente Heerhugowaard zijn ongeveer 160 huishoudens die 

niet over breedbandvoorzieningen kunnen beschikken. Ondernemerscollectief Veenglas is 

(zonder overheidssubsidie) opgericht om een eigen operatoronafhankelijk glasvezelnetwerk 

aan te kunnen leggen in het betreffende gebied. Met een deelnamepercentage van meer dan 

90% is voor de aanleg en exploitatie van het netwerk een business case te maken, maar het 

collectief heeft de kosten van de backbone over het hoofd gezien en ziet er een taak in voor 

de provincie om een provinciale backbone aan te leggen waar lokale initiatieven op aan 

kunnen worden gesloten. 

4.1.4 Bergen Breedband 

De subsidie voor Bergen Breedband is aangewend om een projectplan te schrijven en een 

business case te maken voor de realisatie van een glasvezelnetwerk met drie ISP’s. Het 

glasvezelnetwerk is voornamelijk in grijs gebied gepland. Dit omdat er maar weinig witte 

adressen in de gemeente Bergen zijn. De investering in een speciale website en de inzet van 

ambassadeurs heeft niet bijgedragen tot een succesvolle vraagbundeling: er zijn nog onvol-

doende handtekeningen om de business case sluitend te maken. De initiatiefnemers werken 

nu aan een gewijzigd plan dat erop is gericht alleen de kleine kernen en het buitengebied 

van de gemeente van glasvezel te gaan voorzien. In het nieuwe doelgebied zijn ten opzichte 

van de oorspronkelijke opzet een groter aandeel witte adressen opgenomen. 

4.1.5 Hollands Kroon 

Coöperatie Breedband Hollands Kroon had tot doel wit en grijs gebied in de gehele gemeente 

te voorzien van glasvezel. Gaandeweg heeft het initiatief haar focus verlegd naar buitenge-

bied. In haar aanbod maakt het initiatief geen onderscheid tussen ondernemers en 

particulieren. Voor afnemers in het buitengebied geldt een maandelijkse toeslag van €15. 

Om het doel te verwezenlijken is een stevige projectorganisatie opgezet die inmiddels 2.600 

deelnemers heeft weten te contracteren van deelname. 50% van deze deelname is behaald 

in het buitengebied. In het buitengebied is tot op heden daarmee een penetratie van 42% 

behaald.  

De coöperatie opteert momenteel voor een financieringsvorm waarbij de noodzaak voor 

staatssteun geminimaliseerd wordt. In het eerste kwartaal van 2016 zullen zij contact leggen 

met marktpartijen om tot een samenwerkingsvorm te komen.  

4.1.6 Zeevang 

Een extern bedrijf heeft een haalbaarheidsstudie gedaan om heel Zeevang van glasvezel te 

voorzien. Met een deelnamepercentage van 55% is een positieve business case te maken. 

E-Fiber overweegt in het netwerk te investeren en zou daarmee ook eigenaar van het net-

werk worden. Naar aanleiding van het onderzoek is Stichting ZeevangNet opgericht, die de 

uitvraag naar Laag-1-, -2- en -3-partijen gaat doen. De vraagbundeling in grijs en wit gebied 

start in het eerste kwartaal van 2016. Ondanks deze voortvarendheid signaleert de ge-

meente een gebrek aan kennis bij de eigen organisatie, waardoor onvoldoende kan worden 
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ingeschat welke risico’s aan de voorgestelde aanpak zijn verbonden. Er is daarom behoefte 

aan kennis, hulp en advies vanuit de provincie. 

4.1.7 Texel 

De initiatiefnemers op Texel hebben tot doel breedband naar elke voordeur op het eiland te 

brengen. Het stichtingsbestuur is in gesprek met de aanwezige leveranciers op het eiland 

waaronder Kabeltex en KPN. Grootste punt van aandacht is de complexiteit van de ontsluiting 

van witte gebieden, die hoge maar ook onduidelijke kosten met zich meebrengen. In decem-

ber 2015 start de behoeftebundeling. Verwacht wordt dat met name de financiering van circa 

700 dure witte adressen problemen gaat opleveren. Een risico is dat operators op eigen 

initiatief delen van het witte gebied gaan ontsluiten, waardoor het voor het duurste restant 

vrijwel onmogelijk wordt om tot een sluitende business case te komen. 

4.1.8 Schagen 

Operator E-Fiber heeft aangeboden alle huishoudens in Schagen van glasvezel te voorzien 

mits 40% een aansluiting afneemt. Afnemers betalen geen aansluitkosten. Het dienstenpak-

ket zou circa €55 per maand gaan kosten. Daarbij is het niet van belang of de adressen in 

grijs of wit gebied liggen. De kosten voor vraagbundeling zijn begroot op €160.000, waarvoor 

de gemeente het risico zou moeten dragen. 

4.1.9 Zaanstad 

De gemeente en samenwerkingsverband ZaanIJ willen glasvezel in het gebied dat wordt 

omgevormd van havengebied naar gemengde stedelijke zone, met de focus op verglazing 

van bedrijventerreinen in grijs en wit gebied en met name Achtersluispolder, HoogTij en 

Noorderveld. De gemeente wil een faciliterende rol spelen en vraagt budget voor (onderzoek 

naar) de aanpak zoals eerder met de energieagenda is gebeurd. De gemeente ervaart het 

aanvraagtraject als een lastige opgave en stelt dat daarvoor een centraal provinciaal loket 

zou moeten worden ingericht. 

4.1.10 West-Friesland en Het Grootslag 

Het Westfries Collectief is een samenwerkingsverband van de gemeentes Drechterland, Enk-

huizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec, dat op meerdere 

beleidsterreinen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Buiten de realisatie van glasvezel in 

glastuinbouwgebied Het Grootslag zijn er tot op heden geen activiteiten of lokale initiatieven 

op het gebied van breedband kenbaar gemaakt. De provinciale subsidie is aangewend voor 

de ontwikkeling van een business case en een haalbaarheidsonderzoek voor Het Grootslag. 

Met de inzet van lokale financiering is voor het glastuinbouwgebied een sluitende business-

class gemaakt. In november is met de voorbereidingen voor de aanleg begonnen en het 

netwerk zal in het tweede kwartaal van 2016 operationeel zijn. 

4.2 Fasen in ontwikkeling van lokaal initiatief 

In de ontwikkeling van een initiatief zien we de volgende fasen: 

 Opstart project 

 Opstellen projectplan 

 Technische engineering 

 Financiële engineering 

 Vraagbundeling 

 Realisatie 
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Deze fasen hoeven door een initiatief niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde te worden 

doorlopen. Ook is er soms sprake van een iteratief proces, inzichten in een volgende fase 

geven aanleiding tot het opnieuw doorlopen van fase. 

Als we de lokale initiatieven in Noord-Holland naast elkaar zetten zien we dat zij al een flink 

aantal activiteiten hebben afgerond. Het gros van de initiatieven heeft het project opgestart 

en een projectplan opgesteld. De volgende tabel geeft hier een overzicht van.  
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Tabel 4. Statusoverzicht breedbandinitiatieven Noord-Holland.  
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Subsidie Uitvoeringssubsidie hoogwaardige communicatienetwerken

Projectplan Opgesteld

Bestuur Aangemeld

Check subsidie Check op witte/grijze aansluitingen

Analyse Inventarisatie en analyse stakeholders

Eerste bijeenkomst Project opstart

Formeren Organisatie geformaliseerd

Gebiedsanalyse Gebied afgebakend

Globale berekening Globale berekening business case en bespreking alternatieven

Communicatieplan Opgesteld en uitgevoerd

BAG Noodzakelijke gegevens ontvangen

Engineering Netwerk+kosten inzichtelijk

Beheer Kosten beheer netwerk in kaart

Interconnect Afspraken gemaakt met operators voor ontsluiting

Prijs per aansluiting Opstellen business case

Exploitatie Coninuïteit gewaarborgd

Financiering Financiering business case gerealiseerd

Contractvorming Afspraken gemaakt met stakeholders

Start Vraagbundeling opgestart

Afrond Vraagbundelingsdrempel gehaald

Realisatie Aanleg Opgestart

Activiteit is reeds afgerond

Activiteit is in progressie

Activiteit is nog niet gestart

Opstellen projectplan

Technische engineering

Financiele engineering

Vraagbundeling

Opstart project

‘Go or no go’ op basis van energie en enthousiasme

‘Go or no go’ op basis van globale berekening
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Zoals uit de voorgaande tabel blijkt hebben de meeste initiatieven een toezegging ontvangen 

op subsidie ter voorbereiding van breedbanduitrol. Alleen Veenglas en West-Friesland heb-

ben geen toezegging ontvangen. In de volgende tabel tonen we de precieze 

subsidiebedragen per initiatief. 

Tabel 5. Overzicht subsidiebedragen lokale breedbandinitiatieven Noord-Holland.  

Naam project Subsidiebedrag 

Stichting Bergen Breedband € 250.000 

Gemeente Haarlem € 250.000 

Coöperatie Breedband Hollands Kroon € 250.000 

Stichting Glasvezel Texel € 163.713 

Stichting Breedband Alkmaar Buiten  € 155.250 

Stichting Breedband Beemster € 117.255 

Gemeente Landsmeer € 86.000 

Gemeente Zeevang € 66.100 

Gemeente Medemblik € 62.890 

Ondernemersvereniging Wijdemeren € 59.290 

Gemeente Blaricum € 50.263 

Gemeente Schagen € 48.874 

Gemeente Drechterland € 40.365 

In de gemeenten Haarlem, Blaricum en Medemblik is daadwerkelijk een netwerk gereali-

seerd. In Haarlem betreft dit een netwerk voor grofweg 5.000 particuliere afnemers, in 

Blaricum en Medemblik zijn dit netwerken op bedrijventerreinen. Andere initiatieven zijn op 

weg naar realisatie. De initiatieven die hierbij het meest succesvol lijken, zijn het initiatief in 

Hollands Kroon en Alkmaar-Buiten. Hollands Kroon heeft bijna de vraagbundeling gehaald: 

er zijn nog ongeveer 500 handtekeningen nodig en dan kan de aanleg van start gaan. Alk-

maar-Buiten heeft reeds een streefpercentage in de vraagbundeling behaald maar mist een 

financieringsoplossing. De overige projecten ervaren in meer of mindere mate knelpunten. 

Zoals uit Tabel 4 blijkt liggen de grootste knelpunten bij de financiële engineering en vraag-

bundeling. In de volgende paragraaf gaan we verder in op deze knelpunten. 

4.3 Knelpunten per fase 

De initiatieven ondervinden in elke fase wel min of meer knelpunten. In deze paragraaf 

bespreken we per fase de knelpunten die de initiatieven ervaren. 

4.3.1 Opstart project en opstellen projectplan 

De meeste projecten ondervinden weinig tot geen problemen in de eerste twee fases, waarin 

het project wordt opgestart en een projectplan wordt opgesteld. Onderdeel hiervan is het 

opstellen van de uitgangspunten van het project, zoals de afbakening van het doelgebied en 

het opstellen van de globale business case. Een enkel project heeft nog geen project opge-

start. Zo bevinden Zaanstad en West-Friesland zich duidelijk nog in een oriënterende fase. 
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4.3.2 Technische en financiële engineering 

De technische en financiële engineering leveren beduidend meer problemen op voor de ini-

tiatieven. Om te beginnen hebben vrijwel alle initiatieven te kampen met problemen van 

financiële aard. Een belangrijk probleem hierbij is dat veel initiatieven de eerste subsidie 

hebben gebruikt voor de initiële fases, namelijk het opstarten van het project en het opstel-

len van het projectplan. Vaak heeft de projectleider zijn onkosten vergoed gekregen. Dit leidt 

ertoe dat er in de latere fases beperkt middelen resteren om bijvoorbeeld de technische 

engineering uit te voeren. 

Een ander probleem is het vinden dat financiering voor het project. Gemeentes zijn voor-

zichtig met het afgeven van garanties, wat betekent dat een initiatief enkel relatief kostbare 

financiering kan betrekken. Dit leidt ertoe dat nog bijna geen enkel project de business case 

volledig heeft gefinancierd. 

4.3.3 Vraagbundeling 

De vraagbundeling is een belangrijk onderdeel van de financiering van het project, aangezien 

dit de inkomsten genereert van de afnemers van het netwerk. Ook de vraagbundeling is voor 

veel initiatieven een probleem. Dit is logisch, aangezien dit voor initiatieven in het gehele 

land een breekpunt is gebleken. Om de vraagbundeling te laten slagen zijn ambassadeurs, 

middelen voor marketing, en tijd nodig. Het blijkt initiatieven te schorten aan middelen voor 

marketing en de middelen om de tijd voor de vraagbundeling te nemen, om eerder ge-

noemde redenen. 

Het mislukken van de vraagbundeling leidt er tevens toe dat verschillende initiatieven hun 

initiële uitgangspunten heroverwegen. Een vraagbundeling in het grijze en witte gebied die 

niet van de grond komt, leidt bijvoorbeeld tot het onderzoeken van de mogelijkheden om 

het project enkel op het witte gebied betrekking te laten hebben. Bergen Breedband volgt 

bijvoorbeeld een dergelijke route. 

4.3.4 Realisatie 

Vooralsnog is helaas slechts één project in het buitengebied tot realisatie gekomen, namelijk 

in glastuingebied Het Grootslag. In dit project is de financiering door de tuinders zelf gere-

geld. Zoals gezegd lopen de andere projecten vooralsnog vast op voornamelijk de 

vraagbundeling en de financiële engineering. 

4.4 Wensen richting de Provincie 

Initiatieven geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit de Provincie, om de 

hierboven benoemde knelpunten aan te pakken. Hierbij worden drie varianten genoemd: 

• Additionele procesgelden 

• Een provinciale variant op een gemeentegarantie 

• (Bijdrage aan) financiering van de backbone 

4.4.1 Additionele procesgelden 

Zoals gezegd hebben een aantal initiatieven de subsidie gebruikt om de initiële fases suc-

cesvol af te ronden. Deze initiatieven kampen nu echter met het probleem dat dit procesgeld 

opraakt alvorens zij de andere fases tot een succesvol einde hebben kunnen brengen. Om 

die reden hebben zij behoefte aan additionele procesgelden om de organisatie in stand te 

houden terwijl fases als de financiële engineering en de vraagbundeling nog doorlopen. Zij 

vragen daarom de Provincie om additionele middelen. 
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4.4.2 Een provinciale variant op een gemeentegarantie 

Met uitzondering van een aantal West-Friese gemeenten, lijken gemeentes in Noord-Holland 

niet graag garanties te verstrekken. Bij initiatieven in andere provincies zien wij dit vaak wel 

gebeuren, en leidt dit ertoe dat initiatieven goedkope leningen kunnen afsluiten. Door het 

gebrek aan dergelijke ondersteuning van gemeentes, zijn initiatieven in Noord-Holland op 

zoek naar een provinciale variant op deze gemeentegarantie. Dit kan in de vorm van een 

garantstelling, maar een Provincie die zelf goedkope leningen verstrekt kan een gelijkwaar-

dig alternatief zijn. 

