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Samenvatting van het voorgestelde besluit 
I n het Hoofdlijnenakkoord is het project Breedband opgenomen onder hoofdstuk 5 
Regionale Economie. I n de Kerntakenbegroting 2012 staat het vermeld onder 
kerntaak 5 Regionale Economie, beleidsdoel 5.1 en maakt dit project onderdeel uit 
van de investeringsprestatie 5.1.4. 

1 . Provinciale Staten besluiten, in aanvulling op de eerder gestelde 
kaders, in te stemmen met de uitwerkingsrichting van het Project Breedband 
(investeringsprestatie 5.1.4) bestaande uit: 

het versnellen van de aanleg van een provinciedekkend, open en 
toekomstvaste snelle breedbandinfrastructuur in gebieden 
(buitengebieden en bedrijventerreinen) waar marktpartijen geen snelle 
breedbandnetwerken aanleggen; en het 
stimuleren van de toepassing van breedband door maatschappelijk 
relevante diensten. 

2. Provinciale Staten besluiten Gedeputeerde Staten opdracht te geven tot 
uitwerking van de onder 1 . aangegeven richting in het najaar van 2012 in een 
Investeringsbesluit Breedband (investeringsprestatie 5.1.4) waarin de volgende 
prestaties zijn opgenomen: 

investeren door het beschikbaar stellen van leningen en subsidies voor 
de aansluiting van 38.000 particuliere adressen en 2000 zakelijke adressen 
in de buitengebieden en de aansluiting van 150 bedrijventerreinen op 
snelle breedbandnetwerken; 
ondersteuning van gemeenten en coöperaties met kennis, expertise en 
capaciteit voor het initiëren van breedbandprojecten, bovenlokale 
afstemming en vraagbundeling; 
stimuleren van de ontwikkeling van diensten, maatschappelijke operators en 
digitale marktplaatsen als onderdeel van het streven naar open netwerken 
en het toepassen daarvan in verschillende maatschappelijke sectoren in het 
bijzonder op het gebied van platteland en economie, energie en mobiliteit; 
waar nodig financiële ondersteuning te verlenen in de vorm van leningen 
en subsidies. 
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3. Provinciale Staten besluiten voor voorbereidingskosten van het 
Investeringsbesluit een bedrag van € 100.000 vanuit de Algemene 
Dekkingsreserve naar de algemene Reserve Kracht van Overijssel over te 
hevelen en vervolgens dit bedrag vanuit de algemene Reserve Kracht van 
Overijssel naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel over 
te hevelen, conform bijgevoegde begrotingswijziging. 

Leeswijzer 
Dit statenvoorstel betreft opgave 64 'project Breedband', onderdeel van kerntaak 5 Regionale 
Economie uit de Kracht van Overijssel, investeringsprestaties 5.1.4 uit de Kerntakenbegroting 
2012. In de afgelopen periode is deze opgave ondermeer via drie pilots en gesprekken met 
marktpartijen verkend. Vooruitlopend op een op te stellen Investeringsbesluit vragen wij 
Provinciale Staten, in overeenstemming met de TVPR systematiek, de richting te bepalen 
waarop de in 2010 vastgestelde ambities gerealiseerd kunnen worden. 
Hiermee geven wij uitvoering aan de motie Kerkdijk c.s. van 16 mei 2012, zodanig dat 
Provinciale Staten in de Verkennings- en Planvormingsfase wordt betrokken. Wij brengen 
daarmee een splitsing aan tussen besluitvorming over de richting van de provinciale 
bemoeienis met breedband en het investeringsbesluit. Na uw besluitvorming neemt 
ons college de uitwerking ter hand die leidt tot een aan u voor te leggen Investeringsbesluit 
Breedband in het najaar van 2012. 

In dit voorstel wordt op basis van de resultaten van de drie uitgevoerde pilots en gesprekken 
met marktpartijen, uiteengezet hoe de realisatie van een provinciedekkend, toekomstvast, 
open en snel breedbandnetwerk kan worden gerealiseerd. 

Wij vragen u om akkoord te gaan met de gekozen oplossingsrichting. Wij vragen ook uw 
instemming om de in dit voorstel aangegeven prestaties ais uitgangspunt te nemen voor de 
verdere uitwerking. Tot slot vragen wij u ten behoeve van de verdere uitwerking een 
voorbereidingsbudget ter beschikking te stellen. 

1. Inleiding 

De provincie Overijssel heeft de ambitie om een open, toekomstvast en provinciedekkend 
breedbandnetwerk te realiseren. Wij willen dat iedereen in Overijssel een optimale toegang 
heeft tot voldoende breedbandcapaciteit en daarbij vrij kan kiezen tussen de verschillende 
leveranciers van de diensten. Dit is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat in Overijssel. Het versterkt onze kenniseconomie en het stimuleert de 
ontwikkeling van innovatieve (maatschappelijke) diensten. Ook draagt het bij aan de 
leefbaarheid en nieuwe economische dragers op het platteland en het bevordert de 
bereikbaarheid. 

Evenals in het Ambitiedocument (2010) wordt in de pilots die ter voorbereiding van dit 
kaderstellend voorstel zijn uitgevoerd, geconstateerd dat de netwerkontwikkeling in een deel 
van Overijssel niet tot stand zal komen zonder ingrijpen van de overheid. Het gaat met name 
om het buitengebied. Hierdoor wordt de leefbaarheid in het buitengebied op termijn bedreigd. 
Ook een deel van de bedrijventerreinen is onvoldoende aantrekkelijk voor investeerders. In de 
grote steden (met name binnensteden) blijft de netwerkontwikkeling achter, terwijl deze 
vanuit een oogpunt van economische en sociale ontwikkeling prioriteit zou moeten hebben. Bij 
de ontwikkeling van diensten investeren marktpartijen in de commercieel meest aantrekkelijke 
volumetoepassingen, maar hebben zij weinig aandacht voor toepassingen die maatschappelijk 
gezien prioriteit verdienen. De openheid van netwerken kan worden gestimuleerd door de 
grootschaliger toepassing van maatschappelijk relevante diensten op deze netwerken. 
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Context en kaders voor dit voorstel 
De Europese Commissie onderkent het belang van goede internetverbindingen. Zij heeft in de 
Digitale Agenda Europa 2020 de toegang tot snel en ultrasnel Internet als een van de zeven 
prioriteiten benoemd. Een andere prioriteit volgens de Digitale Agenda is het benutten van ICT 
als facilitator van maatschappelijke baten. Hierin wordt een link gelegd met thema's als de 
vergrijzing, de klimaatverandering, het energieverbruik, vervoersefficiency en mobiliteit, 
patiëntenrechten en de zelfredzaamheid van personen met een handicap. Ook in de Digitale 
Agenda NL van het rijk wordt het belang van snelle breedbandverbindingen en het stimuleren 
van dienstenontwikkeling onderstreept. In dit verband is ook de 'Digitale Steden Agenda' 
(DSA) van belang. Dit is een initiatief van Stedenlink, Nicis, G32 en de G4. Met Stedenlink 
waarvan een aantal Overijssel steden en de provincie lid zijn, maken wij 
samenwerkingsafspraken om tot een efficiënte uitvoering van het voorgestelde besluit te 
komen. 

Het voorliggende voorstel is tot stand gekomen naar aanleiding van besluitvorming door 
Provinciale Staten op 1 december 2010 (PS/2010/0167847). In dit besluit zijn de motie 
Antuma/Steinmetz (PS/2009/337) en het amendement Schipper es (PS/2010/1031) 
meegenomen. 

Provinciale Staten heeft in dit besluit (PS/2010/1031) de opdracht gegeven om: 
1. het vervolgoverleg met een beperkt aantal marktpartijen op korte termijn op te starten op 

principieel niveau en af te ronden in het licht van de bij dit besluit gevoegde overwegingen; 
2. tegelijkertijd worden de in de overwegingen genoemde pilots opgestart. De resultaten van 1 

en 2 worden besproken in de commissie Economie, mobiliteit en bestuur. De commissie 
Economie, mobiliteit en bestuur adviseert Gedeputeerde Staten over het vervolg; 

3. Gedeputeerde Staten besluiten daarna al dan niet een gemotiveerd voorstel aan Provinciale 
Staten voor te leggen waarin alle aspecten van de provinciale bemoeienis met de verdere 
breedbanduitrol in Overijssel zijn uitgewerkt, inclusief de economische, strategische en 
financiële aspecten. 

In de motie Antuma/Steinmetz roepen Provinciale Staten het College van 
Gedeputeerde Staten op: om de provinciale inzet en provinciale effecten te analyseren van 
mogelijke aansluiting op het EU initiatief voor energieprojecten, breedbandtoepassingen en 
structuurfondsen ter versterking van de economische regio's van Overijssel na de 
economische crisis. 

Omdat Provinciale Staten van mening zijn dat: 
Overijssel nu al een belangrijke positie inneemt op het gebied van innovatie en 
kenniseconomie en deze waar mogelijk moet versterken om relatief sterker uit de 
economische crisis te komen 
een provinciedekkende toegang tot breedband internetverbindingen voor het 
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een belangrijke impuls zal betekenen 

Overwegende dat: 
daarnaast ook de Europese Unie een crisispakket heeft opgesteld van € 5 miljard dat inzet op 
economisch herstel en voorsprong van de kenniseconomie na de crisis met energieprojecten, 
aanleg van breedband internetverbindingen in plattelandsgebieden en flexibelere inzet van 
Europese structuurfondsen 

In het besluit van Provinciale Staten (PS/2010/0167847) zijn de overwegingen van het 
amendement Schipper (PS/2010/1031) meegenomen: 
1. de beschikbaarheid van breedband in Overijssel is van groot maatschappelijk en 

economisch belang; 
2. er in Overijssel gebieden zijn die door marktpartijen niet worden aangesloten op een 

breedbandnetwerk (de zogenaamde onrendabele gebieden); 
3. de inspraakreacties van de diverse marktpartijen zicht gaven op de ontsluiting van 

onrendabele gebieden; 
4. vervolggesprekken op politiek niveau met een beperkt aantal marktpartijen daarom 

geboden zijn; 
5. op basis van deze pilots en deze vervolggesprekken in beeld gebracht dient te worden op 

welke manier marktpartijen een open, toekomstvast breedbandnetwerk in onrendabele 
gebieden tot stand kunnen brengen; 

6. de uiteindelijke financiële consequenties voor de provincie nog niet duidelijk zijn, maar deze 
waarschijnlijk wel groot zullen zijn; 
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7. een gefaseerde aanpak met duidelijke stadia en zonder onomkeerbare grote beslissingen 
aangewezen is. 

Het Statenbesluit van 1 december 2010 is mede gebaseerd op het Ambitiedocument 
(PS/2010/1031). In het Ambitiedocument constateert de provincie Overijssel dat op het 
terrein van de glasvezel-bekabeling sprake is van een probleem in de marktwerking, waar het 
gaat om een na te streven (nuts-)voorziening, dekkend voor rendabele én onrendabele 
gebieden. 

In het Hoofdlijnenakkoord is het belang van breedband als volgt verwoord: 
' We zien goede internetvoorzieningen zoals breedband/glasvezel als een belangrijke 
vestigingsplaatsfactor. Dit is niet alleen economisch van belang maar vergroot ook de 
leefbaarheid. We leggen op basis van de resultaten van de in gang gezette pilots een 
gemotiveerd voorstel aan Provinciale Staten voor, waarin alle aspecten, waaronder met name 
het bereiken van onrendabele gebieden, van de provinciale bemoeienis met de verdere 
breedbanduitrol in Overijssel zijn uitgewerkt, inclusief de economische, strategische en 
financiële aspecten.' 

In het Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie is het belang van zowel fysieke 
als digitale bereikbaarheid - breedband als basisvoorziening - aangegeven als onderdeel van 
ambitie 1 Optimalisering Vestigings- en ondernemingsklimaat. 

Kaderstellend voorstel ter voorbereiding op een Investeringsbesluit 
Na vaststelling van het Ambitiedocument en bovengenoemde besluitvorming in Provinciale 
Staten zijn in de afgelopen periode verschillende activiteiten uitgevoerd. 

Conform het besluit is overlegd met de belangrijkste marktpartijen. Er zijn drie pilots gestart. 
Op basis van de verkregen informatie en inzichten, is nagegaan of het mogelijk is om de 
ambitie van een provinciedekkend snel en open breedbandnetwerk te realiseren. Ook is 
gekeken welke consequenties dit heeft voor de noodzakelijke inspanningen van de provincie. 
Op basis van de resultaten van deze verkenning en gesprekken met marktpartijen en een 
aantal maatschappelijke partners waaronder de gemeenten, is dit voorstel ontwikkeld. 

Doel van het voorstel: 
- komen tot conclusies over de haalbaarheid van de eerder geformuleerde ambitie; 
- benoemen van de oplossingsrichting, de aanpak en prestaties gericht op het realiseren van 

de ambitie. 

Op de eerste plaats gaan we hierna in op de recente ontwikkelingen in de markt en de 
resultaten van de uitgevoerde pilots. Daarna volgen de resultaten uit de gesprekken met 
marktpartijen. Op basis hiervan worden de conclusies getrokken ten opzichte van de in het 
Ambitiedocument geformuleerde doelen: provinciedekkend, open en toekomstvast. 
Vervolgens gaan we in op de noodzakelijke aanpak, waarbij uitgebreid aandacht wordt 
besteed aan het juridisch kader en de voorgestelde oplossingsrichting. 

Het belang van breedband voor de provincie Overijssel 
Er zijn weinig onderzoeksgegevens beschikbaar over de maatschappelijke consequenties 
indien snelle breedbandverbindingen in delen van de provincie niet tot stand komen. De 
volgende noties bevestigen wel het beeld dat de noodzaak van snel breedband steeds 
prominenter wordt. 

