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GS willen met u van gedachten wisselen over de provinciale inzet 
om de digitale bereikbaarheid in Gelderland te bevorderen. Kunt u de 
strategie die GS in de notitie uiteenzetten onderschrijven? 

  
  
Context Op 29 juni 2011 is motie 34 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar' 

aangenomen. Hierin verzoeken PS GS 'Een provinciaal uitvoeringsplan 
digitale bereikbaarheid op te stellen inclusief de noodzakelijke middelen 
en deze uiterlijk 1 maart 2012 aan Provinciale Staten voor te leggen'. In 
februari van dit jaar zijn Provinciale Staten via de Statennotitie 
Breedband (PS 2012-52) geïnformeerd over de wijze waarop wij 
uitvoering willen geven aan deze motie. In deze notitie wordt u nader 
geïnformeerd over de strategie die GS voorstaan. 
 
GS zien voor de provincie een actieve rol als het gaat om het stimuleren 
van de aanleg van breedband in die gebieden waar de markt de 
komende drie jaar geen initiatief zal nemen om een Next Generation 
Network aan te leggen. Hetzelfde geldt voor het stimuleren van de 
ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Naast een faciliterende rol 
past voor de realisatie van een netwerk in de `witte NGA gebieden' 
een investerende rol. De provincie kan dit echter niet alleen dragen, de 
inzet van anderen (overheden, telecompartijen, bedrijven en burgers) is 
daarbij noodzakelijk. Er zijn forse investeringen nodig die niet allemaal 
direct beschikbaar zijn. De urgentie om iets te willen doen aan dit 
vraagstuk is bij veel (markt)partijen niet hoog. Daarom is het voorstel om 
vooral de markt aan zet te laten zijn en dat de provincie daarbij 
faciliteert. Hierbij is nadrukkelijk ook steun van gemeenten vereist. 
Omdat het nu niet in te schatten is hoe groot de investeringsbereidheid 
in de markt, bij burgers en gemeenten is, en veel nog onduidelijk is, 
gaan GS uit van een bescheiden start. Dat geeft ook de mogelijkheid 
om de komende jaren ervaring op te doen. Afhankelijk van de ambitie in 
de markt of bij derden kan de provincie meeschakelen. GS gaan uit van 
een faciliterende, bescheiden investerende rol in de aanleg van 
breedband in de `witte NGA gebieden' en een faciliterende en financieel 
stimulerende rol in de dienstenontwikkeling 

  
  
Opmerkingen 
Griffie 

Bij de notitie behoren de volgende bijlagen, die u kunt terugvinden op 
het SIS onder PS2012-852: 

• Eindrapportage pilot Breedband Bronckhorst – Berkelland; 

• Eindrapportage van onderzoek naar glasvezel in Buren; 

• Eindrapportage pilot dienstenontwikkeling over Breedband CAI 
Harderwijk. 
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Openbare samen-
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Statennotitie Digitale Bereikbaarheid 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
Samenvatting:  
Op 29 juni 2011 is motie 34 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar' aangenomen.  
Hierin verzoeken PS GS 'Een provinciaal uitvoeringsplan digitale bereikbaarheid op te stellen 
inclusief de noodzakelijke middelen en deze uiterlijk 1 maart 2012 aan Provinciale Staten voor te 
leggen'. In februari van dit jaar zijn Provinciale Staten via de Statennotitie Breedband (PS 2012-
52) geïnformeerd over de wijze waarop wij uitvoering willen geven aan deze motie.  
In deze statennotitie is voorgesteld om via een aantal pilots antwoord op de volgende vraag te 
krijgen: `Welke stimulerende rol van de provincie is nodig om de markt/derden te bewegen om 
maatschappelijke breedbanddiensten te ontwikkelen en breedband aan te leggen in de 
onrendabele gebieden?'. 
In voorliggende statennotitie willen we met u van gedachten wisselen over onze provinciale inzet 
om de digitale bereikbaarheid in Gelderland te bevorderen. 
 
Digitale bereikbaarheid is voor de inwoners en bedrijven van Gelderland van groot belang, de 
behoefte hieraan neemt jaarlijks sterk toe. In het grootste deel van Gelderland is dat door de 
aanwezige HFC (coax)- en glasvezelnetwerken van een voldoende niveau. Echter circa 9% van 
de huishoudens in Gelderland zal tussen nu en 3 jaar geen toekomstvast breedbandnetwerk 
(Next Generation Access Networks, NGA)  tot zijn beschikking krijgen, indien deze aanleg 
volledig aan de markt wordt overgelaten. Dit kan in de nabije toekomst leiden tot een digitale 
tweedeling.  
Ook een groot aantal bedrijventerreinen zal, zonder overheidsingrijpen, verstoken blijven van 
NGA-netwerken. 
Daarnaast blijft de ontwikkeling van digitale dienstenverlening achter. Om dit te versnellen is 
betrokkenheid van de overheid gewenst.  
  
De uitgevoerde pilots, het raadplegen van deskundigen, de gesprekken met marktpartijen en de 
ervaringen van andere provincies hebben de nodige inzichten verschaft voor de keuze voor de 
provinciale rol ten aanzien van breedbandinfrastructuur- en diensten.  
Wij zien voor de provincie een actieve rol als het gaat om het stimuleren van de aanleg van 
breedband in die gebieden waar de markt de komende drie jaar geen initiatief zal nemen om een 
Next Generation Network aan te leggen. Hetzelfde geldt voor het stimuleren van de ontwikkeling 
van de digitale dienstverlening.  
Naast een faciliterende rol past voor de realisatie van een netwerk in de `witte NGA gebieden' 
een investerende rol. De provincie kan dit echter niet alleen dragen, de inzet van anderen 
(overheden, telecompartijen, bedrijven en burgers) is daarbij noodzakelijk. Er zijn forse 
investeringen nodig die niet allemaal direct beschikbaar zijn. De urgentie om iets te willen doen 
aan dit vraagstuk is bij veel (markt)partijen niet hoog. Daarom is het voorstel om vooral de markt 
aan zet te laten zijn en dat de provincie daarbij faciliteert.  Hierbij is nadrukkelijk ook steun van 
gemeenten vereist. Omdat het nu niet in te schatten is hoe groot de investeringsbereidheid in de 
markt, bij burgers en gemeenten is, en veel nog onduidelijk is, gaan we uit van een bescheiden 
start. Dat geeft ook de mogelijkheid om de komende jaren ervaring op te doen. Afhankelijk van 
de ambitie in de markt of bij derden kan de provincie meeschakelen.  
We gaan uit van een faciliterende, bescheiden investerende rol in de aanleg van breedband in 
de `witte NGA gebieden'  en een faciliterende en financieel stimulerende rol in de 
dienstenontwikkeling 
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Aan Provinciale Staten 
 
1. Aanleiding 

Motie 34 
Op 29 juni 2011 is motie 34 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar' aangenomen.  
Hierin verzoeken PS GS 'Een provinciaal uitvoeringsplan digitale bereikbaarheid op te stellen 
inclusief de noodzakelijke middelen en deze uiterlijk 1 maart 2012 aan Provinciale Staten voor te 
leggen'. In februari van dit jaar zijn uw Staten via de Statennotitie Breedband geïnformeerd over 
de wijze waarop GS uitvoering wilde geven aan deze motie.  
 
 
Statennotitie breedband februari 2012 
In deze statennotitie (PS 2012-52) is voorgesteld om via een aantal pilots antwoord op de 
volgende vraag te krijgen: ‘Welke stimulerende rol van de provincie is nodig om de markt/derden 
te bewegen om maatschappelijke breedbanddiensten te ontwikkelen en breedband aan te 
leggen in de onrendabele gebieden?’. 
In voorliggende statennotitie willen we met u van gedachten wisselen over onze provinciale inzet 
om de digitale bereikbaarheid in Gelderland te bevorderen. Onze conclusies bazeren we op de 
kennis en inzichten die we het afgelopen jaar hebben opgedaan. 
Naast het uitvoeren van de pilots hebben we gesprekken gevoerd met marktpartijen en 
deskundigen, hebben we gekeken naar de ervaringen en ontwikkelingen in andere provincies, 
hebben we met initiatiefnemers buiten de pilots gesproken en hebben we een expertmeeting met 
verschillende partijen uit de zorgketen gehouden. Daarnaast hebben we adviesbureau Dialogic 
gevraagd een zo goed mogelijke inschatting te maken van het aantal adressen, zowel 
huishoudens als zakelijk, dat op korte termijn niet over toegang tot een toekomstbestendig 
breedbandnetwerk kan beschikken. 
In deze Statennotitie doen wij verslag van de opgedane kennis, trekken we conclusies en op 
basis daar van  doen we een voorstel voor de provinciale rol bij de fysieke aanleg van breedband 
en het stimuleren van de maatschappelijke dienstontwikkeling over deze infrastructuur.  
Voor een kort verslag van de pilots verwijzen wij u graag naar de bijlage. De uitgebreide 
rapportages van de pilots kunt u in zien via het stateninformatiesysteem. De conclusies van de 
pilots en andere bronnen zijn in de tekst van deze Statennotitie verweven. We hebben gekozen 
voor een beschrijving aan de hand van de indeling ‘huishoudens’, ‘bedrijventerreinen’ en 
‘maatschappelijke dienstverlening’, omdat deze allemaal een eigen aanpak vragen. 

 

Demografische ontwikkelingen en het nut van digitale bereikbaarheid 
Demografische ontwikkelingen hebben een grote invloed op onze samenleving. De effecten 
hiervan worden het hardst gevoeld in de dunbevolkte gebieden. Het lukt niet meer om overal het 
zelfde voorzieningenniveau in stand te houden.  
Het bereikbaarheidsvraagstuk van deze voorzieningen speelt dan een grote rol. Dit kan fysiek, 
maar ook digitale bereikbaarheid zal een uitkomst moeten bieden. Fysieke mobiliteit en digitale 
bereikbaarheid kunnen dan werken als elkaars substituten.  Neem als voorbeeld de zorg.  De 
vergrijzing neemt toe, waardoor de behoefte aan zorg stijgt. Tegelijkertijd daalt de 
beroepsbevolking (grofweg vanaf 2020), waardoor de kosten van de zorg door minder mensen 
opgebracht moet worden. Dit speelt nog sterker in de landelijke gebieden van Gelderland.  
Dit vraagt om een andere benadering van de zorg. De provincie wil het langer thuis wonen voor 
mensen met beperkingen stimuleren. Dit komt tegemoet aan de behoefte van mensen en kan de 
stijgende zorglasten voorkomen. ICT en domotica-toepassingen zijn hierin belangrijk. In het 
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verleden heeft de provincie binnen het programma Thuisgeven in Gelderland  verschillende 
innovatieve initiatieven gesteund, waaronder zorg op afstand. De toepassing hiervan is alleen 
mogelijk als de onderliggende infrastructuur voldoende kwaliteit en capaciteit heeft. Vooral in de 
buitengebieden in Gelderland behoeft dit aandacht. 
Professor Strijker (Plattelandsontwikkeling, 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. 
 
Europa en het Rijk: snel breedband en digitale dienstenontwikkeling van groot belang 
Ook Europa vindt digitale bereikbaarheid van groot belang: in de Digitale Agenda Europa 2020 
wordt 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. 
 

2. Is overheidsbetrokkenheid noodzakelijk? 

Het afgelopen half jaar hebben we onderzocht welke overheidsbetrokkenheid noodzakelijk is, 
zodat de markt of derden de realisatie van de aanleg van breedband in de onrendabele 
gebieden oppakt en de digitale dienstverlening vergroot wordt. We onderscheiden hierin drie 
hoofdcategorieën die we in deze paragraaf afzonderlijk aan de orde zullen laten komen, te 
weten; huishoudens, bedrijventerreinen en dienstenontwikkeling. 

2a. Huishoudens 

Als we het hebben over een toekomstbestendig breedbandnetwerk dan noemen we dat NGA 
(Next Generation Access Networks). Zowel kabel (HFC)- als glasvezelnetwerken zijn NGA, 
ADSL is dat niet. We hebben Dialogic gevraagd te inventariseren hoeveel adressen in 
Gelderland niet over een NGA netwerk beschikken en waarvan het de verwachting is dat deze 
ook de komende drie jaar niet zal worden aangelegd. De studie van Dialogic is een raming. Deze 
raming wordt door partijen als Reggefiber, UPC en Ziggo onderschreven. De conclusie is dat 
ongeveer 78.600 huishoudens (9% van totale aantal huishoudens in Gelderland) in de toekomst 
niet zullen  kunnen beschikken over NGA onder de huidige marktcondities. In deze notitie duiden 
we deze gebieden aan als ‘wit NGA gebied’

1
. We onderscheiden de volgende gebieden 

(Conform de EC) 

• 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. Hier is overheidssteun onder 
voorwaarden toegestaan. 

• 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.  

                                                      
1
 Nu zal het zelden zo zijn dat zo’n gebied in praktijk als ‘maagdelijke entiteit’ op de kaart aan te wijzen is. Meestal gaat 

het om gebieden die dooraderd zijn met kleine gebieden waarin de huishoudens wel toegang hebben tot NGA. In de pilot 

Bronckhorst/Berkelland bleek het bijvoorbeeld om 50% van de huishoudens te gaan uit het gekozen studiegebied van 

1500 huishoudens. 
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• Zwart NGA gebied: Een gebied waar meer dan één NGA-netwerk aanwezig is of in de 
komende drie jaar meerdere NGA-netwerken zullen worden uitgerold. 

De verdeling van de huishoudens over zwart, grijs en wit gebied kan per gemeente sterk 
verschillen (zie bijlage 1). In onderstaande figuur is de verdeling van de type huishoudens in 
Gelderland weergegeven. Adviesbureau Dialogic maakt hierbij binnnen het grijze gebied 
onderscheid in lichtgrijze en donkergrijze gebieden. 

• Donkergrijs: gebieden die (zonder financiële interventie) op middellange termijn (langer 
dan drie, maar minder dan circa acht jaar) bezet worden door een tweede NGA, 

• Lichtgrijs: gebieden die ook op middellange termijn (3-8 jaar) maar één NGA zullen 
kennen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Verdeling huishoudens in zwart,  donkergrijs ,  l ichtgrijs  en wit NGA gebied in de 
provincie Gelderland (Bron: Schatting Dialogic op basis van informatie van marktpartijen en 
CBS-data kerncijfers wijken en buurten 2004-2011) 
 

Leerervaringen pilot Bronckhorst 

In de pilot Bronckhorst (zie bijlage 2) blijkt de capaciteit van dataverbindingen in het buitengebied 
een bovengemiddeld  probleem. Door de grote afstanden heeft de bestaande koperinfrastructuur 
weinig capaciteit: 34% van het aantal huishoudens heeft en krijgt op korte termijn geen NGA 
netwerk tot zijn beschikking. 

In gesprekken met grote commerciële marktpartijen geven zij aan dat zij onder de huidige 
marktcondities niet bereid zijn zelfstandig breedband in het buitengebied te realiseren. Een 
financiële rol van de overheid achten zij noodzakelijk. De kosten voor de aansluiting van een 
adres liggen in het gekozen studiegebied gemiddeld rond de €2.500.,-- (bij 100% deelname).

2
 

Als minimum voor aanleg in het buitengebied hanteert een partij als Reggefiber 60% deelname 
van het aantal huishoudens (onder voorwaarde van financiering van een onrendabele top door 
de overheid of anderen).  
De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat de belangstelling in het buitengebied groter zal zijn dan 
in de kernen, omdat de bewoners momenteel meer problemen ervaren en er minder competitie 
is (in een groot deel van het gebied is er geen kabel aanbod). Het bereiken van 60% blijft echter 
een forse opgave. In het pilotgebied ligt de investering bij 60% homes connected rond € 3.900 
per aansluiting. Op termijn is het mogelijk dat 80% van de huishoudens in het buitengebied aan 
wil sluiten op een NGA-netwerk, in dat geval zal de investering per aansluiting circa € 3.000 
bedragen.  
 

                                                      
2
 Dit bedrag bleek ook in het Overijsselse pilotgebied in de gemeente Steenwijkerland realistisch. De geografische opzet 

in dit gebied was een andere (lijnbebouwing) dan die in Bronckhorst (verspreide bebouwing). 
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Draadloos is niet het alternatief 

De aanleg van vaste verbindingen verdient de voorkeur, vanwege haar toekomstbestendigheid. 
Van Till

3
 constateert dat de huidige draadloze oplossingen niet specifiek ontworpen zijn voor de 

vraag in ruraal gebied en als gevolg daarvan duur zijn in de aanleg en exploitatie. Het zoeken 
van een oplossing door het uitbreiden van deze systemen lijkt op basis van de hoogte van 
investeringen en exploitatiekosten niet aan te raden. Beheer en onderhoud zijn hierbij een 
belangrijke factor. Ook de capaciteit van draadloze verbindingen is niet te vergelijken met die 
van een vaste verbinding. Voor zeer afgelegen locaties kan een draadloze oplossing echter wel 
het enige alternatief zijn. Wel is een belangrijke vraag of met aanbieders van draadloze 
verbindingen samen een route kan worden uitgestippeld voor aanleg in het hele gebied. 
Wanneer een draadloos aanbod ontstaat op enkele relatief dicht bevolkte punten in het 
buitengebied is er sprake van cherry picking, zoals dat al plaats vindt door alleen de kernen te 
ontsluiten. Het probleem voor het hele gebied wordt dan weer een stapje groter. Een aanbieder 
van draadloos breedband, Greenet

4
, heeft in een gesprek aangegeven dat ze eerst die gebieden 

zullen ontsluiten waar ze gebruik kunnen maken van een bestaande mast, of waar voor een 
relatief kleine investering een mast opgericht kan worden. Binnen een straal van 2 kilometer van 
deze mast dienen minimaal 30-40 huishoudens aangesloten moeten worden, wil het voor deze 
partij financieel haalbaar zijn. Greenet peilt momenteel in het buitengebied van Bronckhorst de 
interesse in de 4G/LTE-oplossingen die Greenet biedt. Greenet werkt met een lokale aanpak en 
sluit aan op lokale initiatieven.  

Mogelijke samenwerkings- en financieringsmodellen 

Om tot een oplossing te komen voor de aanleg, zijn verschillende modellen denkbaar. Deze 
worden hieronder genoemd. Naast de ervaringen die we hebben opgedaan in de pilot 
Brockhorst/Berkelland maken we hierbij gebruik van de ervaring en kennis die Overijssel heeft 
opgedaan. We spreken hier geen voorkeur uit voor één van de modellen omdat ze allemaal  
denkbaar zijn en in concrete projecten verder uitgewerkt kunnen worden. 

A. Gevestigde marktpartijen in de markt voor huishoudens UPC en Reggefiber
5
 

In het kader van de pilot in Bronckhorst is overlegd met UPC en Reggefiber als de belangrijkste 
aanbieders van NGA netwerken om de mogelijkheden te verkennen voor gezamenlijke 
initiatieven en oplossingen. Om kapitaalvernietiging te voorkomen is het van belang de al 
aanwezige infrastructuur zo goed mogelijk te benutten. Belangrijkste conclusies: 

- In de witte gebieden zijn de aanlegkosten zo hoog dat beide partijen niet bereid zijn 
zonder financiering van de overheid in het buitengebied netwerk te realiseren. 
Reggefiber geeft aan maximaal €1.000,-- per adres te willen investeren (vergelijkbaar 
met de investering in de kernen). Voor UPC is de investeringsbereidheid nog niet 
duidelijk. 