4.4.3 (Bijdrage aan) financiering van de backbone 

Ten minste één initiatief – Veenglas – is in een laat stadium tot het inzicht gekomen dat de 

backbone – de verbinding die het lokale glasvezelnetwerk koppelt met het wereldwijde in-

ternet – een groot deel van de kosten van het netwerk bedraagt. Zij hadden deze kostenpost 

in eerste instantie niet opgenomen in de business case en worden nu geconfronteerd met 

een financieringsgat. Als de provincie financieel bijdraagt aan deze backbone zou dat de 

business case inderdaad substantieel verlichten. 

4.5 Conclusie 

In Noord-Holland Noord is een groot aantal lokale breedbandinitiatieven van start gegaan. 

Hoewel een enkel initiatief uitrol heeft bewerkstelligt, loopt een groot aantal initiatieven te-

gen knelpunten aan. Dit zijn voornamelijk knelpunten die voortkomen uit de technische en 

financiële engineering: Het blijkt lastig voor initiatieven om een sluitende business case te 

bewerkstelligen. Ook het succesvol afronden van de vraagbundeling is problematisch.  
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5 Beleidsopties stimulering uitrol 

breedband 

In deze paragraaf presenteren we een palet aan beleidsopties die overheden kunnen inzetten 

ter stimulering van breedbanduitrol. Achtereenvolgens bespreken we een nuloptie (geen be-

leid voeren) en opties waarin een overheid breedbanduitrol faciliteert of financiert. Tot slot 

bespreken we voor de provincie mogelijke opties om breedbandbeleid te bekostigen. We 

laten de meer exotische opties buiten beschouwing. 

5.1 Nuloptie 

Allereerst is het natuurlijk mogelijk om geen stimuleringsbeleid te voeren, maar de uitrol 

van breedband over te laten aan partijen in de markt. Zoals eerder genoemd hebben KPN 

en CIF dit jaar interesse uitgesproken om te investeren in de buitengebieden.  

De vraag blijft in welke mate en binnen welke termijn partijen hun ambities waarmaken, en 

wat dit doet met de omvang van het witte gebied. Verder blijft het in het geval van de 

propositie van KPN onduidelijk in welke mate bewoners een verbetering ten aan zien van de 

huidige verbinding, of een toekomstvaste en hoogwaardige oplossing krijgen aangeboden. 

Tot slot is de verwachting dat er sprake zal zijn van cherry picking. Marktpartijen moeten 

immers voldoende rendement maken, en het is dan ook goed denkbaar dat zij de zeer lastig 

aan te sluiten percelen niet meenemen in hun propositie. Deze percelen worden waarschijn-

lijk nooit meer aangesloten op een bekabelde NGA-verbinding.  

De provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn momenteel niet actief in dit dossier. De provincies 

Groningen, Limburg en Flevoland voeren momenteel nog geen actief beleid, met de kantte-

kening dat zij dit momenteel wel aan het verkennen zijn welke rol zij mogelijk op zich wensen 

te nemen. 

Afweging 

Het nadeel van deze optie is dat je als publieke partij weinig sturing hebt op resultaat. Aan 

de andere kant vergt deze optie geen publieke middelen of inspanningen. 

5.2 Faciliteren van breedbanduitrol 

Een tweede optie is om middels niet-financiële maatregelen breedbanduitrol te faciliteren. 

Zo kunnen overheden informatie verstrekken aan trekkers van lokale breedbandinitiatieven 

om kennis te vergroten omtrent technische mogelijkheden voor breedbanduitrol, bruikbare 

organisatievormen, strategische keuzes, en praktische kennis met betrekking tot het sluitend 

maken van de business case. In de praktijk hebben de provincies Friesland, Noord-Brabant, 

Drenthe, Overijssel en Gelderland een dergelijke informatieverstrekkende rol op zich geno-

men. Hierbij is in Friesland voor een periode van drie jaar een zowel online 

(www.breedbandfriesland.nl/index.html en www.fryslan.frl/snelinternet) als offline informa-

tieloket ingesteld. In Noord-Brabant (www.brabant.nl/subsites/breedbandloket.aspx) en 

Drenthe (www.verbinddrenthe.nl) ligt het accent op online informatievoorziening. De kosten 

van deze loketten lopen sterk uiteen: voor het breedbandplatform in Drenthe wordt jaarlijks 

€100.000 begroot voor de periode 2015-2017. Voor het Breedbandloket Friesland is voor de 

periode 2015-2017 kosten van €2,2 miljoen beraamd. De provincies Overijssel en Gelderland 

http://www.breedbandfriesland.nl/index.html
http://www.fryslan.frl/snelinternet
http://www.brabant.nl/subsites/breedbandloket.aspx
http://www.verbinddrenthe.nl/
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trekken samen op in de stichting Glasvezel Oost Nederland (http://www.glasvezeloostne-

derland.nl/), die breedbandinitiatieven op bedrijventerreinen ondersteunt. Tot slot heeft ook 

het Ministerie van Economische Zaken een nationaal breedbandloket (https://www.samen-

snelinternet.nl/) opgezet. 

Verder kunnen ook potentiële afnemers van hoogwaardig internet in de buitengebieden wor-

den geïnformeerd over de mogelijkheden van hoogwaardig internet. 

Afweging 

Het voordeel van een faciliterende rol is dat lokale initiatieven al in een vroeg stadium kunnen 

worden ondersteund. Dit is zeer belangrijk, want juist in dit eerste stadium is de kans groot 

dat het initiatief strandt of onvoldoende professioneel is om het benodigd aantal deelnemers 

te overtuigen. Als een initiatief niet van de grond komt is de kans klein dat een volgend 

initiatief in dezelfde regio wantrouwende afnemers weet te overtuigen. 

Nadeel van een faciliterende rol is dat de crux hem ook vaak zit in het verkrijgen van finan-

ciering. Juist door de hoge aansluitkosten komt de breedbanduitrol niet van de grond. Alleen 

faciliteren leidt meestal niet tot het gewenste resultaat. Ook is het de vraag of er met het 

nationale loket, en de loketten van andere provincies niet reeds voldoende informatie op de 

Noord-Hollandse initiatieven afkomt. 

5.3 Financieren van breedbanduitrol 

Voor de publieke financiële ondersteuning van de breedbanduitrol onderscheiden we twee 

categorieën steun: (1) staatssteun en (2) marktconforme steun. Steun in de eerste categorie 

is in beginsel verboden26, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. Voor breedband-

beleid zien we de volgende drie uitzonderingssituaties: 

a) AGVV. Steun die wordt vormgegeven conform de kaders van de AGVV. Deze kaders 

voorkomen dat toegekende steun de marktwerking onevenredig verstoord.  

b) De-minimis. Steun die het plafond zoals voorgeschreven in de de-minimisregeling 

niet overschrijdt. De impact van deze steun is dermate laag dat kan worden aange-

nomen dat de marktwerking niet onevenredig wordt verstoord. 

c) Notificatie. Steun die is genotificeerd bij de Europese Commissie, en waarover de 

Commissie heeft geoordeeld dat deze de marktwerking niet onevenredig verstoord. 

Voor marktconforme steun zien we voor breedbandbeleid de volgende opties: 

a) MEO. Steun waarbij een overheid opereert als onder de MEO-beginselen. 

b) Aansluitsubsidie. Steun die direct aan eindgebruikers wordt verstrekt.  

We lichten de opties één voor één toe. 

5.3.1 AGVV 

Aan de AGVV zijn zeer strikte regels verbonden. De belangrijkste in dit kader zijn:  

1. het maximale steunbedrag is 70 miljoen euro; 

2. uitrol vindt plaats in het witte gebied, waar geen netwerk van dezelfde categorie 

voorhanden is, en waar dit netwerk binnen drie jaar vanaf de subsidiebeschikking 

waarschijnlijk ook niet op zakelijke voorwaarden zal worden uitgerold; 

                                                

26 Artikel 107, lid 1, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.  

http://www.glasvezeloostnederland.nl/
http://www.glasvezeloostnederland.nl/
https://www.samensnelinternet.nl/
https://www.samensnelinternet.nl/
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3. de exploitant van het gesubsidieerde netwerk biedt op eerlijke en niet-discrimine-

rende voorwaarden actieve en passieve wholesaletoegang, met inbegrip van fysieke 

ontbundeling in het geval van NGA-netwerken;  

4. steun wordt toegewezen via een concurrerende selectieprocedure; en  

5. steun is technologieneutraal. 

We zien dat een groot aantal provincies beleid heeft geformuleerd conform het gestelde in 

de AGVV. De manier waarop zij geld verstrekken verschilt sterk. Zo hebben Noord-Brabant 

en Friesland een breedbandfonds ingesteld, waarmee zij zachte leningen verstrekken voor 

breedbanduitrol in wit gebied. Het Breedbandfonds Fryslân heeft hiervoor €32 miljoen in kas, 

het Breedbandfonds Brabant in totaal €47 miljoen. De provincies Overijssel en Drenthe heb-

ben ervoor gekozen om een subsidieregeling op te stellen waaruit zachte leningen en 

subsidies (Overijssel) of zachte leningen en garanties (Drenthe) kunnen worden verstrekt. 

Overijssel heeft hiervoor €56 miljoen ter beschikking gesteld, Drenthe €30 miljoen.  

Afweging 

Voordeel van steun onder AGVV is dat deze niet hoeft te worden genotificeerd, maar wel 

aangemeld dient te worden bij de Europese Commissie. Ook blijft bij een nauwkeurig ge-

volgde procedure met een zorgvuldige uitvraag van wit gebied aan operators, het juridisch 

risico op staatssteunzaken beperkt. Tot slot kunnen er flinke bedragen worden toegekend. 

Hierdoor kunnen grootschalige projecten worden ondersteund en kunnen schaalvoordelen 

worden benut. 

Nadeel is dat het verstrekken van steun onder de AGVV een nauwkeurige voorbereiding 

vergt. Dit kost tijd. Ook kan de regeling alleen worden toegepast voor de witte gebieden. 

Ook kan niet worden gestuurd op één bepaalde technologie, of op uitrol door één vooraf 

bepaalde partij. De uiteindelijk te realiseren technologie(ën), en de partij(en) die in aanmer-

king komen voor steun zijn uitkomst van een concurrerende uitvraag. 

5.3.2 De-minimis 

Volgens de de-minimis regeling mag de overheid maximaal €200.000 steun per drie jaar 

geven per organisatie. Voor breedbandbeleid biedt deze regeling verschillende mogelijkhe-

den. Zo kan onder de-minimis procesgeld worden verstrekt aan lokale initiatieven. Deze 

middelen kunnen zij inzetten om de opstartkosten van hun organisatie af te dekken, de 

vraagbundeling te bekostigen of om de netwerkengineering te betalen. De provincie Noord-

Holland heeft zo een aantal initiatieven inmiddels financieel ondersteund. Ook Zeeland heeft 

vraagbundelingspilots in Sluis, Noord-Beveland en Veere ondersteund.  

Een andere optie is om onder de-minimis steun te verstrekken om zo de business case voor 

uitrol te verlichten. Gezien het feit dat maximaal twee ton aan steun mag worden verleend, 

ligt het voor de hand om deze optie alleen in te zetten voor kleinschalige projecten. De 

provincie Friesland heeft bijvoorbeeld in 2014 aan een marktpartij en zeven lokale initiateven 

subsidie verstrekt. Deze subsidie omving 50% van de realisatiekosten van het passieve NGA-

netwerk. Ook de provincie Overijssel heeft onder de-minimis zachte leningen (ca. €100.000) 

en subsidies (€230.000) verstrekt aan een marktpartij en lokale initiatieven voor de vergla-

zing van drie bedrijventerreinen. Zeeland heeft €40.000 subsidie verstrekt aan een 

marktpartij voor realisatie van een dedicated draadloos punt-multipunt netwerk in de bui-

tengebieden van gemeente Sluis.  

Naast provincies zien we dat gemeenten deze regeling eveneens aanwenden om steun te 

verstrekken aan de breedbandinitiatieven in hun gemeente.  
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Afweging 

Voordeel van steun onder de-minimis is dat deze niet hoeft te worden genotificeerd. Ook kan 

steun relatief snel kan worden ingezet. Tot slot zijn er weinig kaders: steun kan worden 

ingezet in grijs en zwart gebied, met voorkeur voor een technologie en/of partij.  

Nadeel is dat de steunbedragen beperkt blijven en dus weinig kunnen betekenen voor groot-

schalige projecten. De provincie Noord-Holland heeft reeds onder de-minimis subsidie 

verstrekt aan een groot aantal lokale breedbandinitiatieven. Aanvullende subsidie is niet of 

slechts beperkt mogelijk, omdat zij reeds tegen de de-minimis grens aanlopen. 

Door kleine projecten te stimuleren ontstaat er versnippering. Hoewel er veel mag onder de-

minimis kunnen marktpartijen zich hierdoor wel gehinderd voelen en klachten hierover in-

dienen. Het (structureel) toekennen van steun in grijs of zwart gebied brengt dan ook een 

bestuurlijk risico met zich mee. 

5.3.3 Notificatie 

Als derde optie kan de provincie de Europese Commissie notificeren dat zij voornemens is 

staatssteun te verlenen. Dit is conform de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. In specifieke situaties kan de 

Europese Commissie vervolgens oordelen dat de staatssteun de markt niet onevenredig ver-

stoord. In die gevallen is steun toegestaan. In de praktijk zien we dat in Nederland deze 

uitzonderingssituatie nog niet is doorlopen. Dit komt omdat steunbedragen niet de maximale 

vrijstelling van €70 miljoen onder de AGVV hebben overschreden. Ook kent Nederland in 

tegenstelling tot andere Europese landen een sterk concurrerende markt.  

Afweging 

De kans lijkt klein dat voor Noord-Holland een uitzonderingssituatie is te bedenken die recht-

vaardigt dat van de AGVV wordt afgeweken terwijl de marktwerking niet onevenredig wordt 

verstoord. Waarschijnlijk is een notificatietraject een langdurig en kostbaar traject. 

5.3.4 MEO 

Een volgende optie is het onder marktconforme voorwaarden verstrekken van steun. Dit kan 

bijvoorbeeld door als overheid te partneren met een private partij in een op te richten orga-

nisatie. Deze organisatie kan onder marktconforme voorwaarden breedbanduitrol op zich 

nemen. Een andere optie is het onder marktconforme voorwaarden verstrekken van finan-

ciering. 

Hier lijkt sprake van een tijdstrijdigheid, omdat onder marktconforme condities tot nu toe in 

wit gebied niet is uitgerold. Toch verkent CIF momenteel een dergelijke route. 