Capaciteitsproblemen 
Door TNO en Dialogic is in 2010 een onderzoek gepubliceerd naar de levensduur van de 
telecom infrastructuren. Een belangrijke conclusie is dat gebieden, waar alleen koper 
infrastructuur voor telefonie beschikbaar is, het eerst geconfronteerd zullen worden met 
capaciteitsproblemen. Met name gaat het dan om de bedrijventerreinen en het buitengebied. 
Dit effect treedt in deze gebieden versterkt op, doordat de capaciteit van de huidige 
verbindingen (koper) afneemt met de afstand tot de centrale. Voor de bedrijventerreinen en 
het buitengebied zijn nu maatregelen nodig. Commerciële partijen investeren hier echter 
nauwelijks of niet. 
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Krimp 
Voor de consument in het buitengebied zijn zowel economische aspecten relevant (voor het 
zogenaamde Nieuwe Werken is de beschikbaarheid van snel Internet een noodzaak) als het 
beschikbaar blijven van maatschappelijke functies als zorg en onderwijs. In de komende jaren 
wordt bijvoorbeeld een doorbraak verwacht van videoverbindingen in de thuiszorg. Professor 
Strijker (RuG) waarschuwt dat bewoners en bedrijven wegtrekken van het platteland wanneer 
geen maatregelen worden genomen om hier snelle verbindingen beschikbaar te krijgen. 
Strijker wijst er op dat zonder maatregelen de krimp die dreigt in een aantal gebieden, zal 
worden versterkt. Om deze reden heeft professor Van Till (HAN) al in een vroeg stadium 
onderzoek gedaan naar mogelijkheden om tegen lagere kosten verbindingen in het 
buitengebied te realiseren (deze ervaring is gebruikt in de pilot Steenwijkerland). 

Voorwaarde voor concurrerende, innoverende en duurzame kenniseconomie 
In het advies van de SER-Overijssel aan Gedeputeerde Staten van 16 mei j l concludeert de 
SER dat snel en hoogwaardig breedband een voorwaarde is voor een concurrerende, 
innoverende en duurzame kenniseconomie. En dat het ontbreken van snelle 
Internetverbindingen het lokaal vestigingsklimaat voor zowel consumenten als bedrijven 
minder aantrekkelijk maakt. Hier speelt ook een concurentie aspect. 'De Brainport-regio 
Eindhoven dreigt achterop te raken als niet snel vaart wordt gemaakt met de aanleg van 
glasvezel. Zonder een volledig 'verglaasd' Eindhoven zullen belangrijke, nieuwe technologische 
ontwikkelingen aan de regio voorbij gaan' Dat stelt hoofddocent dr. Bert Sadowski van de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in het Eindhovens dagblad in 2010. 'Eindhoven 
dreigt onder meer te worden ingehaald door Twente'. 

Impuls regionale economie 
Onderzoek wijst op een duidelijk positief verband tussen zowel de breedbandpenetratie als de 
groei van Internetsnelheden met het Bruto Binnenlands Product (Ericsson, AD Little, Chalmers 
University). Deze effecten worden ook genoemd in het SER advies. Investeringen in 
breedbandinfrastructuur leiden tot een belangrijke impuls voor de regionale economie. 

Kansen voor nieuwe dienstverlening 
Breedbandverbindingen zijn een voorwaarde voor de economische activiteiten op 
bedrijventerreinen en in het buitengebied. Wanneer verbindingen beschikbaar zijn ontstaan er 
kansen voor nieuwe dienstverlening. Hiervan zijn concrete voorbeelden in een aantal kleinere 
kernen die een belangrijke bijdrage leveren aan een vitaal platteland. Voor de toeristische 
sector is de beschikbaarheid van WIFI nu al essentieel. Ook dat vraagt steeds meer capaciteit 
van het vaste netwerk naar zenders en ontvangers in het buitengebied. 

Hogere bandbreedte noodzakelijk voor het bedrijfsleven 
Het gebruik van cloud computing in het bedrijfsleven, ook in het MKB, groeit snel (Heliview / 
ABN AMRO: groei van 20% in 2011 naar 40% in 2012). Eerste toepassingen als een back up 
op afstand stellen hoge eisen aan de capaciteit van verbindingen. Uit signalen van 
netwerkbedrijven blijkt dat bij nieuwe contracten bedrijven steeds vaker voor hogere 
bandbreedtes (100 Mb) kiezen. Deze ontwikkeling correspondeert met de trend naar cloud 
computing. TNO raamt dat tussen 2014 en 2016 de vraag naar de gevraagde bandbreedte aan 
de bovenkant van de markt stijgt tot de maximale capaciteit die met VDSL 2 (de opvolger van 
ADSL) te leveren is. Verdere verhoging van capaciteit over het telefonienetwerk is beperkt 
mogelijk, maar vereist nieuwe investeringen. De vraag is of deze investeringen in het 
bestaande net nog worden gedaan. Door deze ontwikkelingen wordt glasvezel steeds 
belangrijker voor de vestigingscondities op bedrijventerreinen. Datacenters zullen zich met 
name daar vestigen waar snelle breedbandverbindingen beschikbaar zijn. 

Rekening houdend met de beperkte aanlegcapaciteit (op dit moment ca. 250.000 
aansluitingen per jaar in geheel Nederland) is een interventie van de overheid op korte termijn 
noodzakelijk om de gewenste effecten op de middellange termijn(5-10 jaar) te realiseren. 
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2. Recente ontwikkelingen in de markt 

De breedbandmarkt ontwikkelt zich snel. In het navolgende wordt een beeld gegeven van de 
belangrijkste spelers in deze markt en hun businessstrategie in relatie tot onze ambities. 

De grootste Nederlandse investeerder in glasvezelnetwerken is Reggefiber, gevestigd in 
Rijssen, die zich richt op consumenten in een stedelijke omgeving. Reggefiber legt al netwerk 
aan wanneer minimaal 30% van de bevolking deelneemt. Mogelijk wordt dit minimum meer 
en meer losgelaten. Reggefiber lijkt vooral in te zetten op het vergroten van haar 
investeringsvolume. De bestaande aanlegcapaciteit om netwerk te bouwen is hierbij een 
belangrijke beperkende factor, waardoor Reggefiber er voor kiest om te starten in de meest 
rendabele gebieden. 

KPN heeft een minderheidsbelang in Reggefiber, met afspraken om dit uit te breiden naar een 
meerderheidsbelang. Door deze deelname van KPN is Reggefiber onderworpen aan OPTA -
regulering en moet Reggefiber haar netwerk open stellen voor andere aanbieders. In de 
praktijk blijkt dat het om verschillende redenen voor kleinere innovatieve en/of 
maatschappelijk georiënteerde operators moeilijk is toegang te krijgen op het netwerk. In 
Amersfoort wordt i.s.m. Reggefiber een proef gedaan met een broker voor vpn-verbindingen 
ten behoeve van maatschappelijke diensten. 
KPN biedt over het netwerk van Reggefiber zelf diensten aan. In november 2011 heeft KPN 
aangekondigd dat zij andere operators en providers van Reggefiber, die op het netwerk van 
Reggefiber actief zijn, overneemt. Daarmee krijgt KPN op het gebied van diensten in veel 
steden waar Reggefiber netwerk exploiteert, een overwegende of exclusieve positie. 

Een tweede grote investeerder die de laatste jaren actief is geworden in de glasvezelmarkt is 
Rabo Communication Infrastructure Fund (CIF). CIF verhuurt haar netwerk aan derden 
onder open condities. Door de omvang van de verplichtingen voor de huurder, blijft deze optie 
tot dusver voorbehouden aan de bestaande telecom-partijen. 

De belangrijkste concurrent van KPN/Reggefiber in Overijssel is kabelmaatschappij Ziggo. 
Ziggo heeft door de introductie van een nieuwe technische standaard op haar netwerk 
(DOCSIS 3.0) de snelheden op haar kabelnetwerk onlangs verhoogd tot 120 Mb (download) en 
gaat hiermee de concurrentie aan met glasvezel. Ziggo levert over het netwerk alleen eigen 
diensten, het netwerk is volledig gesloten voor andere aanbieders. Ziggo geeft aan dat hier 
geen wijziging wordt voorzien en dat het internet (zgn. laag 3) voldoende openheid biedt. 
Ziggo investeert wel in de technologie op haar netwerk, maar niet in vervanging van het 
bestaande coax-netwerk door glasvezel. 

De tweede kabelaanbieder in Overijssel, Cogas Kabel, heeft besloten tot vervanging van haar 
kabelnetwerk (vnl. in de kernen) door glasvezel. Ziggo is de exclusieve leverancier op het 
huidige netwerk, maar Cogas stelt haar netwerk volledig open voor derden. Dit doet ze 
ondermeer door hierop de digitale marktplaats van NDIX aan te bieden. Begin februari 2012 
heeft CIF aangegeven een 50% belang te willen nemen in Cogas Kabel. Het gaat hier om een 
financiële deelname. Cogas blijft operationeel volledig verantwoordelijk voor het netwerk. Door 
de versterking van haar vermogenspositie heeft Cogas de middelen om de geplande 
vervanging door glasvezel versneld uit te voeren. In de kernen van een aantal Twentse 
gemeenten is Cogas in een felle concurrentiestrijd gewikkeld met Reggefiber voor de aanleg 
van glasvezel waardoor hier in de praktijk 2 glasvezelnetten ontstaan. 

De bovenstaande informatie heeft betrekking op netwerk voor consumenten. Op de zakelijke 
markt zijn er minder ontwikkelingen. Naar schatting is nu op circa 15% van de Overijsselse 
terreinen een standaard aanbod voor glasvezel beschikbaar. Op de zakelijke markt is KPN de 
grootste aanbieder, zij heeft een standaard aanbod onder de naam Zakelijk Glas voor 
Bedrijventerreinen. Dit standaard aanbod is in Overijssel aanwezig op tien bedrijventerreinen. 
Daarnaast levert KPN maatwerk, tegen aanzienlijk hogere kosten. Eurofiber is een aanbieder 
in de zakelijke markt, die zich vooral richt op grotere organisaties. Ziggo heeft aangegeven 
dat zij bedrijventerreinen niet als prioriteit ziet omdat het volume voor Ziggo te klein is. Ziggo 
heeft glasvezel beschikbaar op enkele terreinen in Overijssel. Ziggo ziet wel zakelijke 
afnemers in de stad als een doelgroep. 
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Specifiek voor Overijssel zijn verder Cogas, TReNT en NDIX relevant. Cogas heeft de ambitie 
om op alle bedrijventerreinen in haar verzorgingsgebied glasvezel te ontwikkelen, maar heeft 
hiervoor.geen sluitende businesscase. TReNT heeft bedrijven en instellingen op een beperkt 
aantal bedrijventerreinen gerealiseerd, maar ook Trent geeft aan dat zonder 
overheidbemoeienis de verglazing van bedrijventerreinen nog vele jaren kan duren. NDIX 
biedt een dienstenplatform voor voornamelijk zakelijke gebruikers in heel Overijssel, maar is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van netwerken. 

3. Pilotprojecten 

Ter voorbereiding van dit voorstel zijn drie pilots uitgevoerd met als doel te verkennen welke 
mogelijkheden de provincie Overijssel heeft om de ontwikkeling van breedband te versnellen 
en haar ambities te realiseren. De pilots zijn uitgevoerd in Steenwijkerland, Zwolle en bij 
Cogas met respectievelijk de gemeenten Steenwijkerland en Zwolle en Cogas Kabel, als 
partner. 

Steenwijkerland 
De pilot Steenwijkerland is gericht op het verkennen van de mogelijkheden om een netwerk in 
het buitengebied te realiseren door een coöperatieve aanpak. Hiervoor is na een uitgebreide 
analyse van de technische, juridische en financiële en communicatie-aspecten een business 
case uitgewerkt. Vervolgens is met geïnteresseerde commerciële netwerkpartijen (Reggefiber, 
Ziggo) verkend welke alternatieven zij zien voor een coöperatieve aanpak. 

Zwolle 
De pilot Zwolle is vooral gericht op het verkennen van de mogelijkheden om de breedband 
ontwikkeling te versnellen door samenwerking en/of participatie met commerciële partijen. 
Aan een groot aantal partijen is een Request for Information (RFI) toegestuurd. Hierin is onder 
meer verzocht met voorstellen voor de aanleg van NGA-netwerken te komen. 

Cogas 
De pilot die met Cogas Kabel is uitgevoerd richt zich niet op aanleg van een netwerk, maar 
onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een open platform op het netwerk, dat 
alle gewenste diensten en functies ondersteunt. Hierbij gaat het om de technische uitwerking, 
maar ook om nieuwe commerciële modellen voor de exploitatie van het netwerk. 
Op het gebied van diensten zijn verkenningen uitgevoerd naar gewenste toepassingen. 
Aan de pilot is deelgenomen door Novay, NDIX en de Universiteit Twente. 

De resultaten van de pilots zijn opgenomen in bijlage I I I . In deze bijlage zijn ook de resultaten 
opgenomen van een korte inventarisatie van andere voorbeelden en ervaringen in Nederland, 
met name in het buitengebied en ten aanzien van openheid. 

4. Gesprekken betrokken partijen 

Met de geïnteresseerde en meest actieve netwerkaanbieders in Overijssel zijn gesprekken 
gevoerd. In het kader van de provinciale verkenning en de pilots in Steenwijkerland en Zwolle, 
is overlegd met marktpartijen. De mogelijkheden zijn verkend voor gezamenlijke initiatieven 
en oplossingen. Hiervoor is als vervolg op de uitgebreide consultatie in 2010 gesproken met 
Reggefiber, KPN, Ziggo, Rabo CIF, Cogas, KPN en TReNT. 