- Reggefiber kiest voor glasvezeltechnologie. UPC geeft aan dat zij kiest voor de 
technisch optimale netwerktechnologie. Afhankelijk van specifieke omstandigheden in 
het  buitengebied kan dit gebaseerd zijn op glasvezeltechnologie of op HFC (Hybride 

                                                      
3
  Om geen kansen onbenut te laten is, als onderdeel van de pilot Bronckhorst, een advies gevraagd naar de kansen op 

het gebied van draadloze oplossingen aan Prof. Ir. J. van Till, emeritus hoogleraar bedrijfstelecommunicatie en 
netwerkarchitect/senior adviseur bij Stratix Consulting Group. 
4
 Greenet biedt voor € 38,50 per maand een abonnement voor 50 MB internet. Voor € 45,75/maand leveren ze in 

aanvulling daarop telefonie. Daarnaast vragen zij eenmalig 200 euro aansluitkosten. Op termijn denkt Greenet aan het 
aanbieden van triple play abonnementen (internet, TV en telefonie).  
5
 Een derde grote investeerde die recent actief is geworden in de glavezelmarkt is Rabo Communiction Infrastructure 

Fund (CIF). CIF verhuurt haar netwerk aan derden onder open condities. Door de omvang van de verplichtingen voor de 

huurder spelen tot nu toe allen bestaande telecom-partijen hier op in. 
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Fiber Coax netwerk, voor 97% bestaande uit glasvezel, in combinatie met Docsis 3. 
Alleen het laatste deel van de straat naar de aansluiting in huis bestaat uit coax). 

- Reggefiber stelt haar netwerk open, maar KPN en aan KPN gelieerde partijen zijn de 
belangrijkste aanbieders op het netwerk. UPC is niet gereguleerd en laat geen andere 
service providers toe voor de diensten die zij zelf aanbiedt.  UPC geeft aan open te zijn 
voor maatschappelijke diensten op laag 2 en voor alle andere diensten via het open 
netwerk. 

- Op het moment dat commerciële partijen gaan investeren in een netwerk in het 
buitengebied willen zij volledige zeggenschap over de investeringen in het netwerk. 

- Naast een financiële rol zien de partijen een belangrijke faciliterende rol voor de 
overheid weggelegd (beschikbaar maken van kennis voor betrokken gemeentes en het 
betrekken van bewoners in het gebied). 

Middeling van kosten van de aanleg in de kernen en in het buitengebied blijkt niet mogelijk. 
Marktpartijen geven aan dit niet te willen, omdat zo de businesscases voor de kernen niet 
sluitend te krijgen is. Hierdoor hebben we te maken met twee gescheiden businesscases (die 
voor de kernen en het buitengebied).  

B. Model gezamenlijk graven 
NL Kabel heeft een model gepresenteerd waarvan  de gezamenlijke aanleg van het netwerk 
door twee partijen het uitgangspunt is (de graafkosten kunnen dan gedeeld worden).  Dit zou de 
onrendabele top kunnen verkleinen en de concurrentie op het netwerk vergroten. De toekomst 
moet uitwijzen of dit model haalbaar is, omdat dit uit gaat van een haast onrealistische 
startpenetratie van 80% van de aan te sluiten huishoudens. Daar waar Reggefiber bijvoorbeeld 
in haar eigen model al 60% hanteert. 
 
C. Financieringscoöperatie 
Reggefiber legt tot dusver alleen aan in stedelijk gebied, maar onderzoekt de mogelijkheden 
voor aanleg in het buitengebied. Reggefiber wil €1.000,-- investeren als burgers en overheid de 
onrendabele top van ca. 2.000,-- financieren. Een belangrijke voorwaarde is dat minimaal 60% 
van de bewoners in het buitengebied een aansluiting neemt, ten opzichte van 30% in de kernen. 
De organisatorische vorm waarin dat kan is een coöperatie die tot doel heeft de financiering te 
realiseren. De coöperatie heeft in de visie van Reggefiber geen zeggenschap over het netwerk.  
D. Coöperatief model 
Alternatief voor een aanpak met commerciële partijen is het steunen van initiatieven van 
bewoners om netwerk aan te leggen en te exploiteren: de netwerkcoöperaties. Belangrijk 
voordeel van een coöperatieve aanpak is de mogelijkheid om een open netwerk model te 
bereiken. Ook lijkt het de meest kosteneffectieve aanpak voor bewoners en overheid 
(rendementseisen van marktpartijen ontbreken hier). Risico is het gebrek aan kennis dat veel 
bewonersgroepen zullen hebben van essentiële onderwerpen bij de realisatie of exploitatie van 
een netwerk en het ontbreken van iedere vorm van organisatie in de aanvangsfase. Het kan 
daarbij helpen als een coöperatie financiële en inhoudelijke steun kan krijgen om bijvoorbeeld 
een vraagbundelingsactie op te zetten of ondersteund wordt met deskundigheid (wiel hoeft niet 
steeds opnieuw uitgevonden te worden). In dit model is de bewonerscoöperatie eigenaar van 
lagen 1 en 2. Voor een bewonerscoöperatie is de financiering een lastige drempel. 
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E. De publieke ‘last mile’ 

Basisgedachte is dat de overheid een publiek  netwerkbedrijf opzet dat in wit gebied het laatste 
deel van het netwerk, meerdere vezels naar de eindgebruiker, aanlegt. De vezels worden 
gekoppeld op centrale plaatsen in het gebied. Iedere partij die dat wil kan daar inkoppelen. Dit 
kan gaan om commerciële netwerkpartijen, maar bijvoorbeeld ook om energiebedrijven of 
zorgverleners.Naar verwachting is een vergoeding voor de investeringen mogelijk, maar zal het 
rendement waarschijnlijk laag zijn, omdat het netwerk wordt aangelegd in voor commerciële 
partijen onrendabel gebied. Als de aanleg samen met commerciële partijen kan zal de 
investering vanuit de overheid lager kunnen zijn.  Onderzocht kan worden onder welke 
voorwaarden commerciële marktpartijen hierin geïnteresseerd zijn. Voordeel is dat de overheid 
altijd zelf beschikt over een netwerk dat noodzakelijk is voor maatschappelijk relevante functies 
(denk aan smart grids, educatie of zorg). Mogelijk risico is de geringe benutting van het netwerk 
(organisatievreemde activiteit). 

Conclusie huishoudens 

Uit het voorgaande trekken we de volgende conclusies ten aanzien van huishoudens: 

- Zonder overheidsbetrokkenheid lijkt het niet waarschijnlijk dat NGA voor huishoudens in 
de onrendabele gebieden tot stand komt.  

- We constateren dat er veel onbekend is rondom breedband (techniek, rol marktpartijen, 
rol gemeenten etc.). Om een versnelling te realiseren in de aanleg is het verstandig 
kennis te bundelen, in te zetten op standaardisatie en specialistische steun te kunnen 
bieden. Er is sprake van een gat tussen de bijdrage die marktpartijen willen leveren 
(€1.000) en de gemiddelde kosten per woning (€3.000). Van bewoners mag hierin wat 
verwacht worden, maar het is niet reëel te veronderstellen dat zij dit bedrag volledig zelf 
op kunnen hoesten. Om te toetsen wat de daadwerkelijke bijdrage van de bewoner kan 
zijn dient er een uitgewerkt voorstel aan de bewoner gedaan te worden. Deze nadere 
uitwerking, waarbij ook duidelijk zal worden wat marktpartijen en gemeenten willen 
bijdragen, zal naar verwachting in 2013 zijn beslag krijgen.  

- De opzet van coöperaties die zelf netwerk ontwikkelen en exploiteren is een alternatief. 
Dit alternatief stelt wel voorwaarden aan het draagvlak van lokale initiatieven en het 
beschikbaar zijn van kennis. Maar bij de financiering lijkt ook hier een rol voor de 
overheid onvermijdelijk. 

2b. Bedrijventerreinen  

24.000 bedrijven hebben geen aansluiting op een NGA-netwerk 
Adviesbureau Dialogic heeft het aantal bedrijven dat geen aansluiting heeft op een NGA-netwerk 
in beeld gebracht. Hierbij maken ze onderscheid in bedrijven op bedrijventerreinen en het aantal 
geïsoleerde bedrijven. Onder geïsoleerde bedrijven verstaan we in dit geval dus alle bedrijven 
buiten een bedrijventerrein. Deze bedrijven kunnen het beste meegenomen worden bij de aanleg 
van breedband van de nabijgelegen huishoudens. Voor de bedrijventerreinen gaat Dialogic 
ervan uit dat 25% van het aantal bedrijventerreinen aangesloten is op een of meerdere NGA-
netwerken. Uit gesprekken met marktpartijen blijkt dat het daarbij met name gaat om de grotere 
bedrijventerreinen. 75% van de bedrijventerreinen heeft dus naar schatting geen aansluiting op 
een NGA-netwerk, het gaat dan om 340 terreinen.  
Er zijn circa 17.000 geïsoleerde bedrijven en 7.400 bedrijven op bedrijventerreinen die geen 
NGA-aansluiting hebben. In totaal hebben naar schatting  24.400 bedrijven in Gelderland nu 
geen aansluiting op een NGA-netwerk

6
.  
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 Overigens moet opgemerkt worden dat telecompartijen aangeven dat er altijd een glasvezelaanbod 

mogelijk is. Dialogic gaat er vanuit dat een aanbod ook interessant moet zijn voor een MKB-bedrijf, vaak 
zijn de aansluit- en abbonnementskosten echter te hoog.  
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Wat opvalt is dat er een groot aantal bedrijventerreinen maar een klein aantal bedrijven kent. Zo 
bevinden zich op 85 bedrijventerreinen slechts minder dan vijf bedrijven.  
 
Problemen op bedrijventerreinen: leerervaringen pilot Buren 
Ondernemers ondervinden hinder van slechte digitale bereikbaarheid 
Breedbandtechnologie en -infrastructuur zorgen voor een meer professionele en flexibele ICT 
dienstverlening aan het MKB tegen lagere Total Costs of Ownership (TCO). Daarnaast kunnen 
MKB bedrijven makkelijker samenwerken of diensten in de cloud afnemen. Met name de 
cloudontwikkeling wordt snel belangrijker omdat zij het MKB de mogelijkheid biedt de 
automatisering op een professionele manier te regelen, waarbij de kosten niet hoeven te stijgen. 
Het gebruik van cloud computing

7
 in het bedrijfsleven, ook in het MKB, groeit snel (Heliview / 

ABN AMRO: groei van 20% in 2011 naar 40% in 2012). Dit leidt tot tijdwinst en efficiënter 
werken. Eerste toepassingen als een back up op afstand stellen hoge eisen aan de capaciteit 
van de verbindingen. 
Het stimuleren van breedbandtechnologie draagt daarmee bij aan het economisch versterken 
van de positie van de MKB sector. Echter, veel bedrijven hebben geen goede 
breedbandverbinding.  
Om zicht te krijgen op oplossingen voor de problematiek van breedband op bedrijventerreinen 
hebben we de pilot in Buren opgezet (zie bijlage 3). Hieruit is gebleken dat  ondernemers in de 
gemeente Buren hinder ondervinden van slechte digitale  verbindingen (belemmering in de 
bedrijfsvoering, lange wachttijden, slechte communicatie tussen vestigingen) en geld over 
hebben voor verbetering van de situatie. Immers, breedband  vereenvoudigt het samenwerken 
tussen locaties en met andere bedrijven en voegt zo waarde toe. 
Door te zorgen voor betere digitale verbindingen verbeteren de mogelijkheden van de bedrijven 
in Buren.  
 
Gebrek aan kennis is een belangrijke oorzaak waardoor de ontwikkeling van breedband op 
bedrijventerreinen stagneert en soms minder optimale keuzes worden gemaakt bij het regelen 
van beheer en onderhoud en de koppeling met aanbieders van diensten.  Het blijkt  dat het 
ondernemersverenigingenen parkmanagementorganisaties ontbreekt aan de noodzakelijke 
kennis en ervaring in de markt, techniek en organisatie van breedbandaanleg en –uitrol. 
Ondernemersverenigingen zijn speelbal voor allerlei adviesbureaus, die met hun eigen belang 
hun producten en diensten willen verkopen. Er zijn nog geen standaards ontwikkeld waarmee 
ondernemersverenigingen hun voordeel kunnen doen. Telecompartijen doen aanbiedingen die 
moeilijk te doorgronden zijn. 
  
Onderscheid maken tussen bedrijventerreinen in relatie tot afstand backbone  
Hoe groter de investering om naar de backbone te komen, hoe hoger het maandbedrag dat het 
bedrijventerrein moet bijdragen om de investering terug te verdienen. Het gaat daarbij om het 
beschikbaar zijn van een ontsluiting tegen een aanvaardbare prijs. Uit ervaringen elders blijkt 
deze te liggen  op € 700 euro per maand. De omvang van het terrein en het aantal bedrijven op 
het terrein zijn bepalende factoren of die maandbedragen op te brengen zijn. Uit de pilot Buren 
blijkt dat voor een terrein met meer dan 20 bedrijven een aansluitvergoeding van 700 euro per 
maand haalbaar is, vereiste zal dan wel zijn, dat  de backbone in de nabijheid ligt.   
  
  

                                                      
7
 Cloud computing is het via het internet of dedicated verbindingen op aanvraag beschikbaar stellen van 

hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. De cloud (Nederlands: wolk) 
staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' 
vormt. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en 
is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de informatietechnologische infrastructuur 
worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een "eigen", in omvang en mogelijkheden 
schaalbare, virtuele infrastructuur. De cloud is dus een begrip dat online diensten aanduidt. 
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Situatie indien backbone op grote afstand ligt 
In  Buren leidden de aanlegkosten van de ontsluiting van de bedrijventerreinen naar de 
backbone echter tot een kostenniveau van ruim € 1400 per maand. Voor deze gevallen is 
maatwerk noodzakelijk: 
Uit de pilot Bronckhorst blijkt dat de aanleg van breedband op een bedrijventerrein welke ver van 
de backbone gelegen is, alleen mogelijk is indien: 
 

1. Het terrein mee kan liften met een initiatief om de woningen in het buitengebied van 
verbindingen te voorzien. Het meeleggen van een buis voor de ontsluiting van het terrein 
is dan ‘eenvoudig’ te realiseren. 

2. Het ondernemerscollectief de ontsluiting van alle bedrijventerreinen in de gemeente 
oppakt waardoor verevend kan worden tussen de terreinen (kosten worden gedeeld en 
gemiddeld).  

 
Voor die bedrijventerreinen waar geen backbone beschikbaar is, zoals in Buren, is het essentieel 
dat een organisatie met regionale kennis en contacten, overleg voert met lokale en regionale 
spelers over mogelijkheden van gecombineerde aanleg. Alleen dan kan fors op kosten worden 
bespaard doordat meerdere partijen  de investering in de backbone delen. Niet altijd zal het 
mogelijk zijn de kosten met emerdere partijen te delen. Ook nemen de onderlinge 
afhankelijkheden met dit scenario toe, wat  een risico inhoudt. 
 
Situatie backbone op korte afstand 
Voor terreinen op een korte afstand van de backbone geldt dat er betere mogelijkheden zijn, 
door lagere aanlegkosten. Hierdoor kan het zelf aanleggen, beheren en in eigendom houden van 
een netwerk (door bijvoorbeeld parkmanagementorganisatie of collectief bedrijfsleven) 
aantrekkelijk zijn.  
 
Ontwikkelingen  lijken mogelijk indien financieringsrisico wordt weggenomen.  
Bedrijven met meer dan 8 ICT- werkplekken hebben baat bij een glasvezelaansluiting  omdat zij 
zo een kostenbesparing op telefonie en internet kunnen realiseren. Ook de toepassing van cloud 
computing kan voor een kostenbesparing zorgen. 
Gezien de huidige economische situatie en de druk op financieringen, kunnen de meeste 
bedrijven het zich echter niet veroorloven zelf in breedbandinfrastructuur voor te investeren.  
Het zal ook weinig toelichting behoeven dat het voor een individuele ondernemer  niet eenvoudig 
is om een initiatief te nemen voor de realisatie van collectieve infrastructuur. Toch is een 
collectieve aanpak de enige manier om breedband op een kosteneffectieve wijze te realiseren 
(de kosten van aansluiting van één individueel bedrijf zijn factoren hoger dan bij een collectieve 
aanpak).   
 
Hierdoor  ontstaat een ‘kip-ei’ situatie omdat men bij het ontbreken van een toegankelijke 
breedbandinfrastructuur niet zal overstappen op cloud computing. En op het moment dat een 
overstap naar cloud computing niet aan de orde is, is het minder aantrekkelijk om een 
voorinvestering in een NGA-netwerkaansluiting te doen. 
 
Wanneer er oplossingen komen voor het financieringsrisico dat ontstaat door de relatief lage 
deelname bij de start van een project, lijkt het aantrekkelijk om op bedrijventerreinen breedband 
aan te leggen voor marktpartijen of ondernemerscollectieven. 
Uit de berekeningen in Buren blijkt dat de totale investeringskosten voor de terreinen en de 
ontsluiting 1,1 miljoen euro bedragen. Deze is in een termijn van 8 jaar terugverdiend. (Voor) 
financiering hiervan is noodzakelijk om het initiatief te laten draaien.  
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Welke investeringsmodellen zijn denkbaar voor bedrijven op bedrijventerreinen? 

(Voor)financiering coöperatie 
Op bedrijventerreinen gaat het om breedbandaansluitingen van de bedrijfspanden maar ook om 
aansluiting van collectieve voorzieningen zoals camerabeveiliging. Het gelijktijdig realiseren van  
een netwerk voor alle gevraagde functies op het terrein biedt grote voordelen. Het in eigen 
beheer ontwikkelen van een netwerk op een bedrijventerrein is dan een goed alternatief. 
Daarvoor dient een collectieve samenwerking tussen de belanghebbende ondernemers te 
worden georganiseerd. Een (breedband) coöperatie is daarvoor een bij uitstek geschikte 
rechtsvorm. Binnen de coöperatie hebben leden invloed en het netwerk is met een coöperatie 
collectief eigendom van de leden. Dat betekent dat leden beperkt, maar toch meer dan anders, 
bereid zullen zijn voor te investeren, mits er passende financiële arrangementen beschikbaar 
zijn. Immers de business case voor het stichten van een breedbandnetwerk is op lange termijn  
positief. 
Door het netwerk op het terrein aan te sluiten op een open dienstenplatform als NDIX komt voor 
de bedrijven op het terrein een breed pakket diensten beschikbaar met volledige keuzevrijheid 
voor de deelnemers. Regionale dienstenaanbieders kunnen eenvoudig aansluiten op een 
dergelijk platform en spelen op hun beurt weer een belangrijke rol bij het overtuigen van hun 
klanten om deel te nemen. De rol van lokale en regionale automatiseerders is vaak cruciaal voor 
het succes van het netwerk. Met name voor het MKB zijn zij de adviseurs. 
 
Aanleg door marktpartijen 
Naast het zelf aanleggen kan er ook gebruik gemaakt worden van het aanbod van marktpartijen. 
De kosten zullen hoger zijn dan bij aanleg in eigen beheer. De breedband netwerken van de 
landelijke providers zijn voor het MKB, zeker in de gebieden met een lagere dichtheid qua 
aansluitingen, economisch ontoegankelijk

8
 door de hoge maandelijke abonnementskosten .  

De grote marktpartijen eisen deelnamepercentages van 25% tot 50% voordat terreinen worden 
ontsloten, terwijl de ervaring leert dat deelnamepercentages van 10% tot 15% bij de start van 
een project realistischer  zijn. Vraagbundeling is hierbij een beproefd instrument. 
Landelijke providers bieden op hun netwerk een eigen dienstenportfolio.  
In Gelderland zijn  ook kleinere netwerkaanbieders actief (CAI Harderwijk en TReNT). Zij bieden  
een open netwerk  en nemen genoegen  met lagere percentages aansluitingen. Maar ook voor 
hen moet een businesscase  financierbaar zijn.  
 
Conclusies bedrijventerreinen 
Uit het voorgaande trekken we de volgende conclusies ten aanzien van bedrijventerreinen: 

- Voor een klein deel van het MKB is een breedband aansluiting op dit moment al 
noodzakelijk. Voor een grotere groep heeft aansluiting op dit moment al voordelen maar 
bedrijven zijn zich hiervan nog onvoldoende bewust.  

- Breedbandinfrastructuur ontbreekt op het grootste deel van de terreinen, zeker de 
kleinere. 

De overheid kan de toegang tot breedbandtechnologie door het MKB verbeteren door met een 
revolving fund de voorfinanciering van het aansluiten op glasvezelinfrastructuur te faciliteren.  