De provincie Gelderland en tien Achterhoekse gemeenten overwogen eind 2014 een breed-

bandbedrijf te starten, echter werd hier niet geconformeerd aan Europese regelgeving. Zo 

was er sprake van grootschalige staatssteun (er werd uitgerold in wit gebied), maar werd 

niet voldaan aan regels uit de AGVV (concurrerende uitvraag, technologieneutraliteit, wit 

gebied). Momenteel zijn de plannen vertraagd, en verkennen betrokken partijen welke opties 

passen binnen hun ambities. Ondertussen zien we dat lokale breedbandinitiatieven en Gel-

derse gemeenten zelf met marktpartijen in gesprek gaan. 27 

                                                

27 In de gemeente Berkelland wordt marktconforme steun niet gecombineerd met staatssteun. CIF wil 

in de buitengebieden van deze gemeente glasvezel aanleggen wanneer minimaal de helft van de po-

tentiële afnemers in deze gebieden een abonnement afneemt. Hiervoor vraagt zij een marktconforme 
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Afweging 

Het voordeel van het verstrekken van steun onder MEO is dat het marktconforme rendement 

kan terugvloeien. Als er sprake is van selectieve steun, is een formele (aanbestedings)pro-

cedure wenselijk. Er bestaat een risico op juridische procedures als het vermoeden bestaat 

dat niet marktconform wordt gehandeld. In het geval van participatie gelden nog de nadelen 

dat er relatief veel tijd en middelen vereist zijn, en dat er sprake kan zijn van een negatief 

rendement. 

5.3.5 Aansluitsubsidie 

Als laatste optie kan er worden gekozen om steun direct aan afnemers van een breedband-

verbinding te verstrekken. Op deze manier wordt voor afnemers de business case verlicht. 

Steun aan eindgebruikers valt buiten het Staatssteunkader. 

De provincie Friesland zal €500 aansluitsubsidie verstrekken aan elke afnemer van een ver-

binding gerealiseerd vanuit een project gehonoreerd door het Breedbandfonds Fryslân.  

Afweging 

Het voordeel van het verstrekken van een aansluitsubsidie is dat het een maatregel is die 

direct zichtbaar is voor afnemers. Deze maatregel geeft een positief effect op het deelne-

merspercentage. Tot slot kan een dergelijke subsidie snel wordt verstrekt. 

Een nadeel van het verstrekken van subsidie aan eindgebruikers dat het een administratieve 

last met zich meebrengt. Ook is het een optie die zich het beste leent voor niet-revolverende 

steun. Met andere woorden: de verstrekte middelen vloeien niet meer terug naar de provin-

cie. 

5.4 Financieringsinstrumenten 

De benodigde middelen kunnen uit verschillende bronnen en op verschillende manieren wor-

den verkregen. Per categorie steun splitsen we de financieringsinstrumenten uit voor de inzet 

van publieke middelen.  

                                                

lening van €5 miljoen aan de Gemeente Berkelland. De vraag is of hier sprake is van wit gebied, CIF 

gaat ten slotte onder marktconforme voorwaarden uitrollen. Uit dit voorbeeld blijkt dat de omvang 

van witte gebieden dynamisch zijn en dat overheden ook zonder staatssteun te verlenen uitrol kunnen 

faciliteren. De vraag is in hoeverre deze marktconforme steun noodzakelijk is geweest: zal een bank-

lening niet hetzelfde gewenste resultaat geven? 
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Tabel 6. Financieringsinstrumenten provincie, EFSI en gemeenten. 

 Staatssteun Marktconforme steun 

Provincie  Zachte lening 
 Garantie 
 Subsidie 

 Marktconforme lening 
 Marktconforme ga-

rantie 
 Eigen vermogen 

European Fund for Structural In-

vestment 

  Eigen vermogen 
 Garantie 
 Achtergestelde lening 

Gemeenten  Garantie (BNG) 
 Subsidie 
 Leges en degener-

atiekosten 

 

In de categorie staatssteun kan de provincie ervoor kiezen zachte dan wel achtergestelde 

leningen, garanties of subsidies te verstrekken. Binnen de categorie marktconforme steun 

kan de provincie marktconforme leningen of garanties verstrekken of deelnemen in het ver-

mogen van een organisatie. Hierbij dient de provincie te conformeren aan Europese 

regelgeving. Specifiek gaat het om methodes en referentiecijfers om de marktconformiteit 

van de lening28 of garantie29 te waarborgen.  

Onafhankelijk van het te kiezen financieringsinstrument geldt de volgende regelgeving: 

 de Provinciewet,  

 de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof),  

 de wet Financiering Decentrale overheden (Wet Fido), 

 Fiscale regelgeving. 

Daarnaast voert de Provincie haar eigen beleid. In dit dossier kunnen de volgende documen-

ten relevant zijn: 

 de Algemene Subsidieverordening 

 de Nota Leningen en Garantstellingen 

 de Nota Deelnemingen en Verbonden Partijen 

 de Nota Reserves en Voorzieningen,  

 de Kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. 

Naast eigen middelen kan de provincie ook overwegen om middelen te verkrijgen uit Euro-

pese financieringsopties. Momenteel lijkt het European Fund for Structural Investment (EFSI) 

hiervoor de meest geschikte optie.30 Dit fonds is operationeel sinds september 2015 en om-

vat 63 miljard aan garantiekapitaal. Dit kapitaal zal de EIB Group (European Investment 

                                                

28 Europese Commissie (2008 / C14/ 02). Mededeling van de Commissie over de herziening van de 

methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld. ; Europese Com-

missie (2008 / nr. 271). Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de 

Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vast-

stelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag. ; en Europese 

Commissie (2015). Base Rates for the 28 Member States as of 1.11.205. 

29 Europese Commissie (2008 / C155/ 02). Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van 

de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties.  

30 Het Connecting Europe Facility richt zich vooral op ondersteuning van projecten gericht op diensten-

ontwikkeling over breedbandprojecten, en niet de aanleg van breedbandinfrastructuur zelf. Het 

European Regional Development Fund is reeds overvraagd. De POP3- regeling van het European Agri-

cultural Fund for Rural Development zet expliciet niet in op ondersteuning van breedbanduitrol in de 

perifere gebieden. 
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Bank en European Investment Fund) verstrekken in de vorm van eigen vermogen, garanties 

en achtergestelde leningen. De EIB Group bepaalt de financieringsmix, waaronder de even-

tuele inzet van EFSI-middelen.  

De European Investment Bank mag enkel markconforme financiering verstrekken. Dit geldt 

ook voor de EFSI-middelen. De EIB richt zich primair op grotere projecten (financierings-

vraag van minimaal €100 miljoen voor maximaal 50% van de middelen). Deze optie lijkt 

dan ook minder interessant voor deze casus, omdat 50% van het marktconforme deel van 

de financiering van breedbanduitrol in de het witte gebieden in Noord-Holland nauwelijks in 

de buurt komt van deze drempel. Door gezamenlijk op te trekken met andere provincies kan 

wel deze benodigde schaal worden bereikt. Vanuit het Interprovinciaal Overleg is momenteel 

een initiatief opgestart waar deze optie specifiek voor stimulering van breedbanduitrol wordt 

verkend. Omdat echter in de witte gebieden sprake is van een onrendabele business case 

voor marktpartijen, biedt marktconforme financiering op zichzelf geen oplossing voor de 

problematiek in de witte gebieden.  

Tot slot kan de provincie ook financiële betrokkenheid van gemeenten stimuleren. Zo kunnen 

gemeenten garantstaan voor een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. In andere 

provincies zien we dat gemeenten onder de-minimis middelen verstrekken aan lokale breed-

bandinitiatief ter ondersteuning van hun voorbereidingsactiviteiten. Dit is in Noord-Holland 

minder aan de orde omdat voor deze toepassing op provinciaal niveau subsidie beschikbaar 

was.  

Tot slot dragen de door de gemeente geheven degeneratiekosten en leges significant bij aan 

de benodigde investering voor glasvezeluitrol. Juist omdat deze kosten per meter worden 

geheven lopen ze in de buitengebieden sterk op. Ter referentie, SallandGlas kwam in De-

venter, Raalte en Olst-Wijhe op een bedrag van €1,7 miljoen (ruim €270 per aansluiting).31 

Een aantal initiatieven in de buitengebieden maakt afspraken met de betreffende gemeente 

om deze kosten te verlagen of achteraf te verrekenen.  

5.5 Conclusie 

Ter stimulering van breedbandbeleid kan het volgende palet aan opties worden ingezet: 

0. Niets doen 

1. Faciliteren van breedbanduitrol door het verstrekken van kennis aan breedbandini-

tiatieven en afnemers.  

2. Financieren van breedbanduitrol door het verstrekken van staatssteun of marktcon-

forme steun.  

Een strategie waarbij zowel op faciliteren (optie 1) als financieren (optie 2) wordt ingezet is 

tevens mogelijk. 

Voor de financiering van breedbanduitrol kan de provincie verschillende instrumenten inzet-

ten. In de categorie staatssteun betreffen dit zachte of achtergestelde leningen, garanties of 

subsidies. Ook kunnen gemeenten worden bewogen om leges en degeneratiekosten (deels) 

te verrekenen. In de categorie marktconforme steun gaat het om marktconforme leningen 

of garanties. Tevens kan de provincie onder marktconforme voorwaarden participeren in het 

                                                

31 De Stentor (28/07/2015). Afspraak SallandGlas en Gemeenten over kosten. Verkregen op 25/11/2015 

via: http://www.destentor.nl/regio/deventer/afspraak-sallandglas-en-gemeenten-over-kosten-

1.5115655 

http://www.destentor.nl/regio/deventer/afspraak-sallandglas-en-gemeenten-over-kosten-1.5115655
http://www.destentor.nl/regio/deventer/afspraak-sallandglas-en-gemeenten-over-kosten-1.5115655
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vermogen van een organisatie. De provincie kan overwegen om zelf middelen aan te dragen 

of gemeenten te betrekken in haar beleid.  
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6 Strategische opties provincie Noord-

Holland 

In dit hoofdstuk presenteren we de strategische optie van de provincie Noord-Holland ten 

behoeve van breedbanduitrol. Als eerste bespreken we de uitgangspunten voor de uitrol van 

breedband. Vervolgens presenteren we drie concrete opties voor de breedbanduitrol en ge-

ven we de benodigde kosten daarvoor. Vervolgens werken we voor de economisch meest 

voordelige opties twee verschillende business cases uit, om te bepalen wat de kosten voor 

de provincie zullen zijn. Daarvoor maken we gebruik van een door Dialogic ontwikkeld re-

kenmodel.  

6.1 Uitgangspunten beleid 

De provincie heeft het ontsluiten van de witte percelen in de buitengebieden van Provincie 

als uitgangspunt gekozen. Daarbij richten we ons alleen op de woningen, bedrijven en orga-

nisaties. In totaal gaat het om 17.943 percelen. Het doel is om al die percelen te voorzien 

van een internetverbinding met een minimale downloadsnelheid van 100 Mbit/s. Deze am-

bitie dient in 2020 voor een belangrijk deel te zijn gerealiseerd.  

Daarnaast kijken we bij de strategische opties ook naar de financiering van het netwerk. In 

de kernen wordt de aanleg van het nieuwe netwerk gefinancierd door de marktpartij. De 

gemiddelde aansluitkosten bedragen daar slechts €800 tot €1.000. Een marktpartij legt ook 

niet in alle kernen een nieuw netwerk aan, dat doen ze alleen bij voldoende afnemers. Mo-

menteel ligt de verhouding in de kernen tussen het aantal afnemers en aansluitingen tussen 

de 30% - 35%.  

In het buitengebied zijn de aansluitkosten beduidend hoger dan in de kernen omdat de 

(graaf)afstanden tussen de huizen groter zijn. Normaal gesproken liggen ze een factor drie 

tot vier hoger op €2.500 - €4.000 per aansluiting. Ondanks dat het percentage afnemers in 

het buitengebied met circa 50% flink hoger is dan in de kernen, is additionele financiering 

vereist. De financiering voor de ontsluiting van het witte gebied kan komen van verschillende 

partijen. Wij zien hiervoor de volgende opties:  

1. Publieke middelen. Vanuit publieke organisaties kan onder bepaalde voorwaarden 

goedkoop geld worden verstrekt voor de aanleg van een NGA-netwerk. Deze midde-

len kunnen revolverend of niet-revolverend worden ingezet. 

2. Private middelen. Een derde partij, zoals een bank, kan benaderd worden voor het 

verstrekken van een lening.  

3. Eenmalige eigen bijdrage. De afnemers kunnen zelf een eenmalige bijdrage betalen 

voor het gebruik van hun verbinding. 

6.2 Drie opties voor Noord-Holland 

Wij schatten in dat het gros van de witte percelen in het buitengebied van Noord-Holland 

voor gemiddeld € 3.500 kan worden aangesloten op een passieve glasvezelverbinding. Daar-

naast kent het buitengebied ook nog een groep zeer geïsoleerde witte percelen met 

substantieel hogere aansluitkosten. Deze percelen kunnen een onevenredige impact hebben 
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op de business case. Na een eerste inschatting valt 5% van de percelen (zeer) geïsoleerd te 

noemen.32 De gemiddelde aansluitkosten voor deze groep schatten wij in op €15.000.  

Het is een optie om de zeer geïsoleerde percelen te ontsluiten via een draadloze verbinding. 

In paragraaf 2.4.2 is daar al dieper op ingegaan. De aansluitkosten voor een draadloze ver-

binding variëren tussen de €500 en €10.000. Voor de geïsoleerde percelen hanteren wij een 

gemiddelde prijs van €3.500 per aansluiting. Een andere mogelijkheid is om deze percelen 

toch aan te sluiten op het glasvezelnetwerk, maar dat de afnemers hiervoor zelf een (forse) 

eenmalige bijdrage betalen. 

Het is daarnaast een mogelijkheid om alle witte percelen in het buitengebied te ontsluiten 

via een draadloze verbinding. De gemiddelde kosten voor deze aansluiting zullen beduidend 

lager zijn, wij gaan daarbij uit van een prijs van €2.250 per aansluiting. Deze gemiddelde 

prijs geldt voor alle witte percelen, inclusief de zeer geïsoleerde percelen.  

Op basis van bovenstaande informatie komen we tot de volgende drie opties voor de pro-

vincie Noord-Holland: 

1. 100% van de percelen in het witte gebied krijgen een bekabelde NGA-verbinding. 

2. 95% van de percelen in het witte gebied krijgen een bekabelde NGA-verbinding, 

voor 5% van de percelen wordt een maatwerk33 NGA-oplossing gerealiseerd.  

3. 100% van de percelen in het witte gebied krijgen een draadloze NGA-verbinding.  

In het onderstaande figuur zijn de financiële consequenties van de drie opties weergegeven.  

Tabel 7. Benodigde investeringen voor de opties. 

Optie Benodigde investering 

Optie 1: 100% bekabeld € 73,1 miljoen 

Optie 2: 95% bekabeld en 

5% maatwerk 
€ 62,8 miljoen 

Optie 3: 100% draadloos € 40,4 miljoen 

De eerste optie heeft als voordeel dat zij een zeer toekomstvaste en uniforme oplossing kan 

bieden aan alle afnemers. Echter vergt dit voor de duurste vijf procent een zeer hoge inves-

tering. De keuze of deze investering opweegt tegen de economische voordelen van een 

bekabelde verbinding voor alle percelen in wit gebied is een politieke afweging.  