Marktpartijen 
In de gesprekken met de genoemde marktpartijen zijn de resultaten uit de pilots bevestigd: 
• marktpartijen willen tot nu toe alleen investeren in rendabele gebieden; 
• in het kader van de pilots hebben marktpartijen (met name Ziggo, Reggefiber en Cogas) 

voorstellen gedaan voor (gedeeltelijke) aanleg van breedband in het onrendabele gebied. 
Hierin wordt aan provincie/gemeente gevraagd een financiële bijdrage in de vorm van 
leningen, garantstellingen en subsidies te doen. Partijen zijn bereid circa €1.000 per 
aansluiting te investeren indien overheid en afnemers de onrendabele top van circa 
€2.000 voor hun rekening nemen. In deze verkenningsfase zijn slechts de voorstellen van 
de verschillende partijen geïnventariseerd. Er was nog geen mogelijkheid om te 
onderhandelen over voorwaarden; 
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• marktpartijen geven aan dat onderlinge samenwerking bij de aanleg nog niet op korte 
termijn te verwachten is; 

• per marktpartij zijn er verschillen in hoe aangekeken wordt tegen openheid en 
toekomstvast netwerk; 

• partijen geven aan dat er geen behoefte is aan een participerende rol van de overheid en 
dat een renderende participatie geen oplossing biedt voor de onrendabele top in het 
buitengebied. Randvoorwaarden met betrekking tot de eigenschappen van het netwerk 
(bijvoorbeeld ten aanzien van openheid) kunnen via cofinancieringscontracten en/of 
subsidievoorwaarden worden geregeld. 

Wellicht blijkt in de praktijk dat overheidspartieipatie in een netwerkbedrijf voor 
bedrijventerreinen nog wel een optie is. 

Gemeenten 
Op 22 februari, 5 april en 8 juni 2012 is over breedband gesproken door ons college en 
portefeuillehouders voor Breedband van de Overijsselse gemeenten. Gemeenten hebben 
daarbij aangegeven dat de aanwezigheid van snel breedband steeds meer een 
randvoorwaarde is voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en dat het de leefbaarheid op het 
platteland vergroot. Gemeenten hebben behoefte aan kennis, ondersteuning en bovenlokale 
afstemming van breedbandinitiatieven. 

Maatschappelijke partners 
Ook andere maatschappelijke partners zoals SER Overijssel, de Overijsselse Vereniging voor 
Kleine Kernen (OVKK) en LTO Noord bevestigen de sociaal-economische wenselijkheid van een 
provinciedekkend, betrouwbaar en open snel breedbandnetwerk in onze provincie. 
5. Juridische aspecten 

EU regelgeving 
Bij de mogelijkheid van overheden om de aanleg van snel breedband te versnellen, is op de 
eerste plaats de Europese regelgeving van belang. Kernvraag hierbij is welke infrastructuren al 
aanwezig zijn. In Nederland is "traditioneel" breedband aanwezig in de vorm van 
telefonienetwerken (DSL). Deze netwerken worden niet gezien als Next Generation Acces 
netwerk (NGA) waarbij wordt gedoeld op de toegang tot snelle breedbandnetwerken). Wel 
moet in deze situatie aangetoond worden, dat er geen verwachting is dat de huidige exploitant 
van het DSL netwerk zal investeren in omzetting van het bestaande netwerk in een NGA 
netwerk. Uit de gesprekken met marktpartijen kan de conclusie worden getrokken dat het 
netwerk in het buitengebied niet zonder hulp van de overheid wordt omgezet in 
glasvezelnetten. 

Specifiek maakt de commissie onderscheid tussen wit, grijs en zwart gebied: 
Wit NGA gebied: Een gebied waar NGA-netwerken momenteel niet voorhanden zijn en 
waarschijnlijk niet in de nabije toekomst (3 jaar) door particuliere investeerders zullen 
worden aangelegd en volledig operationeel zullen worden gemaakt. 
Grijs NGA gebied: Een gebied waar in de komende drie jaar slechts één NGA-netwerk 
voorhanden is of zal worden uitgerold en geen andere exploitant plannen heeft om in 
de komende drie jaar een NGA-netwerk uit te rollen. 
Zwart NGA gebied: Een gebied waar meer dan één NGA-netwerk aanwezig is of in de 
komende driejaar meerdere NGA-netwerken zullen worden uitgerold. 

Is er de komende jaren geen NGA netwerk beschikbaar dan gaat het in principe om "wit" 
gebied, waar overheidssteun onder voorwaarden is toegestaan. Complexer is de situatie in het 
deel van het buitengebied waar coax infrastructuur aanwezig is. Coaxkabel of formeel Hybrid 
Fyber Coax (HFC netwerk) zoals in Overijssel door Ziggo en Cogas wordt geleverd, wordt 
beschouwd als een NGA netwerk. In termen van de regelgeving is dit "grijs" gebied. 
Overheidsingrijpen is hier niet uitgesloten, maar de voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden zijn zwaarder. De kans is groter dat de bestaande mededingingssituatie wordt 
verstoord. Aangetoond dient te worden dat het bestaande netwerk niet toereikend is voor de 
behoeften van burgers en bedrijven. Ook moet het probleem niet opgelost kunnen worden met 
minder verstorende maatregelen. 
In Steenwijkerland blijkt ook in een deel van het buitengebied HFC netwerk aanwezig, wat de 
situatie compliceert. Het HFC netwerk is niet open, zodat alleen de mogelijkheid voor derden 
aanwezig is om over internetverbindingen diensten te leveren. Recente ontwikkelingen 
indiceren dat dit voor sommige dienstenleveranciers onvoldoende is (bv energiediensten, wijk
en kerk TV). 
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In de kernen, waar veelal een HFC netwerk aanwezig is, is de verwachting gerechtvaardigd 
dat de komende jaren ook een glasvezelnet wordt ontwikkeld. In deze gebieden zijn er voor 
de overheid geen mogelijkheden om door het rechtstreeks financieren van infrastructuur de 
beschikbaarheid van open glasvezel netwerken te versnellen. 

Conclusie is dat de huidige regelgeving ingrijpen door de overheid op basis van financiering 
van infrastructuur lastig maakt, behalve in wit gebied. Bij dat laatste gaat het om (een groot 
deel van) het buitengebied en een aantal bedrijventerreinen. 

MEIP 
Bij de aanleg van glasvezel in de stad Amsterdam, is gebruik gemaakt van het Market 
Economy Investor Principle (MEIP). Dit houdt in dat de overheid, onder dezelfde voorwaarden 
als de bij het project betrokken marktpartijen, kapitaal inbrengt. In dat geval wordt deze 
financiering door de overheid niet gezien als staatssteun. De Europese commissie heeft aan de 
hand van de casus Amsterdam bepaald dat deze wijze van financiering is toegestaan: 
aangetoond moet worden dat financiering marktconform is. 

Uit de gesprekken met marktpartijen kan geconcludeerd worden dat er bij geen van de 
bestaande commerciële partijen behoefte is om samen met de overheid in het buitengebied te 
investeren. Voor het buitengebied lijkt toepassing van deelnemingen (MEIP) dan ook geen 
voor de hand liggende optie. De kwaliteitseisen (bijvoorbeeld openheid) die de overheid stelt 
kunnen ook op andere wijze beïnvloed worden. 

Dit kan anders liggen voor investeringen op de bedrijventerreinen, waar enkele partijen wel 
geïnteresseerd lijken in gezamenlijke investeringen. Hier kan ook opgetrokken worden met 
ondernemersverenigingen. Een MEIP-constructie kan dan meer mogelijkheden bieden. De 
gesprekspartners verschillen hierover van mening. In de praktijk zal dit nader uitgewerkt 
moeten worden. Indien blijkt dat deelneming een kansrijke route is voor een of meerdere 
bedrijventerreinen zullen wij Provinciale Staten daarvoor om instemming verzoeken. 

Aanbesteding en selectie 
Uit de gesprekken is duidelijk dat meerdere partijen geïnteresseerd zijn in aanleg in het 
buitengebied, op het moment dat de aanwezige onrendabele top wordt weggenomen door 
aanvullende financiering van de overheid en de bewoners. 
Wanneer de inzet van overheidsmiddelen lijkt toegestaan en die in projecten actueel wordt, is 
een zorgvuldige procedure noodzakelijk, zodat objectief wordt gemotiveerd hoe de keuze voor 
een partij is bepaald. 

Naast de hoogte van de in te zetten financiering en de mogelijkheid om deze geheel of 
gedeeltelijk revolverend te maken, zijn ook andere criteria relevant. Het gaat dan om eisen op 
het gebied van toegankelijkheid van het netwerk (openheid), de uitwerking hiervan in 
technische specificaties en de breedte van het dienstenaanbod dat wordt ondersteund. 

Ook in gevallen waar een bewonerscoöperatie fungeert als beoogd eigenaar van het netwerk is 
de kans reëel, dat het aanbod van de coöperatie op basis van objectieve criteria moet worden 
afgewogen tegen commerciële initiatieven. Dit moet gebeuren voordat financiering door de 
overheid kan plaats vinden. 
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5. Conclusies van de verkenning 

Op de eerste plaats volgen hier de conclusies gerelateerd aan de eerdere bevindingen in het 
Ambitiedocument en het doel een provinciedekkend, open en toekomstvast snel 
breedbandnetwerk te realiseren. 

Provinciedekkend 
De provincie constateert dat op dit moment ongeveer 92% van de huishoudens in Overijssel 
kan beschikken over een breedbandaansluiting via een HFC-netwerk. Dat netwerk is - in ieder 
geval op de middellange termijn - toekomstvast, maar biedt niet de gewenste openheid voor 
operators en bedrijven op netwerkniveau (laag 1 en 2). 

Wij stellen eveneens vast dat marktpartijen op behoorlijke schaal initiatieven nemen tot de 
realisatie van glasvezel naar huisaansluitingen (Fiber to the Home) vooral in kleine en 
middelgrote kernen. Ook deze netwerken zijn toekomstvast. Als gevolg van regulering en 
toezicht door de OPTA zijn de netwerken van verreweg de grootste aanbieders (KPN en 
Reggefiber) tevens open op laag 1. 

Een aantal uitgangspunten is op basis van de resultaten van de verkenning ten opzichte van 
de statenbehandeling eind 2010, gewijzigd: 

een mix van rendabele (kernen) en onrendabele gebieden is voor de marktpartijen 
niet bespreekbaar. Verevening tussen goedkope en duurdere aansluitingen in het 
buitengebied kan wel; 
het geraamde aantal adressen in buitengebied zonder kabel of glasvezel is verlaagd 
van 66.000 naar 38.000; 
de gemiddelde aansluitkosten per adres worden nu geraamd op €3.000 in plaats van € 
8.000. Marktpartijen zijn vooralsnog niet bereid daarvoor meer dan €1.000 te 
investeren. 

Zonder stimulerende, faciliterende en financiële rol van de provincie blijven belangrijke delen 
van de provincie verstoken van snel breedband. Dat zal de komende jaren in toenemende 
mate tot problemen leiden bij het behoud en aantrekken van economische dragers in het 
landelijk gebied en op een aantal bedrijventerreinen. Het zal tevens beperkingen opleggen aan 
het gebruik van Internet en de van open en snel breedband afhankelijke maatschappelijk 
relevante diensten. 

Het onrendabele buitengebied kan voor zover wij nu kunnen overzien alleen met financiële 
steun van snel breedband worden voorzien. Het coöperatief model is daarvoor in veel gevallen 
een geschikte organisatievorm. In het geval van een netwerkcoöperatie (netwerk in 
eigendom) is terugbetaling op lange termijn mogelijk. Maar daaraan zijn enerzijds reële 
risico's verbonden en anderzijds zal dat model niet in alle gebieden in Overijssel van de grond 
kunnen komen. 
Er blijft een klein aantal, afgelegen, locaties in het buitengebied (2%) waar de investeringen in 
vaste verbindingen zo hoog zijn dat die niet verantwoord lijken. Hiervoor wordt (second best) 
gekozen voor een oplossing met een draadloze verbinding waarvoor overigens ook een vaste 
glasvezelverbinding naar het gebied moet worden gebracht. De kosten daarvoor zijn ongeveer 
vergelijkbaar. 

De commerciële partijen richten zich in de huidige fase op de consument in middelgrote en 
kleine kernen: de kansen voor voldoende marktaandeel en rendement zijn hier het grootst. 

In steden en grote kernen is sprake van een complexere graafsituatie en een lagere sociale 
cohesie (met minder succesvolle vraagbundeling tot gevolg). Zonder initiatieven van de 
overheid (faciliterende rol) zullen de grotere steden met uitzondering van Deventer en 
Enschede die al 'verglaasd' zijn pas in een latere fase door de markt van nieuwe infrastructuur 
worden voorzien. 

De penetratiegraad die op bedrijventerreinen wordt gehaald is nog laag. Dit betekent een 
investeringsrisico en een laag rendement. Hierdoor zijn maar weinig terreinen van glasvezel 
voorzien. Ook op een groot deel van de bedrijventerreinen, vooral de kleinere terreinen, is een 
rol van de overheid noodzakelijk om de komende jaren een glasvezelnetwerk te realiseren. 
Hiervoor is een gecombineerde aanpak van financiering en vraagbundeling vereist. 
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EU regelgeving is een sterk beperkende factor voor interventie door de overheid. In een deel 
van het buitengebied en een deel van de bedrijventerreinen kan naar verwachting 
toestemming worden verworven voor staatssteun. In het overige gebied zijn de mogelijkheden 
voor overheidsinitiatieven door regelgeving beperkt. 