- De ervaring leert dat vraagbundeling zinvol is. Hiervoor zijn op dit moment al 
subsidiefaciliteiten vanuit de provincie beschikbaar. Continueren daarvan lijkt zinvol. Om 
te bewerkstelligen dat een vraagbundelingssubsidie de doelstellingen haalt, stellen we 
voor om een aantal aanvullende voorwaarden te stellen op die we nu al vragen. Te 
denken valt aan het vooraf vragen van een plan van aanpak voor de realisatie van het 
netwerk en organisatorische invulling 

- Het ontbreekt aan de noodzakelijke kennis en ervaring. Objectief advies over aanpak, 
partijen, condities en het ontwikkelen van standaards is gewenst.  
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 Dit blijkt ook uit het vraagbundelingsproject op het bedrijventerrein Hattemerbroek 
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2c. Dienstenontwikkeling 

Een open en toekomstvast breedbandnetwerk zal in belangrijke mate bijdragen aan een 
versneld gebruik van nieuwe generatie toepassingen. Dit stimuleert echter niet vanzelf de 
ontwikkeling en het gebruik van diensten via breedband. Veel aanbieders van diensten zijn nog 
lang niet overtuigd van het nut en noodzaak om (een deel van) hun dienstverlening te 
digitaliseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zorg en het onderwijs. Welke aanvulling of 
vervanging van conventionele diensten is mogelijk? Welke eisen stelt dit aan het netwerk? Is een 
internetverbinding bijvoorbeeld voldoende of is  eigen bandbreedte nodig? In toenemende mate 
zijn er echter initiatiefnemers die hun nek uit willen steken om hier mee aan de slag te gaan.  

De zorg als voorbeeld 

Uit een gehouden expertmeeting met ‘voorlopers’ uit verschillende hoeken van de zorgketen 
(zowel care als cure) blijkt dat techniek niet het probleem is waar zij tegen aan lopen. Maar dat 
veel meer houding en gedrag en verkeerde financiële prikkels een belemmering voor zijn voor 
een doorbraak van de digitale dienstverlening. Overigens noemt een partij als Sensire 
(leverancier van o.a. thuiszorg in de Achterhoek) wel gebrek aan bandbreedte (bij ongeveer 20% 
van haar klanten) als probleem

9
. Op de vraag of ‘de markt’ de ontwikkeling van digitale 

dienstverlening op zal pakken is het antwoord ja. De experts gaven daarbij wel aan dat zij 
verwachten dat zonder doorzettingsmacht van de overheid  ontwikkelingen veel langzamer 
zullen gaan en dat er onnodig veel geld mee gemoeid zal zijn. Door haar schaalgrootte wordt de 
provincie als de partij gezien die in staat is om partijen bij elkaar te brengen. Er is behoefte aan 
een platform waar kennis gedeeld wordt en goede voorbeelden de ruimte krijgen om zich verder 
te ontwikkelen en te groeien. De schaal van de gemeente of het werkgebied van één 
zorgverlener is vaak te klein. Het gaat ook om financiële ruimte omdat het huidige financiële 
systeem in de zorg deze ontwikkelingen eerder tegenwerkt dan steunt. 

Novay heeft recent voor de provincie Brabant een studie gedaan naar de redenen waarom 
slimme zorgconcepten in de zorg nog niet echt doorbreken. Zij concluderen dat de openheid en 
koppelbaarheid van systemen van verschillende zorg- en dienstenaanbieders in Brabant een 
belangrijke voorwaarde is voor een brede invoering van slimme zorg. Zij constateren ook dat 
veel andere voorwaarden een rol spelen, te beginnen met samenwerking tussen partijen en het 
organiseren van de samenwerking. 

Pilot CAI Harderwijk  

De pilot van CAI Harderwijk (zie bijlage 4), een kleine zelfstandige not for profit exploitant, leert 
ook dat niet zo zeer de technologie bepaalt of digitale dienstverlening op gang komt. Er is een 
partij nodig die de rol van verbinder op zich neemt. Die partijen in de keten bij elkaar kan 
brengen. De manier waarop CAI Harderwijk hierin opereert is succesvol gebleken door een 
platformfunctie te vervullen en actief op zoek te gaan naar businesscases vanuit de filosofie dat 
dit de benutting van het netwerk verder helpt. Doordat Cai Harderwijk geen belang heeft bij de 
levering van bepaalde diensten kan zij een open marktmodel op een open netwerk bieden.  Voor 
het ontstaan van diensten ziet CAI Harderwijk dit als een basisvoorwaarde. Ook moeten 
kostendrempels die verhinderen dat nieuwe kleine partijen actief worden op het netwerk, zoveel 
mogelijk worden opgeruimd.   
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 Het gaat dan overigens niet alleen om bewoners in het buitengebied (wit NGA gebied), maar ook om bewoners die 

bandbreedte te kort komen op het moment dat veel mensen tegelijk gebruik maken van het netwerk  en die op een 
grotere afstand  van de verdeelkast wonen. In veel gevallen was de aanwezige ADSL-aansluiting ongeschikt voor zorg 
op afstand en moest deze aansluiting aangepast worden. 
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Pilot Arnhem Nijmegen  

Voor wat betreft de glasvezelnetwerken in Arnhem en Nijmegen (zie bijlage 5) hebben we vooral 
gekeken tot welke resultaten de aanwezigheid van het netwerk heeft geleid als het gaat om de 
digitale dienstverlening. Dit netwerk van SSGA en Telemann voor de non-profit instellingen in 
Arnhem en Nijmegen heeft geleid tot efficiency verbeteringen in de ICT-systemen en gebruik bij 
de instellingen. Doordat partijen letterlijk met elkaar verbonden zijn, zijn er diverse interessante 
diensten ontwikkeld. Ook hier speelt de menselijke factor (inzet, betrokkenheid, ambitie en 
bereidheid tot samenwerken) een grote rol. Doordat de twee ringen binnenkort met elkaar 
verbonden worden (project uit regiocontract) nemen de mogelijkheden nog verder toe. Met name 
voor instellingen die locaties in het noorden en zuiden hebben. 

Conclusies dienstenontwikkeling 

De betrokkenheid van de overheid is gewenst om versnelling te realiseren in de 
dienstenontwikkeling. Een mogelijke rolinvulling zou kunnen zijn: 

- Stimuleren van  de openheid van systemen en standaards die koppeling onderling 
mogelijk maken.  

- Uitdragen van goede voorbeelden (kennis, makel en schakel functie). Ook het 
ondersteunen van samenwerkingspatforms is zinvol (kennis en financieel). 

- Het ondersteunen van pilots in de vervolgfase (implementatie op grotere schaal). Want 
zo geven deskundigen aan; het meeste is al eens geprobeerd of uitgedacht, maar het 
verder brengen daar zijn financiële middelen en doorzettingskracht voor nodig. 

- Bevorderen dat partijen kun netwerk met elkaar verbinden. Hiervoor is kennis en 
capaciteit nodig (ontwikkelen van een duurzame businesscase). 

 

3. Voorwaarden waaronder financiële overheidssteun is toegelaten 

Publieke financiering in de aanleg van NGA mag, maar in principe alleen daar waar de markt niet 
of niet vanzelf tot stand komt. In de praktijk komt dit neer op onze buitengebieden. Financiering 
in stedelijk gebied is in principe niet toegestaan, tenzij wordt gekozen voor een marktconform 
handelen van de overheid (MEIP: Market Economy Investor Principle). Omdat in stedelijke 
gebieden doorgaans een goed netwerk ligt (of zal komen) ligt het voor de overheid niet voor de 
hand om in deze gebieden te willen investeren. De overheid kan hier wel goed een faciliterende 
rol pakken. 

In zogenaamd wit NGA gebied, waar geen NGA netwerk (coax of glasvezel) beschikbaar is, is 
financiering door de overheid in principe wel toegestaan. Altijd zal daarbij argumentatie geleverd 
moeten worden waarom het bestaande netwerk niet voldoet, maar dat is voor deze gebieden 
mogelijk.  
In Gelderland is een gedeelte van het buitengebied wit NGA gebied. In delen van de provincie 
zoals de Achterhoek en het Rivierengebied is het percentage wit NGA gebied ook aanzienlijk 
groter dan landelijk gezien het geval is.    
Ook het grootste deel van de bedrijventerreinen, met name de kleinere terreinen, moeten 
gekwalificeerd worden als wit gebied.  

Wanneer de overheid de aanleg van een NGA-netwerk (mede) financiert is het van groot belang 
dat dit netwerk onder open condities beschikbaar komt voor alle partijen die over het netwerk 
hun diensten willen aanbieden. De overheid mag overigens alleen meefinancieren in de 
graafkosten en de aanleg van de vezel (passieve component). De exploitant van het uit te rollen 
netwerk (met steun van de overheid) moet een wholesaletoegang realiseren op de infrastructuur 
(open netwerk). 
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4. Reduceren van de kosten van de aanleg 

 
U heeft in uw motie gevraagd om specifiek te kijken naar de mogelijkheid van het reduceren van 
de kosten voor het aanleggen. Wij hebben hier in de pilots naar gekeken, maar ook gebruik 
gemaakt van ervaringen elders. Het reduceren van de kosten van de aanleg kan op 
verschillende manieren: 

4a. Werk met werk maken 

Denk hierbij aan ons eigen wegenbeheer en onderhoud. Daar waar projecten fysiek bij elkaar 
komen kunnen kostenvoordelen worden gerealiseerd. Vanuit onze eigen trajectplanningen zullen 
we netwerkpartijen actief informeren. Gemeenten en waterschappen kunnen hier ook activiteiten 
in ontwikkeling. Ook Liander is een partij die hier actief in betrokken kan worden als het gaat om 
nieuwbouw of grote (verleggings- of vervangings)werkzaamheden. Ook het uitruilen van 
glasvezel met andere netwerkeigenaren behoort tot de mogelijkheden 

4b. Zelf graven en/of nieuwe graaftechnieken 

In het pilotgebied van Bronckhorst is hier specifiek naar gekeken. Het minder diep graven geeft 
een kostenvoordeel, maar weegt waarschijnlijk niet op tegen het nadeel van risico op hogere 
kosten in de beheerfase. De variant waarin bewoners het graafwerk op eigen terrein volledig zelf 
verzorgen levert winst op, maar de aanleg van de hoofdstructuur bepaalt het grootste deel van 
de kosten. Hier is nog veel besparing te realiseren. De agrarische sector is in dat opzicht verder 
dan aannemers in de telecomsector (bijvoorbeeld het volledig automatisch registreren van 
drainagebuizen op basis van GPS machinebesturingen en real time data-overdracht). Volgens 
een recent onderzoek van de Universiteit Twente is de wijze van aanleg in het buitengebied veel 
minder ver ontwikkeld dan die in een stedelijke omgeving. De systemen die worden gebruikt voor 
aanleg in de stad zijn minder geschikt voor aanleg in het buitengebied. Innovatie van de aanleg 
in het buitengebied kan resulteren in een kostenreductie van 20% tot 30%.     

4c. Aanleg via het riool 

Het bedrijf Jelcer in Dedemsvaart heeft technieken ontwikkeld waarmee aanleg van glasvezel 
door riolering mogelijk is. Met deze methode zijn met succes enkele proefprojecten uitgevoerd. 
Volgens de beschikbare informatie functioneren deze systemen naar behoren en zijn er geen 
nadelen voor het functioneren van de riolering.  
Belangrijke en lastig te beantwoorden vragen zijn hoe de onderhouds- en beheerkosten zich bij 
deze oplossing, waarin immers infrastructuur in andere infrastructuur ligt, zich verhouden tot een 
glasvezelnetwerk dat solo is aangelegd (eerder is bijvoorbeeld glasvezel aangelegd in 
gasleidingen, deze infrastructuur wordt op dit moment weer vervangen). Ook zijn er vragen naar 
het gedrag op langere termijn (bij glasvezel wordt gerekend met een zeer lange levensduur).  
Het lijkt zeker zinvol om de kosten van deze techniek te vergelijken met de nu gangbare 
aanlegtechnieken. Wel zal sprake moeten zijn van een duidelijk kostenvoordeel bij de aanleg 
gezien de nog bestaande onzekerheden en mogelijke risico’s.  Een partij als UPC heeft 
aangegeven hier weinig in te zien vanwege afstemmingsproblemen die ze in de beheerfase 
verwachten. 
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5. Timing/kennis/urgentie 

5a. Kennis 

Bij verschillende partijen is er grote behoefte aan kennis. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw 
uitgevonden te worden. Met goede beschrijvingen, standaarden, modellen en protocollen kunnen 
nieuwe initiatiefnemers in deze ingewikkelde materie een eind vooruit geholpen worden. 

5b  Gebrek aan beleidsvisie bij overheden 

Net als de provincie nu doet is het ook van belang dat gemeenten zich beraden op de rol die zij 
willen pakken. Afhankelijk van de urgentie kan deze faciliterend, stimulerend of investerend van 
aard zijn. Veel gemeenten hebben daar echter nog geen beleid op gemaakt en missen de kennis 
om hun strategie te bepalen. In het regiocontract heeft de Achterhoek aangegeven om op basis 
van de resultaten van de pilot in Bronckhorst een strategie voor de hele regio te willen 
ontwikkelen. 

5c Gevoel van urgentie bij gemeenten? 

In de huidige tijd van bezuinigingen moeten er scherpe keuzes worden gemaakt. De realisatie 
van breedband in het buitengebied staat dan ook vaak niet op het prioriteitenlijstje. Dit komt ook 
omdat de gevolgen van de digitale tweedeling pas over een aantal jaren in alle hevigheid 
voelbaar zullen zijn. Met name in die gebieden waar het niet meer lukt om alle voorzieningen 
overal overeind te houden zal de bereikbaarheid (zowel fysiek als digitaal) van de voorzieningen 
voor inwoners en bedrijven belangrijker worden. De gevolgen van demografische ontwikkelingen 
en economische draagkracht zullen vaak gevoeld worden juist in die gebieden die we nu ‘wit 
NGA gebied’ noemen. 

5d Investeringsbereidheid bij burgers 

Op het moment dat er geen uitzicht is op realisatie is het lastig om een beeld te krijgen van de 
investeringsbereidheid van burgers. Diegene die het ziet ‘als was het een primaire 
levensbehoefte’ bijv. vanwege werken aan huis zal er meer voor over hebben dan iemand die 
zich ‘voorlopig nog kan redden’ met het gebodene. Aangenomen wordt dat de 
betalingsbereidheid van de bewoners beperkt zal zijn in hoogte en in de looptijd van 
verplichtingen. Extra maandkosten tussen €15 en €20 worden in andere situaties als limiet 
genoemd. 5e Instapmoment voor MKB voor aansluiting op NGA-netwerk afhankelijk van 
overstap op cloud-computing en afschrijving huidige apparatuur 

Uit onder andere het vraagbundelingstraject in Hattemerbroek kwam als reden voor het MKB om 
te kiezen voor een NGA-aansluiting naar voren dat het ‘instap’ moment voor bedrijven om aan te 
sluiten op glasvezel het moment is waarop men overstapt op cloud computing. Dat betekent dat 
de huidige apparatuur afgeschreven moet zijn. Op het moment dat de server of telefooncentrale 
vervangen moet worden, zullen in de toekomst bedrijven steeds vaker kiezen voor cloud 
computing. De service levels liggen hoger (meer professionele dienstverlening en flexibiliteit en 
betere beveiliging) en de Total Costs of Ownership (TCO) ligt lager.  
Voor bedrijven die nog niet kiezen voor cloud computing, resulteert het aansluiten van de 
traditionele ICT op een NGA netwerk in een hogere TCO en is daardoor niet aantrekkelijk. Dit 
wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de hoge éénmalige aansluitkosten.  
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6. Rol overige overheden 

6a. Andere provincies 

Het onderwerp digitale bereikbaarheid verschijnt steeds meer op de provinciale agenda’s. De 
afgelopen periode hebben we met name gekeken naar de ontwikkelingen in Overijssel, Brabant 
en Friesland, omdat deze provincies het verst met hun beleidsontwikkeling zijn. Ook hebben we 
actief kennis en ervaringen uitgewisseld en zullen dat ook blijven doen als Gelderland een 
actieve rol kiest. Wij vinden het van belang om als provincies samen één lijn te kiezen richting 
marktpartijen. Voor marktpartijen is het van belang dat zij niet met een lappendeken aan eisen 
en aanpak worden geconfronteerd, omdat zij vaak nationaal werken. Daar waar mogelijk en 
zinvol zullen we onze beleidsinitiatieven op elkaar afstemmen.Ook zullen we samen optrekken 
als het gaat over staatsteunaspecten en de operationalisering daarvan. Ook willen we samen 
actief optrekking richting CEF (zie hier onder). Overijssel heeft in oktober haar ambitie 
vastgelegd. Zij kiest voor een fors investeringsprogramma dat erop gericht is het complete ‘Witte 
NGA gebied’ in Overijssel te ontsluiten. Hierbij is ook een forse inspanning van de markt en 
burgers nodig. Overijssel neemt de lead in de realisatie en wil anderen over de streep trekken. 
Ook de dienstenontwikkeling en een faciliterende rol zijn aandachtspunten in het plan. De 
provincie Brabant heeft zich uitgesproken over een soortgelijk spoor dat nu verder 
geconcretiseerd wordt. De provincie Friesland heeft veel ervaring met de realisatie van 
breedband op bedrijventerreinen en beraad zich nu over haar rol voor huishoudens in het 
buitengebied. 

6b. Het Rijk 

In mei heeft het Rijk de Handreiking ‘Goed op weg met Breedband’ uitgebracht. Een praktische 
handreiking die handvaten geeft voor gemeenten en provincies op basis waarvan zij hun rol 
kunnen bepalen. Het rijk onderschrijft dat er sprake van ‘marktfalen’ is in het buitengebied. Het 
rijk ziet haar rol vooral faciliterend van aard en vindt het vooral op de weg van provincies en 
gemeenten liggen om activiteiten te ontwikkelen. 

6c. Europa 

De Europese commissie werkt aan een breedbandfonds. Het zogenaamde Connecting Europe 
Facility. Hiervoor staat nu nog 9 miljard op de begroting, maar het fonds staat onder druk  als 
gevolg van bezuinigingen. Het fonds komt beschikbaar voor het realiseren van fysieke 
aansluitingen (NGA) en dienstenontwikkeling. Als besluitvorming in december van dit jaar 
plaatsvindt zal het fonds in 2014 beschikbaar zijn. Bij het gebruik van grants (subsidie) is 50% 
co-financiering noodzakelijk. We willenamen met de andere (actieve) provincies en het rijk op te 
trekken in een poging om een deel van deze middelen ook te kunnen laten landen in Nederland 
en voor ons natuurlijk in Gelderland.  

7. Strategie Provincie 
 
Wij zien de noodzaak om de digitale bereikbaarheid voor onze inwoners en bedrijven te 
realiseren en zijn daarom van mening dat wij een actieve rol moeten nemen als het gaat om het 
stimuleren van de aanleg van breedband in die gebieden waar de markt de komende drie jaar 
geen initiatief zal nemen een Next Generation Network aan te leggen. Hetzelfde geldt voor het 
stimuleren van de ontwikkeling van de digitale dienstverlening.  
Naast een faciliterende rol past voor de realisatie van een netwerk in de ‘witte NGA gebieden’ 
een investerende rol. We zijn echter van mening dat de provincie dit niet alleen kan dragen en 
hebben daarbij anderen (overheden, telecompartijen, bedrijven en burgers) nodig. Er zijn forse 
investeringen nodig die niet allemaal direct beschikbaar zijn. Dit omdat we merken dat de 
urgentie om iets te willen doen aan dit vraagstuk bij veel partijen niet hoog is. Daarnaast vinden 
wij vooral de markt aan zet en willen wij daarbij faciliteren en mede te investeren. Hierbij vragen 
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we nadrukkelijk ook steun van gemeenten. Omdat we nu niet kunnen inschatten hoe groot de 
investeringsbereidheid in de markt, bij burgers en gemeenten is, en we veel nog niet weten, 
starten we bescheiden. Dat geeft ons de mogelijkheid om de komende jaren ervaring op te doen. 
Afhankelijk van de ambitie in de markt of bij derden kunnen wij daarin meeschakelen. We zullen 
dit beleid daarom ook na twee jaar evalueren. Voor nu stellen we voor om een faciliterende, een 
bescheiden investerende rol in de aanleg van breedband in de ‘witte NGA gebieden’ te kiezen en 
een faciliterende en financieel stimulerende rol in de dienstenontwikkeling. 
 