De tweede optie heeft als voordeel dat zij tegen minder hoge investering voor het gros van 

de afnemers een zeer toekomstvaste oplossing kan bieden. Nadeel hierbij is dat er geen 

uniforme oplossing wordt geboden aan alle afnemers. Indien iemand binnen de 5% geïso-

leerde percelen toch een vaste verbinding wil, dient hij hiervoor zelf te betalen. 

De derde optie heeft als voordeel dat zij minder middelen vergt dan voorgaande optie. Echter 

zal een draadloze oplossing door haar technische eigenschappen altijd achterlopen op een 

                                                

32 Deze inschatting is gebaseerd op de ligging van een perceel ten opzichte van andere percelen. We 

houden hier geen rekening met onrendabele kosten die gevolg zijn van ‘speciale graafwerkzaamheden’ 

zoals boringen onder een snel- of waterweg.  

33 Afhankelijk van de wensen/mogelijkheden van de afnemers wordt een draadloze of vaste verbinding 

gerealiseerd. De meerkosten voor het aanleggen van een vaste verbinding komen voor de rekening 

van de afnemer.  
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bekabelde verbinding. Bovendien schrijft de benodigde apparatuur om de verbinding te ac-

tiveren zeer snel af. Deze oplossing is dus veel minder toekomstvast. In overleg met de 

Provincie is ervoor gekozen om optie twee nader uit te werken. Deze optie biedt de beste 

verhouding wat betreft de benodigde investering en de termijn waarover deze wordt afge-

schreven. 

6.3 Top-down en bottom-up 

In deze paragraaf geven we weer hoe de benodigde investeringen voor de preferente optie 

(optie 2) gefinancierd worden. We kijken naar de investeringen vanuit een top-down en 

bottom-up perspectief. Een top-down perspectief houdt in dat de witte percelen aangesloten 

worden door één partij. Door de grote hoeveelheid percelen die wordt aangesloten ontstaan 

er schaalvoordelen, bovendien krijgt ook iedereen hetzelfde aanbod.34 Voor de provincie be-

tekent dit dat zij geld beschikbaar stelt voor één partij. Daar tegenover staat het bottom-up 

perspectief, dat uit gaat van de kracht van lokale initiatieven. Een lokaal initiatief vraagt de 

provincie vervolgens om financiële ondersteuning. Het voordeel van deze manier van werken 

is dat het uitgaat van de lokale kracht van de gemeenten. Het nadeel is echter dat niet 

iedereen op hetzelfde moment aangesloten wordt, waardoor versnippering en differentiatie 

kan ontstaan. Tot slot is het mogelijk dat witte gebieden in sommige gemeenten verstoken 

blijven van een NGA-verbinding omdat hier geen lokaal initiatief ontstaat. Figuur 9 geeft 

beide mogelijkheden weer. 

 

Figuur 9. Door te rekenen business cases. 

De stakeholders van de twee perspectieven verschillen ook. Bij een top-down benadering is 

vaak een marktpartij betrokken omdat het om een substantieel aantal adressen gaat. Lokale 

initiatieven hebben vaak niet de kennis in huis om zoveel huizen aan te sluiten. Zij gaan 

vooral uit van de lokale kracht van de bewoners; de bekende ons-kent-ons instelling. Het 

verschil in aanpak en professionaliteit van de organisatie heeft ook consequenties voor de 

financiering van het project. Doordat bij top-down een marktpartij betrokken is, neemt deze 

vaak ook een deel van de financiering voor zijn rekening. Veelal is dat een bedrag tussen de 

€800 en €1.250. Het overige deel moet dan komen vanuit de publieke sector of via een 

eenmalige bijdrage van de eindgebruikers.  

                                                

34 Dit hoeft echter niet te gelden voor de 5% zeer geïsoleerde percelen. Voor deze afnemers kan een 

andere propositie worden opgesteld. 

Nieuw doelgebied
Uitrol 95% glas + 

5% draadloos

Top-down

Bottom-up
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Figuur 10. Top-down financiering. 

De bijdrage van de marktpartij valt in twee delen uiteen: vreemd vermogen (lening van de 

bank) en eigen vermogen, zie hiervoor onderstaand figuur: 

 

Figuur 11. Bijdrage markpartij. 

De bottom-up benadering wordt normaal gesproken niet gesteund door een marktpartij. Dit 

betekent dat lokale initiatieven de gemiddelde aansluitkosten van €3.500 zelf op voorhand 

dienen te financieren.  

 

Figuur. 12 Bottom-up financiering. 

Rekenmodel 

In de volgende paragrafen werken we de twee benaderingen verder uit. Wij gaan er bij de 

top-down benadering vanuit dat de uitrol wordt verzorgd door een marktpartij, terwijl wij er 

bij de bottom-up benadering vanuit gaan dat het door lokale initiatieven wordt gedaan. Voor 

het uitwerken maken we gebruik van een rekenmodel dat door Dialogic is ontwikkeld. Het 

rekenmodel richt zich specifiek op de uitrol van een breedbandnetwerk en is al eerder ge-

bruikt bij breedbandprojecten voor andere provincies en gemeenten. 

6.3.1 Top-down 

Uitgangspunten business case 

In deze paragraaf zullen we de business case in het geval van breedbanduitrol vanuit een 

top-down perspectief uitwerken. Wij gaan er daarbij vanuit dat een marktpartij de uitrol zal 

doen. Wij bespreken in eerste instantie de uitgangspunten van deze business case en gaan 

daarna in op verschillende scenario’s om het financieringsgat in de business case af te dich-

ten.  

€ 2.250 – € 2.700€ 800 - € 1.250

Bijdrage 
marktpartij

Lening/subsidie 
publieke sector

Eenmalige bijdrage 
eindgebruikers

Bijdrage 
marktpartij

Banklening

Eigen vermogen

Banklening
Lening/subsidie 
publieke sector

Eenmalige bijdrage 
eindgebruikers

€ 3.500
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Tabel 8. Uitgangspunten business case top-down aanpak. 

Parameter Waarde 

Aantal adressen 18.292 homes connected (HC) 

Aansluitkosten € 3.500 per HC 

Penetratie35 50% 

Groei penetratie36 18% 

Maximale penetratie 75% 

Inkomsten passieve laag € 16,40 per home activated(HA) per maand 

Buitengebiedtoeslag € 0 / € 10 / € 15 / € 20 per HA per maand 

Kosten netwerkbeheer37 € 1,75 per HC per maand 

Organisatiekosten € 30.000 per maand 

Eenmalige proceskosten38  € 150.000  

Indexering 2% per jaar 

Risico op default 10% 

Een van de belangrijkste aannames in de doorrekening van de business cases betreft de 

startpenetratie en groei hiervan. Het aantal bewoners dat bij aanvang een abonnement 

neemt is gesteld op 50%. We schatten in dat de totale marktpotentie van het netwerk 75% 

bedraagt. In een periode van 25 jaar groeien we hier gestaag naar toe. De onderstaande 

afbeelding toont de groei van het aantal afnemers. Hierbij gaan we uit van een groei van 

18% van nog niet benutte potentiële markt per jaar.36 

 

Figuur 13. Groei van de penetratie. 

                                                

35 De penetratie geeft de verhouding tussen de afnemers (home activated: HA) en de aangesloten men-

sen (home connected: HC) weer.  

36 Het groeipercentage slaat op de nog niet benutte potentiële markt. Met andere woorden: In jaar 1 is 

de nog niet benutte potentiële markt 25%. Het maximum is immers 75% en we starten op 50%. De 

groei in het eerste jaar bedraagt zo 4,5% (18% van 25%). 

37 Eventuele schade door derde partijen wordt in dit bedrag meegerekend. 

38 De eenmalige proceskosten omvatten ook de financieringskosten. 
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Output en financiering 

In het sluitend maken van de business case zijn twee outputparameters doorslaggevend; 

(1) de kaspositie en (2) het gemiddelde jaarlijks rendement op eigen vermogen. De kaspo-

sitie dient te allen tijde groter te zijn dan 0, zo niet, dan is herfinanciering vereist. Mocht de 

herfinanciering niet rond komen, dan bestaat de kans dat het bedrijf failliet gaat. De tweede 

parameter geeft aan in hoeverre het project marktconform is. Op basis van eerder onderzoek 

schatten wij in dat een gemiddeld jaarlijks rendement van 8% vereist is, bij een lager ren-

dement is een marktpartij niet bereid om het project mee te financieren. Wij kijken hierbij 

naar het gemiddeld jaarlijks rendement in jaar 25. 

Het te behalen rendement bepaalt in welke mate de provincie middelen ter beschikking moet 

stellen en hoe ze de middelen moet inzetten. De hoeveelheid geld die de markt ter beschik-

king stelt schatten wij in op €1.250 per home connected. Het bedrag ligt boven de eerder 

genoemde €800 - €1.200 omdat de penetratie in het buitengebied beduidend hoger zal zijn 

dan in de kernen. De bijdrage komt deels uit eigen vermogen (waarover het rendement 

gemaakt dient te worden) en deels uit vreemd vermogen (een lening). Wij gaan uit van een 

verdeling van 50/50 tussen deze twee vermogenscomponenten. Naast deze bijdrage zijn er 

ook nog additionele middelen vereist, zoals te zien is in Figuur 10. Wij gaan er in deze bere-

kening vanuit dat deze additionele middelen volledig vanuit de provincie worden 

gefinancierd.39  

De publieke middelen vallen uiteen in een deel niet-revolverend (subsidie) en een deel re-

volverend (lening).40 Voor de lening gaan we uit van een rentepercentage van 0% en een 

looptijd van 20 jaar. De exacte verdeling tussen benodigde niet-revolverende en revolve-

rende publieke middelen wordt bepaald door de hoogte van de buitengebiedtoeslag en het 

daarmee samenhangende jaarlijks rendement op het eigen vermogen dat minimaal 8% dient 

te bedragen. In Tabel 9 is een overzicht gegeven van de vermogenscomponenten. 

Tabel 9. Vermogenscomponenten bij top-down aanpak. 

Vermogenscomponent Grootte Rentepercentage Looptijd 

Eigen vermogen marktpartij € 10,8 miljoen -* 20 jaar 

Vreemd vermogen marktpartij € 10,8 miljoen 6% 20 jaar 

Subsidie N.t.b** - - 

Lening N.t.b** 0% 20 jaar 

Rekeningcourant41 € 1 miljoen 6,5% 25 jaar 

* Een marktpartij streeft naar een gemiddeld jaarlijks rendement van 8% op het eigen vermogen. 

** De som van de subsidie en lening samen bedraagt €42 miljoen euro 

                                                

39 We nemen dus aan dat deze additionele middelen niet door een bank of andere financier worden 

afgedekt. Ook gemeenten zouden een deel van de publieke financiering op zich kunnen nemen. 

40 De eigen bijdrage voor de zeer geïsoleerde percelen laten we buiten beschouwing. Wij gaan er vanuit 

dat deze huishoudens of (1) zelf het gat tussen hun eigen aanlegkosten en de gemiddelde aansluit-

kosten van €3.500 betalen of, (2) opteren voor een draadloze verbinding met gemiddelde 

aansluitkosten van €3.500.  

41 Deze lening is bedoeld om de lopende rekeningen te betalen en als kleine buffer. 
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Scenario’s  

Tabel 10 geeft vier scenario’s weer, waarin we variëren in de hoogte van de buitengebied-

toeslag. Dit is een maandelijkse toeslag voor het gebruikmaken van de NGA-infrastructuur, 

welke afnemers van de gerealiseerde verbinding gedurende een vooraf vastgestelde periode 

betalen.42 In andere lokale breedbandinitiatieven zien we dat er onder afnemers in de witte 

buitengebieden voldoende bereidheid is om een maandelijkse toeslag tussen de €10 en €20 

inclusief BTW af te dragen. Hierbij geldt wel de kanttekening dat bij een hogere toeslag het 

lastig is om voldoende afnemers op het netwerk te krijgen. 

Tabel 10. Scenario’s bij top-down aanpak. 

 Maandelijkse buitengebiedtoeslag43 

 €0 €10 incl. 
BTW 

€15 incl. 
BTW 

€20 incl. 
BTW 

Marktpartij  € 21,6 miljoen € 21,6 miljoen € 21,6 miljoen € 21,6 miljoen 

Lening (revolverend) € - € 12,4 miljoen € 24,7 miljoen € 41,2 miljoen 

Subsidie (niet-revolve-
rend) 

€ 41,2 miljoen € 28,8 miljoen € 16,5 miljoen € - 

Totale investering € 62,8 miljoen € 62,8 miljoen € 62,8 miljoen € 62,8 miljoen 

Kosten provincie € 41,2 miljoen € 30 miljoen € 19 miljoen € 4,1 miljoen 

 

Voor een buitengebiedtoeslag van €0, €10, €15 en €20 inclusief BTW is de verdeling tussen 

subsidie en lening weergegeven, daarbij in acht nemende dat het gemiddeld jaarlijks rende-

ment op het eigen vermogen 8% dient te bedragen. Voor het gemak wordt de rekening 

courant buiten beschouwing gelaten in de tabel omdat die alleen dient om lopende rekenin-

gen te betalen. Uit de tabel komt naar voren dat zonder buitengebiedtoeslag de provincie 

alle middelen als subsidie in dient te zetten. Pas bij de hoogste buitengebiedtoeslag kunnen 

alle middelen revolverend worden ingezet.  

Hierbij dient wel een kanttekening gemaakt te worden. Hoe lager het bedrag aan buitenge-

biedtoeslag is dat bewoners hoeven te betalen, hoe eerder zij geneigd zijn mee te doen. Wij 

hebben hier niet voor gecorrigeerd in de business case. Het kan namelijk heel goed zijn dat 

een groot deel van de bewoners niet bereid is om € 20 inclusief BTW buitengebiedtoeslag 

per maand te betalen. De penetratie kan dus in dit geval lager komen te liggen dan de eerder 

genoemde 50%, waardoor de provincie alsnog genoodzaakt is om een deel van het geld in 

te zetten als subsidie. 

Een tweede punt is dat in Noord-Holland al diverse lokale initiatieven actief zijn. Bij de top-

down benadering moet worden voorkomen dat de energie van lokale initiatieven onbenut 

blijft. Samenwerking is hierbij cruciaal, in het bijzonder als het de lokale vraagbundeling 

betreft. Burgers laten zich in de praktijk makkelijker overtuigen om mee te doen door iemand 

die ze kennen, dan door een verkoper van een marktpartij.  

Een alternatief voor deze top-down variant is de realisatie door een marktpartij zonder fi-

nanciering en bijgaande regels vanuit de overheid. Wel is dan samenwerking gewenst met 

provincie en gemeenten op het gebied van vraagbundeling, operationele uitrolactiviteiten. 