Toekomstvast 
TNO en Dialogic stelden begin 2011 vast dat de bandbreedtebehoefte tot 2020 jaarlijks met 30 
tot 40% zal toenemen (zie ook hoofdstuk 2). De provincie zet in op de beschikbaarheid van 
netwerken die aan deze toenemende bandbreedtebehoefte kunnen voldoen, zelfs op een 
termijn van 20 jaar. In de praktijk zijn dat FttH (glasvezel) en HFC (coaxkabel). Daarbij moet 
het gaan om een netwerk dat: 

zijn waarde houdt; 
het meest maximale ontwikkelingspotentieel biedt; 
opschaalbaar is zonder extra te moeten graven en 
een zekere mate van symmetrie heeft. 

Glasvezelinfrastructuur voldoet het beste aan de bovenstaande aspecten. 

Wij stellen vast dat het waarschijnlijk financieel niet haalbaar zal zijn om de volledige provincie 
van 100% toekomstvast netwerk te voorzien. Een draadloos netwerk (Wireless Broadband 
Acces) is geen toekomstvast alternatief voor glasvezel maar wordt gezien als second best 
optie voor de meest onrendabele adressen in de buitengebieden 

Open 
De provincie zet in op een open netwerk. Zij vindt openheid belangrijk om keuzevrijheid voor 
burgers en bedrijven/instellingen zeker te stellen. Openheid van netwerken biedt daarnaast 
nieuwe, innovatieve bedrijven en maatschappelijke dienstverleners een mogelijkheid 
marktaandeel op te bouwen. Een 100% open netwerk is voor veel netwerkaanbieders niet 
verenigbaar met hun businessmodel. Het netwerk van Ziggo is gesloten voor derden. Andere 
aanbieders kunnen op het Ziggo netwerk alleen diensten leveren via Internet. Reggefiber is op 
het niveau van de glasvezels open (OPTA regulering), maar alle operators op het Reggefiber 
netwerk zijn sinds kort in handen van KPN. Cogas streeft naar een volledig open netwerk, 
evenals NDIX en TReNT maar dit moet zich in de praktijk voor particuliere aansluitingen nog 
bewijzen. 
Binnen het telecommunicatiedomein wordt daarnaast al enige ti jd gediscussieerd over het 
belang en de noodzaak van openheid op laag 1 (glasvezel) en 2 (actieve apparatuur) versus 
openheid door netneutraliteit op laag 3 (Internetdiensten). Omdat op korte termijn geen 
duidelijkheid komt hoe dit zich verder ontwikkelt kiezen wij bij voorkeur voor de veilige route. 
We streven daarom naar zoveel mogelijk openheid in de praktijk. Daarom gaan wij uit van een 
praktische definitie. Nieuwe operators en aanbieders van (maatschappelijke) diensten moeten 
daadwerkelijk en aantoonbaar toegang krijgen op netwerkniveau tegen condities die niet 
prohibitief zijn. Bijvoorbeeld omdat te hoge prijzen worden gevraagd of een te lage quality of 
service wordt geboden. 

Dienstenontwikkeling en toegankelijkheid 
Ondanks de focus op infrastructuur, is er nog steeds behoefte aan stimulering van de 
toegankelijkheid van breedbanddiensten. Deze moeten de verdere uitrol van open NGA-
netwerken faciliteren en versterken. De Cogas pilot biedt daarvoor interessante 
aanknopingspunten. Het door Cogas ontwikkelde open platform ondersteunt alle type diensten 
via een onafhankelijke operator. 

Conclusie 
Een provinciedekkende ambitie lijkt op termijn haalbaar. Het is duidelijk dat dit een complexe 
opgave is. De belangrijkste voorwaarde is dat de overheid meefinanciert, vooral in de witte 
gebieden en naar verwachting ook op de witte bedrijventerreinen. Daarnaast is inzet van 
verschillende stimulerende en faciliterende instrumenten noodzakelijk om de ambitie te 
realiseren. Openheid zal moeten ontstaan door de vraag naar open verbindingen vanuit 
diensteninnovatie en concurrentie op netwerkniveau. Het juridisch kader bepaalt in hoge mate 
welke instrumenten de overheid waar in kan zetten. Een flexibele aanpak is vereist. De 
telecomwereld is sterk in beweging. Daarnaast zijn er veel technische innovaties te 
verwachten de komende jaren. 
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6. Voorgestelde oplossingsrichting 

Voor het project Breedband worden de volgende doelen voorgesteld: 
versnellen van de aanleg van een provinciedekkend, open en toekomstvaste snelle 
breedbandinfrastructuur in gebieden (buitengebieden en bedrijventerreinen) waar 
marktpartijen geen snelle breedbandnetwerken aanleggen; 
stimuleren van de toepassing van breedband door maatschappelijk relevante 
diensten. 

Daarvoor moeten de volgende prestaties worden geleverd: 
investeren door het beschikbaar stellen van leningen en subsidies voor de aansluiting 
van 38.000 particuliere adressen en 2000 zakelijke adressen in de buitengebieden en 
de aansluiting van 150 bedrijventerreinen op snelle breedbandnetwerken; 
ondersteuning van gemeenten en coöperaties met kennis, expertise en capaciteit voor 
het initiëren van breedbandprojecten en vraagbundeling; 
stimuleren van de ontwikkeling van diensten als onderdeel van het streven naar open 
netwerken en het toepassen daarvan in verschillende maatschappelijke sectoren in 
het bijzonder op het gebied van platteland en economie, energie en mobiliteit. 

Daarbij worden bijvoorkeur de volgende oplossingsrichting gevolgd: 

1- Versnellen aanleg infrastructuur door de markt in witte gebieden 
In de witte gebieden (buitengebied en bedrijventerreinen) wordt door marktpartijen 
zonder overheidssteun, de komende jaren en wellicht decennia, geen snel breedband 
(NGA) aangelegd. De provincie kan een financiële en ondersteunende rol vervullen om in 
deze gebieden de aanleg van snel breedband mogelijk te maken. 

2. Procesondersteuning en kennis 
Gemeenten hebben aangegeven dat zij ondersteuning wensen op het gebied van de 
bovenlokale afstemming bij de aanleg van netwerken. Ook het initiëren van projecten en 
coöperaties door gemeenten en de contacten met telecombedrijven vragen een adequate 
ondersteuning van gemeenten en coöperaties. De provincie kan tenslotte samenwerking 
bevorderen en kennisdelen om tot kostenbesparende technieken en open netwerken te 
komen. 

3. Stimuleren van de toepassing van breedband door maatschappelijk relevante diensten 
De provincie kan profijt halen uit de beschikbaarheid van het breedbandnetwerk voor de 
realisatie van provinciale doelen. Ook kan zij de toepassing van breedbandverbindingen 
voor maatschappelijk relevante diensten en digitale marktplaatsen ondersteunen. 

In de volgende paragrafen wórdt op deze aanpak en onderbouwing daarvan verder ingegaan 

6.1 Versnellen aanleg infrastructuur door de markt 

Zoals aangegeven is het voor realisatie van de aangegeven ambities nodig dat de overheid 
meefinanciert in de witte gebieden. Juridische kaders bepalen voor een groot deel de ruimte 
die de overheid heeft om initiatieven te ontwikkelen op het gebied van infrastructuur. Zoals in 
hoofdstuk 5 is uitgelegd wordt er in de EU regelgeving onderscheid gemaakt tussen zwarte, 
witte en grijze gebieden. 
Om een provinciedekkend snel breedbandnetwerk te realiseren kiezen we voor een 
gedifferentieerde aanpak, waarin de komende jaren verschillende financieringsmethoden en 
organisatievormen mogelijk zijn. De belangrijkste redenen hiervoor: 

de juridische mogelijkheden verschillen per gebied; 
marktpartijen hanteren verschillende modellen waardoor keuze voor 1 model tot 
uitsluiting van partijen kan leiden; 
de markt is sterk in beweging, waardoor een situatie gecreëerd moet worden waarin 
snel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen in markt en technologische 
mogelijkheden; 
de klantgroepen van marktpartijen verschillen (consumenten of bedrijven) en er zijn 
grote operationele verschillen (bijv. exploitatie van alleen glasvezels, of van de hele 
keten); 
de verwachting is dat de EU regelgeving voor de mogelijkheden voor staatssteun gaat 
wijzigen onder invloed van de wens van lidstaten om aanleg van breedband te 
versnellen. 
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De volgende aandachtgebieden worden onderscheiden: 

Huishoudens in stedelijk gebied en dorpskernen 
In Overijssel zijn 406.000 huishoudens met ADSL en Coax waarvan ca. 95.000 nu kunnen 
beschikken over glasvezel. 

In Nederland zijn de woonwijken in vrijwel alle grote en kleine kernen grijs en soms zwart 
gebied. Belangrijkste reden is dat bijna overal kabelnetwerk ligt. Daarmee is de speelruimte 
voor de overheid beperkt en lijkt investeren in infrastructuur in deze gebieden geen optie. 
Uit de gesprekken met de marktpartijen is duidelijk geworden dat alle partijen faciliteiten, die 
de overheid kan verlenen bij de aanleg van netwerk, belangrijk vinden. Het gaat dan om 
allerlei onderwerpen: van het informeren van burgers, de lengte en complexiteit van 
procedures tot afspraken over locaties voor apparatuur, leges en de kosten van herbestrating. 
De gemeente en andere publieke organisaties kunnen ook een rol vervullen als launching 
customer. 

Aanpak: Gemeenten ondersteunen bij haar activiteiten voor versnelde aanleg door 
vraagbundeling, stimuleren van dienstenontwikkeling en contacten met netwerkbed rijven. 
Staatssteunregels en concurrentieverhoudingen verhinderen een financieel 
stimuleringsinstrumentarium. 

Huishoudens in buitengebied 
In Overijssel zijn 70.000 huishoudens, waarvan 38.000 huishoudens nog niet over een NGA-
netwerk (Coaxkabel noch glasvezel) kunnen beschikken. 
In de gebieden waar nu geen Coax of glasvezel aanwezig is ('wit' gebied) en waar sprake is 
van marktfalen (in die zin dat marktpartijen naar verwachting voor langere tijd geen snel 
breedband aanleggen) wordt voorgesteld om door gerichte financiële ondersteuning de aanleg 
van glasvezel te versnellen. Voor de investeringsstrategie van de provincie kiezen wij voor een 
aanpak waarin veelal vanuit lokale burgerinitiatieven, bijvoorbeeld door de oprichting van 
gebruikerscoöperaties, de meest optimale oplossingen voor specifieke gebieden of zelfs 
specifieke projecten aan de markt worden uitgevraagd. 

In totaal kan naar verwachting 98% van de afnemers in het witte gebied worden aangesloten 
conform het bovenstaande model. De resterende 2% van de afnemers ligt dusdanig afgelegen 
dat de gemiddelde aansluitkosten van vaste netwerken extreem hoog liggen. Het realiseren 
van vaste netwerken is voor deze groep niet te verantwoorden. Voor deze afnemers, waarvoor 
geen betaalbare individuele oplossing kan worden gevonden, wordt nagegaan of een draadloze 
verbinding kan worden gerealiseerd. Deze draadloze verbindingen zijn beter dan de huidige 
telefoonlijnen, maar zijn uiteraard kwalitatief minder dan glasvezellijnen. 

Aanpak: stimuleren van NGA aanleg door middel van een mix van achtergestelde leningen, 
garantstellingen en subsidies aan coöperaties en/of marktpartijen onder voorwaarden van het 
Europese staatssteunkader. Onze voorkeur gaat uit naar de financiële ondersteuning van 
coöperaties van particulieren, die vervolgens in eigen beheer, of in een afspraak met 
marktpartijen, infrastructuur beschikbaar maken. 

Hiervoor zijn drie modellen1 ontwikkeld waarmee aan financiële steun invulling kan worden 
gegeven. Er zijn belangrijke verschillen tussen de modellen wat betreft de gekozen inrichting 
van het netwerk en de financieringsvorm. Een belangrijke overeenkomst is dat in alle 
modellen wordt uitgegaan van gemiddelde aanlegkosten per huishouden van circa €3.000. 

• Netwerkcoöperatie 
Bij inzet van de netwerkcoöperatie dragen de gebruikers van het netwerk - in dit geval 
consumenten - zelf zorg voor de realisatie ervan. Daartoe verenigen zij zich in een 
coöperatie die de financiering (met ondersteuning van de overheid), het beheer en 
activering van het netwerk voor haar rekening neemt. Diensten worden door bestaande 
marktpartijen geleverd. De deelnemerkosten worden door middel van een deels 
hypothecaire lening voorgefinancierd. De provincie en gemeente ondersteunen de 
coöperatie. 

Er is nog een vierde model waarvoor als het gaat om de buitengebieden: de (semi-) publieke last 
rnile. Kern van dit model is dat de overheid het initiatief neemt om last-miles aan te leggen. 
Daartoe richt zij een publiek netwerkbedrijf op. De meeste marktpartijen hebben aangegeven geen 
interesse te hebben voor deze wijze van samenwerking. Daarnaast is een rendabele participatie 
geen oplossing voor financiering van de onrendabele top. 
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• Financieringscoöperatie 
De financieringscoöperatie lijkt in de basis op de hierboven beschreven netwerkcoöperatie. 
Belangrijk verschil is echter dat de coöperatie zich beperkt tot de financiering van het 
netwerk. Aanleg, beheer en activering worden aan een marktpartij gelaten. Voordeel 
daarvan is dat taken komen te liggen bij een partij die zich daarin heeft gespecialiseerd en 
dit op grote schaal uitvoert. De deelnemerkosten worden door een lening voorgefinancierd. 
De provincie en gemeente ondersteunen de coöperatie. 