Concreet komt dit neer op de volgende invulling van onze rol: 
 
Faciliteren:  
We pakken een actieve rol als het gaat om het agenderen van het onderwerp. We willen partijen 
bij elkaar brengen die elkaar nu niet of slecht kunnen vinden in platforms. Ook gaan we 
bijeenkomsten organiseren voor gemeenten om het onderwerp ook daar te agenderen. Voor het 
makelen en schakelen in kennis denken  wij aan het realiseren van een ‘breedbanddesk’ . Hier 
wordt kennis gebundeld, ingezet op standaardisatie en specialistische kennis beschikbaar 
gesteld. De breedbanddesk krijgt ook tot taak burgerinitiatieven en initiatieven van bedrijven te 
helpen in de realisatie van hun businesscase en organisatie. 
Voor burgerinitiatieven en initiatieven van bedrijven stellen wij een budget ter beschikking voor 
een deel van de kosten voor vraagbundeling. Voor burgerinitiatieven zal dit voor 2013 in totaal 
maximaal € 100.000,-- zijn. Voor bedrijventerreinen is hiervoor reeds via de bestaande 
subsidieregeling ‘Vraagbundeling breedband bedrijventerreinen’ budget beschikbaar. 
Wij gaan actief op zoek  naar financiële mogelijkheden die Europa kan bieden. Te denken valt 
hierbij aan het CEF (Connecting Europe Facility).  
 
Bescheiden investeren in de aanleg van breedband in Witte NGA gebieden 
We zien dat zonder een financiële betrokkenheid van de overheid er waarschijnlijk geen 
ontwikkelingen zullen komen voor de realisatie van breedband in het buitengebied. Daarom 
vinden wij dat we hier een rol moeten pakken. Onder de voorwaarden van de staatsteunregels. 
Uitgangspunt is dat de provincie maximaal de helft mee financiert waarbij deze middelen 
revolverend ingezet worden. Op het moment dat projecten in concurrentie met elkaar beoordeeld 
worden zullen projecten waarmee de meeste aansluitingen voor een zo laag mogelijke bijdrage 
van de provincie tegen gunstige condities voor de gebruiker voorrang krijgen. Hiermee geven we 
aan dat we ook van de markt en van burgers investeringen vragen. Gemeenten vragen we ook 
hierin hun rol pakken. Ook op het gebied van het graven verwachten we de nodige innovatie te 
kunnen stimuleren, om dit uiteindelijk goedkoper te kunnen gaan realiseren. Het moet in alle 
gevallen gaan om een netwerk dat voldoet aan de eisen van een NGA. We zien en vinden dat er 
verschillende financieringsmodellen mogelijk zijn. 

1. De middelen zullen via een zogenaamde tender of via tranches beschikbaar worden 

gesteld. We nodigen partijen uit om met hun plannen te komen. De plannen ranken we 

aan de hand van criteria. We schrijven voor 2013 twee tenders uit:Voor huishoudens en 

bedrijven in Wit NGA gebied (uit revolverende middelen, 75% van het budget) 

2. Bedrijventerreinen (uit revolverende middelen, 25% van het budget) 

In het statenvoorstel revolverende middelen zullen we u een voorstel doen voor de inzet van 
deze revolverende middelen en dit ter goedkeuring aan u voorleggen.  

Stimuleren digitale dienstverlening 
We erkennen dat wij een rol kunnen spelen om de broodnodige versnelling in de realisatie en 
implementatie van digitale dienstverlening te stimuleren. We pakken die handschoen op door: 

1. Het ondersteunen van platforms. We zien met name mogelijkheden  op het gebied van 
zorg, onderwijs, bibliotheekvernieuwing, mobiliteit en energie. 
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2. Het ondersteunen van een aantal trajecten die tot doel hebben om zinvolle experimenten 
op te schalen en te implementeren  op het gebied van de gekozen aandachtsgebieden. 

3. Het uitdragen van goede voorbeelden. Hiervoor zien we ook een rol voor de eerder 
genoemde breedbanddesk. 
 
 

Voor het jaar 2013 zijn wij voornemens op de volgende wijze de benodigde financiele middelen 
in te zetten: 

De middelen voor onze faciliterende rol  en burger initiatieven betrekken we  uit de middelen die 
reeds beschikbaar gesteld zijn voor economie. Het gaat om maximaal € 0,2 mln. 

Voor de realisatie van breedbandprojecten voor huishoudens en bedrijventerreinen zijn wij 
voornemens   u  voor te stellen € 2 miljoen te betrekken uit de  revolverende middelen. In het 
statenvoorstel revolverende middelen zullen we dit ter goedkeuring aan u voorleggen. De 
middelen zijn relatief bescheiden, maar kunnen worden vermeerderd met middelen uit de tweede 
tranche van Stad en Regio, indien breedbandprojecten worden ingediend. 

De benodigde middelen voor het stimuleren van de digitale dienstverlening vinden we in onze 
huidige begroting binnen het  programma economie (maximaal € 0,1 mln), waarbij we afhankelijk 
van het onderwerp andere relevante programma’s betrekken die daarvoor ook een deel van de 
kosten dragen. We denken daarbij aan Stad en Regio, Sociaal,Cultuur, Energietransitie, 
Topsectoren en innovatie en Mobiliteit. 

We verwachten dat er voor de jaren daarna meer middelen nodig zijn. We zullen dit betrekken in 
de afweging naar aanleiding van de Mid Term Review. We zullen u bij de begroting voor 2014 
een voorstel doen voor de concrete invulling hiervan. Ook zullen wij u dan verslag doen van de 
stand van zaken en resultaten tot dan toe. 

 Wij verzoeken u om overleg over deze notitie.  

 
 
 
 
Arnhem, 6 november 2012 – zaaknummer 2012-018916  
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin 
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris 
 
 
 

+ + + + + 
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Bijlage 1  

Aantal huishoudens in Gelderland uitgesplitst naar zwart, donkergrijs, lichtgrijs en wit gebied per 
gemeente.
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Bijlage 2: 

Pilot Bronckhorst Berkelland 

 ‘Breedband voor bewoners en bedrijven in het buitengebied’  
 
 
Omschrijving pilot 
De gemeenten Bronckhorst, Berkelland en de regio Achterhoek hebben de ambitie alle 
woningen en bedrijven in de regio te voorzien van toekomstvaste digitale verbindingen om zo de 
leefbaarheid in de regio te verbeteren en de gevolgen van een krimpende bevolking op te 
vangen. 
   
De Regio Achterhoek heeft in haar regiocontract 2012 opgenomen dat er een onderzoek naar de 
haalbaarheid van de aanleg van breedbandnetwerken wordt uitgevoerd in de vorm van een pilot 
in de gemeenten  Bronckhorst-Berkelland. Het doel is om de financiële en juridische 
haalbaarheid te onderzoeken om breedband te realiseren in een pilotgebied van minimaal 1500 
adressen en een bedrijventerrein. Deze pilot dient als basis voor een vertaling naar een strategie 
voor de gehele Achterhoek. 
 
Leerdoelen 
De leerdoelen voor de pilot Bronckhorst- Berkelland zijn: 
 

1. Zicht krijgen op de financiële haalbaarheid van de aanleg van breedband in het 
buitengebied. 

2. Zicht krijgen op de rol die marktpartijen hierbij willen vervullen  
3. Varianten ontwikkelen voor organisatie en werkwijze om de haalbaarheid te verbeteren 
4. Zicht krijgen op de rollen die de overheid kan/moet vervullen (provinciaal en 

gemeentelijk) 
 
Werkwijze 
Voor de pilot is een regiegroep ingesteld, bestaande uit een kwartiermaker namens de regio en 
twee specialisten van Oost NV. Gedurende het gehele proces is regelmatig overleg met de 
betrokken beleidsambtenaren van de provincie Gelderland, mw. C. Verheggen en dhr. M. Bruil. 
Met de twee meest relevante marktpartijen, UPC en Reggefiber, zijn oriënterende gesprekken 
gevoerd over de randvoorwaarden voor aanleg van netwerk in het buitengebied. Met Rabobank 
Graafschap Noord is gesproken over financieringsmogelijkheden.  
Nadat een concreet proefgebied is bepaald zijn hiervoor calculaties gemaakt van de 
noodzakelijke investeringen. Gekeken is naar de effecten van verschillen in deelname en 
financieringsmodellen. Verder is een afweging gemaakt tussen aanleg van vaste  en draadloze 
netwerken.  
Bij de activiteiten is contact gehouden met de provincie Overijssel waar zich een parallel-proces 
voltrekt  ten aanzien van breedband in de provincie.    
 
 
Wat leren we uit de pilot ? 
 
Financiële haalbaarheid 
Uit berekeningen in het proefgebied blijkt dat de aanlegkosten per woning in het buitengebied 
gemiddeld beneden 3000 euro per adres liggen, gemiddeld over alle woningen (1500) in het 

proefgebied. Bij deze aanname moet opgemerkt worden dat onder deze 1500 huishoudens ook 

50% huishoudens vallen die wel al zijn aangesloten op een NGN (breedbandaansluiting).Als die 

50% wegvalt en men zich concentreert op wit gebied, dan stijgen de kosten per woning tot ruim 
boven de 3000 euro.  
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Ook wanneer slechts een percentage van de bewoners deelneemt ontstaat hetzelfde effect. 
Indicatief geeft onderstaande tabel een beeld van het verloop van de investering bij verschillende 
percentages woningen die worden aangesloten: 

  
Kosten homes connected in relatie tot het deelnamepercentage 

Percentage aansluitingen 100% 80% 60% 50% 30% 

Aantal niet aangesloten 0 300 600 750 1050 

Aantal aangesloten 1500 1200 900 750 450 

Kosten per aangesloten 

woning 

€ 2.537 € 3.060 € 3.933 € 4.631 € 7.422 

 

Rol marktpartijen  

1. In de witte gebieden zijn de aanlegkosten zo hoog dat het beide partijen, UPC en 

Reggefiber, niet bereid zijn zonder financiering van de overheid in het buitengebied 

netwerk te realiseren. Een aanvullende bijdrage van gebruikers en van de overheid is 

een voorwaarde voor maken van de investeringen. Reggefiber geeft aan € 1000 per 

adres te willen investeren (€ 1700 bij 60% homes connected), vergelijkbaar met de 

investering in de kernen. Voor UPC is de investeringsbereidheid nog niet duidelijk.  

In het buitengebied concluderen we daarom dat er sprake is van marktfalen (wit gebied).  

2. De omvang van het ‘buitengebied’ verschilt voor elk van beide commerciële partijen. 

UPC geeft aan dat zij in een deel van het buitengebied al netwerk beschikbaar heeft, 

waarop ook nog meer woningen kunnen aansluiten. Reggefiber heeft uitsluitend netwerk 

in enkele kernen. 

3. Reggefiber kiest voor glasvezeltechnologie. UPC geeft aan dat zij kiest haar technisch 

optimale netwerktechnologie. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden in het 

buitengebied kan dit gebaseerd zijn op glasvezeltechnologie of op HFC (Hybride Fiber 

Coax netwerk, voor 97% bestaande uit glasvezel, in combinatie met Docsis3). 

4. Open condities voor de aan te leggen voorzieningen is een belangrijke overweging. 

Reggefiber stelt haar netwerk open als gevolg van regulering, maar KPN en aan KPN 

gelieerde partijen, zijn de belangrijkste aanbieders op het netwerk van Reggefiber. UPC 

is niet gereguleerd en laat geen andere service providers toe voor de diensten die zij zelf 

aanbiedt. UPC geeft aan open te zijn voor maatschappelijke diensten op laag 2 en voor 

alle andere diensten via het open internet.  

5. Om maximale keuzevrijheid voor gebruikers te krijgen, stelt UPC voor in panden in 

buitengebied zowel een kabelaansluiting als een aansluiting van KPN te realiseren zoals 

dat ook in stedelijk gebied het geval is. Het leidt ertoe dat (bij gelijktijdige aanleg) de 

bovennormale graafkosten gedeeld kunnen worden. Op deze wijze komt het meeste 

geld beschikbaar van de zijde van marktpartijen (2x graafbudget). De praktijk moet 

uitwijzen of de vereiste startpenetratie gehaald wordt en of een andere partij bereid is 

mee te leggen.  

6. Beide commerciële partijen stellen dat zij in netwerk willen investeren wanneer de 

onrendabele top als gevolg van de hoge graafkosten wordt opgelost, en willen dat de 

markt zo veel mogelijk zijn werk moet kunnen doen. De marktpartijen houden vast aan 

volledige zeggenschap over het netwerk. 
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7. De commerciële partijen zien wel een belangrijke faciliterende rol van de overheid vooral 

in het bij elkaar brengen van partijen om te komen tot samenwerking. Daarbij gaat het 

ook om het beschikbaar maken van kennis voor de betrokken gemeentes en het 

involveren van de bewoners in het gebied.  

Reggefiber doet in dit kader het voorstel om samen met andere partijen, op provinciaal, 

Oost Nederlands of landelijk niveau, een loket  in te richten voor de voorlichtimg over de 

aanleg van infrastructuur.  

 
 
Haalbaarheid verbeteren 

1. Draadloze toepassingen zijn op de lange termijn geen alternatief voor vaste 
verbindingen in het gebied. Wel is synergie mogelijk met de aanleg van vast netwerk 
voor zendmasten om de mogelijkheden voor mobiel verkeer te verbeteren. Dit zal 
onderzocht moeten worden. 

2. Netwerk kan met verschillende modellen worden gerealiseerd: 
a. Aanleg in samenwerking met marktpartijen  
b. Aanleg door coöperaties van bewoners.  
c. Aanleg van het laatste deel van de verbinding door de overheid: de publieke last 

mile 
3. Graafkosten bepalen een groot deel van de kosten in het buitengebied. Innovatie, 

gericht op besparingen bij de aanleg, is belangrijk om de investeringen te verlagen.  
 

Toepasbaar in andere omstandigheden 
Het pilotgebied in Bronckhorst is zodanig gekozen dat het representatief is  voor grote delen van 
de regio Achterhoek. Het is niet zo dat de kosten per woning in elk gebied gelijk zullen zijn maar 
de conclusies over de rol van de marktpartijen en de rol van de overheid zijn vergelijkbaar.   
 
Vervolgstappen 

1. De projectgroep kan in overleg met UPC en Reggefiber de opties verder concretiseren 
voor aanleg samen met marktpartijen in Bronckhorst 

2. Regio Achterhoek maakt samen met de projectgroep een doorvertaling van de financiële 
implicaties voor de gehele Achterhoek en bepaalt daarvoor de strategie. De te volgen 
strategie zal sterk afhangen van de ambities en rol die de provincie Gelderland 
formuleert. 

 
Wat betekent dit voor de (mogelijke) inzet van de provincie? 
De Europese regelgeving bepaalt voor een belangrijk deel wat de mogelijkheden zijn van de 
overheid om de aanleg van breedband te stimuleren. Er is onderscheid tussen witte, grijze en 
zwarte gebieden.  In wit gebied is geen NGA netwerk (kabel of glasvezel) beschikbaar, in grijs 
gebied ligt één netwerk, in zwart gebied minimaal twee. In witte gebieden is staatssteun in 
principe toegestaan, in grijs gebied alleen wanneer er sprake is van marktfalen. In zwart gebied 
kan de overheid slechts faciliteren.  
 
Een alternatief is financiering volgens het Market Economy Investor Principle: de overheid 
participeert dan op exact dezelfde wijze in een initiatief als de commerciële partijen die 
deelnemen. In deze situatie is geen sprake van staatssteun.  
 
Binnen de Europese kaders kan de overheid opteren voor verschillende rollen. Hiervoor kunnen 
specifieke initiatieven worden ontwikkeld:  
 

1. Opzet Kennisplatform Breedband in Buitengebied 
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In de pilot hebben we moeten constateren dat er nog veel onbekend is rondom 
breedband, de techniek voor aanleg in het buitengebied, de rol van marktpartijen, van 
gemeenten etc. 
Om een versnelling te realiseren in de aanleg in buitengebieden, is het verstandig kennis 
te bundelen, een netwerk van specialisten te organiseren en in te zetten op 
standaardisatie om tot een efficiënte aanpak op de vereiste schaal te komen.  
 
Vanuit dit kennisplatform kunnen coöperaties van bewoners met raad en daad worden 
bijgestaan. Het is verstandig te kijken of ook de provincie Overijssel hierbij aan kan 
sluiten. 
  

2. Stimuleren innovatie in graaftechniek en procesoptimalisatie 
Er lijken reducties mogelijk in de kosten van aanleg in het buitengebied. Er is veel te 
winnen met optimalisatie van het ontwerp, de manier van aanleg en het gebruikte 
materiaal. De Universiteit Twente heeft berekend dat door procesoptimalisatie en 
technische innovaties een besparing van 20% tot 30% op de kosten van aanleg kan 
worden gerealiseerd. Het stimuleren van deze innovaties kan veel betekenen voor een 
efficiënte inzet van overheidsmiddelen. 
Economisch is er belangrijke synergie omdat in Gelderland grote partijen gevestigd zijn 
op het gebied van aanleg van infrastructuur. 
 

3. De overheid als financier  
- De overheid heeft alleen financieringsmogelijkheden in wit gebied, anders is sprake 

van staatssteun, tenzij in de grijze gebieden sprake is van marktfalen.  
- De provincie kan via het MEIP principe vergelijkbaar met elke andere investeerder 

meefinancieren in organisaties die breedband willen aanleggen; 
 

4. Financiering en subsidies 
Zoals uit de pilot blijkt zit er een groot gat tussen de bijdrage die marktpartijen willen 
leveren (1000 euro) en de gemiddelde kosten per woning (circa 3000 euro, afhankelijk 
van de uitgangspunten).  
Dit gat kan deels gedicht worden door betalingen van particulieren, het realiseren van 
besparingen in graafkosten en bijvoorbeeld het mogelijk maken van  zelfgraafacties voor 
particulieren.  .De marktpartijen zullen investeren wanneer de financiering rond is.  
De hiervoor noodzakelijke financiering is aanzienlijk. De schatting is dat een grote groep 
bewoners slechts bereid zal zijn maximaal een derde van de aanlegkosten te betalen. Bij 
hogere betalingen is de verwachting dat het percentage homes connected sterk daalt, 
wat weer tot gevolg heeft dat de gemiddelde investering per aansluiting stijgt.  
Uitgaande van de rendementseisen die marktpartijen stellen, resteert dan een derde te 
financieren door de overheid. Naast het verstrekken van revolverende leningen van de 
provincie aan (coöperaties van) bewoners is een aanlegsubsidie van de gemeente of 
Europa gewenst.  
 

5. Alternatieven 
De opzet van coöperaties die zelf netwerk ontwikkelen en exploiteren is een alternatief, 
waarbij de financiële bijdrage van bewoners en overheid lager kan zijn dan in de 
samenwerking met marktpartijen omdat niet gerekend hoeft te worden met hogere 
rendementseisen. Van dit model zijn bestaande voorbeelden. CAI Harderwijk kent 
bijvoorbeeld een vergelijkbare opzet.  
Dit alternatief stelt wel voorwaarden aan het draagvlak van lokale initiatieven en het 
beschikbaar zijn / maken van de noodzakelijke kennis.  
Bij de financiering lijkt ook hier een rol voor de overheid onvermijdelijk. Daarbij moet 
gewerkt worden binnen de boven geschetste Europese kaders. 
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Bijlage 3: 

Pilot Bedrijventerreinen Buren  
 
 
Korte omschrijving pilot 
In de gemeente Buren doet de Stichting Ondernemers Platform Buren al jaren pogingen om 
glasvezel op de bedrijventerreinen te realiseren. Hiervoor zijn plannen gemaakt en initiatieven 
ontwikkeld maar een oplossing is nog niet bereikt. Gezien het bestaande draagvlak in Buren 
heeft de provincie dit initiatief gekozen als één van de vier proefprojecten.   
 
Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om op de bedrijventerreinen in Buren een 
glasvezelverbinding te leveren tegen condities, waarvoor ook elders verbindingen beschikbaar 
zijn. Hierbij is gekeken naar de verbindingen op de bedrijventerreinen én naar de aansluiting van 
die terreinen op een platform waar in een open model een breed pakket diensten beschikbaar is.   
 
Leerdoelen zoals die geformuleerd zijn in het plan van aanpak:  
- Wat zijn belangrijke elementen waaraan een netwerk moet voldoen, zodat de 

dienstenontwikkeling optimaal wordt gestimuleerd (open netwerk) en hoe realiseer je dat? 

 
- Welke voorwaarden moeten ingevuld zijn zodat markt of derden de ontwikkeling van breedband 

in de tot nu toe onrendabele gebieden zelf gaan oppakken? 

 
- Wat vragen bepaalde geografische/gebiedskenmerken van de procesinrichting, samenwerking 

etc. om te komen tot een geslaagd project? 

 
- Is het eventuele benodigde financiële instrumentarium revolverend in te zetten en zo ja, in welke 

mate. 

 
Werkwijze 
Voor de pilot is een werkgroep samengesteld met de voorzitter van het ondernemersplatform, de 
beleidsambtenaar Economie van de gemeente Buren en twee projectmanagers van Oost NV. Er 
zijn zoveel mogelijk lokale partijen benaderd met mogelijke behoefte aan verbindingen. 
Daarnaast  is een netwerkontwerp gemaakt waarbij we zoveel mogelijk onderlinge 
afhankelijkheden hebben geëlimineerd. Op basis van het netwerkontwerp  zijn berekeningen 
uitgevoerd en gezocht naar mogelijkheden om een haalbare businesscase op te stellen.   
 
Wat leren we uit de pilot ? 
De ervaringen in Buren leren dat: 
 
1. Ondernemers in de gemeente Buren ondervinden hinder (belemmering in de bedrijfsvoering, 

lange wachttijden, lastige communicatie tussen vestigingen) van slechte digitale  
verbindingen en willen zelf ook bijdragen aan verbetering van de situatie. Marktpartijen 
leveren niet het aanbod dat bedrijven nodig hebben. 

Door te zorgen voor betere digitale verbindingen verbeteren de mogelijkheden van de bedrijven 
in Buren. Dit is goed voor de lokale werkgelegenheid en leefbaarheid van het buitengebied.  

 
2. Ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties ontbreekt het aan de 

noodzakelijke kennis en ervaring in de markt, techniek en organisatie van breedbandaanleg 
en –uitrol.  

Ondernemersverenigingen zijn speelbal voor adviesbureaus en ICT bedrijven, die met hun eigen 
belang hun producten en diensten willen verkopen. Er zijn nog geen standaards ontwikkeld 
waarmee ondernemersverenigingen hun voordeel kunnen doen. Telecompartijen doen 



 
 
 
 
 
 

24 

aanbiedingen die moeilijk te doorgronden zijn. Objectief advies over aanpak, partijen, condities 
en standaards is gewenst.  
 
3. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen bedrijventerreinen die geen probleem 

hebben met de ontsluiting naar buiten en terreinen die dat wel hebben.  
Hoe groter de investering om naar de backbone te komen, hoe hoger het maandbedrag dat het 
bedrijventerrein moet bijdragen om de investering in de backbone terug te verdienen. Het gaat 
daarbij om het beschikbaar zijn van een ontsluiting voor het terrein (managed dark fiber) tegen 
een aanvaardbare prijs. Deze aanvaardbare prijs stellen we - door ervaringen elders - op 
gemiddeld € 700 euro per maand. De omvang van het terrein en het aantal bedrijven op het 
terrein zijn bepalende factoren of die maandbedragen op te brengen zijn. Voor een terrein met 
meer dan 20 bedrijven is een aansluitvergoeding van 700 euro per maand op te brengen.  
 
In  Buren leidden de aanlegkosten van de ontsluiting van de bedrijventerreinen naar de 
backbone echter tot een kostenniveau van ruim € 1400 per maand. Voor gevallen als deze is 
maatwerk noodzakelijk om: 
- Te onderzoeken of kostenverlaging mogelijk is door gecombineerde aanleg met meerdere 

kapitaalkrachtige partijen. Hiervoor is lokale kennis van bedrijven en partijen onontbeerlijk. 
 

- Vast te stellen welke financiering noodzakelijk is om de aansluitkosten te verlagen naar een 
niveau dat exploitatie mogelijk maakt. 

 
4. Aanpak van de ontsluiting van bedrijventerreinen moet regionaal worden opgepakt. 
Voor die bedrijventerreinen waar geen backbone beschikbaar is, zoals in Buren, is het essentieel 
dat een organisatie met regionale kennis en contacten overleg voert met lokale en regionale 
spelers over mogelijkheden van gecombineerde aanleg. Alleen dan kan fors op kosten worden 
bespaard want meerdere partijen delen de investering in de backbone. De onderlinge 
afhankelijkheden nemen met dit scenario toe, waarmee een risico wordt ingebouwd. 
 
5. Er is vraagbundeling nodig bij de start van een project om een minimale deelname te 

bereiken 
Een eerste inspanning om een minimaal aantal deelnemers (10%) te werven is altijd 
noodzakelijk. Hiervoor zijn op dit moment al subsidiefaciliteiten beschikbaar. Continueren 
daarvan lijkt zinvol. Een aandachtspunt bij vraagbundeling is wel dat een actie effectief blijft. De 
ervaring leert dat vraagbundeling kort en krachtig voor de start van de aanleg goed werkt. Het 
inzetten van meer capaciteit levert daarna niet meer deelnemers op. Dit komt doordat 
ondernemers vaak lopende contracten hebben. Aandacht vanuit de ondernemersvereniging voor 
meer deelnemers moet een jaarlijks terugkerende actie zijn. We onderzoeken nog 
mogelijkheden om ´incentives´ in te bouwen om meer deelnemers te krijgen.    
 
6. Wanneer er oplossingen komen voor het financieringsrisico dat ontstaat door de relatief lage 

deelname bij de start van een project, lijken ontwikkelingen op grotere schaal mogelijk 
Uit de berekeningen in Buren blijkt dat de totale investeringskosten en aanloopverliezen voor de 
terreinen 0,4 miljoen euro bedragen. Deze investering is in een termijn van 8 jaar terugverdiend, 
bij een verondersteld groeipercentage van het aantal deelnemers van 6% per jaar.  
De verwachting is dat wanneer 30% risicodragend vermogen beschikbaar is (vanuit de 
ondernemersvereniging of via garanties of een achtergestelde lening van de provincie), banken 
bereid zijn de overige 70% voor hun rekening te nemen.  
Hier is een rol voor de provincie weggelegd. 
 
7. Gegeven de levensduur van de infrastructuur is het van belang dat er een organisatie wordt 

neergezet die deze lange termijn kan overbruggen. 
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Een stabiele organisatie die bestand is tegen korte termijn veranderingen (bestuurswissel, 
verkoop e.d.) is nodig om de infrastructuur optimaal te laten benutten. Condities hiervoor moeten 
worden ingebouwd in de overeenkomsten en contracten. 
 
8. Technische standaards zijn nodig voor een professionele aanpak. 
Om te voorkomen dat elke ondernemersvereniging zijn eigen systeem met bijbehorende 
specificaties opzet, en zich daar in moet verdiepen, verdient het aanbeveling technische en 
contractuele standaards op te stellen om tempo te kunnen maken in het ontsluiten van 
bedrijventerreinen. 
 
Toepasbaarheid in andere omstandigheden 
Buren is een gemeente met veel buitengebied en verspreid liggende kernen met kleine tot 
middelgrote bedrijventereinen. Gelderland kent veel van dergelijke gebieden. Dialogic

10
 heeft 

berekent dat 340 van de 460 bedrijventerrein nog niet van NGA netwerk zijn voorzien. De 
leerervaringen in Buren zullen in veel ruraal gelegen bedrijventerreinen toegepast kunnen 
worden. 
 

Vervolgstappen  

In Buren worden  de volgende vervolgstappen gezet : 

1. Vraagbundeling door het ondernemersplatform op basis van de berekende prijzen; 
Hiervoor zullen communicatiemiddelen worden samengesteld, waaronder een website.  

2. Gesprekken met financiers voor de voorfinanciering van de infrastructuur op de 
bedrijventerreinen (Rabobank, private investeerders, ondernemers) 

3. Gesprekken met financiers en deelnemers voor de financiering van de backbone 
(Samenwerkingsverband Gemeenten Tiel, Geldermalsen en Culemborg, TrenT, Liander, 
Provincie Gelderland). Uit de gesprekken moet blijken welke organisatie nodig is  om de 
backbone te realiseren. Dit kan een BV zijn vanuit het ondernemersplatform, samen met 
de samenwerkende gemeentes Tiel –Culemborg – Geldermalsen of een coöperatie die 
als doel heeft digitale netwerken te realiseren in buitengebieden (recent is er één 
opgericht in Heerde).  

4. Het ondernemersplatform Buren laat de juridische structuur opzetten en zorgt voor 
contracten, leveringsvoorwaarden en dergelijke tussen glasvezel-entiteit en haar 
afnemers 

 
 
Wat betekent dit voor de (mogelijke) inzet van de provincie? 
1.  Opzet Kennisplatform  
Het ontbreekt de organisaties die op bedrijventerreinen actief zijn, aan de noodzakelijke kennis. 
Om die kennis effectiever in te zetten dan op dit moment het geval is, verdient een standaard 
aanpak aanbeveling. Concreet kan gedacht worden aan handleidingen, modelcontracten en 
contacten met organisaties die op dit terrein behulpzaam kunnen zijn zoals NDIX. 
Om een standaard aanpak zoveel mogelijk af te dwingen kunnen combinaties worden gemaakt 
met de hierna genoemde maatregelen, door bij financiering of subsidiëring voorwaarden aan de 
aanpak te stellen. Het kennisplatform kan ook ingezet worden om procesondersteuning te 
leveren, projecten vorm te geven en regionale contacten aan te spreken om zo haalbare 
businesscases te ontwerpen. 
 
2.  Financiering  
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 Dialogic heeft in juli 2012 een rapport opgesteld voor de Provincie Gelderland met de titel ‘kwantificering Buitengebied 
Gelderland’ 
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Subsidiering vraagbundeling 
Het blijven subsidiëren van vraagbundeling is waardevol omdat het vergroten van het aantal 
deelnemers bij de aanvang van een project leidt tot een betere businesscase.  
 
Financiering netwerk op het terrein 
In Buren is de exploitatie van de aanleg van glasvezel OP de bedrijventerreinen vergelijkbaar 
met de situatie op andere bedrijventerreinen. De businesscases op de bedrijventerreinen zijn op 
langere termijn rendabel, maar er is wel financiering noodzakelijk om investeringen in het 
netwerk op het terrein tot stand te brengen. Voor de financiering lijken verschillende combinaties 
mogelijk: private investeerders of de bedrijven op de terreinen, in combinatie met bancaire 
financiering. Een rol van de provinciale overheid is essentieel bij de start van het project als 
‘garantie’ voor de bank en om andere investeerders te betrekken. Deze middelen kunnen in 
belangrijke mate revolverend worden ingezet.    
 
De totale financieringsbehoefte van kleine tot middelgrote terreinen ligt niet hoger dan € 250.000 
per terrein. Er vanuit gaande dat de provincie een deel  van de financieringsbehoefte voor haar 
rekening neemt (bijvoorbeeld 30%), valt deze steun buiten de staatssteunproblematiek  
Financiering kan verstrekt worden aan een ondernemersvereniging of een speciaal voor dat doel 
opgerichte stichting, bv of coöperatie. Met de financiering kunnen specificaties omtrent beheer 
en onderhoud, openheid en standaardisatie meegenomen worden.  
 
Financiering ontsluiting 
Hierbij zal het in veel gevallen gaan om maatwerk. Een combinatie van de inzet van capaciteit 
(kostenverlaging door vraagbundeling van regionale behoefte) en financiering is noodzakelijk om 
een oplossing voor die terreinen te bereiken waar de ontsluiting een serieus probleem is. Voor 
deze gevallen is het verstrekken van leningen niet afdoende, maar is een combinatie van 
subsidies en leningen noodzakelijk. 
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Bijlage 4: 

Pilot CAI Harderwijk  
 
 
Korte omschrijving pilot 
 
CAI Harderwijk is een semi publiek kabelbedrijf dat via coax, en binnenkort ook glasvezel, 
infrastructuur en RTV-diensten levert aan de inwoners en het bedrijfsleven van Harderwijk en 
Hierden. Sinds 2007 heeft CAI Harderwijk haar netwerk opengesteld voor alle mogelijke 
providers, in de meeste gevallen aanbieders van diensten zoals triple play. Ook het gebruik van 
de CAI infrastructuur door lokale initiatieven wordt door de kabelaar gestimuleerd (bijvoorbeeld 
lokale Tv-zender en kerktelevisie). 
 
Deze pilot concentreert zich voornamelijk op diensten en dienstenontwikkeling en niet op 
infrastructuur. Het hebben van een technisch geavanceerd breedbandnetwerk (zowel in de 
kernen als het buitengebied) is een belangrijke basis voor dienstenontwikkeling. 
Dienstenaanbieders wordt vrije toegang geboden tot het netwerk, zodat in concurrentie een 
compleet aanbod aan de inwoners van het CAI Harderwijk-gebied ontstaat. De aanbieders 
hoeven geen dure investeringen in een eigen netwerk terug te verdienen, waardoor de prijs voor 
de abonnees laag kan blijven. 
 
Leerdoelen zoals die geformuleerd zijn in het plan van aanpak:  
Innovatie in breedband wordt meestal opgehangen aan de aanwezigheid van de juiste 
technische infrastructuur. Als dat er maar is, dan komen de vernieuwingen als het ware vanzelf 
tot stand, zo wordt wel eens gedacht. Maar minstens zo belangrijk voor het welslagen van 
allerhande programma’s is het ontwikkelen van de menselijke infrastructuur waarbinnen 
ontwikkelingen, bedacht, aangezwengeld en uitgewerkt kunnen worden. Wat is hier voor nodig 
om uiteindelijk te komen tot een breed gedragen steun voor de ontwikkeling van 
breedbanddiensten door CAI Harderwijk en haar huidige en toekomstige 
samenwerkingspartners? 
 
Werkwijze 
Voor de pilot is een groslijst gemaakt van mogelijke aandachtsvelden waarbinnen een verdere 
ontwikkeling van de dienstverlening mogelijk wordt geacht. Uiteindelijk is gestart met de 
ontwikkeling van smart grids, Wi-Fi in de openbare ruimte, veiligheid in winkelgebieden, 
onderwijsdiensten en Televisiediensten. Deze trajecten zijn nog niet afgerond, maar worden 
doorgezet ook na deze pilot. In dit stuk worden de algemene resultaten en bevindingen tot nu toe 
vermeld. Voor een uitwerking per aandachtsveld verwijzen we naar de rapportage van CAI 
Harderwijk over de pilot. 
 
Wat leren we uit de pilot ? 
 
1. Een open netwerk blijkt in deze pilot een succesfactor voor dienstenontwikkeling te zijn. De 

mate van openheid draagt er toe bij dat er gemakkelijker (kleinschalige) initiatieven kunnen 
worden gestart. Het netwerk van CAI Harderwijk biedt op de diverse lagen een open markt 
voor alle providers die daarvan gebruik willen maken. Een open netwerk alleen leidt echter 
niet vanzelfsprekend tot de ontwikkeling van digitale diensten, hiervoor dienen ook onder 
andere onderstaande randvoorwaarden worden ingevuld. 

2. In de ontwikkeling van nieuwe breedbanddiensten moet de gehele keten (van eindgebruikers 
tot en met netwerkleveranciers) betrokken worden. 

3. Scheiding tussen infrastructuur en diensten vormt een goede basis om diensten van nieuwe 
aanbieders tot stand te laten komen. De (semi)publieke infrastructuurbeheerder CAI 
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Harderwijk heeft geen ‘eigen’ belang bij de diensten, wel bij het optimaal gebruik maken van 
het netwerk. 

4. Succesvolle dienstenontwikkeling vraagt om een partij die de procesrol op zich neemt en de 
keten organiseert. In deze pilot heeft CAI Harderwijk deze rol op zich genomen en dat blijkt 
goed te werken, omdat er een scheiding is van infrastructuur en diensten.  

5. Het koppelen van diensten van verschillende aanbieders tot een totaalpakket kan helpen bij 
het tot stand brengen van relevante proposities voor de eindgebruiker. 

 
 
Aanbevelingen 
 

Een meer permanent samenwerkingsplatform voor dienstenontwikkeling lijkt zinvol. Dit zou dan 

op regionale of provinciale schaal een rol moeten hebben. Als vertrokken wordt vanuit de 

infrastructuur zou CAI Harderwijk hierin een rol kunnen spelen. Maar ook een thematische 

invalshoek is mogelijk. Daarbij zou ook aansluiting bij Stedenlink gezocht kunnen worden. Dit 

platform, of platforms, dien(en)t betrokken te worden bij het vlottrekken van concrete cases 

binnen Gelderland. Het platform zou ook een taak in de kennisbundeling en –deling kunnen 

krijgen in samenwerking met Oost NV. 

De aanleg van breedband kent her en der opstartproblemen. Marktpartijen streven zodanige 

exclusiviteit na, dat de facto nieuwe monopolies ontstaan, terwijl tegelijkertijd mogelijk een 

beroep wordt gedaan op ondersteuning vanuit publieke middelen. Aanbevolen wordt om 

eventuele publieke steun bij de uitrol van breedband gepaard te laten gaan met het 

voorwaardelijk maken van een meer open netwerk dan thans op vele plaatsen in de praktijk als 

afdoende wordt beschouwd. 

Legio commerciële en maatschappelijke partijen zijn betrokken bij allerhande initiatieven en 

pilots voor maatschappelijke dienstenontwikkeling. Technologie is in ruime mate beschikbaar. De 

ervaring leert echter ook dat dienstenontwikkeling grote risico’s inhoudt. Aanbevolen wordt om 

geen accent te leggen bij het van overheidswege financieren van meer pilots voor 

maatschappelijke dienstenontwikkeling, maar bij het opschalen van veelbelovende business 

cases.    

 

Vervolgstappen  

De ontwikkelde initiatieven die in de rapportage zijn beschreven zijn ‘work in progress’. Het is de 

bedoeling van CAI Harderwijk en haar partners om deze trajecten voort te zetten. Als provincie 

zullen we de ontwikkelingen blijven volgen, teneinde nieuwe resultaten en inzichten bij te laten 

dragen aan de verdere beleidsontwikkeling. 
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Bijlage  5: 

Breedband in de Stadsregio 
 
Context 
In de regio Arnhem Nijmegen hebben het ROC Rijn IJssel, de gemeente Arnhem en Surfnet 
begin 2000 de SSGA (Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem) opgericht 
met als doel non-profit partijen in Arnhem glasvezelverbindingen aan te bieden. In Nijmegen 
werd hiervoor de Stichting Telemann opgericht die verbindingen levert aan non-profitinstellingen.  
Non-profitinstellingen willen kunnen beschikken over managed dark fiber (mdf). De 
telecompartijen konden dit begin 2000 niet tegen de juiste condities leveren. Daarom is zowel in 
Arnhem als in Nijmegen een initiatief gestart om zelf aan te leggen. 
 
SSGA heeft inmiddels 22 non-profit organisaties in Arnhem en omstreken aangesloten. Bij 
Telemann zijn het er 27. Deelnemers in het netwerk zijn scholen, hogescholen, universiteiten, 
zorginstellingen,  gemeenten en gemeentelijke services zoals bibliotheken en musea. De 
deelnemende non-profit instellingen zijn deelnemer in de Stichting voor hun aandeel in het 
netwerk. Als er partijen bijkomen wordt er onderling verrekend.  Het betreft een verdeling op 
basis van de gemaakte kosten.   
 