                                                

42 In de praktijk zijn ook modellen mogelijk waarbij een maandelijks bedrag in combinatie met een 

eenmalige bijdrage bij aanvang van het project, of enkel een eenmalige bijdrage, wordt gehanteerd.  

43 In de berekeningen gaan we uit van een niet geïndexeerde maandelijkse toeslag voor een periode 

van 20 jaar.  
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Tevens zal een beroep worden gedaan op gemeenten om ‘soepel om te gaan’ met leges, 

uitrolvergunningen en (kosten voor) herbestrating. Deze variant dient in markt verkend te 

worden, alvorens te kiezen voor een zwaardere financieringsrol. 

6.3.2  Bottom-up 

Een tweede mogelijkheid is dat de aanleg van glasvezel bottom-up gerealiseerd wordt. Wij 

gaan er hierbij vanuit dat lokale breedbandinitiatieven het voortouw nemen, en dat de markt 

in dat geval niet investeert. Uit Hoofdstuk 4 bleek al dat er meerdere initiatieven actief zijn 

in de provincie Noord-Holland. Het doel in deze paragraaf is niet om de business case van 

elk van deze initiatieven uit te gaan werken. Wij werken één business case uit voor alle 

initiatieven samen, om een goede indicatie krijgen met welke financieringsvorm en kosten 

de provincie te maken krijgt. De uitgangspunten van de business case zullen in sommige 

gevallen overeenkomen met die van de top-down benadering. De uitgangspunten worden in 

de volgende paragraaf besproken, gevolgd door de uitkomsten van de business case.  

Uitgangspunten business case 

In deze paragraaf zullen we de business case in het geval van breedbanduitrol vanuit een 

bottom-up perspectief nader uitwerken. Wij bespreken in eerste instantie de uitgangspunten 

van deze business case en gaan daarna in op verschillende scenario’s om het financieringsgat 

in de business case af te dichten.  

Tabel 11. Uitgangspunten business case bij bottom-up aanpak. 

Parameter Waarde 

Aantal adressen 18.292 HC 

Aansluitkosten € 3.500 per HC 

Penetratie44 55% 

Groei penetratie 18% 

Maximale penetratie 75% 

Inkomsten passieve laag € 15 per HA per maand 

Buitengebiedtoeslag € 0 / € 10 / € 15 / € 20 per HA per maand 

Kosten netwerkbeheer € 2,5 per HC per maand 

Organisatiekosten € 100.000 per maand 

Eenmalige proceskosten  € 500.000  

Indexering 2% per jaar 

Risico op default 10% 

De lokale initiatieven kennen beduidend hogere organisatiekosten dan een marktpartij. Dit 

omdat er meerdere initiatieven zijn die allemaal aangestuurd dienen te worden. Een deel 

van het werk zal op vrijwillige basis gebeuren maar men ontkomt niet aan organisatiekosten. 

Voorbeelden van kostenposten zijn het inhuren van accountant, een notaris, het uitvoeren 

van de marketing voor de vraagbundeling en een vergoeding voor inzet van een directie of 

ander aanspreekpunt. Een ander nadeel is dat men vaak hogere kosten kent voor het beheer 

en onderhoud, aangezien de grootte van een initiatief beperkt is en de schaalvoordelen daar-

door beperkt zijn.  

                                                

44 De penetratie geeft de verhouding tussen de afnemers (home activated: HA) en de aangesloten men-

sen (home connected: HC) weer.  



 

Dialogic innovatie ● interactie 57 

Aan de inkomstenkant kent een initiatief zowel voor- als nadelen. Doordat er veel lokale 

betrokkenheid is bij lokale initiatieven zal de penetratie over het algemeen hoger uitkomen. 

Men wordt, zoals eerder gezegd, makkelijker overtuigd door zijn buurtgenoten om mee te 

doen dan door een marktpartij. Een lokaal initiatief zal ook een lagere vergoeding krijgen 

voor het gebruik van het netwerk. Dit omdat de onderhandelingspositie met dienstenaan-

bieders minder gunstig is: er is maar een klein aantal betalende klanten in het vooruitzicht. 

Dienstenaanbieders zullen niet snel geneigd zijn om op dit netwerk in te koppelen. Dit geldt 

nog sterker wanneer er al een andere aanbieder actief is op het netwerk die al een deel van 

de afnemers voor zich heeft gewonnen.  

Output en financiering 

In het sluitend maken van de business case voor een coöperatie is alleen de kaspositie de 

doorslaggevende outputparameter. Het doel van een coöperatie is tenslotte niet om een 

hoog rendement te halen op de investering, maar om glasvezel uit te rollen en aan de beta-

lingsverplichtingen te voldoen. Wij gaan er vanuit dat in het geval van een coöperatie 

bewoners een eenmalige bijdrage willen betalen van €500 (inclusief BTW). Deze bijdrage 

wordt bij aanvang betaald door alle afnemers en is nodig omdat er geen marktpartij aanwe-

zig is die een bijdrage levert. Uiteraard kan de provincie uiteindelijk voor een veel lager 

bedrag besluiten, of zelfs voor een individuele aansluitsubsidie van bijvoorbeeld hetzelfde 

bedrag. De overige financiering moet dan komen van de additionele middelen. Net als bij 

het vorige scenario gaan wij er vanuit dat de additionele financiering vanuit provincie mid-

delen komt. Deze publieke middelen vallen dan weer uiteen in een deel niet-revolverend 

(subsidie) en een deel revolverend (lening).45 Voor de lening gaan we (voorlopig) uit van 

een rentepercentage van 0% en een looptijd van 20 jaar. Er is gekozen voor een renteloze 

lening vanwege de zeer lage rentestanden die momenteel gelden. Ook de hoogte van de 

rente van de provincie is een beleidskeuze. De exacte verdeling tussen wel of niet (geheel) 

revolverend wordt bepaald door de hoogte van de buitengebiedtoeslag en de daarmee sa-

menhangende kaspositie, die te allen tijde positief dient te zijn. In Tabel 9 is een overzicht 

gegeven van de vermogenscomponenten. 

Tabel 12 Vermogenscomponenten business case bij bottom-up aanpak. 

Vermogenscomponent Grootte Rentepercentage Looptijd 

Eenmalige bijdrage be-

woners 
€ 4,1 miljoen - - 

Subsidie N.t.b* 
- - 

Lening N.t.b* 0% 20 jaar 

Rekeningcourant46 € 1 miljoen 6,5% 25 jaar 

* De som van de subsidie en lening samen bedraagt € 59,9 miljoen euro 

Scenario’s 

In Tabel 13 zijn de uitkomsten van de business case weergegeven, waarbij we variëren in 

de hoogte van de buitengebiedtoeslag. Voor een buitengebiedtoeslag van €0, €10, €15 en 

€20 inclusief BTW is de verdeling tussen subsidie en lening weergegeven, daarbij in acht 

                                                

45 De eigen bijdrage voor de zeer geïsoleerde percelen laten we buiten beschouwing. Wij gaan er vanuit 

dat deze huishoudens of (1) zelf het gat tussen hun eigen aanlegkosten en de gemiddelde aansluit-

kosten van €3.500 betalen of, (2) opteren voor een draadloze verbinding met gemiddelde 

aansluitkosten van €3.500.  

46 Deze lening is bedoeld om de lopende rekeningen te betalen en als kleine buffer. 
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nemende dat de kaspositie te allen tijde positief dient te zijn. De afnemers betalen in dit 

scenario dus een eenmalige bijdrage van €500 (incl. BTW) en (eventueel) een maandelijkse 

toeslag. 

Tabel 13. Scenario’s bij bottom-up aanpak. 

 Maandelijkse buitengebiedtoeslag47 

 €0 €10 incl. BTW €15 incl. BTW €20 incl. BTW 

Eenmalige bijdrage € 4,1 miljoen € 4,1 miljoen € 4,1 miljoen € 4,1 miljoen 

Lening € 9,4 miljoen € 31,4 miljoen € 43,9 miljoen € 53,4 miljoen 

Subsidie € 49,3 miljoen € 27,3 miljoen € 14,8 miljoen € 5,3 miljoen 

Totale investering € 62,8 miljoen € 62,8 miljoen € 62,8 miljoen € 62,8 miljoen 

Kosten provincie € 50,2 miljoen € 30,4 miljoen € 19,2 miljoen € 10,6 miljoen 

Uit de exploitatierekening van de business case komt naar voren dat enige vorm van subsidie 

is vereist om een positieve kaspositie te houden. In het geval van een buitengebiedtoeslag 

van €20 inclusief BTW, hoeft echter maar een klein deel van de middelen ingezet te worden 

als subsidie. Net als bij de top-down aanpak hebben wij niet gecorrigeerd voor het feit dat 

een hogere buitengebiedtoeslag zeer waarschijnlijk leidt tot een lagere penetratie. De kans 

van slagen van het project wordt hiermee onder druk gezet. 

6.3.3 Vergelijking business cases 

In Tabel 14 zijn de beide business cases naast elkaar neergezet. Daaruit komt naar voren 

dat in alle gevallen de bottom-up aanpak de meeste middelen vergt van de provincie. Bij 

een buitengebiedtoeslag van €10 of €15, zijn de verschillen tussen de twee varianten echter 

zeer klein. Op basis van de business case schatten wij in dat de kosten voor de provincie 

tussen de €4,1 en €50,2 miljoen euro zullen liggen.  

Tabel 14. Overzicht business cases. 

 Maandelijkse buitengebiedtoeslag48 

 € 0 € 10 incl. 
BTW 

€ 15 incl. 
BTW 

€ 20 incl. 
BTW 

Top-down/bottom-up T B T B T B T B 

Marktpartij * € 22 - € 22 - € 22 - € 22 - 

Eenmalige bijdrage* - € 4,1 - € 4,1 - € 4,1 - € 4,1 

Lening (revolverend)* - € 9,4 € 12,4 € 31,4 € 24,7 € 43,9 € 41,2 € 53,4 

Subsidie (niet-revolverend)* € 41,2 € 49,3 € 28,8 € 27,3 € 16,5 € 14,8 € - € 5,3 

Totale investering* € 62,8 € 62,8 € 62,8 € 62,8 € 62,8 € 62,8 € 62,8 € 62,8  

Kosten provincie* € 41,2 € 50,2 € 30 € 30,4 € 19 € 19,2 € 4,1 € 10,6 

 

* Bedragen zijn in miljoenen euro’s 

                                                

47 In de berekeningen gaan we uit van een maandelijkse toeslag voor een periode van 20 jaar.  

48 In de berekeningen gaan we uit van een niet geïndexeerde maandelijkse toeslag voor een periode 

van 20 jaar.  
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7 Beleidsaanbevelingen en vervolg-

stappen 

7.1 Aanbeveling aan de provincie Noord-Holland 

De provincie heeft de volgende ambitie: het realiseren van een NGA-verbinding met 

downloadsnelheden van minimaal 100 Mbit/s voor alle bewoners en zakelijke afnemers 

in het witte buitengebied in Noord-Holland. Volgens onze huidige inventarisatie zijn hier 

17.943 percelen mee gemoeid. In 2020 dient een belangrijk deel van deze ambitie te zijn 

gerealiseerd.  

In de analyse kwam naar voren dat initiatieven en marktpartijen een onrendabele business 

case zien om het buitengebied te voorzien van een hoogwaardige en toekomstvaste inter-

netverbinding. Dit terwijl uitrol van een dergelijke infrastructuur wel substantieel 

maatschappelijk rendement en indirecte economische effecten oplevert: breedband is een 

randvoorwaarde voor een groot aantal economische activiteiten, een belangrijke vestigings-

factor voor de buitengebieden en de uitrol van hoogwaardig internet geeft tevens een impuls 

aan de leefbaarheid van het platteland. Het huidige marktfalen en de hiervoor genoemde 

economische en maatschappelijke belangen van en in de buitengebieden legitimeert de in-

terveniërende rol van de provincie. 

Een fundamentele keuze over deze rol is of de provincie kiest voor een top-down of bottom-

up aanpak (of een variant tussen deze twee uitersten). Een top-down aanpak richt zich in 

eerste instantie op grotere netwerkaanbieders zoals KPN, CIF en Ziggo (en relatief nieuwe 

partijen zoals Mabib en E-Fiber), en kenmerkt zich door een grote schaal, efficiëntie en uni-

formiteit. Een bottom-up aanpak richt zich in eerste instantie op (coöperatieve) lokale 

initiatieven en kenmerkt zich door een kleine schaal, lokale binding en diversiteit. Elke aan-

pak kent zijn voor- en nadelen, zoals hieronder kort opgesomd. 

 Tabel 15. Voor- en nadelen top-down aanpak versus bottom-up aanpak.  

Top-down Bottom-up 

 Markt is momenteel in beweging 

 Efficiëntievoordelen 

 Uniform aanbod 

 Volledige dekking 

 Gebruikmaken van investeringscapaci-

teit in de markt 

 Voortbouwen op inspanningen initiatie-

ven 

 Afnemer inspraak in oplossing 

 Door lokale binding hoge penetratie 

mogelijk 

 Geen lokale binding 
 Afnemer geen inspraak in de oplossing 

 Geen schaalvoordelen 

 Investeringscapaciteit in de markt on-

benut 

 Mogelijk onvolledige dekking 

 Vergt significante inspanning van de af-

nemer 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel heeft een top-down aanpak een aantal belangrijke voor-

delen, met name vanwege haalbare schaaleffecten (vooral op het niveau van graafkosten en 

kapitaalverschaffing), de omvang van het dekkingsgebied en de mogelijkheid van een uni-

form aanbod). Nu na enkele jaren van provinciaal breedbandbeleid (vooral in het oosten van 
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het land) de marktpartijen daadwerkelijk in beweging komen, ontstaat momentum om als 

provincie beter gebruik te maken van de investeringscapaciteit in de markt. Dit pleit ervoor 

om eerst middels een top-down aanpak mogelijke samenwerking van de provincie met de 

grotere marktpartijen te verkennen. Een volledige top-down aanpak brengt echter een groot 

nadeel met zich mee omdat deze de recente inspanningen van een groot aantal initiatieven 

in Noord-Holland mogelijk onbenut kunnen laten. Wij bevelen dan ook aan om een top-

down aanpak te volgen die voortbouwt op de inspanningen van de lopende lokale 

initiatieven.  

Uit het onderzoek is gebleken dat meerdere marktpartijen bij de uitrol van NGA in de bui-

tengebieden ook bij voorkeur de samenwerking met lokale initiatieven willen aangaan. Deze 

initiatieven richten zich in een dergelijke aanpak dan vooral op de marketing en vraagbun-

deling voor hun gebied, terwijl een marktpartij een uniform aanbod formuleert en 

gebiedsdekkende uitrol realiseert. Deze marktpartij richt zich ook op de marketing en vraag-

bundeling voor de overige gebieden (waar geen lokale initiatieven actief zijn). In een 

dergelijke aanpak wordt een aantal knelpunten van lokale initiatieven weggenomen. Zij hoe-

ven zo geen strategische keuzes te maken, businessmodellen door te rekenen of financiering 

te verkrijgen, maar kunnen tijd en middelen steken in het verkrijgen van lokaal enthousi-

asme.  

