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The missing link:
Zelf samen doen!!

Nederland beter breedbandland
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• Nederland breedbandland
 
• De missing link: buitengebieden

• Case Study: Lonneker

• Wrap up

Agenda
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• Fase 1
Van een een trage start (1990s)

• Fase 2
Naar versnelling (2000s)

• Fase 3 in uitvoering
• Drive voor breder breedband:

Next Generation Access (NGA)
- KPN en ontbundelaars
- Kabelaars
- Glasvezeluitrol

• Voor bedrijventerreinen
- ‘Tier 1’ keus (genoeg)
- ‘Tier > 1’ kans op droogstand

Nederland beter breedbandland
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Naar versnelling (2000s)

• Fase 3 in uitvoering
• Drive voor breder breedband:

Next Generation Access (NGA)
- KPN en ontbundelaars
- Kabelaars
- Glasvezeluitrol

• Voor bedrijventerreinen
- ‘Tier 1’ keus (genoeg)
- ‘Tier > 1’ kans op droogstand

Nederland beter breedbandland

• Nederland, breedband-niets-aan-de-
hand-land
- Bemoeienis overheid:

- marktmeesterschap
- bij de missing links.....

• Behendig omgaan met Europa
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De Nederlandse missing link: buitengebieden

• Wie kijkt naar de buitengebieden?
- Grote afstand van KPN centrale
- In de 70s-80s niet op kabelTV

aangesloten

• Dit buitengebied staat dus ‘droog’
- Sub-standaard Internet aanbod
- Bewoners (en bedrijven) zoeken 

breedband: Pull
- Breedband is ook leefbaarheid in het 

buitengebied
- Subsidie Astra2connect
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De Nederlandse missing link: buitengebieden

• Wie kijkt naar de buitengebieden?
- Grote afstand van KPN centrale
- In de 70s-80s niet op kabelTV

aangesloten

• Dit buitengebied staat dus ‘droog’
- Sub-standaard Internet aanbod
- Bewoners (en bedrijven) zoeken 

breedband: Pull
- Breedband is ook leefbaarheid in het 

buitengebied
- Subsidie Astra2connect •24 maart 2010: Joop Atsma, CDA-kamerlid: 

“Breedband internet is een absolute noodzaak 
voor het optimaal functioneren van de agrarische 
sector en ASTRA2Connect biedt daarvoor een 
prima oplossing in gebieden waar de aanleg van 
kabel of DSL niet rendabel is.

0 

20 

40 

60 

80 

100 

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 

distance from CO/PoP 

Data rate vs. distance 

ADSL2 

ADSL2+ 

VDSL2 

26AWG cable 

4



• Hoeveel breedband-buitengebied is er?
- Woningen waar geen kabel TV is aangelegd
- Grote verschillen per gebied
- Schatting totale ‘droogstand’:

300-500k woningen
- Er is dus breedband-buitengebied in NL!

• Hoe sluiten we het buitengebied aan op de digitale wereld
- Private partijen stappen niet (zo maar) in
- Rijksoverheid toont tot nu toe weinig interesse
- Provincie en gemeente wel, maar lijken niet te willen 

differentieren tussen binnen-/buitengebied 
- Europese Commissie heeft wél oog voor het buitengebied

Hoeveel buitengebied?
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Het buitengebied ontsluiten?

Zoektocht naar combinatie van of nieuwe modellen, issues: 
- Techniek
- Organisatie & financiering
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Bekabelen
• Nederlandse praktijk
• Biedt stadse produkten (triple)
• Technische structuur keus
• Aansluiten op de wereld
• Operatie & administratie

- Provisioining
- Helpdeks
- Billing

Het buitengebied ontsluiten?

Zoektocht naar combinatie van of nieuwe modellen, issues: 
- Techniek
- Organisatie & financiering
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Draadloos
• Prima voor Internet
• Combinatie met DTT of DTH voor 

TV
• Aanleg ism. bestaande/nieuwe 

licentiehouders
• Aansluiten op de wereld
• Operatie & administratie
- Provisioining
- Helpdeks
- Billing
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• Wachten of aktie?
- Wachten op de overheid
- Wachten op een investeerder
- Aktie:

gezamenlijk een welgemeend 
eigen belang ter hand nemen, 
middels bewoners initiatieven

• De coöperatieve organisatievorm
- Voor gestructureerde samenwerking 
- Realisatie doelstelling

• 2 scenario’s voor de Coöperatieve 
vereniging
- ‘High touch’: veel zelf doen
- ‘Low touch’: realisatie van aansluiting

NGA Buitengebied: de glasvezel coöperatie
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• Wachten of aktie?
- Wachten op de overheid
- Wachten op een investeerder
- Aktie:

gezamenlijk een welgemeend 
eigen belang ter hand nemen, 
middels bewoners initiatieven