In het Regiocontract van de Stadsregio van 2012 hebben de gemeenten een project opgenomen 
met als doel de ring in Arnhem en Nijmegen met elkaar te verbinden. Redenen hiervoor zijn: 

1. Een aantal deelnemende instellingen heeft locaties in beide steden en heeft belang bij 
een koppeling omdat zo efficiënter gewerkt kan worden  

2. Een aantal nieuwe deelnemers ligt op de route van Arnhem naar Nijmegen.  
 
Kosten van de verbinding tussen Arnhem en Nijmegen zijn hoog omdat men veel obstakels 
tegenkomt, zoals de Waal.  
 
Leerdoelen 
Voor de provincie Gelderland is het interessant te weten wat er met, in en tussen de organisaties 
en instellingen gebeurt op het moment dat men de beschikking heeft over goede digitale 
verbindingen.  
 
Doel van de pilot is inzicht te krijgen in de meerwaarde die de aanwezigheid van goede digitale 
infrastructuur heeft op de ontwikkeling van de instellingen én op de dienstenontwikkeling. Inzet 
van deze pilot is niet om infrastructuur aan te leggen, maar om te leren van wat er is gebeurd 
sinds de non-profit instellingen op glasvezelinfrastructuur zijn aangesloten.  
 
Werkwijze 
Projectmanagers van Oost NV hebben gesprekken gevoerd met Simon Does, directeur SSGA 
en Gerwin Boevink, coördinator van het Ixperium en bestuursconsulent van de Stichting Delta. 
Over de gezondheidsdiensten zoals Facetalk en Viedome is gesproken met Remco Hoogendijk 
van Oost NV en Frans Stavers van Mextal. Ook is gebruikt gemaakt van informatie van SSGA en 
Telemann.  
 
 
Wat leren we uit de pilot ? 
 

1. Efficiencyverbetering in bedrijfsvoering 
Voor alle aangesloten organisaties geldt dat zij een efficiency-slag  in de bedrijfsvoering hebben 
gerealiseerd. Alleen al met deze besparingen zijn de maandelijkse kosten voor een verbinding in 
veel gevallen terug verdiend . Voorbeelden van efficiencyverbeteringen zijn:  

- vestigingen zijn aan elkaar gekoppeld,  
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- ICT-afdelingen en – apparatuur zijn gecentraliseerd, 
- een deel van de ICT wordt uitbesteed zoals back-up op afstand of het hele beheer en 

onderhoud wordt op afstand georganiseerd.  
 
Voorbeelden hiervan zijn:   
De Stichting Delta (primair onderwijs) in Arnhem heeft haar automatisering inclusief beheer en 
onderhoud gecentraliseerd en deels ge-outsourced. Dit heeft voor die stichting alleen al geleid 
tot een besparing van 50% op de personeelskosten. (voorheen 6 fte nu 3 fte).  

De Drie Gasthuizengroep - een organisatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg - heeft  het 
glasvezelnetwerk in eerste instantie gebruikt voor datacommunicatie. De werkplekken van de 
lokale netwerken van de zes locaties zijn gekoppeld met glasvezel en werken met centraal 
opgestelde servers. Hierop draaien alle geautomatiseerde bedrijfsprocessen, zoals applicaties 
voor bewonersregistraties en zorgplannen; personeel- en salarisadministratie; financiële 
administratie en woningbeheer, kantoorautomatisering en dataopslag.  

De Gemeente Arnhem gebruikt de snelle dataverbindingen om de interne dienstverlening te 
optimaliseren en voor de uitwisseling van taken en personeel van de gemeenten in de 
Stadsregio.  

2. Nieuwe toepassingen 

De afgelopen jaren zijn vooral in het onderwijs in de regio KAN nieuwe toepassingen ontwikkeld 
en doorgevoerd die alleen kunnen ‘draaien’ bij de beschikbaarheid van hoge bandbreedtes. 

Onderwijs  
De deelnemende onderwijsinstellingen hebben verschillende nieuwe toepassingen in het 
onderwijs ontwikkeld en ingevoerd. Te denken valt aan één elektronische leeromgeving voor alle 
leerlingen, toepassing van multimedia en gastlessen op afstand. Leerlingen van verschillende 
locaties kunnen via de verbinding samenwerken aan projecten.  
De School voor ICT (onderdeel van ROC Rijn IJssel) gebruikt het SSGA-netwerk voor 
‘SchoolLAN’, een samenwerking waarin stagiaires de onderwijsnetwerken van basisscholen op 
afstand beheren.  

Niet alleen maakt één gezamenlijk platform uitwisseling van kennis en ervaringen tussen 
opleidingen mogelijk, maar er is er ook een nauwere samenwerking mogelijk via de stadsring 
met onderwijspartners in het primaire en voortgezet onderwijs. Mooi voorbeeld is de opzet van 
het Ixperium. Het Ixperium is een fysieke locatie waar met verschillende experts concrete ICT-
toepassingen voor het onderwijs worden bedacht, onderzocht en getest. Zo onderzoekt men hoe 
ICT kan helpen bij het leren van kinderen met dyslexie of wordt advies gegeven over de 
integratie van nieuwe educatieve ICT-toepassingen in het curriculum van basisscholen. Dit heeft 
naast technische consequenties ook organisatorische en didactische gevolgen voor de school en 
de leerkracht. Het Ixperium wordt door het ministerie van OC&W als landelijk voorbeeld van 
innovatie in het onderwijs gezien. Belangrijke succesfactor bij het Ixperium is de vasthoudende 
inzet van ambitieuze bestuurders en projectleiders die samen vernieuwing willen realiseren. 

Zorg 
De bekendste nieuwe toepassing in de zorg die in Arnhem-Nijmegen is ontwikkeld, is Facetalk. 
Facetalk is ontstaan vanuit het UMC Radboud Reshape & Innovation Center en vanaf de zomer 
2012 landelijk beschikbaar. Focus Cura is het bedrijf dat dit product mede ontwikkeld heeft. Het 
is een verzameling producten om de zorg dichter bij patiënten te brengen. Er wordt gebruik 
gemaakt van video-beelden: tussen specialisten onderling, en tussen patient en zorgverleners. 

Gewijzigde

Gewijzigde
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De applicatie loopt via een beveiligde internetverbinding en is op die manier voor patiënten 
beschikbaar. Hoge bandbreedte is handig maar ook met adsl-verbindingen is de dienst te 
gebruiken. Dit geldt ook voor een andere dienst voor zorg en welzijn, het platform Viedome. 
Viedome is ontwikkeld door Maxtel en werkt in onder andere de provincie Noord-Brabant. Ook 
hier wordt gebruik gemaakt van het internet. 
 
Novay en Nictiz hebben recent voor de provincie Brabant een studie gedaan naar de redenen 
waarom slimme zorgconcepten in de zorg nog niet echt doorbreken. Zij concluderen dat de 
openheid en koppelbaarheid van systemen van verschillende zorg- en dienstenaanbieders in 
Brabant een belangrijke voorwaarde is voor een brede invoering van slimme zorg. Zij 
constateren ook dat heel andere voorwaarden een rol spelen, te beginnen met samenwerking 
tussen partijen en het organiseren van de samenwerking. 
 

3. Opschaalbaarheid 
De opschaalbaarheid van de initiatieven in Arnhem Nijmegen kent een aantal invalshoeken: 
 
De voorbeelden van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de instellingen in Arnhem en 
Nijmegen kunnen gebruikt worden voor soortgelijke instellingen in andere delen van Gelderland 
bijvoorbeeld om de investeringen voor breedbandverbindingen en –apparatuur richting 
beslissers (bestuurders van onderwijs- en zorginstellingen) te onderbouwen.  
 
De ontwikkelde diensten in zorg en onderwijs kunnen worden benut in andere delen van 
Gelderland. Zo is in het kader van de uitvoering van deze pilots al contact gelegd tussen 
scholengemeenschappen in Arnhem en een scholengemeenschap in Harderwijk.  
 
De opschaalbaarheid van het netwerk zoals SSGA en Telemann dit nu hebben gerealiseerd ligt 
gecompliceerd.  
Initiatieven als Telemann en SSGA zijn waardevol. Ze hebben in een vroeg stadium een 
speeltuin gecreëerd waarbinnen met een lange termijn visie ontwikkelingen zijn gestart die de 
werkwijze van vandaag mogelijk maakt. Diezelfde behoefte is er op veel terreinen nog steeds. 
Eén van de hindernissen bij dienstenontwikkeling is gebrek aan goede infrastructuur en een 
infrastructuurpartij die “meedenkt” (conclusie bij de pilot van CAI Harderwijk). 
 
Het netwerk van SSGA en Telemann is met subsidies tot stand gekomen en alleen toegankelijk 
voor non-profit organisaties. Dit heeft een aantal consequenties: 

1. De infrastructuur kan door profit organisaties niet worden gebruikt. Deze tweedeling in 
de vraag  kan betekenen dat het volume ontbreekt om het netwerkprobleem voor de 
profit sector op te lossen, wanneer de non-profitorganisaties wegvallen aan de 
vraagkant.  
Twee infrastructuren is niet efficiënt en leidt op termijn per definitie tot meerkosten. 

2. Koppeling van initiatieven en netwerken, ook tussen profit- en non-profitnetwerken, is 
van belang om meer volume beschikbaar te krijgen. Koppeling op de platforms van de 
regionale marktplaatsen (Internet-Exchanges) brengt vrager en aanbieders dichter bij 
elkaar. SSGA en Telemann benutten dit perspectief nog maar heel beperkt. 
Telecompartijen en SSGA zien elkaar als concurrent. Dit  brengt een koppeling van 
initiatieven niet dichterbij. 

3. Het netwerk van SSGA en Telemann biedt in principe ook kansen voor profit-
organisaties in Arnhem-Nijmegen. Maar doordat het netwerk van SSGA en Telemann 
met subsidies is aangelegd is het netwerk voor profitorganisaties moeilijk of niet 
beschikbaar te maken. 
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Conclusies uit  de pilot 
1. Glasvezelverbindingen voor de non-profit instellingen in Arnhem en Nijmegen hebben 

geleid tot efficiencyverbeteringen in de bedrijfsvoering en een beter gebruik van ICT 
systemen 

2. Het onderwijs in Arnhem en Nijmegen maakt tot volle tevredenheid gebruik van de 
mogelijkheden van de snelle en betrouwbare verbindingen in haar primaire processen  

3. De menselijke factor (inzet, betrokkenheid, ambitie en bereidheid tot samenwerken) 
speelt een belangrijke rol in het succes van de nieuwe toepassingen in 
Arnhem/Nijmegen. 

4. Voor de zorg zijn een aantal diensten voor specifieke doeleinden ontwikkeld die nieuwe 
mogelijkheden openen door communicatie over het internet.  

5. Voor toekomstige ontwikkelingen in de zorg spelen ook heel andere factoren dan de 
beschikbaarheid van verbindingen een belangrijke rol, zoals het opzetten van 
samenwerkingsverbanden en de kwaliteit van de samenwerking. Ook hier is de 
menselijke factor (inzet, betrokkenheid, ambitie en bereidheid tot samenwerken) 
belangrijk voor succes.  
  

 
Wat betekent dit voor de (mogelijke) inzet van de provincie? 
De provincie kan een aantal rollen op zich nemen:  
 

- Stimuleren van dienstenontwikkeling in de zorg op basis van de aanbevelingen van 
Novay en Nictiz. De provincie kan helpen (financieel of met menskracht) de procesrol in 
te vullen gericht op meer openheid, betere koppelbaarheid van systemen en de opzet 
van samenwerking. 
 

- Het is waardevol de succesvolle ontwikkelingen in het onderwijs (bv. Ixperium) in 
Arnhem en Nijmegen bij andere regio’s in de provincie onder de aandacht te brengen.  
 

- Bevorderen dat partijen hun netwerk met elkaar verbinden, synergie zoeken, zorgen 
voor meer volume en de samenwerking opzoeken in plaats van met elkaar te 
concurreren. Voor alle gebruikers (profit, non-profit) van verbindingen leidt dat 
uiteindelijk tot de beste situatie.  
 

- De provincie kan capaciteit beschikbaar stellen van onafhankelijk specialisten die helpen 
bij de start van projecten en zorgen dat een duurzame business case tot stand komt. 
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Inleiding

De lokale en provinciale overheden in Gelderland vinden het belangrijk 

dat de Gelderse burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en 

regio’s beschikken over breedband zodat zij kunnen profiteren van 

toekomstige innovaties op het vlak van maatschappelijke en zakelijke 

diensten, die de leefbaarheid in en de concurrentiepositie van  

Gelderland versterken. Een goede breedband-infrastructuur zorgt 

er voor dat inwoners gemakkelijker bereikbaar worden voor allerlei 

diensten, zoals onderwijs en zorg op afstand. Voor bedrijven is digitale 

bereikbaarheid onmisbaar voor hun concurrentiepositie. En aan instel-

lingen biedt het de mogelijkheid om doelmatiger en efficiënter hun 

diensten aan te bieden of zorg te verlenen.

Het overgrote deel van de adressen in Gelderland is voorzien van een 

breedbandnetwerk. Veel kernen en buurtschappen hebben een dek-

kend HFC-netwerk, in de volksmond bekend als coax of cai. Daarnaast 

(vaak letterlijk) is in de afgelopen jaren door private bedrijven in veel 

grotere kernen een glasvezelnet aangelegd. De huishoudens, bedrijven 

en instellingen die over zo’n HFC- of glasvezelaansluiting beschikken, 

kunnen profiteren van het dienstenaanbod, een aanbod dat zich gelei-

delijk aan verbreedt. Maar veel bewoners en bedrijven in ruraal gebied 

kunnen nog geen gebruik maken van zulke diensten, onder andere 

omdat simpelweg de benodigde technische infrastructuur, namelijk 

het toekomstbestendige breedband-netwerk, ontbreekt. Marktpartijen 

die zich toeleggen op de aanleg en/of exploitatie van breedbandnet-

werken, zoals Reggefiber en UPC, richten zich op die gebieden waar 

bedrijfseconomisch het beste rendement is te behalen, maar ont-

plooien nauwelijks initiatieven met betrekking tot commercieel minder 

rendabele, laat staan onrendabele gebieden.

Opdracht van Provincie Gelderland

Op 29 juni 2011 is door de Provinciale Staten van Gelderland de motie 

‘Heel Gelderland digitaal bereikbaar’ (motie 34) aangenomen. In de 

beantwoording van die motie hebben Gedeputeerde Staten als centrale 

vraag geformuleerd: “Welke stimulerende rol van de provincie is nodig 

om de markt/derden te bewegen om maatschappelijke breedband-

diensten te ontwikkelen en breedband aan te leggen in de onrendabele 

gebieden?” Voorgesteld (en besloten) werd om antwoord(en) op die 

vraag te vinden met behulp van de uitvoering van een aantal pilots.

Eén van die pilots betreft het onderzoeken van de fysieke aanleg van 

breedband in ruraal gebied in Bronckhorst-Berkelland. De pilot wordt 

in de statennotitie omschreven als: “Circa 1500 adressen gelegen in 

het buitengebied van de gemeenten Bronckhorst en Berkelland met 

daarnaast wellicht enkele bedrijventerreinen. Opties zijn het aanleggen 

van het netwerk in samenwerking met commerciële partijen of het on-

derbrengen van het netwerk in een zelfstandige entiteit (coöperatie).” 

Betrokkenheid Regio Achterhoek

De uitvoering van deze pilot Bronckhorst-Berkelland maakt deel uit 

van afspraken tussen provincie en de regio Achterhoek, zoals die zijn 

vastgelegd in het regiocontract.

In de regio is de pilot Bronckhorst-Berkelland verder uitgewerkt in een 

stappenplan en plan van aanpak. Er worden in het stappenplan van de 

regio vijf fasen onderscheiden:

• stap 1: Opstellen van een business case voor het pilotgebied

• stap 2: Feitelijke realisatie in het pilotgebied.

• stap 3: Evaluatie.

• stap 4: Opstellen businessplan voor de gehele Achterhoek.

• stap 5: Besluit over vervolg.

Aanpak

De voorliggende notitie is bedoeld als eindverslag van stap 1. 

Om te komen tot betrouwbare uitgangspunten ten behoeve van een 

business case voor een nader te bepalen pilotgebied, was het noodza-

kelijk om eerst een studie te verrichten over de algehele problematiek 

van digitale ontsluiting van rurale gebieden, waarbij de mogelijkheden 

en beperkingen, zowel ten aanzien van techniek als regelgeving, in 

beeld moesten worden gebracht.

Dit eindverslag bevat daardoor veel gegevens en conclusies die niet 

specifiek gelden voor het pilotgebied in Bronckhorst-Berkelland, maar 

die meer algemeen toepasbaar zijn, ook buiten de regio en de provin-

cie.
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Uiteindelijk is er voor gekozen om niet een uitgewerkte business 

case deel van dit rapport te laten uitmaken, maar te volstaan met de 

relevante kengetallen. Op basis van die kengetallen is het mogelijk 

om beleid te ontwikkelen ten aanzien van de rol die de lokale en/of 

provinciale overheden kunnen vervullen om de beschikbaarheid van 

breedband in het buitengebied te bewerkstelligen. 

Die kengetallen zijn bepaald op basis van een proefgebied van 1500 

adressen, dat representatief geacht kan worden voor de regio. Gekozen 

is voor een buitengebied tussen Vorden en Steenderen in de gemeente 

Bronckhorst.

Voor de pilot werd een regiegroep ingesteld, bestaande uit een kwar-

tiermaker namens de regio, de heer Klaas Rus, en twee specialisten van 

Oost NV, mevrouw Liane van der Veen en de heer Hans van der Stappen. 

Van de expertise die over dit onderwerp aanwezig was bij Oost NV is 

royaal gebruik gemaakt, expertise die zich overigens lopende het pro-

ces ook nog verder verdiepte en verbreedde. 

En gedurende het gehele proces werd regelmatig overlegd en terug-

gekoppeld met de betrokken beleidsambtenaren van de Provincie Gel-

derland, mevrouw Carine Verheggen en de heer Martijn Bruil. Met de 

meest relevante marktpartijen als UPC en Reggefiber werden  oriënte-

rende gesprekken gevoerd waarbij vooral bedrijfsstrategie en techniek 

centraal stonden. Met Rabobank Graafschap Noord is overlegd over 

eventuele financieringsmogelijkheden. En verder werden nog enkele 

bedrijven en personen geconsulteerd die zich met de problematiek van 

breedband in ruraal gebied bezig houden. Daarnaast werd met meer 

dan gewone belangstelling gekeken naar een parallelproces dat zich 

voltrok ten aanzien van breedband in de Provincie Overijssel.   

We beginnen de rapportage met een verklarende woordenlijst en een samenvatting met conclusies. In hoofdstuk 1 gaan we kort in op  

nut en noodzaak van breedband in het buitengebied. Vervolgens kijken we in hoofdstuk 2 naar de huidige digitale infrastructuur in het 

buitengebied van Bronckhorst en specifiek het pilotgebied. Voor het proefgebied hebben we berekeningen uitgevoerd die leiden tot 

kosten per woning. De uitkomsten van de berekening lichten we toe in hoofdstuk 3. Wat we hieruit leren komt aan bod in hoofdstuk 4. 

Belangrijke aanvulling op vaste netwerken zijn draadloze systemen, hier gaan we op in in hoofdstuk 5. Voor financiële participatie van 

overheden gelden Europese regels. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 7 in op de mogelijke model-

len die kunnen leiden tot aanleg van breedband in het buitengebied en komen de financierings-aspecten in hoofdstuk 8 aan de orde. 

Er wordt regelmatig gesproken over openheid van netwerken. Dit lichten we toe in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 10 gaat over de ontsluiting 

van bedrijventerreinen in het proefgebied. We sluiten af met een hoofdstuk over de rol van de provincie in dergelijke casussen en de 

vervolgstappen die de Achterhoek kan zetten. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting.