• Dubbele (private) last-mile 
Kern van het dubbele last-mile model is dat ieder huishouden twee glasvezelaansluitingen 
krijgt, zij het door meerdere kabels in één geul te leggen of door één kabel met meerdere 
vezels te gebruiken. De verschillende glasaansluitingen zijn in handen van verschillende 
marktpartijen. Hierdoor ontstaat concurrentie op netwerkniveau. De provincie en gemeente 
ondersteunen de coöperatie of eventueel de betrokken bedrijven. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze modellen en de bijbehorende 
financieringsconstructie wordt verwezen naar de Eindrapportage van Dialogic 
'Investeringsstrategie voor supersnel breedband in de provincie Overijssel (februari 
2011)'(beschikbaar bij de Griffie). 

Bedrijven in het buitengebied en bedrijventerreinen 
In Overijssel zijn circa 2.000 bedrijven in het buitengebied waar geen snelle 
breedbandaansluiting verkrijgbaar is. Een groot deel van de bedrijven in het witte gebied kan 
worden aangesloten conform het bovenstaande model voor particuliere aansluitingen. Voor de 
afnemers waarvoor geen betaalbare individuele oplossing wordt gevonden, wordt een 
draadloze verbinding gerealiseerd. 

Daarnaast zijn er in Overijssel 3000 bedrijven, op 150 bedrijventerreinen, waar geen glasvezel 
verkrijgbaar is. Ook bij bedrijventerreinen is sprake van witte, grijze en zwarte gebieden. 
Omdat het kabelnetwerk destijds is aangelegd voor consumententoepassingen, is op deze 
terreinen vrijwel geen kabel aanwezig. Ook het aantal terreinen met glasvezel is zeer beperkt: 
naar schatting 15%. In veel gevallen gaat het dan om de aansluiting van enkele bedrijven en 
niet om een standaard aanbod dat overal op het terrein beschikbaar is. 
Belangrijkste reden is de niet passende prijs-kwaliteitverhouding in combinatie met de 
onbekendheid, van vooral het MKB, met de voordelen van glasvezel. In deze gevallen gaat het 
ook om wit gebied. 

Aanpak: Er is een aantal gesprekken met marktpartijen gevoerd over de verglazing van 
bedrijventerreinen. Hierin zijn verschillende schattingen van kosten genoemd. Op basis van 
deze gesprekken concluderen we dat voor de kleinere bedrijventerreinen een investering van 
€4.000 per bedrijf moet worden afgedekt. Daarom zijn naast een eigen bijdrage van afnemers 
achtergestelde overheidsleningen en aansluitsubsidies nodig om de doelstelling te realiseren. 
Op bedrijventerreinen is een integrale aanpak essentieel. Het gaat niet alleen om 
bedrijfsaansluitingen, maar ook om andere voorzieningen zoals camerabeveiliging. 

6.2 Procesondersteuning en kennis 

Zoals eerder is geconstateerd zijn de mogelijkheden van de overheid beperkt om financiering 
te verstrekken om daarmee infrastructuur te realiseren. Dit is vooral een probleem in 
gebieden waar al NGA netwerk in één of andere vorm ligt: de zwarte en grijze gebieden. In 
deze gebieden zijn er eigenlijk alleen mogelijkheden om de ontwikkeling te versnellen. Dit kan 
door met marktpartijen afspraken te maken over het faciliteren van het proces door de 
overheid. Het gaat hier om afspraken op allerlei terreinen, maar vooral ook om het 
informeren, activeren en ondersteunen van de eindgebruikers. Daarbij kan worden gedacht 
aan onderwijsinstellingen, zorginstellingen en woningbouwcoöperaties. De omvang van de 
vraag en het ontwikkelen van slimme combinaties en gezamenlijke oplossingen is bepalend of 
projecten wel of niet tot stand komen. 
In gebieden waar de overheid wel de mogelijkheid heeft om (mee) te investeren is 
ondersteuning door de overheid bijna nog belangrijker. Zo wordt een zo hoog mogelijke 
penetratie bereikt. Hiermee wordt beoogd het aanwezige investeringsrisico zoveel mogelijk te 
verkleinen. 
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In de pilots en in de ambtelijke en bestuurlijke gesprekken met gemeenten is duidelijk 
geworden dat er behoefte is aan kennis en ondersteuning om breedbandinitiatieven vorm te 
geven. Individuele gemeenten en bedrijvenverenigingen beschikken in de meeste gevallen niet 
over de noodzakelijke expertise, bijvoorbeeld bij onderhandelingen met marktpartijen of het 
organiseren van lokale initiatieven. 

Daarnaast is bovenlokale afstemming van de aanleg van netwerken van groot belang voor de 
haalbaarheid en een kosteneffectieve projectaanpak. Gemeenten vragen om een faciliterende 
en ondersteunende rol van de provincie. 

Aanpak 
Succesvolle breedbandprojecten beginnen met een goede kennis van de technische, financiële, 
organisatorische en juridische aspecten. Gebrek aan kennis is een groot risico voor het 
mislukken van projecten. Verkeerde keuzes bij het opzetten van projecten veroorzaken op 
langere termijn problemen met het beheer. Ook worden in veel gevallen onnodig hoge kosten 
gemaakt. 

Voor het ontsluiten en delen van kennis kan in nauwe samenwerking met Stedenlink, en waar 
mogelijk samen met marktpartijen een kennisplatform worden opgezet voor en samen met 
overheden, coöperaties, bedrijvenverenigingen en adviesbureaus. Samen zullen zij de vraag 
naar breedband, het monitoren van werkzaamheden waarvan gebruik gemaakt kan worden bij 
de aanleg van netwerk en de borging van de kwaliteit van projecten (voorbereiden technische 
en juridische standaards) in kaart brengen. Daarnaast lijkt het ontwikkelen van 
standaardaanpakken en advisering van gemeenten en coöperaties bij overleg met 
marktpartijen. Initiatieven voor nieuwe ontwikkelingen zoals WIFI beschikbaarheid in 
binnensteden kunnen door het kennisplatform worden ondersteund. 

Bij het onderdeel procesondersteuning bestaan de belangrijkste activiteiten uit: 
• ondersteunen bij vraagbundeling en de communicatie met inwoners; 
• ondersteuning bij de oprichting van coöperaties en andere samenwerkingsverbanden 

voor de realisatie van snelle breedbandverbindingen; 
• organiseren van gezamenlijke administratieve, organisatorische en contractuele 

activiteiten van coöperaties, bedrijven en overheid; 
• inrichten kennisplatform; 
• adviseren van gemeenten inzake procedurele, juridische en financiële aspecten van 

de cofinancieringsregeling. 

6.3 Stimuleren van de toepassing van breedband door 
maatschappelijk relevante diensten 

In het Ambitiedocument is geen aandacht besteed aan het onderwerp diensten. Dit is 
verklaarbaar omdat het Ambitiedocument zich concentreert op de vraag naar realisatie van 
infrastructuur. In de gesprekken met marktpartijen en bij het uitvoeren van de pilots kwam 
sterk naar voren dat alleen een combinatie van infrastructuur én diensteninnovatie de 
gewenste realisatie van rendabele en open netwerken in gang kan zetten. De wisselwerking 
tussen infrastructuur en toepassingen zijn ook door de Taskforce NGN, 2009 vastgesteld. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de kwaliteit van de verbinding, de mate van 
beschikbaarheid, de veiligheid van gegevens en de gevraagde capaciteit. Zonder concrete 
toepassingen blijft openheid een theoretisch kader. De bestaande telecombedrijven 
concentreren zich uit rendementsoverwegingen voornamelijk op de drie grote 
consumentendiensten: tv, telefonie en Internet. 

Bij het initiëren van het gebruik van breedband voor maatschappelijke diensten is een 
belangrijke taak weggelegd voor de gemeenten. Vooral lokale aanbieders en gebruikers van 
diensten op het gebied van onderwijs, zorg en wonen kunnen daar profijt van hebben. Er is 
echter ook een belang voor de provincie. Er liggen bijvoorbeeld kansen voor de economische 
ontwikkeling in onze provincie. Europa ('Digitale agenda'), het Rijk ('Digitale agenda NL'), 
provincies en gemeenten willen de realisatie van een open en toekomstvast netwerk 
bevorderen. Veel instanties zijn ervan overtuigd dat de markt van digitale diensten explosief 
zal gaan groeien (Taskforce NGN, 2009). Dit wordt ook nog eens bevestigd in het Rapport 'De 
draad opgepakt; een onderzoek naar de ontwikkeling van breedbanddiensten in gemeenten en 
regio's, en de aanjagende rol die bestuurders daarbij kunnen spelen' (PWC, maart 2010), dat 
in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is geschreven. 
De beschikbaarheid over én toegang tot snelle en open NGA-netwerken is daarvoor zeer 
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belangrijk. Het belang van breedband is ook in het Regionaal Economisch Beleid van de 
Provincie Overijssel vastgelegd. 

Door de beschikbaarheid van de infrastructuur kunnen ook toepassingen worden ontwikkeld 
die bijdragen aan de realisatie van provinciale doelen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, 
duurzaam energiegebruik en mobiliteit. Bij het ondersteunen van ICT-dienstontwikkeling dient 
goed geïnventariseerd te worden in hoeverre de diensten een bijdrage leveren aan het 
realiseren van onze provinciale opgave en in hoeverre deze tot concrete oplossingen leiden. 
Daarbij wordt steeds de relatie gezocht met de provinciale doelen uit het Hoofdlijnenakkoord, 
de uitwerking daarvan in investeringsopgaven en de doelen uit de Omgevingsvisie. 

Het zal veelal gaan om het opschalen van nu nog kleine maar kansrijke toepassingen van snel 
breedband op provinciaal niveau. Dat is deels een technische uitdaging. Maar ook de 
organisatorische aspecten, zoals het bijeenbrengen van partijen in de keten en de afspraken 
met actieve operators die de toegang op de netwerken verzorgen is belangrijk. 

Wij onderscheiden voor de provincie de volgende relevante toepassingsdomeinen: 
1. Vitaal platteland en economie 
2. Energie 
3. Mobiliteit 

1 . Vitaal platteland en economie 
Het toepassingsdomein vitaal platteland (economie, zorg, wonen en welzijn) ondersteunt de 
gemeenschappelijke toepassing van plaats- en tijdonafhankelijke zorg- en comfort 
(ICT)diensten, in o.a. woningen en wooncomplexen. Denk hierbij aan ICT-systemen die de 
krimp en de terugloop in faciliteiten proberen te ondervangen. Zo zijn er verschillende 
experimenten met virtuele dienstverleningsbalies waarbij burgers gebruik maken van een deel 
van de verdwenen faciliteiten zoals dienstverlening van overheden, banken, jeugdzorg, 
etcetera. De burgers van Overijssel blijven hierdoor gezond en zelf regisserend. De toekomst in 
dit toepassingsdomein is feitelijk een voortzetting en uitbreiding van domotica (automatisering 
in woningen) met ICT-dienstverlening en (cliënt)regie op afstand. Daarbinnen staat het 
stimuleren van zelfredzaamheid van burgers en de inzet van slimme en kostenbesparende 
ICT-technologie centraal. Ook het behoud en de aantrekkingskracht van economische dragers 
door toegang van nieuwe diensten op glasvezelnetwerken is belangrijk. Voorbeelden zijn het 
project SenseWell waar door beeldverbindingen en intelligente software in stallen snel 
dierziekten kunnen worden gesignaleerd, of de nieuwe dierenkliniek in Den Ham die MRI scans 
via glasvezel kan verzenden. 

2. Energie 
Doelstelling in het toepassingsdomein Energie is dat er zo verantwoord mogelijk met energie 
wordt omgegaan. We hebben als provincie de ambitie het aandeel nieuwe energie in 2020 te 
verhogen naar 20%. We stellen ons tot doel energiebesparing te realiseren wat leidt tot 
energiezekerheid en een mindere afhankelijkheid van fossiele brandstof. Onder andere met 
het programma Nieuwe Energie voorziet de provincie in de realisatie van deze ambitie en 
doelen. We zetten daarbij in op energiebesparing bij woningen en bedrijven, 
energieopwekking en de verbetering van de energie-infrastructuur (o.a. door het verbinden 
van energieproducenten aan afnemers). De complexiteit in energievoorziening en net-
infrastructuur neemt steeds verder toe. Ook leiden technologische ontwikkelingen en 
verduurzaming tot meer decentrale elektriciteitsproductie en opslag. Een ICT-dienst zoals 
Smart Grid kan bijvoorbeeld gebruikt worden om vraag en aanbod van energie beter op elkaar 
af te stemmen. Infrastructuurpartijen zoals Enexis, Alliander en Stedin zien glasvezel als 
belangrijkste optie voor het aansturen van elektriciteitsnetten vanwege de betrouwbaarheid, 
zekerheid en snelheid van de verbinding. De toegang is vanwege technische en strategische, 
complexiteit niet vanzelfsprekend waardoor de toepassing van nieuwe technieken stagneert. 
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3. Mobiliteit 
Breedbanddiensten kunnen oplossingen beiden voor vraagstukken over de bereikbaarheid van 
steden en de mobiliteit van burgers. De doelstelling binnen het toepassingsdomein Mobiliteit is 
het realiseren van een goede bereikbaarheid. De provincie focust zich daarbij op het verbinden 
van steden, woon- en werklocaties, culturele en recreatieve voorzieningen en landelijk gebied 
in Overijssel. ICT-diensten kunnen zorgen voor een betere (digitale) bereikbaarheid en hebben 
een verminderde druk op mobiliteit als gevolg. Denk daarbij aan de digitalisering van de 
bediening van bruggen, sluizen en andere beweegbare objecten in Overijssel, maar ook de 
toepassing van regionale bedien- en verkeerscentrale's en verkeersmanagementsystemen zijn 
de toekomst. Bijvoorbeeld in de regio Zwolle waar rijks, provinciale en gemeentelijke 
weginfrastructuur bij elkaar komt kan een integrale aanpak van netwerkmanagement 
ondersteund door goede breedbandverbindingen een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid. 
Ook voor havens worden al diverse ICT-diensten ontwikkeld, zoals management- en 
betaalsystemen voor ligplaatsen, afvalcontainers en watertappunten. De toegang tot 
betrouwbare en snelle breedbandverbindingen ook op afgelegen plaatsen kan de toepassing 
van deze innovaties versnellen. 