Ondanks grotere investeringsbereidheid vanuit de markt dan bijvoorbeeld twee jaar geleden, 

blijft overheidsinterventie noodzakelijk om diverse knelpunten op het gebied van kennis, 

schaalgrootte, toegang tot kapitaal en dekking van de onrendabele top in de business case 

het hoofd te bieden. Vooral om het financieringsgat in de business case voor het buitengebied 

te dichten, bevelen wij aan om als provincie de rol van financier op zich te nemen.  

Voor de rol van financier zien wij twee mogelijke opties: 

1. Het verstrekken van staatssteun conform de kaders van de AGVV, en/of 

2. Het verstrekken van marktconforme steun conform de kaders van MEO.  

De daadwerkelijke invulling van de financiële rol zal blijken uit het vervolgtraject. De keuze 

voor een van de twee routes voor financiering heeft daarbij direct impact op de mogelijkhe-

den tot sturing op het behalen van de ambities. Onder marktconforme financiering kan de 

provincie veel minder inhoudelijke eisen stellen dan binnen de AGVV-kaders. 

7.2 Vervolgstappen 

Het vervolgproces dat wij voorstellen valt uiteen in twee hoofdstappen. 

1. Vaststellen of een grootschalige aanpak door een grote marktpartij voor het gehele 

buitengebied Noord-Holland in samenwerking met de Provincie (financieel) haal-

baar is, en vaststellen of de provincie daarmee haar doelstellingen realiseert (top-

down aanpak). 

 

2. Indien de hiervoor genoemde aanpak niet het gewenste resultaat oplevert kan de 

provincie terugvallen op de bottom-up aanpak en de huidige lokale initiatieven maar 

mogelijk ook toekomstige initiatieven verder ondersteunen met kennis en financieel 

instrumentarium. 

Op beide hoofdstappen volgt hierna een nadere toelichting. 



 

Dialogic innovatie ● interactie 61 

7.2.1 Top-down 

Middels de top-down aanpak, waarin wordt voortgebouwd op inspanningen van lokale initia-

tieven, kan de provincie financiering (toegestane staatssteun) verstrekken conform de 

kaders van de AGVV of via marktconforme financiële instrumenten. Een dergelijke aanpak 

kent een aantal stappen die zorgvuldig doorlopen moeten worden. Onderstaand stroom-

schema geeft inzicht in deze stappen. 

 

Figuur 14. Stappenplan top-down aanpak. 

Informele gesprekken met 
marktpartijen

(CIF, Mabib, KPN & Ziggo)

Opstellen en publiceren
ambitie en kritische succesfactoren 

concurrentiegerichte dialoog

Concurrentiegerichte dialoog 
(toelichting op plan van aanpak)

Selectie economische meest 
voordelige inschrijving

Vervolggesprekken met 
geselecteerde inschrijver

Opstellen formele financieringsvraag 
aan GS

Opstellen financieringsovereenkomst 
met geselecteerde partij

Verstrekken financiering

GO / NO-GO: 
Geen gewenste uitkomst? 

Ambities provincie Noord-Holland

NGA voor alle afnemers in witte 
buitengebied

GO / NO-GO:
Geen steun vanuit GS?

Bottom-up aanpak

Bottom-up aanpak

Indienen plan van aanpak 
provinciebrede uitrol NGA door 

marktpartijen

Formele uitvraag wit gebied
(in geval van AGVV)

GO / NO-GO door GS: 
Onvoldoende basis voor vervolg?

Bottom-up aanpak
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Er is sprake van een complex project waarvan de financiële voorwaarden op voorhand on-

duidelijk zijn. Daarom bevelen wij aan om in de vervolgaanpak een concurrentiegerichte 

dialoog op te nemen. Hoewel men sommige van de gepresenteerde stappen parellel kan 

uitvoeren, dient de totale doorlooptijd niet onderschat te worden. Met bepaalde stappen, 

zoals het publiceren van de ambitie en het uitvragen van plannen van aanpak, is een formele 

uitvraagperiode gemoeid. Om eventuele juridische procedures te voorkomen dient een zorg-

vuldige procedure gevolgd te worden. 

Deze factoren in acht nemende, presenteren we in Tabel 16 een indicatieve planning voor 

het hierboven gepresenteerde stappenplan. Deze situatie betreft het meest gunstige scena-

rio, waarbij de provincie een zeer actieve rol in blijft nemen binnen het dossier en men weinig 

tegenslagen ondervindt tijdens het proces. 

Tabel 16. Indicatieve planning stappenplan. 

Stap Periode 

1. Informele gesprekken met marktpartijen Tweede helft januari 2016 

2. 
Opstellen en publiceren ambitie en kritische succes-

factoren concurrentiegerichte dialoog 
Eerste helft februari 2016 

3. 
Indienen plan van aanpak provinciebrede uitrol NGA 

door marktpartijen 

Medio februari – medio maart  

(doorlooptijd) 

4. 
Concurrentiegerichte dialoog (toelichting op plan 

van aanpak) 
Medio maart 

5. Selectie economische meest voordelige inschrijving Eind maart 

6. Vervolggesprekken met geselecteerde inschrijver Eind maart 

7. Formele uitvraag wit gebied (in geval van AGVV) 
Eind maart – eind april  

(doorlooptijd) 

8. Opstellen formele financieringsvraag aan GS Begin mei 

9. 
Opstellen financieringsovereenkomst met geselec-

teerde partij 
Voor de zomer 

10. Verstrekken financiering Voor de zomer 

11. NGA voor alle afnemers in witte buitengebied Start uitrol: september 2016 

 

In samenspraak met de provincie kan voor sommige stappen voor een kortere doorlooptijd 

gekozen worden. 

7.2.2 Bottom-up 

Wanneer uit de GO/NO-GO-momenten een negatief advies tot continuering vloeit, dan be-

velen wij aan om over te stappen op de bottom-up aanpak. Het is hierbij onzeker of voor 

alle witte gebieden in de provincie NGA kan worden gerealiseerd. Het is mogelijk dat in een 

aantal gebieden geen initiatief van de grond komt, of dat het initiatief onverhoopt tussentijds 

strandt. Desondanks biedt de bottom-up aanpak initiatiefnemers van kansrijke regio’s toch 

de kans tot realisatie over te gaan. Zo kan een subsidieregeling per gemeente (of per meer-

dere gemeenten) de initiatieven helpen om tot een sluitende business case te komen. De 

betrokkenheid van de landelijke marktpartijen kan in deze situatie nog steeds van belang 

zijn. Zo kan het lokale initiatief de ambitie van een eigen netwerkcoöperatie bijstellen tot 

een constructie waarbij men alleen als vraagbundelvehikel of financieringscoöperatie op-

treedt. Het uitrollen, beheren en leveren van diensten belegt men in dit geval bij een 

professionele en ervaren organisatie. 
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7.3 Bestuurlijke afwegingen 

Binnen voorgenoemde vervolgstappen loopt de provincie naar onze verwachting tegen een 

drietal bestuurlijke en politiek geladen afwegingen aan: 

1. Juridisch risico versus doorlooptijd. 

2. Vrijheid en flexibiliteit van de marktpartij versus sturing op beleidsambities. 

3. Financiële bijdrage afnemer versus bijdrage provincie.  

De eerste afweging treedt op omdat er vanuit de lokale initiatieven, bewoners en organisaties 

in de buitengebieden, en marktpartijen druk kan worden uitgeoefend om snel tot een resul-

taat te komen. Hierbij dient te worden bewaakt dat er een zorgvuldig en transparant proces 

wordt gevoerd om het witte gebied af te bakenen en tot selectie van een partij te komen. 

Om vertraging te voorkomen is het van belang dat er voldoende capaciteit beschikbaar is 

voor het vervolgproces. Ook dienen relevante afdelingen (juridische zaken, inkoop, finan-

ciën, subsidiezaken) tijdig te zijn betrokken: zo kunnen onnodige iteratieslagen en zijsporen 

worden voorkomen.  

De tweede afweging is met name relevant in de stappen 3, 4 en 6. Enerzijds is het van 

belang om hierbij de marktpartijen zoveel mogelijk vrijheid en flexibiliteit te bieden. Een te 

star kader kan ertoe leiden dat partijen belangstelling verliezen, minder efficiënt kunnen 

opereren en minder wensen te investeren. Een te ruim kader leidt ertoe dat de provincie 

weinig sturing heeft op haar beleidsambities. Ook is een aantal kaders vereist vanuit de 

AGVV (onder meer eisen rondom openheid van het netwerk). Tot slot is een beoordelings-

kader vereist om een onderbouwde keuze te kunnen maken voor een partij. 

De derde afweging kan kort worden samengevat: wie betaalt wat? Er is sprake van een 

onrendabele business case, maar wie neemt welk deel van deze onrendabele financiering op 

zich? Enerzijds kunnen afnemers van een verbinding bijdragen door middel van een eenma-

lige en/of periodieke bijdrage. De provincie kan revolverende of niet-revolverende middelen 

inzetten. Tot slot kan de gemeente een gunstig uitrolklimaat creëren door leges en degene-

ratiekosten te verlagen. Hoe sterker het commitment van provincie en gemeenten, des te 

minder de afnemer hoeft bij te dragen. Of een bewonersbijdrage en van welke omvang ge-

wenst is, blijft een politieke afweging.  

7.4 Afsluiting 

Op basis van voorgaande stappen kan de Provincie in de volgende fase in. In deze fase ligt 

het accent op het mobiliseren van marktpartijen voor de realisatie van een gebiedsdekkende 

top-down oplossing. De concurrerende dialoog geeft input over de economische meest voor-

delige oplossing: de oplossing die het meest efficiënt en doelmatig de ambities van de 

provincie realiseert. Hieruit volgt een concrete financieringsvraag aan Provinciale Staten. 
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Bijlage 1. Overzicht gesprekspart-

ners 

Organisatie Naam 

Kabeltex Jaap Drijver 

Cogas / CIF Operator Piet Grootenboer 

KPN Henk Kreft, Frans Dankaart 

Veenglas.nl Rene Balvers 

Breedband Bergen Jurgen Agne, Vincent Dekker 

Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord Bert Cozijnen, Hesther Bouma 

Medemblik Harry Nederpelt 

Alkmaar Buiten Hans Verdwaald, Ronaldo Overman 

Drechterland George Besseling 

Gemeente Zeevang Sonja van Zuilen, Wout Kuppens 

Gemeente Landsmeer Jan Pieter Zonjee 

Breedband Hollands Kroon Corry de Lange, Alexander op de Weegh 

Glasvezel Texel Albert Huisman 

Gemeente Schagen Rene Vrieswijk 

Gemeente Koggenland, + 5 West Fries Caroline van de Pol  

Gemeente Zaanstad Jolanda Hohensteijn 

Stichting Breedband Beemster Dick Buter, Frank van Boven 
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Bijlage 2. Begrippenlijst 

Term  Toelichting 

Actieve laag De actieve laag van een netwerk bestaat uit schakel-

apparatuur bij aanbieders en apparatuur bij de 

klanten. Deze laag zorgt voor activering van het pas-

sieve netwerk. In het geval van glasvezel gaat het dus 

om het belichten en routeren van het netwerk. 

ADSL ADSL staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line. 

Met deze technologie kunnen gebruikers via hun con-

ventionele (koperen) telefoonverbinding 

internetverbinding verkrijgen. 

Backbone  De backbone van een netwerk is het gedeelte dat ver-

antwoordelijk is voor het transport over grote 

afstanden, bijvoorbeeld tussen steden. In zekere zin is 

het vergelijkbaar met autosnelwegen die ook verant-

woordelijk zijn voor het interregionale verkeer. 

Coax Coax staat voor co-axiale kabel. Deze kabel wordt ge-

typeerd door de relatief lage gevoeligheid voor storing 

van buitenaf. De kabel werd aanvankelijk gebruikt voor 

kabel-TV, maar wordt tegenwoordig ook gebruikt voor 

het aanbieden van internet en telefonie. 

Glasvezel Door van glas zeer dunne vezels te creëren die licht 

geleiden is het mogelijk om data te versturen. Het 

wordt gekenmerkt door een zeer hoge snelheid en de 

goede bestendigheid tegen externe factoren. 

Home activated Een bekabelde, geactiveerde breedbandaansluiting 

welke reikt tot in de meterkast van het aan te sluiten 

object. Over deze aansluiting wordt door de klant één 

of meerdere diensten afgenomen. 

Home connected Een bekabelde breedbandaansluiting welke reikt tot in 

de meterkast van het aan te sluiten object 

Home passed Een bekabelde breedbandaansluiting welke reikt tot 

aan de grens van perceel van het aan te sluiten object. 

Kabel(-internet) Internet dat wordt aangeboden via het netwerk dat 

aanvankelijk bedoeld was voor kabeltelevisie. Zie ook 

coax. 

Passieve laag De passieve laag van een netwerk refereert aan fysieke 

infrastructuur zoals de bekabeling. Zie netwerklagen. 

VDSL Een netwerk waarbij glasvezel tot in de woonwijk loopt. 

In principe is dit een mengvorm van de ADSL en glas-

vezel. Doordat de afstand van het huishouden tot aan 

de glasvezel korter is dan in het geval van ADSL, is er 

veel sneller internet mogelijk. Dit wordt VDSL ge-

noemd. . 
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Wholesaletoegang  Toegang waarmee een exploitant de faciliteiten van 

een andere exploitant kan gebruiken. De ruimst moge-

lijke toegang die via het betrokken netwerk moet 

worden verleend, omvat, op basis van de huidige tech-

nologische ontwikkelingen omvat voor FTTH- 

netwerken: toegang tot buizen, toegang tot dark fiber, 

ontbundelde toegang tot de local loop en bitstroomtoe-

gang. 
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Bijlage 3. NGA-technologieën 

Glasvezel 

Een glasvezelkabel is een ultradunne vezel van optisch zeer helder glas (medium) waar met 

behulp van een lichtsignaal dataverkeer over kan plaatsvinden. Het licht reflecteert op de 

rand van de vezel en beweegt zich zo zigzaggend met snelheid van het licht voort. Glasve-

zeltechnologie kent dan ook fors hoge down- en uploadsnelheden. De up- en 

downloadsnelheid over een verbinding is gelijk (symmetrisch).  

 

Figuur 15. Doorsnede glasvezelkabel.  

Door een zeer kleine hoek van reflectie te kiezen is het verlies van signaal over afstand 

minimaal. Met glasvezel kunnen dan ook grote afstanden worden overbrugd. Ook is de tech-

niek weinig gevoelig voor storingen. 

Bij het realiseren van Fiber to the Home (of Fiber to the Office) wordt naar ieder huishouden 

(of bedrijf) een eigen glasvezelkabel gelegd.49 Tot op zekere hoogte (binnen de straat) kun-

nen deze glasvezelkabels worden gebundeld. Vanaf een centraal distributiepunt loopt een 

backhaulverbinding naar het kernnetwerk van de provider. Figuur 16 toont schematisch hoe 

een glasvezelnetwerk is opgebouwd. 