Leeswijzer
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Gebruikte afkortingen en termen

Onvermijdelijk gebruiken we in deze rapportage afkortingen en termen 

die niet bij iedereen bekend zullen zijn. De meeste daarvan worden in 

de tekst verklaard, maar de leesbaarheid wordt natuurlijk niet verbe-

terd door iedere keer uitleg op te nemen. We hebben er daarom voor 

gekozen om hier eerst een verklaring te geven van de belangrijkste 

begrippen. Dat kan helpen bij het lezen van het rapport. 

Fiber, optic fiber, optische vezel. Dit zijn synoniemen voor glasvezel

 

Laag 1, 2, 3. Hiermee worden in een eenvoudig model de netwerklagen 

aangeduid. Laag 1 is de aanduiding voor de vezels. Laag 1 wordt ook wel 

het passieve deel van het netwerk genoemd. Laag 2 is de aanduiding 

voor de apparatuur die de signalen over de vezels stuurt. Een andere 

aanduiding voor laag 2 is de actieve laag. Laag 3 is de aanduiding voor 

de diensten, die over het netwerk worden geleverd.   

FttH, FttB. FttF staat respectievelijk voor Fiber to the Home (consu-

mentenaansluitingen), Fiber to the Business (zakelijke aansluitingen) 

en Fiber to the Farm (buitengebied)

 

HFC netwerk.  In het dagelijks leven wordt een HFC netwerk aangeduid 

met kabel of coax. HFC staat voor Hybrid Fiber Coaxial. Zoals de term al 

aanduidt, bestaat het netwerk van de kabelleveranciers ook voor een 

groot deel uit glasvezel. Alleen het laatste stukje naar de woning is nog 

coax. Dat is wel het belangrijkste deel van de investering. De grootste 

kabelaanbieder in Gelderland is UPC.  

NL Kabel is de Vereniging van Nederlandse kabelbedrijven. 

DSL is  een digitale datacommunicatietechniek die hogere snelheden 

mogelijk maakt over de koperdraadverbindingen van het telefonie-

netwerk. Er zijn allerlei varianten van DSL, zoals ADSL (asymmetrisch) 

waarbij de snelheid van zenden en ontvangen niet gelijk is en SDSL 

(symmetrisch) waarbij dat wel het geval is. VDSL en VDSL2 zijn de aan-

duidingen van recente verbeterde versies .

NGA is een belangrijke term binnen de Europese regelgeving. NGA staat 

voor Next Generation Access, waarmee gedoeld wordt op datanetwer-

ken met een hoge capaciteit. Glasvezel en HFC worden beschouwd als 

NGA, het telefonienetwerk (DSL- verbindingen) niet.

Homes passed is het aantal adressen waar het netwerk langs komt.  

Homes passed wil nog niet zeggen dat de glasvezel is aangesloten.  Dat 

is wel het geval bij Homes connected. Het aantal Homes connected is 

dus kleiner dan het aantal Homes passed.  

B3N, is de naam van een project waarin eerder de mogelijkheden voor 

aanleg van breedband in het buitengebied van Bronckhorst Berkelland 

zijn onderzocht. 

2G, 3G (Derde Generatie) is een aanduiding voor de verschillende 

opeenvolgende standaarden en technologie van mobiele telefoons. 

Bij elke volgende generatie hebben mobiele gebruikers een grotere 

netwerksnelheid  en een breder bereik met steeds meer geavanceerde 

mogelijkheden.

4G is een afkorting van 4th Generation en is de mobiele-telecom-

municatiestandaard die in 2013 op de eerste plaatsen beschikbaar zal 

komen, met een snelheid van 125 Megabyte per seconde. Er is nu nog 

maar één standaard die aan de voorwaarden voldoet om 4G te mogen 

heten: LTE. 

PoP (Point of Presence), een locatie voor de netwerk apparatuur waar 

ook verbindingen naar providers beschikbaar zijn.
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Samenvatting en conclusies

In Bronckhorst worden al geruime tijd pogingen gedaan om breedband 

beschikbaar te krijgen. De koperverbindingen voor telefonie bieden te 

weinig capaciteit voor de datacommunicatie in het buitengebied. In 

Bronckhorst is er naast het netwerk voor telefonie, een kabelaanbod 

van UPC. 

De beschikbaarheid van het netwerk van UPC in Bronckhorst is beperkt 

vergeleken met de rest van Gelderland. Verder heeft Reggefiber in 

enkele kernen glasvezel aangelegd, maar Reggefiber legt niet aan in 

het buitengebied en op de bedrijventerreinen. De schatting is dat een 

derde van de gemeente Bronckhorst zogenaamd wit gebied is (geen 

NGA netwerk, onderzoek Dialogic, 2012).

Voor het pilot project in Bronckhorst is een proefgebied bepaald van 

circa 1500 woningen dat representatief is voor de problematiek in de 

gemeenten Bronckhorst en Berkelland. Calculaties wijzen uit dat voor 

het aansluiten van de adressen in dit gebied circa 150 km netwerk aan-

gelegd moet worden. Ook zijn berekeningen gemaakt van de noodza-

kelijke investering per adres. Bij volledige nieuwe aanleg liggen die ge-

middeld op € 2500. De investering bij 60% homes connected ligt rond 

€ 3900, bij 80% homes connected rond € 3000 (bij meer deelnemers 

nemen de investeringen per deelnemer af). Hierbij moet opgemerkt 

worden dat onder deze 1500 huishoudens ook 50% huishoudens vallen 

die wel zijn aangesloten op NGA (namelijk HFC van UPC). Als die 50% 

wegvalt dan stijgen de kosten per woning tot ruim boven de € 3000.

Onderzocht is of er naast de aanleg van vaste netwerken alternatieven 

zijn in de vorm van draadloze netwerken. De conclusie is dat het op 

langere termijn onverstandig is draadloze netwerkoplossingen in het 

gebied toe te passen in plaats van optische vezelkabels.

 

Europese regelgeving bepaalt mede wat de mogelijkheden zijn van 

de overheid om de aanleg van breedband te stimuleren. Er is onder-

scheid tussen witte, grijze en zwarte gebieden.  In wit gebied is geen 

NGA netwerk (kabel of glasvezel) beschikbaar, in grijs gebied ligt één 

netwerk, in zwart gebied twee of meer. In witte gebieden is staatssteun 

in principe toegestaan, in grijs gebied alleen wanneer er sprake is van 

marktfalen. In zwart gebied kan de overheid slechts faciliteren. Een al-

ternatief is financiering volgens het Market Economy Investor Principle 

(MEIP): de overheid participeert op dezelfde wijze als de commerciële 

partijen die deelnemen. Bij een MEIP constructie is geen sprake van 

staatssteun. 

Voor aanleg van netwerken zijn in principe meerdere modellen moge-

lijk. In deze rapportage werken we drie opties uit:

- Aanleg in samenwerking met marktpartijen.

- Aanleg door een coöperatie van bewoners.

- Aanleg van het laatste deel van de verbinding door de overheid: de 

publieke last mile.

Met UPC en Reggefiber als de belangrijkste aanbieders van NGA 

netwerken in de gemeente is overlegd over de condities om in het 

buitengebied netwerk te realiseren. 

De belangrijkste conclusies:

- Een bijdrage van de overheid is een voorwaarde voor de investeringen  

   van marktpartijen.

- De investeringsbereidheid van Reggefiber is maximaal € 1000 per 

adres. UPC stelt voor in panden in het buitengebied zowel een 

kabelaansluiting als een aansluiting van glas (bv. KPN, Reggefiber) te 

realiseren. Dat leidt er toe dat bij gelijktijdige aanleg de graafkosten 

gedeeld kunnen worden. De praktijk moet uitwijzen of de vereiste 

startpenetratie (voor Reggefiber 60%) gehaald wordt en of een andere 

partij bereid is mee te leggen. 

- Reggefiber kiest voor glasvezel. UPC gaat uit van uitbreiding van haar 

bestaande HFC netwerk. 

Een coöperatieve aanpak, in plaats van samenwerking met de bestaan-

de marktpartijen, is voor overheid en bewoners het meest kosteneffec-

tieve model. Omdat geen rekening hoeft te worden gehouden met het 

hoge rendement dat marktpartijen eisen. Grootste obstakel voor het 

opschalen van een coöperatieve aanpak lijkt de noodzaak van lokale 

initiatiefgroepen en kennis. 

Een laatste oplossingsmodel is de publieke last mile, waarbij de over-

heid het laatste deel aanlegt van de verbinding naar de bewoners 

en bedrijven en die verbindingen koppelt op een verzamelpunt waar 

marktpartijen kunnen aansluiten. 

Financiering van het netwerk in het buitengebied blijft een lastig 

element. In vrijwel alle gevallen lijkt een rol van de overheid noodzake-

lijk. Marktpartijen stellen een bijdrage van de overheid als voorwaarde 

om de rentabiliteit van de investeringen vergelijkbaar te maken met 

die in de kernen. Ook in een coöperatieve aanpak zal risicodragende 
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financiering door de overheid noodzakelijk zijn om investeringen op 

enige schaal mogelijk te maken. 

Afhankelijk van het gekozen oplossingsmodel zal een overheidsbijdra-

ge bestaan uit een deel subsidie (gevolg rentabiliteitseisen marktpar-

tijen)  of leningen (bij een coöperatieve aanpak – in combinatie met het 

organiseren van financiering door de bewoners). Open condities op het 

netwerk blijven een lastig punt in een model met de marktpartijen. 

Open condities zijn belangrijk, niet alleen om een concurrerend dien-

stenaanbod te realiseren, maar ook voor het ontstaan van innovatieve 

diensten. Die laatste ontwikkeling komt nu slechts moeizaam op gang.

In het proefgebied ligt een klein bedrijventerrein in Baak. Ontsluiting 

van dit terrein lijkt alleen te realiseren in combinatie met de ontslui-

ting van het buitengebied. 

Voor het oplossen van het probleem kan de provincie verschillende rol-

len op zich nemen. Europese kaders zijn bepalend voor de rollen die de 

overheid kan vervullen. 

De belangrijkste rollen van de provincie zijn: 

- Leverancier van kennis en capaciteit.

- Stimuleren van de innovatie van de aanleg van netwerk, met als doel 

kostenreductie.

- Verstrekken van subsidies en leningen in een samenwerkingsmodel 

met marktpartijen.

- Stimuleren van een coöperatieve aanpak in combinatie met financie- 

   ring.
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1. Nut en noodzaak van breedband in  
    buitengebieden 

Door de groei van het dataverkeer nemen de eisen aan verbindingen 

toe. Inmiddels wordt op grote schaal glasvezel aangelegd in het stede-

lijk gebied en de dorpskernen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te 

maken. 

Aanleg van glasvezel vindt in het buitengebied nog niet plaats. De 

kosten zijn voor de telecom aanbieders de reden dat investering niet 

plaats vindt. Juist in het buitengebied zijn de dataverbindingen echter 

gebrekkig. Met de bestaande koperverbindingen (telefonie) is meer 

capaciteit niet mogelijk omdat de afstand bij koperverbindingen de 

capaciteit limiteert.  

Diverse regio’s in Gelderland waaronder ook de regio Achterhoek, 

krijgen de komende jaren te maken met een krimpende bevolking en 

toenemende vergrijzing. De leefbaarheid in de dorpen en het platte-

land komt daarmee onder druk te staan. Snelle digitale verbindingen 

zijn nodig om de voorzieningen voor bewoners en bedrijven overeind te 

houden, maar ook om de kansen van de regio minimaal op een verge-

lijkbaar niveau te houden met andere regio’s. 

Maatschappelijke diensten als zorg en onderwijs hebben breedband 

nodig om zo doelmatiger en doeltreffender de bewoner van dienst te 

zijn.  Organisaties als Sensire zijn gestart met het op grote schaal ge-

bruiken van videocommunicatie  in de thuiszorg en hebben problemen 

met verbindingen in het buitengebied . Ook in het onderwijs worden 

inmiddels succesvolle projecten uitgevoerd met beeldverbindingen 

tussen professionals, hulpverleners en klassen of individuele leerlin-

gen. Scholen zullen dit breed willen inzetten.
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Bedrijven zijn meer en meer afhankelijk van snelle verbindingen met 

een hoge capaciteit. Wanneer verbindingen beschikbaar zijn, ontstaan 

er kansen voor nieuwe producten en diensten. Ook de opkomst van 

toepassingen in ´the cloud´ (backup, beheer, software e.d.) vereist 

hogere bandbreedtes. 

Voor de toeristische sector, die in de Achterhoek van groot belang is, is 

de beschikbaarheid van WIFI nu al essentieel. Een goede vaste verbin-

ding is dan voor de bedrijven noodzaak. 

De vraag naar bandbreedte bij particulieren neemt steeds meer toe. 

Snel internet is nodig voor het ´Nieuwe werken´, dat steeds meer or-

ganisaties toepassen. Met de verbinding staat of valt de mogelijkheid 

van een werkplek thuis. Voor het gezin bepaalt de breedbandcapaciteit 

de mogelijkheden voor gamen, maar ook voor het down- en oploaden 

van foto’s, films en muziek e.d.

De heer Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling van de Rijksuni-

versiteit Groningen, heeft al meerdere malen gepleit voor actieve inzet 

op de aanleg van breedband in buitengebieden om de leefbaarheid op 

peil te houden. 

Gemeentelijke en provinciale doelen die bereikt kunnen worden met 

de aanleg van breedband in het buitengebied zijn:

- Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven

- Voorzieningen voor bewoners blijven op peil 

Vanuit de overtuiging dat het buitengebied van de Achterhoek voor-

zien moet worden van breedband heeft de Regio Achterhoek in sa-

menwerking met de gemeente Bronckhorst en Berkelland het initiatief 

genomen een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden daarvan. 

De pilot Bronckhorst-Berkelland wordt uitgevoerd om ervaring op te 

doen voor uitrol naar de hele regio. 
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2. Situatieschets Bronckhorst en  
 het pilotgebied

Breedbandinitiatieven in de gemeente Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst is na een gemeentelijke herindeling in 2005 

ontstaan uit een fusie van vijf gemeentes. Bronckhorst is qua opper-

vlakte een van de grootste plattelandsgemeentes van Nederland. De 

gemeente omvat maar liefst 44 grote en kleine kernen. 

Bronckhorst telt ruim 15000 huishoudens. De dichtheid van het aantal 

adressen per km2 hoort samen met de gemeentes in het Rivierenge-

bied tot de laagste in Gelderland (344). Bronckhorst is ook de gemeen-

te in Gelderland die het sterkst met een krimpende bevolking wordt 

geconfronteerd. Dit betekent dat het aantal huishoudens, ondanks een 

groei van het aantal eenpersoonshuishoudens, de komende jaren zal 

dalen. De gemeente probeert te anticiperen op deze ontwikkelingen, 

wat onder meer tot gevolg heeft dat het aantal voorzieningen moet 

worden terug gebracht.  

Bronckhorst en haar buurgemeente Berkelland horen tot de eerste 

gemeentes die initiatieven ontwikkelen om breedband beschikbaar te 

krijgen voor bewoners van het buitengebied. Dit heeft al in 2010 geleid 

tot het B3N project, “Fiber to the Farm”, waaraan de Hogeschool Arn-

hem Nijmegen een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Doelstelling van 

dit plan was realisatie van glasvezelaansluitingen in de hele gemeente, 

waarbij het accent lag op de problematiek in het buitengebied. De 

gemeente ziet betere communicatie infrastructuur als een basisvoor-

waarde om met nieuwe ICT diensten het voorzieningenniveau in de 

gemeente aanvaardbaar te houden. Tegelijk kan deze infrastructuur 

een impuls betekenen voor de ontwikkelingskansen van het gebied. 

Verbindingen in het buitengebied hebben vaak weinig 

capaciteit

Het traditionele kopernetwerk biedt door de grote afstanden weinig 

capaciteit in het buitengebied. Het kabelnetwerk heeft betere eigen-

schappen maar de dekking van UPC in de gemeente Bronckhorst is 

relatief slecht. Reggefiber heeft in enkele kernen van de gemeente een 

glasvezelnetwerk gerealiseerd. De verbindingen in de gemeente zijn 

relatief slecht vergeleken met andere delen van Gelderland. 

DSL is geen oplossing door de afstanden

Verreweg het grootste deel van de gemeente Bronckhorst bestaat uit 

buitengebied. Traditioneel is hier een kopernetwerk voor telefonie aan-

wezig. Bij de DSL verbindingen over het telefonienetwerk is een van de 

problemen dat de afstand tot de telefooncentrale feitelijk de capaciteit 

van het netwerk bepaalt. De relatie afstand en downloadcapaciteit is in 

onderstaande figuur weergegeven: 

Figuur 1: Invloed van de afstand op de capaciteit van DSL-verbindingen

Voor het buitengebied, maar ook veel bedrijventerreinen is het pro-

bleem dat de afstand tot de centrales groot is en de capaciteit van het 

kopernet die resteert, onvoldoende is. 

UPC heeft relatief weinig dekking in het gebied

Naast KPN (ADSL) is UPC de tweede belangrijke aanbieder van ver-

bindingen in het gebied. UPC heeft de grotere kernen en een deel van 

de kleinere kernen aangesloten op haar kabelnetwerk. Een belangrijk 

deel van de kleinere kernen en een groot deel van het buitengebied is 

niet aangesloten op UPC infrastructuur: het  kaartje geeft een globaal 

overzicht van de kernen en buurtschappen die wel  

en niet aangesloten zijn door UPC. 

TNO constateert (Vraag en aanbod Next Generation Infrastructures, 

februari 2010) dat de infrastructuur van de kabelmaatschappijen op 

middellange termijn nog voldoende capaciteit biedt. In de plaatsen 

waar infrastructuur van UPC aanwezig is, ligt dus één netwerk dat voor 

de komende jaren voldoende capaciteit heeft. 

Uit de informatie van UPC is duidelijk dat in Bronckhorst relatief veel 

adressen niet beschikken over kabel, wanneer we dat vergelijken met 

het landelijke beeld. 
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Reggefiber heeft een aantal kernen in de gemeente 

“verglaasd”

Reggefiber is de derde partij die sinds enige tijd in de gemeente 

Bronckhorst  actief is. Reggefiber heeft in een aantal kernen van 

de gemeente glasvezel aangelegd en onderzoekt aanleg op andere 

plaatsen. Hierbij beperkt het netwerk zich tot aansluiting van 

consumenten in de bebouwde kom. De bedrijventerreinen van de 

kernen waar glasvezel wordt aangelegd worden door Reggefiber niet 

meegenomen, evenmin als het buitengebied.

Hiernaast een kaartje dat te vinden is op de site van Reggefiber, waarop 

is vermeld waar op dit moment netwerk van Reggefiber beschikbaar 

is (in afwijking van dit kaartje van Reggefiber is ook in Keijenborg 

glasvezel aangelegd). 

Geconcludeerd kan worden dat in een aantal kernen zowel HFC (coax) 

en glasvezel aanwezig zijn naast het kopernetwerk voor telefonie 

(ADSL). Tabel I in bijlage I geeft het aanbod weer dat op dit moment 

in de kernen in de gemeente beschikbaar is. In circa de helft van de 

kleinere kernen is alleen ADSL aanwezig waarbij de capaciteit klein zal 

zijn door de relatief grote afstand tot de telefooncentrales. Dezelfde 

situatie bestaat in een groot deel van het buitengebied en op de 

bedrijventerreinen. 

Deze conclusies lopen parallel met de bevindingen van Dialogic in haar 

kwantitatieve rapportage over de beschikbaarheid van verbindingen in 

het Gelderse buitengebied. 

Dialogic is een adviesbureau dat door de Provincie Gelderland is 

ingeschakeld om te kwantificeren welk deel van de provincie niet over 

NGA beschikt. Dialogic schat dat in de gemeente Bronckhorst 43% van 

de huishoudens kan kiezen uit twee NGA netwerken (NGA = HFC of 

glasvezel), 23% 1 netwerk ter beschikking heeft of dit op een termijn 

van 3 jaar krijgt en 34% van de huishoudens geen beschikking heeft 

over NGA netwerk (wit gebied). De situatie in de gemeente Bronckhorst 

is daarmee veel slechter dan gemiddeld in Gelderland (9% geen NGA 

netwerk). (Dialogic, kwantificering Buitengebied Gelderland, 13 juli 

2012).