Aanpak 
We willen door middel van leningen en subsidies ondersteuning bieden aan ontwikkelingen in 
de markt en uitgaan van initiatieven in de voornoemde drie sectoren die gericht zijn op de 
grootschalige toepassing van breedband. Het gaat overigens niet alleen om innovatie, maar 
ook om opschaling van de toepassing van standaard diensten, het optimaliseren van 
processen in de keten van diensten en het maken van afspraken over de toegang van diensten 
tot breedbandnetwerken. Voor dat laatste aspect is de beschikbaarheid van onafhankelijke 
operators belangrijk. Het meefinancieren van een of meerdere (voorbeeld-)projecten voor het 
plaatsen van actieve apparatuur op de breedbandnetwerken door op maatschappelijke 
diensten gerichte actieve operators en digitale markplaatsen ondersteunt de toegankelijkheid 
van de breedbandnetwerken. 

Bij de ondersteuning van gemeenten (zie par 7.2) gaan wij na of wij gemeenten kunnen 
helpen bij het realiseren en opschalen van breedbandtoepassingen op gemeentelijk en 
regionaal niveau. In onze provincie zijn verschillende partijen betrokken bij de ontwikkeling 
van breedband en de toepassing daarvan en waarmee kan worden samengewerkt zoals 
gemeenten, waterschappen, Zwolle Kampen Netwerkstad (regio Zwolle/IJssel-Vecht), Regio 
Twente, Stichting Breedband Twente, Stedendriehoek, NDIX, Oost N.V. en Novay (voormalige 
Telematica Instituut) en instellingen en bedrijven die actief zijn in de genoemde 
maatschappelijke domeinen. 

6.4 Prestaties 

Samenvattend willen wij de volgende prestaties als uitgangspunt nemen voor het uit te 
werken Investeringsbesluit: 

een goede breedbandoplossing voor de bewoners (ca. 38.000 adressen) en 2000 bedrijven 
in het buitengebied van de provincie Overijssel. Dit uitgezonderd de 2% slechtst 
bereikbare locaties. Voor deze kleine groep locaties wordt verkend of een draadloze 
oplossing kan worden gerealiseerd; 
de aansluiting op een open breedbandnetwerk door netwerkbedrijven en coöperaties van 
150 bedrijventerreinen waar de komende jaren geen beschikbaarheid over snel breedband 
ontstaat; 
de aanleg van glasvezel in de stedelijke gebieden is met faciliterende maatregelen 
versneld en aan het eind van het project afgerond; 
er is een kennisplatform opgezet dat gemeentes en bedrijvenverenigingen ondersteunt bij 
onderhandelingen met marktpartijen en bij de opzet van campagnes gericht op 
vraagbundeling. Het platform bevordert standaardisatie en kwaliteitsborging; 
door de initiatieven van gemeenten en andere overheden voor diensten op 
maatschappelijke gebieden als zorg, onderwijs, platteland, economie, energie en mobiliteit 
is de openheid op het net verbeterd. Op alle nieuwe netwerken is minimaal één 
onafhankelijke operator of digitale marktplaats die deze diensten levert actief. 

Een doelenboom van de aangegeven opgaven, activiteiten en prestaties (uit 
kerntakenbegroting met uitwerking voor dit project) is opgenomen in bijlage IV. 

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 1 7 



7. Organisatorische voorwaarden en financiering 

Tegelijkertijd met de voorbereiding van een Investeringsbesluit wordt in nauwe afstemming 
met maatschappelijke partners als gemeenten en netwerkbedrijven een implementatieplan 
opgesteld. Hierin staat de uitwerking van de organisatorische en coördinatievoorzieningen 
voor de besturing en de uitvoering van het besluit. Op dit moment kunnen de volgende kaders 
worden voorgelegd. 

7.1 Organisatie van de aanpak 

Consumenten en bedrijven in het buitengebied 
De uitdaging hier is een optimum te vinden tussen de gewenste schaalgrootte en de lokale 
cohesie die voorwaarde is voor een hoog deelname percentage. Vertrekpunt is dat gewerkt 
wordt met een standaard aanpak, geborgd vanuit het onderdeel kennisontwikkeling. 

Op basis van een uitvraag waarbij de doelstellingen van de provincie - dekkend, open, 
toekomstvast - de uitgangspunten zijn, worden bij voorkeur door samenwerkende gemeenten 
projecten geïnitieerd en wordt overheidsfinanciering ingezet. Naar verwachting gaat het 
daarbij met name om twee figuren: 

financieringscoöperaties, waarbij het eigendom van het netwerk in handen is van 
(een) commerciële partij(en); 
netwerkcoöperaties, waarbij het eigendom van het netwerk in handen is van de leden. 

In beide gevallen vormt een goede en efficiënt werkende uitvoeringsorganisatie van het lokale 
proces een essentieel element van het behalen van de doelen. Het slagen van 
breedbandinitiatieven staat of valt met het lokale draagvlak. 
Gemeenten zijn eerstverantwoordelijk voor het initiëren en begeleiden van initiatieven van 
bewonerscoöperaties en netwerkbedrijven. Maar voor een efficiënte aanpak is het wenselijk 
dat er op regionaal of provinciaal niveau ondersteuning wordt geboden aan coöperaties die 
kan bestaan uit het leveren van expertise en het eventueel organiseren van een gezamenlijke 
financieel -administratieve uitvoering. Een provinciale rol bij de bovenlokale afstemming van 
de aanleg van nieuwe netwerken wordt zowel door gemeenten als netwerkbedrijven 
voorgesteld. 

Bedrijventerreinen 
De realisatie van infrastructuur op bedrijventerreinen kan ook op gemeentelijk niveau worden 
opgezet. Op de bedrijventerreinen is het parkmanagement of de ondernemersvereniging een 
belangrijke gesprekspartner bij de realisatie van infrastructuur. 
Afhankelijk van de vraag of de infrastructuur wordt gerealiseerd in samenwerking met een 
commerciële partij of ondergebracht wordt in een lokale coöperatie moet afstemming met 
commerciële partijen plaatsvinden. De ondernemers- of parkmanagementorganisatie zal altijd 
een hoofdrol spelen bij het bereiken van de noodzakelijke deelname. De activiteiten zullen 
bestaan uit: 

communicatie met marktpartijen of het ondersteunen van initiatieven van 
bedrijvenverenigingen; 
borgen en beoordelen van plannen; 
financiële controle. 

De financiële controle wordt ondergebracht binnen het provinciaal apparaat. Voor de overige 
activiteiten kan uitbesteding worden overwogen. 

Procesondersteuning 
Voor de gewenste ondersteuning van gemeenten en coöperaties vanuit de provincie is de inzet 
van een klein, vast team noodzakelijk. De overige activiteiten worden in overleg met de 
betreffende gemeente lokaal georganiseerd en in principe uitbesteed. Voor een efficiënte 
ontsluiting en delen van kennis zal een kennisplatform worden ingericht waarvoor 
samenwerking wordt gezocht met Stedenlink. 
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7.2 Financiële consequenties 

Het project Breedband maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma Kracht van 
Overijssel. Bij de Perspectiefnota 2012 is het Project Breedband opgenomen als PM-post. In 
het Statenvoorstel van de Kerntakenbegroting 2012 (PS/2011/679) is een indicatie gegeven 
van de benodigde middelen. Voor Breedband is deze indicatie € 60 miljoen tot € 80 miljoen. 

In het kader van dit voorstel dat het karakter heeft van een richtinggevende beleidsnota wordt 
geen uitgewerkte financiële inspanning voorgelegd. Om toch een beeld te geven van de 
financiële effecten van de aangedragen oplossingsrichting is in overleg met verschillende 
betrokken partijen nader onderzoek gedaan naar de omvang van de benodigde middelen. Een 
globale kostenraming is opgenomen in bijlage V. 

Een financiële inspanning van de provincie kan in ieder geval bestaan uit een deel 
aansluitsubsidies en een deel achtergestelde leningen of garanties. Een aanpak die leidt tot 
100% revolverende inzet van middelen is gelet op de hoogte van de onrendabele top in de 
buitengebieden en op bedrijventerrein niet realistisch. 

Zoals uit tabel 1 in bijlage V blijkt, leidt een publieke investeringsbijdrage ook tot private 
investering en substantiële bijdragen van particuliere en private eindgebruikers. Hiermee 
ontstaat voor het infrastructuurdeel van de opgave een totale investeringsomvang van ca. 
€140 miljoen en een multiplier van 3-4 op de overheidsinvestering. 
De investeringen in projecten voor de (door-)ontwikkeling van operators en toepassing van 
breedbanddiensten zijn hier buiten beschouwing gelaten. Op dit moment is onvoldoende te 
kwantificeren hoe hoog de private investeringen zullen zijn bij een dergelijke publieke 
investering. 

Begrotingswijziging Voorbereidingskosten 
Tegelijkertijd met het opstellen van het Investeringsbesluit worden, zonder onomkeerbare 
stappen te nemen, voorbereidingen getroffen voor de implementatiefase. Hieronder wordt in 
ieder geval ook begrepen het voorbereiden van een project- en implementatieplan en het 
leggen van contacten met de EU om tot een regeling te komen die voldoet aan de 
staatssteunkaders. Voor deze werkzaamheden vragen wij Provinciale Staten vanuit de 
Algemene Dekkingsreserve voor voorbereidingskosten een bedrag van € 100.000 naar de 
algemene Reserve Kracht van Overijssel over te hevelen en vervolgens dit bedrag vanuit de 
algemene Reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van 
Overijssel over te hevelen, conform bijgevoegde begrotingswijziging. 

8. Risico's en kosten-batenafweging 

8.1 Risico's 

Bij de uitvoering van de breedbandambities wordt een aantal risico's onderkend. De 
belangrijkste risico's zijn: 

1. Operationele risico's: de betrokken partijen zoals gemeenten, netwerkbedrijven, 
dienstenleveranciers en uiteraard de toekomstige particuliere en private gebruikers van het 
netwerk moeten elkaar vinden om tot realisatie van de doelstelling te komen. Bij 
onvoldoende belangstelling komen projecten niet van de grond. 

2. Financiële risico's: Het benodigde instrumentarium bestaat voor een belangrijk deel uit 
financiële ondersteuning in de vorm van leningen en subsidies. Het is van belang de 
projectuitvoering zo te organiseren dat de bedragen voor subsidies en leningen uitsluitend 
beschikbaar worden gesteld indien daadwerkelijk netwerkuitrol plaatsvindt. 

3. Juridische risico's: complicaties rond staatssteun en mededinging kunnen tot vertraging 
leiden. Een eventuele cofinancieringsregeling moet met de Europese Commissie afgestemd. 
Wij willen bevorderen dat staatssteunaanvragen zoveel mogelijk gebundeld worden 
ingediend, dan wel een algemene toestemming voor onze bijdrage wordt verkregen. 

In het Investeringsbesluit kunnen de risico's verder worden uitgewerkt. 
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8.2 Baten 

In opdracM van de provincie heeft Dialogic in haar advies een beknopte kosten-batenafweging 
gemaakt voor de hiervoor beschreven aanpak. De belangrijkste baten zijn: 

1. positieve netwerkexternaliteiten (waardtoename van het netwerk door groei 
gebruikers en toepassingen) 

2. voordelen van integrale provinciebrede dienstverlening 
3. baten van sectorspecifieke diensten (zorg, onderwijs, veiligheid, etc.) 
4. provinciemarketing (vestigingscondities, reputatie); 
5. werkgelegenheidseffecten; 
6. vermindering congestie en milieubelasting; 
7. leefbaarheid en revitalisering platteland; 
8. efficiency voordelen voor bedrijven en instellingen. 

En meer concreet kunnen de volgende baten worden aangegeven: 
- de verglazing van circa 38.000 huishoudens en 2.000 bedrijven in buitengebied evenals 

circa 3.000 bedrijven op bedrijventerreinen leidt tot een totale investeringsomvang van ca. 
€140 miljoen. Een deel van die private investeringen zal bij in de Provincie gevestigde 
bedrijven (bijvoorbeeld aannemers) terecht komen, met mogelijk positieve effecten op de 
werkgelegenheid; 

- naast directe uitgaven aan de uitrol van netwerk en ondersteuning van diensten worden 
middelen gereserveerd voor leningen aan bedrijven die zich richten op innovaties voor de 
toepassing van breedband en toegang daarop van nieuwe of bestaande diensten. Dit kan 
een belangrijke impuls van de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid tot gevolg hebben; 

- meer indirecte impact van de investeringsstrategie is op dit moment en zonder 
verdergaand onderzoek niet kwantitatief vast te stellen. De verwachting is dat indirecte 
opbrengsten van de publieke financiële bijdrage op middellang en lange termijn 
substantieel kunnen zijn. Concreet zijn die te verwachten op het gebied van zorg, 
onderwijs, veiligheid en verdere (maatschappelijke) dienstenontwikkeling. 