• De coöperatieve organisatievorm
- Voor gestructureerde samenwerking 
- Realisatie doelstelling

• 2 scenario’s voor de Coöperatieve 
vereniging
- ‘High touch’: veel zelf doen
- ‘Low touch’: realisatie van aansluiting

NGA Buitengebied: de glasvezel coöperatie

“Gezamenlijk een wel gemeend eigen belang”7



Operationeel
• Vermijd operationele zaken voor 

infrastructuur en diensten
• Samenwerking met een 

infrastructuur operator
• Aansluiten op bestaande 

processen en infrastructuur
• Directe beschikbaarheid 

dienstenaanbod

Aanpak: low touch coop

Financiering
• Operator financiert binnen zijn 

investeringsraamwerk
• Coöperatie dicht het investeringsgat
• Leden betalen een maandbijdrage 

om de coöperatie in staat te stellen 
het ledenbelang te realiseren
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Operationeel
• Vermijd operationele zaken voor 

infrastructuur en diensten
• Samenwerking met een 

infrastructuur operator
• Aansluiten op bestaande 

processen en infrastructuur
• Directe beschikbaarheid 

dienstenaanbod

Aanpak: low touch coop

Financiering
• Operator financiert binnen zijn 

investeringsraamwerk
• Coöperatie dicht het investeringsgat
• Leden betalen een maandbijdrage 

om de coöperatie in staat te stellen 
het ledenbelang te realiseren

Bewoners 
coöperatie
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Operator/
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Realisatie
Netwerk BV

Dienst-
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• Bewonersinitiatief
- Gebied tussen de dorpskern en Vliegveld Twente
• Geen kabel
• ~5km van de KPN centrale Es-C (~1-4Mbp/0.25-1Mb)

Work in Progress: buitengebied Lonneker-N
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• Bewonersinitiatief
- Gebied tussen de dorpskern en Vliegveld Twente
• Geen kabel
• ~5km van de KPN centrale Es-C (~1-4Mbp/0.25-1Mb)

Work in Progress: buitengebied Lonneker-N

~4.5km
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• Bewonersinitiatief
- Gebied tussen de dorpskern en Vliegveld Twente
• Geen kabel
• ~5km van de KPN centrale Es-C (~1-4Mbp/0.25-1Mb)

Work in Progress: buitengebied Lonneker-N

- Partners
• Reggefiber, aanwezig in de kern van Lonneker
• Rabobank Enschede-Haaksbergen: financiering coöperatie

• Project
- Behoeftepeiling door initiatiefnemers
- Coop. vereniging als organisatievorm
- 50 woningen (HP)
- Capex ca. €2.500-3.000 per aansluiting
- Eigen bijdrage van de bewoners/leden

• Issues
- Afbakening gebied / omvang coöperatie
- Hoge deelname een must
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• De coöperatie biedt haar leden:
1. Aansluiting op breedband netwerk (glasvezel)
• Waarde van de woning
• ‘Eénmalige’ kans

2. Toegang tot ‘stadse diensten’
• Snel Internet & Triple play
• Aanbod als in Enschede/Lonneker

Bewonerspropositie
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• De coöperatie biedt haar leden:
1. Aansluiting op breedband netwerk (glasvezel)
• Waarde van de woning
• ‘Eénmalige’ kans

2. Toegang tot ‘stadse diensten’
• Snel Internet & Triple play
• Aanbod als in Enschede/Lonneker

Bewonerspropositie

• Verplichting tot:
- Lidmaatschap coöperatie en

lidmaatschapsbijdragen
- Afname jaarcontract voor

diensten bij intekening
- Deelname >60%

• Bij verhuizing/wisseling eigenaar
- Afbetaling verplichtingen aan de coöperatie of
- Overdracht lidmaatschap incl. verplichtingen

10



• Model leunt op
1. Samen voor ons eigen!
2. Partnering met infra operator
3. Low touch
• Aansluiten bij bestaande operatie
• Dienstverlening zoals elders
• Verlaagt risico’s!

• De coop maakt het mogelijk!

• Andere modellen mogelijk:
- meer zelfwerkzaamheid, bij 

aanleg & operatie
- Optimalisatie van techniek vraagt 

een flexibele partner
- Ook hierbij kan de Coöperatie als 

organisatievorm dienen

Wrap Up

• Rol Overheid
- Als zelf-organisatie niet (helemaal) 

lukt
• Subsidie voor het investeringsgat 

(Europese fondsen) en/of
• Garanties op vreemd vermogen

- Einde bemoeienis bij ‘stadse 
uitrol’ (anders dan wettelijke 
taken)

- Scheidt het binnen van 
buitengebied bij evt. bemoeienis 
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Dank voor uw aandacht
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