 

Figuur 16. Schematisch overzicht van de opbouw van een glasvezelnetwerk 

Glasvezel is een zeer toekomstvaste verbinding. Afnemers kunnen hier minimaal 20-30 jaar 

mee vooruit. Het gros van de lokale initiatieven in Noord-Holland kiest dan ook nadrukkelijk 

voor glas.  

                                                

49 In het buitenland werden en worden ook wel glasvezelnetwerken gebouwd waar meerdere percelen 

één vezel delen: Passive optical network (PON). Dit is in Nederland echter ongebruikelijk en kent ons 

inziens aanzienlijke nadelen als het gaat om openheid van netwerken. In dit kader gaan we daarom 

alleen in op de (punt-punt) topologie die we hierboven beschrijven. 

Isolatie (kunststof) Glazen 
omhulsel

Glasvezel

 = 229 m

 = 124 m
 = 50 m
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Als we kijken naar de abonnementskosten van triple-playdiensten over glasvezel, dan zien 

we de prijzen variëren tussen circa €45,- inclusief BTW (goedkoopste pakket van Telfort 

glasvezel) tot €60,- inclusief BTW (XS4ALL) per maand.  

Elke afnemer heeft dus een eigen aansluiting. Dit beperkt de mate van overboeking op het 

aansluitnetwerk, waardoor minder sprake zal zijn van variatie in de beschikbare bandbreedte 

en latency50. Ook is het eenvoudiger om openheid mogelijk te maken. Een aanbieder kan in 

het distributiepunt simpelweg de aansluiting fysiek ‘ompluggen’. Glasvezel heeft daarnaast 

niet te maken met regelgeving die verplicht tot doorgifte van analoge televisie- en radiosig-

nalen, waardoor meer bandbreedte beschikbaar is.  

Om bij elk huis een eigen aansluiting te realiseren is wel een fikse investering nodig: er moet 

gegraven worden tot en met de last mile. Dit brengt met zich mee dat er overlast kan ont-

staan omdat de straten opengebroken worden. Tevens dient er gegraven te worden op eigen 

grond. Voor geïsoleerde percelen is glasvezel weliswaar technisch de beste oplossing, maar 

uitermate kostbaar. Om graafkosten en overlast te beperken kan gekozen worden om de 

vezels op een geringe diepte (40 cm in plaats van de gebruikelijke 80 a 90 cm) te leggen. 

In agrarische gebieden zien we echter dat het verstandig is om de vezel voldoende diep te 

leggen om schade door bijvoorbeeld ploegen te voorkomen.  

Om te komen tot een succesvolle business case is het absoluut noodzakelijk om een goede 

vraagbundeling uit te voeren. Dit moet plaatsvinden in een gebied waar in absolute zin veel 

afnemers op relatief korte afstand van elkaar zijn gevestigd. Een groot deel van de percelen 

dat aangedaan worden, moeten daadwerkelijk vanaf het begin een abonnement afnemen. 

Hierdoor wordt het mogelijk om de kosten over een groot aantal huishoudens te delen. Hier-

door worden de kosten per huishouden laag, waardoor meer huishoudens er gebruik van 

willen maken, de kosten dalen, et cetera. In onze ervaring is een penetratie van 50-75% 

van de percelen in het buitengebied noodzakelijk om te komen tot een gezonde business 

case. Door het ontbreken van een waardig alternatief achten we dergelijke aantallen echter 

wel haalbaar. 

We kunnen de eigenschappen van een glasvezel verbinding als volgt samenvatten. 

Tabel 17. Eigenschappen glasvezelverbinding.  

Item Toelichting Score 

Snelheid Zeer hoog. Eenvoudig opschaalbaar. Symmetrisch.  ++ 

Latency Laag. Geen overboeking. + 

Stabiliteit Zeer hoog. Ongevoelig voor storingen. Geen overboeking.  ++ 

Dienstenaanbod 
Triple play mogelijk. Internetpakketten tot hoge snelheden. 

Meerdere dienstenaanbieders mogelijk. 
++ 

Investeringskosten Hoge investering  -- 

                                                

50 Uiteraard is er zowel bij kabel- als glasvezelnetwerken sprake van overboeking verderop in het net-

werk. De backhaul- en kernverbindingen kunnen worden vergeleken met de snelwegen in Nederland. 

De snelwegen kunnen samen veel minder verkeer vervoeren dan er in theorie vanaf alle afslagen op 

zou kunnen stromen. In de praktijk zijn ze echter in de meeste gevallen groot genoeg, en treden alleen 

op echte piekmomenten files op. Nóg grotere snelwegen aanleggen is maatschappelijk gezien dan ook 

geen goede investering, maar investeren in het oplossen van structurele knelpunten is natuurlijk wel 

noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor bijna alle andere infrastructuren (telefonie, gas, water, riool, elek-

tra, spoor, waterwegen, et cetera). 



 

Dialogic innovatie ● interactie 71 

Maatschappelijke im-

pact 

Sluit aan bij wens van lokale initiatieven. Graafwerkzaamhe-

den tot aan last mile. 
+/- 

Coax 

Een coaxkabel bestaat uit een (veelal) koperen kern, isolator en een koperen en kunststof 

afscherming. In tegenstelling tot glasvezel gebruikt coax geen optische techniek maar een 

elektrische techniek. De koperen mantel zorgt ervoor dat het signaal niet uit de kabel kan 

treden en dat er geen andere signalen in de kern van de kabel kunnen instralen. Dit maakt 

een coaxverbinding weinig gevoelig voor storingen.  

 

Figuur 17. Doorsnede coaxkabel. 

De snelheid van de verbinding over coax wordt bepaald door de elektrische lading die per 

tijdseenheid kan worden verplaatst. Door de frequentie van het ingaande signaal op te hogen 

neemt de snelheid van de verbinding sterk toe. Echter neemt bij een hoogfrequent signaal 

ook de demping van de snelheid sterk toe. In de praktijk zien we dan ook dat Nederlandse 

kabelaars hun coax-netwerken voor een groot deel (tot aan de last mile) hebben vervangen 

door een glasvezelkabel. Dit wordt ook wel een hybrid fiber coaxial (HFC) netwerk genoemd. 

De volgende figuur toont schematisch de opbouw van een dergelijk netwerk.  

 

Figuur 18. Schematisch overzicht opbouw kabelnetwerk 

De rode cirkel geeft een ‘coax-segment’ aan: een groepje aansluitingen dat op dezelfde co-

axkabel is aangesloten, en om die reden ook de beschikbare bandbreedte op de coaxkabel 

deelt51. Er is dus sprake van overboeking op het aansluitnetwerk, waardoor variatie in de 

beschikbare bandbreedte en latency kan optreden.  

Kabelaanbieders zijn in dichtbevolkte gebieden bezig om grote delen van de hoofdinfrastruc-

tuur van het coaxnetwerk te ‘verglazen’. De segmenten worden hierbij steeds kleiner, 

waardoor de bandbreedte die afnemers tot hun beschikking hebben steeds groter kan wor-

den. De huidige kabelmodemstandaard van het Ziggo-netwerk (DOCSIS 2.0/ DOCSIS 3.0) 

                                                

51 In de praktijk loopt de coaxkabel meestal niet van het ene huishouden naar het andere, maar heeft 

ieder huishouden een eigen coaxkabel naar een centrale eindversterker. Technisch gezien is er echter 

nog steeds sprake van een ‘gedeeld medium’. 
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levert snelheden tot 200 Mbit/s downloadsnelheid en 20 Mbit/s uploadsnelheid. De geplande 

upgrade naar DOCSIS 3.1. voorziet snelheden van 10 Gbit/s down en 2 Gbit/s up. Kabeltex 

levert op dit moment verbindingen tot 200 Mbit/s downloadsnelheid en 20 Mbit/s upload-

snelheid. Op de (middel)lange termijn kiest Kabeltex er voor om het netwerk volledig te 

verglazen, waardoor een overstap naar DOCSIS 3.1 hier niet meer opportuun is.  

Als we kijken naar de abonnementskosten van triple play diensten over kabel, dan zien we 

deze variëren tussen €49,95 per maand en €73,95 per maand (Alles-in-een pakketten 

Ziggo). Het kabelnetwerk is niet open voor derde dienstenaanbieders. Alleen Ziggo biedt 

haar diensten aan over dit netwerk. Bij Kabeltex variëren de prijzen tussen €40,00 per 

maand en €88,00 per maand. 

In het buitengebied is de afstand tussen huizen en dus de lengte van het coaxnetwerk een 

stuk langer dan in de kernen. Omdat bij hoge snelheden het signaal sterk gedempt wordt 

over afstand, moet bij grote afstanden een groot aantal versterkers worden ingezet om ook 

hier hoge snelheden te kunnen leveren over de coaxkabel. Omdat het aanleggen van een 

coaxaansluiting minstens zo duur is als het aanleggen van een glasvezelaansluiting kiezen 

zelfs sommige kabelaanbieders er tegenwoordig voor om in deze gevallen glasvezelaanslui-

tingen aan te leggen.  

Tabel 18. Eigenschappen coaxverbinding.  

Item Toelichting Score 

Snelheid Zeer hoog. Asymmetrisch.  + 

Latency Goed. + 

Stabiliteit Hoog. Ongevoelig voor storingen. Overboeking.  + 

Dienstenaanbod 
Triple play mogelijk. Internetpakketten tot hoge snelheden. 

Eén dienstenaanbieder 
+ 

Investeringskosten 
Buiten dekking veel graafwerkzaamheden vereist. Koper-

prijs. Versterkers.  
-- 

Maatschappelijke im-

pact 

Buiten bestaande initiatieven veel graafoverlast. Sluit niet 

aan op wens initiatieven. 
- 

VDSL-2 

Een VDSL-2 verbinding (opvolger van VDSL en ADSL) vindt plaats over een koperen telefo-

nieverbinding. Hierbij wordt – net als bij coax – gebruik gemaakt van een elektrische 

techniek. In tegenstelling tot het coaxnetwerk bestaat de verbinding enkel uit een koperen 

kern en kunststof isolator. Hierdoor is sprake van interferentie (“crosstalk”) tussen signalen 

over de verschillende lijnen. Om dit te verminderen zijn de draden om elkaar heen gewikkeld 

(twisted pair). 

 

Figuur 19. Doorsnede koperverbinding (twisted pair).  
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Vanwege deze crosstalk neemt de maximumsnelheid over het koperen telefonienetwerk over 

afstand sterk af. Bij opvolgers van VDSL-2 technieken (Vplus, G.fast, XG-FAST) neemt snel-

heid nog sterker af over afstand.  

 

 

Figuur 20. De maximum te behalen snelheid over verschillende typen DSL-verbindingen bij verschillende 

afstanden tot de DSL-centrale (bron: Alcatel-Lucent.52) 

Om hoge snelheden over koper te kunnen afnemen, moet de lengte van de koperen verbin-

ding beperkt zijn. Hiertoe heeft KPN een groot deel van haar netwerk tot aan de straatkast 

reeds verglaasd, of levert men momenteel inspanningen hiertoe. In de buitengebieden zijn 

de afstanden tot aan de straatkast te lang om hoge snelheden te kunnen afnemen. Om ook 

de buitengebieden te voorzien van hoge snelheden dienen er dus extra straatkosten te wor-

den geplaatst. Dit maakt een VDSL-upgrade in de buitengebieden relatief kostbaar, maar 

wel veel goedkoper dan aanleg van een glasvezelnetwerk tot aan de deur. Ook is er veel 

minder graafoverlast, omdat gebruik wordt gemaakt van het bestaande netwerk.  

Echter, is VDSL-upgrade veel minder toekomstvast dan aanleg van een glasvezelnetwerk; 

binnen enkele jaren wordt weer tegen de grenzen van behoefte aan download- en upload-

snelheid aangelopen.  

 

Figuur 21. Schematisch overzicht van de verschillen in opbouw van het netwerk tussen ADSL 

en VDSL. 

                                                

52 https://techzine.alcatel-lucent.com/numbers-are-vectoring-20-makes-gfast-faster 
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De werkelijke kwaliteit van de lijnen en de ingezette technologie heeft een flinke impact op 

de snelheid de op een bepaalde afstand kan worden behaald. Het telefonienetwerk ligt al 

enige jaren in de grond. Op sommige plekken is het plastic omhulsel verweerd en zit er vocht 

in de lijn, zijn er verzakkingen in de grond, zijn breuken in de lijn gelast, etc. Dit maakt de 

verbinding minder betrouwbaar dan een nieuwe of recentelijk aangelegde lijn. Ook delen 

meerdere huishoudens in sommige gevallen nog de gedeelde koperkabel naar de straatkast 

(in het geval van ADSL). Hierdoor ontstaat variatie in de beschikbare bandbreedte en latency 

per afnemer. 

De kosten voor VDSL2 liggen grofweg in dezelfde ordegrootte als voor glasvezel en kabel 

gebruikelijk is. Goedkope triple play pakketten liggen rond de €50 per maand inclusief BTW 

en worden enkele tientjes duurder als er meer opties (hogere snelheid, meer zenders, flat 

fee bellen, et cetera) worden gekozen.  

Tabel 19. Eigenschappen VDSL-verbinding.  

Item Toelichting Score 

Snelheid Hoog maar gevoelig voor afstand. Niet opschaalbaar.  - - 

Latency. Voldoende + 

Stabiliteit Gevoeliger voor storingen. Delen verbinding met buren.  +/- 

Dienstenaanbod Triple play mogelijk. Meerdere dienstenaanbieders ++ 

Investeringskosten 
Relatief lage investeringskosten. Lage afschrijvingstermijn 

(5 jaar).  
- 

Maatschappelijke im-

pact 

Binnen bestaande initiatieven weinig graafoverlast. 

Sluit niet aan op wens initiatieven. 

+/- 

 

 

Straalverbindingen 

Een straalverbinding bestaat uit een gerichte draadloze communicatieverbinding tussen een 

centraal opstelpunt en een afnemer. Het dataverkeer vindt hier plaats middels radiogolven. 

Vaak is het opstelpunt een zendmast, maar de apparatuur kan ook op een hoger punt in de 

omgeving (bijvoorbeeld kerk of windmolen) worden geplaatst. Aan het huis van de ontvanger 

wordt een antenne geplaatst welke signalen ontvangt en verzendt.  

 

Figuur 22. Straalverbinding. 

Straalverbindingen kent als randvoorwaarde dat er een zichtverbinding mogelijk moet zijn 

tussen zend- en ontvangststation. Soms is hierbij het opstellen van een mast noodzakelijk, 
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maar dit hoeft in veel gevallen alleen aan één kant van de verbinding. Bij boomrijk en/of 

heuvelachtig terrein is het moeilijker om zichtlijnen te vinden voor zend/ontvangstcombina-

ties. 