Voorstel 
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I 
verwoord. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

voorzitter, 

secretaris, 
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Bijlage I : Ontwerpbesluit nr. PS/2012/444 

Provinciale Staten van Overijssel, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 5 juni 2012 - kenmerk 2012/0146724 

overwegende dat: 
- Er zijn kaders gesteld voor de uitrol van breedband in het Hoofdlijnenakkoord, in het besluit 
inzake de verkenning en pilots voor een provinciedekkend uitrol van open en toekomstvast 
breedband in 2010, en het Regionaal Economisch Beleid; 
- Provinciale Staten van mening zijn dat Overijssel nu al een belangrijke positie inneemt op 
het gebied van innovatie en kenniseconomie en deze waar mogelijk moet versterken om 
relatief sterker uit de economische crisis te komen en dat een provinciedekkende toegang tot 
breedband internetverbindingen voor het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een 
belangrijke impuls zal betekenen; 
- in de 'Kracht van Overijssel' goede internetvoorzieningen zoals breedband/glasvezel als een 
belangrijke vestigingsplaatsfactor wordt gezien. Dat dit niet alleen economisch van belang is 
maar ook de leefbaarheid vergroot; 
- het onrendabele buitengebied alleen met financiële steun van de overheid van snel 
breedband wordt voorzien; 
- de commerciële partijen zich in de huidige fase op de consument in middelgrote en kleine 
kernen richten; 
- zonder initiatieven van de overheid (faciliterende rol) de grotere steden pas in een latere 
fase door de markt van nieuwe infrastructuur worden voorzien; 
- een rol van de overheid noodzakelijk is om de komende jaren een glasvezelnetwerk te 
realiseren op een groot deel van de bedrijventerreinen; 
- de inzet van verschillende stimulerende en faciliterende instrumenten noodzakelijk is om de 
ambitie te realiseren; 
- openheid zal moeten ontstaan door de vraag naar open verbindingen vanuit 
breedbandtoeppasingen en concurrentie op netwerkniveau; 
- het juridisch kader in hoge mate bepaalt welke instrumenten de overheid waar in kan zetten; 
- de telecomwereld sterk in beweging is en er veel technische innovaties zijn te verwachten de 
komende jaren; 

besluiten: 

1. in aanvulling op de eerder gestelde kaders, in te stemmen met de uitwerkingsrichting van 
het Project Breedband (investeringsprestatie 5.1.4) bestaande uit: 

het versnellen van de aanleg van een provinciedekkend, open en toekomstvaste snelle 
breedbandinfrastructuur in gebieden (buitengebieden en bedrijventerreinen) waar 
marktpartijen geen snelle breedbandnetwerken aanleggen; en het 
stimuleren van de toepassing van breedband door maatschappelijk relevante 
diensten. 

2. Gedeputeerde Staten opdracht te geven tot uitwerking van de onder 1. aangegeven 
richting in het najaar van 2012 in een Investeringsbesluit Breedband (investeringsprestatie 
5.1.4) waarin de volgende prestaties zijn opgenomen: 

Investeren door het beschikbaar stellen van leningen en subsidies voor de aansluiting 
van 38.000 particuliere adressen en 2000 zakelijke adressen in de buitengebieden en 
de aansluiting van 150 bedrijventerreinen op snelle breedbandnetwerken; 
Ondersteuning van gemeenten en coöperaties met kennis, expertise en capaciteit voor 
het initiëren van breedbandprojecten, bovenlokale afstemming en vraagbundeling; 
Stimuleren van de ontwikkeling van diensten, maatschappelijke operators en digitale 
marktplaatsen als onderdeel van het streven naar open netwerken en het toepassen 
daarvan in verschillende maatschappelijke sectoren in het bijzonder op het gebied van 
platteland en economie, energie en mobiliteit; 
Waar nodig financiële ondersteuning te verlenen in de vorm van leningen en 
subsidies. 
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voor voorbereidingskosten van het Investeringsbesluit een bedrag van € 100.000 vanuit de 
Algemene Dekkingsreserve naar de algemene Reserve Kracht van Overijssel over te 
heveleó. en vervolgens dit bedrag vanuit de algemene Reserve Kracht van Overijssel naar 
de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel over te hevelen, conform 
bijgevoegde begrotingswijziging. 

Zwolle, 

Provinciale Staten voornoemd, 

voorzitter, 

griffier, 

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 2 2 



Bijlage I I : Conclusies in het Ambitiedocument 2010 

1. Marktpartijen 
De provincie Overijssel is van mening dat marktpartijen een leidende rol spelen bij het 
realiseren van een hoogwaardig, provinciedekkend, open en toekomstvast 
communicatienetwerk. De inzet van de provincie is er op gericht de marktpartijen te 
verleiden te investeren in de geformuleerde ambitie. 
In het Ambitiedocument is op basis van gesprekken met marktpartijen geconstateerd dat: 
1.1 De kabelbedrijven de rol van de overheid vooral zien in het mogelijk maken van 

aansluitingen in de voor hen onrendabele gebieden en op het gebied van 
diensteninnovatie. 

1.2 De ambitie van een open, toekomstvast en provinciedekkend breedbandnetwerk 
alleen is te realiseren wanneer er gebruik wordt gemaakt van nieuwe innovatieve 
methoden van aanleggen en een andere dan de gebruikelijke marktbenadering. 
Tenzij de provincie bereid is de onrendabele aansluitingen te subsidiëren. 

2. Rekenvoorbeelden 
Voor Zwolle (stedelijke gemeente), Steenwijkerland (plattelandsgemeente) en Cogas zijn 
rekenvoorbeelden gemaakt. Centraal stond de vraag: Welke investeringen zijn nodig om 
alle adressen binnen de grens van de kavelindeling te voorzien van glasvezel tot in de 
meterkast? Met de onderbouwing van de rekenvoorbeelden is tevens de aansluiting 
gezocht met juridische aspecten en deelnemingenbeleid. 
Naar aanleiding van de rekenvoorbeelden zijn de volgende conclusies getrokken: 
2.1 Een mix van rendabele en onrendabele gebieden leidt niet tot een voor de markt 

valide businesscase waarmee een 100% dekkend breedbandnetwerk wordt 
gerealiseerd. Dit betekent dat het model waarin de provincie middels een 
Netwerkinvesteringsmaatschappij investeert in het breedbandnetwerk niet leidt tot 
het gewenste resultaat. Hierbij uitgaande van gangbare bedrijfsmodellen en 
uitgangspunten. 

2.2 Circa 66.000 adressen zijn volgens gangbare bedrijfsmodellen en uitgangspunten en 
volgens het concept Fiber to the home vanuit financieel oogpunt niet te ontsluiten. 
Om te komen tot een 100% dekkend breedbandnetwerk zal gekeken moeten 
worden naar innovatieve bedrijfsmodellen. Waarbij de overheid haar rol als 
launching costumer kan vervullen. Indien nodig zal naar alternatieve technieken van 
ontsluiting moeten worden gekeken, zoals Wireless Broadband Acces. 

2.3 In het stedelijke gebied is een voor de markt valide kavel te maken waarmee een 
100% dekkend breedbandnetwerk wordt gerealiseerd. Het is niet zeker of de markt 
zelfstandig onrendabele adressen gaat aansluiten. Het rekenvoorbeeld van Zwolle 
illustreert dat een mix van een relatief klein aantal onrendabele aansluitingen met 
rendabele aansluiting leidt tot een marktconforme kavel. De vraag is echter hoe de 
markt verleidt kan worden om deze aansluitingen te realiseren. 

3. Governance 
Duidelijk is dat rondom de governance structuur in dit stadium van het project nog een en 
ander onduidelijk is. Dit heeft ermee te maken dat de provinciale rol en de wijze van 
invulling nog niet volledig is uitgekristalliseerd. Op basis van bovenstaande zijn in ieder 
geval de volgende conclusies te trekken: 
3.1 Als het gaat om de oprichting van een netwerkinvesteringsmaatschappij Overijssel 

dan heeft een privaatrechtelijke vorm de voorkeur. 
3.2 Bij de (eventuele) uitwerking van de organisatievorm is het van belang goede 

sturingsmogelijkheden te creëren met het oog op het bereiken van 
maatschappelijke doelen en effecten. 

Bron: Ambitiedocument oktober 2010 
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Bijlage I I I : Resultaten van de pilots 

Steenwijkerland 
De pilot Steenwijkerland is gericht op het verkennen van de mogelijkheden om een netwerk in 
het buitengebied te realiseren door middel van een coöperatieve aanpak. Hiervoor is na een 
uitgebreide analyse van de technische, juridische en financiële en communicatie-aspecten een 
business case uitgewerkt. Vervolgens is met geïnteresseerde commerciële netwerkpartijen 
(Reggefiber, Ziggo) verkend, welke alternatieven zij zien voor een coöperatieve aanpak. 
De belangrijkste resultaten uit de pilot Steenwijkerland: 

• Alle partijen (ook de kabelexploitant Ziggo.) geven aan dat glasvezel bij nieuwe aanleg in 
het buitengebied de meest toekomstvaste techniek is. Mobiel internet is voor een beperkt 
aantal adressen een noodzakelijke, maar zeker niet optimale terugvaloptie voor 'licht 
breedband gebruik'. 

• Commerciële partijen blijken niet bereid zelfstandig in het buitengebied netwerk te 
realiseren. Zij stellen een bijdrage van de overheid en de afnemers als voorwaarde. In het 
buitengebied is dan ook sprake van marktfalen, in die zin dat marktpartijen naar 
verwachting voor langere tijd geen snel breedband aanleggen ('wit' gebied volgens 
Europese staatssteunrichtsnoeren). 

• De omvang van dit gebied verschilt voor elk van de commerciële partijen. Ziggo geeft aan 
dat zij in een deel van het buitengebied al netwerk beschikbaar heeft, waarop zij ook nog 
meer woningen kunnen aansluiten. Voor dit deel van het gebied kunnen de mogelijkheden 
voor overheidsinterventie met het oog op onrechtmatige marktbeïnvloeding beperkt zijn. 

• De eerdere raming van een investering van € 8000 per adres (ambitiedocument) is 
bijgesteld naar ca. € 3.000. Deze investeringshoogte wordt door alle partijen als reëel 
verondersteld. Commerciële partijen blijken bereid zelf circa € 1.000 per adres te 
investeren. Resteert een onrendabele top van circa € 2.000. 

• In het coöperatief model is een financiële uitwerking opgenomen voor een rendabele 
exploitatie in een coöperatieve opzet, uitgaande van een financiële bijdrage van de 
overheid. Onderscheid wordt gemaakt in: 
- een netwerkcoöperatie waarbij de coöperatie eigenaar is van het netwerk en deze aan 

commerciële partijen verhuurt, en 
- een financieringscoöperatie, waarbij een commerciële partij eigenaar is en de 

coöperatie zorgt voor vraagbundeling en de financiële administratieve afhandeling van 
de lening ter voorziening in de afnemersbijdrage. 

• Open condities op het netwerk blijven in het geval van een financieringscoöperatie bij de 
geïnteresseerde commerciële partijen een lastig punt. 

Gezien deze conclusies wil Steenwijkerland in de nu komende fase een formele uitvraag doen 
en op grond daarvan verder onderhandelen met commerciële partijen, maar ook 
voorbereidingen treffen voor een coöperatieve aanpak, omdat alleen dan de gewenste situatie 
volledig haalbaar lijkt. 

Zwolle 
De pilot Zwolle is vooral gericht op het verkennen van de mogelijkheden om de breedband 
ontwikkeling te versnellen door samenwerking en/of participatie met commerciële partijen. 
Aan een groot aantal partijen is een Request for Information (RFI) toegestuurd, waarin onder 
meer verzocht is te komen met voorstellen voor de aanleg van NGA-netwerken. De 
belangrijkste conclusies: 

• Snelle aanleg van glasvezel is in een grootstedelijke omgeving als Zwolle niet op korte 
termijn te verwachten zonder stimulans van de overheid. Zonder een actieve rol moet er 
rekening mee worden gehouden dat commerciële partijen de komende jaren niet op grote 
schaal in breedband in de stad investeren. De kleinere kernen zijn interessanter in 
verband met infrastructurele aspecten en concurrentie. Op langere termijn is de 
verwachting dat ook de steden worden voorzien van glasvezel. 

• Commerciële partijen zijn niet geïnteresseerd in een risicodragende participatie van de 
overheid. De marktpartijen houden vast aan volledige zeggenschap over het netwerk. 

• Verevening van de extra kosten in het buitengebied van Zwolle (onrendabel) door de 
aansluitingen in de stad (rendabel) is uit prijsconcurrentie oogpunt niet mogelijk. 
Commerciële partijen leggen alleen aan in het buitengebied wanneer de overheid de 
onrendabele top financiert (zie hierboven bij Steenwijkerland). In dat geval kunnen wel 
afspraken worden gemaakt over versnelde aanleg in de binnenstad. 

• Staatssteunregels en concurrentieverhoudingen verhinderen een financieel 
stimuleringsinstrumentarium, behalve in het deel van het buitengebied waar geen coax 
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beschikbaar is. Alle commerciële partijen bevestigen echter het belang van een 
faciliterende rol van de overheid. De gemeente heeft mogelijkheden om glasvezelaanleg te 
versnellen door vraagbundeling bij particulieren, instellingen (bv scholen) en bedrijven, 
faciliteren via gunstige voorwaarden van leges, precario en degeneratiekosten. Daarnaast 
kan door het stimuleren van dienstenontwikkeling de vraag naar open netwerken worden 
bevorderd. 

• Inzicht in het bestaande aanbod in Zwolle, waarbij met name in het buitengebied en op 
een deel van de bedrijventerreinen beperkingen aanwezig zijn. Zonder investeringen in 
glasvezel verschraalt het aanbod op middellange termijn en blijft de glaspenetratie in 
Zwolle laag. 

Cogas 
De pilot die met Cogas Kabel wordt uitgevoerd richt zich niet op aanleg van een netwerk, maar 
onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een open platform op het netwerk, dat 
alle gewenste diensten en functies ondersteunt. Hierbij gaat het om de technische uitwerking, 
maar ook om nieuwe commerciële modellen voor de exploitatie van het netwerk. 
Op het gebied van diensten zijn verkenningen uitgevoerd naar gewenste toepassingen. 
Aan de pilot is deelgenomen door Novay, NDIX en de Universiteit Twente. 

Voorlopige resultaten 
De technische uitwerking van het platform, waarbij rekening is gehouden met de 
toekomstige integratie van functies op pc, tv en smartphone. 
Realisatie van een glasvezelnetwerk met een capaciteit van 1 Gb naar alle adressen die 
aan de proef deelnemen. 
Verkenning van commerciële modellen voor maatschappelijk relevante diensten naast het 
bestaande telecom aanbod. 
Inventarisatie eerste diensten. 
Cogas heeft in de loop van de pilot besloten zich te concentreren op haar rol als 
leverancier van open infrastructuur en zal afzien van het leveren van diensten, omdat zij 
dit niet verenigbaar acht met de uitgangspunten voor een open netwerk. Cogas investeert 
zelf in een interactieve operator op het netwerk om nieuwe diensten maximaal te 
faciliteren en biedt daarnaast ruimte aan derden-operators op haar netwerk. 

• Door de verglazingambities in de kernen is Cogas in een felle concurrentiestrijd geraakt 
met Reggefiber die in de kernen van het Cogas gebied ook glasvezel aanlegt. 

• Cogas heeft zonder overheidbijdrage geen concrete plannen voor verglazing buiten haar 
huidige verzorgingsgebied (kernen en directe omgeving). 

Relevante cases in Nederland 
Naast de ervaringen uit de pilots is gekeken naar andere voorbeelden in Nederland, met name 
in het buitengebied en ten aanzien van openheid. Op de eerste plaats willen we opmerken dat 
er, bijvoorbeeld voor de aanpak van het buitengebied, weinig relevante cases zijn. Een aantal 
projecten wordt in een pilotfase voorbereid. Feitelijk is het wachten op een eerste concreet 
project. 

Buitengebied 
Een van de eerste voorbeelden met een focus op het buitengebied is het project in de 
gemeenten Bronckhorst en Berkelland. Hier is door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) 
onderzoek gedaan naar aanleg in het buitengebied en mogelijkheden om de kosten per 
aansluiting te verlagen. De medewerkers van de HAN die bij dit project waren betrokken, zijn 
bij de pilot Steenwijkerland ingeschakeld om op de opgedane kennis door te bouwen. Dit heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het verlagen van de investeringskosten en daarmee aan 
het verkleinen van het probleem in het buitengebied. Inmiddels wordt de haalbaarheid van 
aanleg naar 1500 woningen verder onderzocht in een pilot die is opgenomen in het breedband 
project van de provincie Gelderland. 

In Deventer zijn met de riolering van het buitengebied met beperkte middelen voorzieningen 
aangelegd waarmee een vergaande verglazing van het buitengebied mogelijk is gemaakt, 
deels door vaste aansluitingen, deels door het plaatsen van zendmasten voor mobiele 
toepassingen. 

Op veel plaatsen waar Reggefiber in een kern netwerk aanlegt, worden initiatieven ontwikkeld 
om ook het buitengebied te ontsluiten. Voorbeelden zijn Boekei, Heeze-Leende, Eersel, de 
partijen verenigd in het Breedband Manifest Brabant, Putten en recent Lonneker. Hierbij gaat 
het om projecten in samenwerking met Reggefiber, maar ook om initiatieven gericht op een 
zelfstandige coöperatie van bewoners. 
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Centrale vraag blijft steeds het oplossen van de onrendabele top in het buitengebied 
vergelekeft met de kernen. Indicaties in deze cases wijzen uit dat bewoners bereid zijn om te 
financieren, maar veel minder dan het vereiste bedrag. Het wachten is echter op de eerste 
realisatie. 

Operators 
Zoals we zien is de doelstelling van een open netwerk lastig te realiseren. De pilot met Cogas 
is gericht op het creëren van een onafhankelijke operator op het netwerk, een belangrijk 
middel om open voorwaarden te creëren. Belangrijkste doel hierbij is de randvoorwaarden op 
het netwerk beschikbaar te maken die een solide basis vormen voor alle nieuwe diensten. 
Het ontbreken van de noodzakelijke specificaties van de infrastructuur wordt gezien als een 
belangrijke hindernis voor het ontstaan van nieuwe diensten (bronnen: PWC, De draad 
opgepakt, maart 2010; TNO, Openheid van vaste IP-netwerken, februari 2011). Dit terwijl 
juist nieuwe, maatschappelijk relevante diensten, voor de overheid een belangrijke reden zijn 
om de ontwikkeling van breedband te stimuleren. 

Eind 2010 is op netwerk van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) een nieuwe 
onafhankelijke operator actief geworden: Glasoperator. Deze biedt inmiddels haar diensten 
aan op netwerk van OBR, maar ook op dat van Reggefiber. Volgens informatie van OBR is 
Glasoperator een belangrijke stimulans voor verbreding van het dienstenaanbod. 
Een soortgelijke ontwikkeling is recent gestart door de samenwerking tussen de 
woningstichting IJmere en operator Teleplaza in Amsterdam. 
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Bijlage IV: Doelenboom Regionale Economie/Project Breedband 

Doelen Activiteiten InvesterinasDrestaties 

Kerntaak 5 Regionale Economie 
Een vitale en zichzelf 
vernieuwende regionale 
economie, met een 
hoogwaardig vestigings- en 
ondernemersklimaat 

5.1.4 Uitwerking economische, 
strategische en financiële aspecten 
van de breedbanduitrol in Overijssel. 

Uitwerking 
Versnellen van de 
aanleg van een 
provinciedekkend, 
open en 
toekomstvast snelle 
breedbandinfrastruct 
uur in gebieden 
(buitengebieden en 
bedrijventerreinen) 
waar marktpartijen 
geen snelle 
breedbandnetwerken 
aanleggen 

Stimuleren van de 
toepassing van 
breedband door 
maatschappelijk 
relevante diensten 

Investeren in NGA 
netwerken door het 
beschikbaar stellen 
van leningen en 
subsidies in de 
aansluiting van 
adressen 

Ondersteuning van 
gemeenten en 
coöperaties met 
kennis, expertise en 
capaciteit voor het 
initiëren van 
breedbandprojecten 
en vraagbundeling 

Financiële 
ondersteuning te 
verlenen in de vorm 
van leningen en 
subsidies 

Stimuleren van de 
ontwikkeling van 
diensten als 
onderdeel van het 
streven naar open 
netwerken en het 
toepassen daarvan 
in verschillende 
maatschappelijke 
sectoren in het 
bijzonder op het 
gebied van 
platteland en 
economie, energie 
en mobiliteit. 

Financiële 
ondersteuning te 
verlenen in de vorm 
van leningen en 
subsidies 

- Aansluiten van 38.000 
particuliere adressen en 
2000 zakelijke adressen in 
de buitengebieden 

aansluiting van 150 
bedrijventerreinen op snelle 
breedbandnetwerken 

Minimaal 1 operator of 
digitale marktplaats verleent 
toegang tot het NGA voor 
maatschappelijke diensten 
op alle nieuw aan te leggen 
netwerken 

Minimaal 1 operator of 
digitale marktplaats verleent 
toegang tot het NGA voor 
maatschappelijke diensten 
op alle nieuw aan te leggen 
netwerken 

Toepassing van diensten op 
het gebied van Platteland en 
Economie, Energie en 
Mobiliteit 
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BIJLAGE V: Verkenning van de financiële consequenties van de 
oplossingsrichting 

De ontvangen voorstellen van marktpartijen en de doorrekening van het coöperatief model in 
Steenwijkerland is de basis geweest voor de ramingen in deze bijlage. Het gaat om verkenning 
van de minimaal noodzakelijke kosten. Het uitvoeren van projecten de komende jaren zal 
duidelijk maken of door bijdragen van derden (bv EU fondsen na 2014), kostenverlagingen, 
hogere deelnemerspercentages dan verwacht, of een gunstiger resultaat van inschrijvingen 
van marktpartijen, deze bedragen omlaag kunnen. 

1. Versnellen aanleg infrastructuur door de markt 

De middelen voor infrastructuur (aanleg en operationaliseren laag 1 en 2 
breedbandverbindingen) worden verdeeld over de volgende drie onderdelen: 

a. Buitengebied 
Bij de berekening van de noodzakelijke middelen voor de aanleg van infrastructuur in het 
buitengebied zijn verschillende modellen gehanteerd voor het financieren van het tekort dat 
ontstaat doordat de kosten van een aansluiting (€3.000) hoger zijn dan de investering die 
door marktpartijen rendabel wordt geacht (€1.000). 

Minimaal een derde van de investering wordt betaald door de commerciële investeerder. Er is 
rekening gehouden met een financiering van meer dan 50% door de afnemer, die bestaat uit 
een eenmalige betaling van €100 en €1.400 aan leningen. Als stimulering is een subsidie van 
€500 nodig. Indien de gemeente en/of EU een extra bijdrage levert (bijvoorbeeld €250) dan 
kan het potentiële deelnemerspercentage worden verhoogd waardoor snel breedband voor 
meer burgers beschikbaar komt. 
De leningen bestaan uit een lening op commerciële basis en een lening tegen gereduceerde 
rente, die samen voor de afnemer een extra maandlast veroorzaken van circa €15. Dit lijkt 
een maximum in relatie tot de totale kosten van de verbinding. 
Een klein aantal aansluitingen is zo afgelegen dat een vaste glasvezelaansluiting niet haalbaar 
is. Hiervoor kan een draadloos alternatief worden uitgewerkt, waarvan de investeringen naar 
verwachting ongeveer gelijk zijn. 

b. Bedrijventerreinen 
Voor de infrastructuur op bedrijventerreinen is uitgegaan van een gemiddelde investering van 
€4.000 (afstand op basis kavelgrootte kleiner terrein). Op basis van een hogere verwachte 
betalingsbereidheid van de afnemers wordt verwacht dat de overheid met een aansluitsubsidie 
van €500 aangevuld met een achtergestelde lening van circa €1.500 een deel van de 
ondernemers op deze terreinen glasvezelverbinding beschikbaar kunnen krijgen. 

d. Voorbeeldprojecten met maatschappelijke operators 
Onder het onderdeel infrastructuur moet verder rekening worden gehouden met 
ondersteuning in de financiering van een of meerdere (voorbeeld-)projecten met 
onafhankelijke maatschappelijke operators en/of digitale marktplaatsen om te komen tot 
toegankelijke (lees: open) netwerken. 

2. Toepassing van breedband door diensten 
Voor de in hoofdstuk 7.3 uitgewerkte actielijnen is een beperkte financiering in de vorm van in 
de vorm van subsidies en €1,5 miljoen aan leningen voor het ondersteunen van projecten die 
de toepassing van breedband door diensten in enkele maatschappelijke sectoren bevorderen. 

3. Procesondersteuning en kennis 
In totaal is het beslag voor het onderdeel procesondersteuning in de grootorde van €4 miljoen. 
Ten behoeve van adviesdiensten, ondersteuning gemeenten en coöperaties, ontwikkeling 
kennisfunctie, opstellen en uitvoering cofinancieringsregeling etc. 
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Dit leidt tot de volgende raming van de financiële consequenties van de aangegeven 
oplossingsrichting 

Midde len benod igd voor 

1. Versnellen aanleg Infrastructuur 

a. Buitengebied 

-leningen ad 3% 

-risicoreservering leningen 

-aansluitsubsidies 

c. Bedrijventerreinen 

-leningen ad 3% 

-risicoreservering leningen 

-aansluitsubsidies 

d. Projecten laag 2 operators 

-leningen ad 3 % 

-risicoreservering leningen 

2. Procesondersteuning en kennis 

-kosten procesondersteuning 

3. Toepassing breedbanddiensten 

-leningen ad 3% 

-risicoreservering leningen 

-subsidies 

totaal 

ach te rges te lde 

ien ing 

€ 27.000.000 

€4.500.000 

€ 2.500.000 

€ 1.500.000 

€ 35.500.000 

aans lu i t 

subs id ies , 

ove r i ge kos ten 

€ 20.500.000 

€ 1.500.000 

€4.000.000 

€ 2.000.000 

€ 28.000.000 

Tabel 1: Overzicht benodigde middelen 

Voor het totaal van de leningen zal daarnaast een bedrag 
gereserveerd (circa €5,5 miljoen) 

ter dekking van de risico's worden 
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Bijlage VI: overzicht budgettaire gevolgen van de 23
e
 wijziging van de Kerntakenbegroting 2012

Oplossingsrichting Project Breedband

(bedragen x € 1.000)

Volg-

Investerings-

prestatie I/S  Omschrijving 2012 2013 2014 2015

nummer Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

                                           

20 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.                                            

I - programmakosten (Algemene dekkingsreserve) 100           100                                         

I - programmakosten (Reserve Kracht van Overijssel) 100           100                                                      

5.1.4 I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) 100           100-                                         

                                           

                                           

200           200                                                                                                                  

LEGENDA

nr. kerntaak Lasten:  - = verlaging Baten: - = verlaging Saldo: - = financiële ruimte neemt af

1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer  + = verhoging + = verhoging + = financiële ruimte neemt toe

2 Milieu en Energie              

3 Inrichting landelijk gebied I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Kerntakenbegroting 2012, paragraaf 4.4.2

4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV

5 Regionale Economie

6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg

7 Kwaliteit Openbaar Bestuur

8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken

9 Gebiedsontwikkeling

geen kerntaak, wel gegroepeerd

20 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Beleids-

doel

Kern-

taak
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