De uiteindelijke kostenefficiëntie hangt af van een groot aantal factoren en de samenhang 

daartussen:  

 De kosten van het opstelpunt. Indien gebruik kan worden gemaakt van bestaande 

bebouwing/zendmasten blijven kosten beperkt. Wanneer het noodzakelijk is om een 

opstelpunt te plaatsen nemen de kosten toe.  

 Kosten van het ontsluiten van het opstelpunt op een backhaulverbinding. Bestaande 

zendmasten zijn reeds ontsloten op het internet. In veel gevallen dient echter het 

opstelpunt worden ontsloten op een internetnetwerk. Bij grote afstanden tot het 

backhaulnetwerk nemen de kosten hiervoor toe. Als alternatief kan ook het opstel-

punt zelf worden aangestraald vanaf een bestaand opstelpunt. 

 Het aantal afnemers dat bediend kan worden met één opstelpunt. Dit is afhankelijk 

van de mate van clustering van huizen van afnemers en het gemak waarmee zicht-

lijnen te vinden zijn in de omgeving. Wanneer meerdere antennes op één opstelpunt 

kunnen worden geplaatst kunnen de afnemers de kosten van dit opstelpunt delen.  

 De afstand tussen opstelpunt en afnemer. Hoe groter de afstand, hoe sterker (en 

duurder) de apparatuur moet zijn om over deze afstand hoge down- en uploadnsnel-

heden af te nemen. Bij zeer grote afstanden is zodanig sterke apparatuur vereist dat 

een gelicenceerde verbinding53 dient te worden afgenomen. Vanwege de kromming 

van de aarde is de maximale afstand tussen zender en ontvanger ongeveer 45 kilo-

meter. 

 Aanwezigheid van ‘stoorzenders’ (draadloze routers en accespoints). Stoorzenders 

maken eveneens gebruik van het vergunningsvrije spectrum. In sommige gevallen 

ontstaan hierdoor zoveel storingen, dat wordt uitgeweken naar een gelicenseerde 

verbinding.  

 De eisen aan snelheid van de verbinding. Hoe sneller de verbinding, hoe zwaarder 

de apparatuur en hoe hoger de kosten. Bij zeer hoge snelheden is wederom een 

licentie vereist. De apparatuur schrijft binnen enkele jaren af.  

Straalverbindingen staan bekend als relatief dure verbindingen die overal connectiviteit kun-

nen bieden: het gaat hier om internet en niet over telefonie en TV.54 Alleen bij een zeer acute 

vraag naar bandbreedte en het economisch onverantwoord zijn van andere opties is dit een 

optie om percelen (direct) aan te sluiten. Op basis van informatie van marktpartijen en mo-

dellering variëren de aansluitkosten per adres grofweg van €500 tot €10.000, en de 

maandelijkse kosten van €50 tot €1.000, afhankelijk van bovenstaande factoren.  

Zoals bij elke draadloze verbinding kennen straalverbindingen weinig graafoverlast. In het 

geval dat er een zendmast moet worden geplaatst kan wel horizonvervuiling optreden. 

                                                

53 Draadloze verbindingen over het vergunningsvrije spectrum (2,4 GHz) kennen beperkingen in zend-

vermogen van de apparatuur. De 4 Ghz frequentie is veel minder storingsgevoelig, maar om hierin te 

mogen uitzenden dient een licentie te worden afgenomen. De kosten van een vergunning bedraagt 

momenteel €619 per jaar. Afhankelijk van de gewenste bandbreedte en gekozen frequentieband komt 

hier in de meeste gevallen nog een toeslag bovenop. Deze varieert tussen de €52 en €455 

54 Wel kunnen VoIP-telefoniediensten en online tv-diensten (NPO-gemist, KIJK, NLZiet et cetera) worden 

afgenomen.  
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Tabel 20. Eigenschappen straalverbinding. 

Item Toelichting 
Ongelicen-

seerd 

Gelicen-

seerd 

Snelheid 
Afhankelijk van apparatuur en afstand. 

Hoge snelheden mogelijk.  
+/- ++ 

Latency. Zeer klein. ++ ++ 

Stabiliteit 

Ongelicenseerde verbinding is gevoelig 

voor storingen.  

Gelicenseerde verbinding is nauwelijks 

gevoelig voor storingen.  

-- ++ 

Dienstenaanbod 
Geen reguliere telefonie en tv-diensten 

mogelijk.  
-- -- 

Investeringskosten 
Maatwerk ter plekke. Apparatuur kent 

korte afschrijvingstermijn 
++ - 

Maatschappelijke 

impact 

Weinig graafoverlast, mogelijk horizon-

vervuiling. 

Sluit niet aan op wens initiatieven. 

+/- +/- 

Dedicated punt-multipunt 

Een straalverbinding bestaat uit een draadloze communicatieverbinding tussen een centraal 

opstelpunt en meerdere afnemersafnemers. Het dataverkeer vindt hier plaats middels radio-

golven. Hiervoor kunnen verschillende delen van het spectrum (met of zonder licentie) en 

verschillende protocollen (zoals 4G, LTE of WIFI) worden ingezet. In de optie die we hier 

bespreken hebben we –in tegenstelling tot het mobiele 4G netwerk- over netwerken die 

dedicated voor een bepaald gebied worden gebouwd.  

Bij een dedicated 4G netwerk wordt een netwerk gebouwd om afnemers in een specifiek te 

voorzien van een internetverbinding. De netwerkoperator bevestigt zenders aan een hoog 

punt zodat naar elke perceel een zichtverbinding is. Op de percelen zelf komen kleine bui-

tenantennes die signalen ontvangen en verzenden. 

 

Figuur 23. Dedicated punt-multipunt verbinding. 

Dedicated draadloze punt-multipunt verbindingen bieden een interessante optie voor grotere 

gebieden waar veel verspreide percelen liggen. Hoewel de prijs voor een dergelijke verbin-

ding hoger is dan wat in kernen voor een bekabelde NGA-verbinding wordt gevraagd, en de 

kwaliteit mogelijk iets lager is, wordt er een grote kwalitatieve sprong gemaakt ten opzichte 
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van de huidige verbindingen in de witte buitengebieden. Ook het ministerie van EZ ziet kan-

sen voor deze technologie en heeft recent extra spectrum (3,5GHz) ter beschikking gesteld 

voor deze toepassing.55 

Nadeel van een punt-multipunt verbinding ten opzichte van een dedicated draadloze verbin-

ding is dat de verbinding wordt gedeeld met meerder afnemers. Er is dus sprake van 

overboeking, waardoor de daadwerkelijk af te nemen down- en uploadsnelheid en latency 

variabel kunnen zijn. Niet alle dedicated punt-multipunt verbindingen kunnen daarom wor-

den gezien als NGA-verbinding. 

De bekendste aanbieder van deze netwerken in Nederland is Greenet. Omdat dit bedrijf een 

specifieke aanbieding heeft voor het buitengebied, gaan we in dit kader dan ook uit van hun 

meest recente aanbod. In de praktijk zijn er echter talloze andere opties mogelijk. Greenet 

biedt in de buitengebieden van Sluis verbindingen aan met snelheden van 25 tot 70 Mbit/s 

(down) en van 15 tot 30 Mbit/s (up), tegen €39,95 tot €175 inclusief BTW per maand. Daarbij 

komt een eenmalige bijdrage van €699 voor de apparatuur en €200 voor de installatie. Deze 

prijs is relatief laag omdat de provincie Zeeland een subsidie van €40.000 aan dit project 

heeft verstrekt. Of deze prijs ook in Noord-Holland kan worden behaald is afhankelijk van de 

situatie ter plekke (de kosten van het opstelpunt, het aantal afnemers dat bediend kan wor-

den met één opstelpunt, de afstand tussen opstelpunt en afnemers, de eisen aan snelheid 

van de verbinding). Wel geldt ook hier wederom dat draadloze apparatuur een relatief korte 

afschrijvingstermijn heeft. 

Zoals bij elke draadloze verbinding kennen dedicated punt-multipunt verbindingen weinig 

graafoverlast. In het geval dat er een zendmast moet worden geplaatst kan wel horizonver-

vuiling optreden. 

 

 

Tabel 21. Eigenschappen dedicated punt-multipunt. 

Item Toelichting Score 

Snelheid Afhankelijk van apparatuur en afstand. Overboeking.  +/- 

Latency. Voldoende. + 

Stabiliteit Nauwelijks gevoelig voor storingen.  ++ 

Dienstenaanbod Doorgaans geen reguliere telefonie en tv-diensten mogelijk.  -- 

Investeringskosten 
Maatwerk ter plekke. Apparatuur kent korte afschrijvings-

termijn 
-- ~ ++ 

Maatschappelijke im-

pact 

Weinig graafoverlast, mogelijk horizonvervuiling. 

Sluit niet aan op wens initiatieven. 

+/- 

 

 

                                                

55 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/09/snel-internet-in-buitengebieden-bevorderd.html 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/09/snel-internet-in-buitengebieden-bevorderd.html
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Bijlage 4. Beschikbaarheidscijfers 

buitengebied per gemeente 

Tabel 22. Inschatting aantal percelen in wit, grijs en zwart gebied in de buitengebieden van 

Noord-Holland. Bronnen: CBS, BAG, data operators en analyse Dialogic. 

 Gemeente 
Wit - 

Geen NGA 

Grijs - 

1 NGA 

Zwart 

2 of meer 

NGA 

Totaal 

aantal per-

celen  

 Aantal per-

celen 4G-

Doelgebied 

Hollands Kroon 2.172 2.205 181 4.558 769 

Texel56 1.150 349 38 1.537 433 

Schagen 1.387 3.929 428 5.744 324 

Haarlemmermeer 1.444 2.608 1.255 5.307 741 

Amsterdam 1.231 1.625 322 3.178 746 

Wijdemeren 779 3.517 406 4.702 109 

Beemster 823 365 189 1.377 311 

Koggenland 716 1.355 275 2.346 210 

Medemblik 612 3.899 421 4.932 216 

Alkmaar 553 1.293 135 1.981 183 

Bergen (NH.) 520 2.325 530 3.375 207 

Amstelveen 489 568 161 1.218 133 

Velsen 446 262 228 936 105 

Drechterland 424 1.395 474 2.293 171 

Waterland 419 453 228 1.100 72 

Zaanstad 371 796 1.204 2.371 126 

Heerhugowaard 333 383 587 1.303 134 

Castricum 327 763 74 1.164 43 

Wormerland 345 802 59 1.206 171 

Zeevang 312 775 101 1.188 83 

Opmeer 295 567 252 1.114 54 

Weesp 293 349 2 644 94 

Den Helder 229 1.251 60 1.540 28 

                                                

56 In tegenstelling tot de overige gemeenten, ontbreek het ons op Texel van perceelinformatie met be-

trekking tot het kabelaanbod van lokale kabelaanbieder Kabeltex. De gepresenteerde data betreft een 

combinatie van onze modellering en een inventarisatie door Kabeltex uit het begin van 2015.   
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 Gemeente 
Wit - 

Geen NGA 

Grijs - 

1 NGA 

Zwart 

2 of meer 

NGA 

Totaal 

aantal per-

celen  

 Aantal per-

celen 4G-

Doelgebied 

Ouder-Amstel 226 68 20 314 102 

Naarden 227 143 19 389 119 

Bloemendaal 199 392 113 704 44 

Uithoorn 197 489 145 831 56 

Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 
133 483 1 617 66 

Langedijk 116 380 123 619 45 

Uitgeest 88 45 26 159 16 

Landsmeer 96 685 60 841 21 

Stede Broec 108 422 50 580 24 

Beverwijk 99 392 55 546 36 

Hilversum 91 532 51 674 45 

Aalsmeer 88 2.195 336 2.619 42 

Edam-Volendam 71 370 510 951 33 

Muiden 71 124 9 204 5 

Diemen 77 53 1 131 53 

Enkhuizen 70 150 4 224 33 

Heemskerk 50 458 42 550 14 

Oostzaan 38 571 106 715 3 

Haarlem 31 200 365 596 3 

Purmerend 34 306 0 340 0 

Zandvoort 34 217 8 259 4 

Heemstede 17 181 25 223 2 

Heiloo 28 126 385 539 14 

Hoorn 27 338 224 589 11 

Huizen 21 314 66 401 6 

Laren 17 106 7 130 2 

Bussum 10 136 22 168 2 

Blaricum 9 63 72 144 5 

Totaal 17.943 41.462 10.455 70.171 6.269 
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Bijlage 5. Beschikbaarheid NGA op scholen per gemeente 

Tabel 23. Beschikbaarheid glasvezel en kabel (aantal scholen) 

 PO VO SO 

 
Geen  

glas/coax 
Glas/coax Totaal 

Geen  
glas/coax 

Glas/coax Totaal 
Geen  

glas/coax 
Glas/coax Totaal  

Noord-Holland 52 866 918 16 201 217 6 131 137 

Aalsmeer 1 9 10  2 2    

Alkmaar 1 38 39 1 11 12  5 5 

Amstelveen 4 13 17  4 4  2 2 

Amsterdam 17 192 209 3 66 69 3 43 46 

Beemster  3 3       

Bergen NH  13 13  3 3  1 1 

Beverwijk 3 8 11  1 1  3 3 

Blaricum  4 4       

Bloemendaal 1 15 16  3 3  1 1 

Bussum 1 10 11  4 4  1 1 

Castricum  14 14  3 3  1 1 

Den helder  21 21 2 5 7 1 3 4 

Diemen  7 7       

Drechterland  9 9       

Edam-Volendam  12 12  2 2  2 2 

Enkhuizen  6 6  1 1    

Haarlem 1 37 38 2 11 13 1 12 13 

Haarlemmerliede ca  5 5       

Haarlemmermeer  58 58  7 7  10 10 
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Heemskerk 1 12 13 1 2 3  1 1 

Heemstede 1 8 9  2 2    

Heerhugowaard  19 19 1 5 6  4 4 

Heiloo  10 10  1 1    

Hilversum  28 28  13 13  7 7 

Hollands kroon 4 25 29  1 1    

Hoorn  26 26 1 7 8 1 5 6 

Huizen  12 12  2 2  4 4 

Koggenland 1 11 12       

Landsmeer 3 3 6       

Langedijk 1 9 10  1 1    

Laren 1 4 5  3 3    

Medemblik  23 23  1 1    

Muiden  4 4       

Naarden 1 5 6  2 2    

Oostzaan  4 4       

Opmeer  7 7       

Ouder-Amstel 1 4 5     1 1 

Purmerend  24 24  7 7  6 6 

Schagen 2 20 22 3 3 6  5 5 

Stede Broec  8 8  3 3  2 2 

Texel  8 8  1 1  1 1 

Uitgeest  5 5       

Uithoorn 1 8 9  3 3  1 1 

Velsen  20 20 1 7 8  3 3 

Waterland  11 11  1 1    

Weesp  5 5  2 2    
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Wijdemeren  12 12       

Wormerland  5 5       

Zaanstad 6 41 47 1 10 11  7 7 

Zandvoort  6 6  1 1    

Zeevang  5 5       
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