UPC: overzicht van de aansluitingen in de gemeente Bronckhorst
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3. Het gekozen proefgebied en de verwachte  
     investeringen

Voor de pilot is een gebied ter grootte van 1500 adressen gekozen dat re-

presentatief is voor het buitengebied in de gemeente. In dit gebied is voor 

een deel kabelinfrastructuur van UPC aanwezig. Verder is het zogenaamd 

“wit” gebied. Voor het gebied zijn berekeningen gemaakt van de noodza-

kelijke investering per adres. Bij volledig nieuwe aanleg liggen die gemid-

deld op € 2500. De investering bij 60% homes connected ligt rond € 3900. 

Proefgebied

Doel van de pilot is te verkennen welke stimulerende rol van de over-

heid nodig is om tot oplossingen te komen voor de huishoudens en 

bedrijven die niet beschikken over goede breedbandverbindingen. Het 

percentage adressen dat niet beschikt over goede verbindingen en de 

verwachte investering per adres om dit op te lossen, zijn belangrijke 

vragen. Hiervoor is een proefgebied gekozen. 

Voor de keuze van het proefgebied binnen Bronckhorst / Berkelland is 

een zoveel mogelijk representatief deel van het buitengebied genomen 

met  1500 adressen. Het gekozen gebied ligt ruwweg tussen Vorden 

en Steenderen en bestaat grotendeels uit buitengebied met daarin 

zeven kleinere kernen. In drie daarvan heeft UPC infrastructuur, in vier 

niet. Glasvezel is niet beschikbaar (zie onderstaande afbeelding van de 

gemeente Bronckhorst met de contouren van het proefgebied). 

Na analyse van het gebied is de conclusie dat op ruim vijftig procent 

van de adressen alleen telefonie infrastructuur beschikbaar is 

(zogenaamd wit gebied). Op bijna de helft van de adressen in het 

gebied is een kabelaansluiting beschikbaar.  Het proefgebied is 

onderdeel geweest van de besprekingen met UPC en Reggefiber om te 

verkennen wat de mogelijkheden zijn om in samenwerking met hen 

oplossingen te bereiken. We komen hier later op terug. 
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Berekeningen

Voor het gebied zijn berekeningen gemaakt om zicht te krijgen op de 

noodzakelijke investeringen en oplossingsmodellen. Onderstaande 

tabel geeft een beeld van de verdeling van aantallen adressen in 

het proefgebied, op basis van de afstand tot de openbare weg. De 

woningen in de kern Baak (ruim 250 woningen) zijn hierbij buiten 

beschouwing gelaten omdat de bebouwing daar kenmerken heeft van 

een stedelijke omgeving (korte netwerkafstanden).

  

Bovenstaande afstanden hebben betrekking op de afstand van de as 

van de weg tot de woning. Gemiddeld bedraagt die 35 meter. Hierbij 

is rekening gehouden met gecombineerde aanleg voor groepjes 

woningen. Om een volledig nieuw netwerk te realiseren gaat het bij 

de aanleg van de wegen naar de woningen om circa 45 kilometer 

graafwerk, grotendeels op privaat terrein.

Per adres is daarnaast gemiddeld de aanleg van 84 meter netwerk 

langs de openbare weg noodzakelijk voor het verbinden van alle 

aansluitpunten. Dit is het grootste deel van het netwerk, totaal ruim 

105 kilometer.  Voor het ontsluiten van alle adressen in het proefgebied 

is dus het graven van circa 150 kilometer noodzakelijk. 

Op basis van de berekende afstanden en standaardgegevens over de 

kosten van aansluitingen, zijn de noodzakelijke investeringen per adres 

berekend. Uitkomst van die berekeningen is dat de investeringen in 

het echte buitengebied rond de € 3000 per adres bedragen. Dit wijkt 

niet belangrijk af van de  bevindingen in vergelijkbare projecten zoals 

Steenwijkerland1. 

Wanneer we de 250 woningen in de kern Baak meenemen daalt de 

gemiddelde investering per woning in het gebied iets onder € 2600. In 

een financieringsmodel voor het proefgebied is een belangrijke factor 

welk percentage van de bewoners deelneemt. In het jargon wordt dit 

aangeduid als “homes connected”. 

In de volgende tabel is weergegeven wat de kosten van een aansluiting 

per woning zijn bij een bepaald percentage aansluitingen. De 

verschuiving in kosten treedt op doordat de hoofdstructuur verreweg 

het belangrijkste deel van de investeringen bepaalt. 

De kosten van dit deel blijven gelijk bij een dalend percentage 

aansluitingen. Alleen de aansluitkosten van de woningen vervallen 

wanneer de bewoners op een adres niet deelnemen. Het onderstaande 

beeld maakt direct duidelijk welke gevolgen een laag percentage 

deelnemers in het proefgebied heeft. In de tabel is uitgegaan van 

1500 woningen, de woningen in de kern Baak zijn meegenomen in de 

calculatie.

De voorgaande percentages beginnen misschien meer te leven wanneer 

we aangeven hoe die moeten worden ingeschat. Streefpercentage voor 

het aantal aansluitingen in een kern is 30%. Bijvoorbeeld Reggefiber 

hanteert dit als minimum deelnamepercentage voor aanleg. Het 

bereiken van dit percentage vereist echter een behoorlijke inspanning. 

Als minimum voor aanleg in het buitengebied hanteert Reggefiber 

60% (onder voorwaarde van financiering van een onrendabele top 

door de overheid). De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat de 

belangstelling in het buitengebied groter zal zijn dan in de kernen, 

omdat de bewoners momenteel meer problemen ervaren en er minder 

competitie is (in 50% van het gebied is er geen kabel aanbod). Het 

bereiken van 60% blijft echter een forse opgave. In het pilotgebied ligt 

de investering bij 60% homes connected rond de € 3900 per woning. 

Effect van woningen Baak 

In het proefgebied is een duidelijk effect te zien van de woningen in de 

kern Baak op de gemiddelde investering. Omdat de dichtheid van deze 

250 woningen veel hoger is dan die in het buitengebied, zijn de investe-

ringen vergelijkbaar met die in stedelijk gebied. Voor de woningen in 

Baak is gerekend met gemiddelde aansluitkosten van € 1000. Het zal 

duidelijk zijn dat het aanleggen van netwerk voor een dergelijke kleine 

kern sneller rendabel is dan die voor het hele gebied. Het alleen aan-

sluiten van kernen wordt daarom wel aangeduid als “cherry picking”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Vergelijkingsmateriaal is onder meer te vinden in de rapportages over het buitenge-

bied van Steenwijkerland. De aard van dit gebied is echter anders. Voor Bronckhorst 

is daarnaast het B3N rapport beschikbaar, maar daarin is destijds gekozen voor 

een afwijkende netwerkarchitectuur binnen de opzet van een coöperatie.  Deze 

gegevens zijn slecht bruikbaar bij de evaluatie van samenwerkingsmogelijkheden 

met marktpartijen.

Afstandsklasse Aantal woningen Lengte gemiddeld 
per klasse

Lengte cumulatief

0 tot 10 meter 73 4 292

10 tot 20 meter 422 16 7068

20 tot 30 meter 337 24 15277

30 tot 40 meter 149 34 20406

40 tot 50 meter 82 44 24052

50 tot 100 meter 118 73 32662

100 tot 200 meter 53 132 39643

200 tot 500 meter 20 250 44647

Totaal 1254 44647

Percentage aansluitingen 100% 80% 60% 50% 30%

Aantal niet aangesloten 0 300 600 750 1050

Aantal aangesloten 1500 1200 900 750 450

Kosten / aangesloten woning 2537 3060 3933 4631 7422

Tabel samengesteld door Giscare met de afstandgegevens van de woningen  
in het proefgebied:

Kosten homes connected in relatie tot het deelnamepercentage op basis 
van door Schuuring gemaakte calculaties:
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Aanleg op kleinere dieptes

Recent is geëxperimenteerd met het leggen van kabels op kleinere 

dieptes dan nu gebruikelijk is (40 cm in plaats van 60 cm). Dit heeft 

duidelijke nadelen maar kan een overweging zijn wanneer te hoge 

kosten aanleg onmogelijk dreigen te maken. De belangrijkste nadelen 

die men ziet:

- Grotere kwetsbaarheid en toenemend aantal schades.

- Meerkosten voor het onderhoud van andere infrastructuur die onder 

het glasvezelnet komt te liggen.

Er is een tweede calculatie gemaakt om voor het proefgebied een 

indicatie te krijgen van de kosten bij het op 40 cm diepte leggen van de 

bekabeling. Hieruit resulteren de volgende indicaties vergeleken met 

voorgaande tabel:

Wanneer we de verwachte investeringen bij 60% deelname als ijkpunt 

nemen is de verwachte kostendaling per adres € 307. Bij aansluiting 

van alle woningen is het voordeel € 184 per adres. Het lijkt de vraag of 

dit opweegt tegen bovengenoemde nadelen. 

Varianten om kosten te verlagen

Met name de investering bij 60% homes connected ligt met € 3900 

hoog. Zoals hierna bij de verschillende financieringsmodellen duidelijk 

zal worden lijkt € 3000 een beter haalbaar uitgangspunt dan een inves-

tering van ruim € 3900. We hebben daarom drie opties bekeken om de 

investeringen per adres te verlagen.

1. De Doe-het-zelf variant. 

Wanneer we de veronderstelling invoeren dat de bewoners het graaf-

werk op eigen terrein volledig zelf verzorgen, daalt de investering bij 

60% homes connected met ongeveer € 160 euro naar € 3734. Het ef-

fect is dus niet groot. Oorzaak is het gegeven dat de hoofdstructuur 

verreweg het grootste deel van de kosten bepaalt.

2. Woningen die het verst van de weg gelegen zijn, worden niet  

aangesloten. 

Dit blijkt voor de lengte van de hoofdstructuur niets uit te maken.

Het effect zit dus alleen in het vervallen van de kosten van de 

woningaansluitingen. Dit levert  een kostendaling op die klein is.  

Vergelijkbaar met die bij de doe-het-zelf variant.

3. Bewoners betalen een extra bijdrage voor de afstand die de woning 

verder van de weg af ligt dan standaard 20 meter.  

Voor elke meter extra is in het model uitgegaan van € 3 materiaal-

kosten en € 6,50 aan graafkosten. Het resultaat is vergelijkbaar met 

de Doe-het-zelf variant. 

Het voortaande leidt dus tot een beperkte reductie van de kosten. 

Het alternatief is delen van het netwerk te schrappen waar relatief 

weinig woningen langs de wegen aanwezig zijn. Niet de afstand tot 

de openbare weg is dan bepalend maar de toevallige dichtheid van de 

bebouwing. Na uitvoeren van deze exercitie bleek dat dit niet haalbaar 

is omdat daarmee de verbinding tussen verschillende delen van het 

netwerk vervalt. Zie hiervoor de figuur hiernaast.

De conclusie is dat we voor de gemiddelde investering per adres in het 

proefgebied  uit moeten gaan van € 2500 en bij 60% homes connected 

van € 3900. Waarschijnlijk zijn deze kosten nog te verlagen, rekening 

houdend met verdere optimalisatie bij het netwerkontwerp.

Percentage aansluitingen 100% 80% 60% 50% 30%

Aantal niet aangesloten 0 300 600 750 1050

Aantal aangesloten 1500 1200 900 750 450

Kosten / aangesloten woning 2353 2830 3626 4262 6809

Kosten homes connected in relatie tot het deelnamepercentage 
(sleufdiepte 40 cm)op basis van door Schuuring gemaakte calculaties:
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Effecten wanneer de woningen met hoofdverbindingen langs de wegen van 200 m of meer niet worden meegenomen. Deze blijken verspreid te liggen in 

het hele gebied. De paars gekleurde verbindingen hebben betrekking op afstanden tussen de 200 en 500 meter per woning, de rood gekleurde op afstan-

den groter dan 500 meter. Kaart verstrekt door Giscare.



16

4. Leerervaringen uit het onderzoek 
  van het proefgebied

De opbouw van het netwerk in het buitengebied verschilt sterk van 

die in een stedelijke omgeving. Een van de eerste leerpunten is dat de 

bedrijven die bezig zijn met aanleg van netwerk in het buitengebied, 

weinig ervaring hebben met de specifieke vragen die dit oproept. 

Het netwerk in het buitengebied kent lange afstanden en relatief 

weinig aansluitingen per meter. Dit betekent dat andere keuzes 

gemaakt moeten worden bij het ontwerp. De beschikbare software is 

hier niet op ingericht. Er lijken nog behoorlijke slagen te maken in de 

optimalisatie van het ontwerp:

- Slimme programmatuur voor het bepalen van het optimum voor de 

hoofdstructuur.

- Software voor het bepalen van de vezelcapaciteit en het optimale 

aantal aansluitingen bij distributiepunten. 

De materiaalcomponent in de calculatie zoals die nu voor het 

proefgebied is gemaakt ligt rond 25% en is veel groter dan bij een 

netwerk in een stedelijke omgeving. 

Het zwaartepunt van het netwerk in het proefgebied wordt gevormd 

door de kilometers van de hoofdstructuur (de hoofdleiding) langs 

de straat. De totale afstand van de leidingen naar de woningen (de 

dienstleiding) is veel kleiner.

Voor het proefgebied ligt de verhouding tussen hoofdleiding en 

dienstleiding tussen 7 : 3  of 8 : 2. Afhankelijk van de wijze van 

benaderen van hoofd- en dienstleidingen ontstaan er verschillen in 

deze verhouding (een deel van de dienstleiding wordt samen aangelegd 

met de hoofdleiding en dat deel kun je dus op verschillende manieren 

toerekenen  maar dat verandert het beeld niet wezenlijk)2. 

Dit is vooral belangrijk omdat het betekent dat een groot deel van 

de kosten (het deel voor de hoofdleiding) altijd wordt gemaakt, min 

of meer onafhankelijk van het aantal aangesloten woningen. Dit is 

een belangrijke factor bij het bepalen van de gemiddelde investering 

per woning, zoals blijkt uit de oplopende investeringen bij dalende 

percentages homes connected in het proefgebied. Zie voorgaande 

tabel. 

Doordat de kosten van het netwerk dus in belangrijke mate bepaald 

worden door de hoofdleidingen heeft het ook minder invloed of een 

woning verder van de weg is gelegen of niet. Voorzichtigheid is daarom 

geboden met het (te) snel afvoeren van verder van de weg af gelegen 

woningen om de gemiddelde investering per adres te verlagen. Wel 

zijn besparingen op de gemiddelde investeringen mogelijk wanneer de 

totale leidingafstand van woningen groot is (hoofd + dienstleiding).  

Andere manieren van graven op privé terrein naar de woning of “doe 

het zelf” projecten zullen in absolute getallen grote invloed kunnen 

hebben, maar relatief gezien zijn inspanningen gericht op het verlagen 

van de kosten van de hoofdleiding het belangrijkst. Dit is het domein 

van de partijen die zich ook nu professioneel bezig houden met de 

aanleg.

 

Onderzoek van de Universiteit Twente wijst uit dat daarbij besparingen 

van 20% tot 30% mogelijk zijn door de wijze van aanleg te innoveren. 

Gezien de verschillen tussen de investering die noodzakelijk is voor 

een woning in het buitengebied vergeleken met een woning in de stad, 

lijkt dit een belangrijk actiepunt om de aanleg in het buitengebied 

haalbaar te maken. De agrarische sector is in menig opzicht verder 

dan de aannemers in de telecom sector (bijvoorbeeld de volledig 

geautomatiseerde registratie van de aanleg van drainagebuizen in de 

landbouw, real time, 3D en op centimeters nauwkeurig). 

Percentage aansluitingen 100% 80% 60% 50% 30%

Kosten / aangesloten woning 2537 3060 3933 4631 7422

Kosten homes connected in relatie tot het deelnamepercentage

2 Omdat bij de toerekening de positie van de distributiepunten een belangrijke rol 
speelt en die verder geoptimaliseerd moet worden is het te vroeg om de verhoudin-
gen beter te kwantificeren, maar dit zal aan het globale beeld weinig veranderen.
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5. Draadloos is niet het alternatief

Draadloze verbindingen zijn geen oplossing voor langere termijn. Op 

termijn zal ieder adres voorzien moeten worden van een aansluiting op 

een vast fiber netwerk.  

Een regelmatig terugkerende vraag is die naar draadloze oplossingen: 

zijn draadloze verbindingen niet een goed alternatief voor het 

buitengebied? Het lijkt de ideale oplossing om zonder graven over 

lange afstanden de gewenste situatie te bereiken. Deze vraag 

werd recent voor Bronckhorst weer actueel doordat Greenet, een 

aanbieder van draadloze oplossingen, startte met acquisitie in het 

gebied. Om hier geen kansen onbenut te laten, is als onderdeel 

van de pilot een advies gevraagd naar de kansen op het gebied van 

draadloze oplossingen aan Prof. Ir. J. van Till, emeritus hoogleraar 

bedrijfstelecommunicatie en netwerkarchitect / senior adviseur bij 

Stratix Consulting. 

We geven hier een korte samenvatting van de uitbreide opinie 

die de heer Van Till over het onderwerp op schrift heeft gezet. De 

belangrijkste conclusie is dat het zeer onverstandig is draadloze 

netwerkoplossingen in het gebied toe te passen in plaats van optische 

vezelkabels. 

Hierbij spelen op de eerste plaats de karakteristieke eigenschappen van 

het gebied een rol:

- Het gebied is bosrijk, wat bij vochtig weer nadelig werkt voor 

draadloze verbindingen omdat het water met name frequenties rond 

de 2 GHz belemmert. Deze frequentie komt sterk overeen met de nu 

gebruikte frequenties voor verbindingen. Vooral regen of sneeuwval 

verzwakken signalen.

- Een kenmerk van het gebied zijn de lange afstanden. Voor hoog 

frequente datasignalen treedt bij gebruik van koperverbindingen 

(telefoonlijnen) te veel demping op over langere afstanden. 

Breedband vereist echter hogere signaalfrequenties, waardoor DSL 

daar niet kan werken. 

Ontwikkelingen op het gebied van ICT vragen meer vaste 

verbindingen

Crux is dat ook de huidige mobiele netwerken al gebouwd zijn met 

een combinatie van vaste lijnen (de zg. Backhaul) en basistations voor 

draadloze communicatie met een bepaalde reikwijdte. De heer Van Till 

wijst op de eigenschappen van die draadloze verbindingen. Net zoals 

bij koperkabels speelt bij verbindingen door de ether, de afstand een 

belangrijke rol, want grotere afstanden zorgen voor verzwakking van 

de signalen. Van Till wijst er op dat voor hogere datasnelheden een 

voorwaarde is dat hogere frequenties worden gebruikt. Het directe 

gevolg is dat het gebied dat wordt bestreken dan veel kleiner is. Bij 

deze nieuwe breedband/draadloze technieken al minder dan 2 km 

en spoedig nog kleiner (“small cells”). Daardoor is dan een groot 

aantal optic fiber (!) kabels nodig als backhaul tussen die zend/

ontvangpunten.  

Door het groeiende aantal smart phones ontstaan er steeds meer 

problemen met de huidige 2G en 3G (“big cell”) oplossingen. Op 

dit moment verdubbelt het mobiele dataverkeer jaarlijks en deze 

trend lijkt de komende jaren niet af te zwakken. Dit betekent dat de 

operators steeds meer problemen hebben met de capaciteit op het 

net. Van Till constateert dat deze problemen zich ook in de Achterhoek 

voordoen en dat de operators geen prioriteit geven aan investeringen 

in het gebied. Hij constateert dat niet gebrek aan rendement de 

belangrijkste reden is voor de operators om de prioriteit elders te 

leggen, maar het kleine aantal abonnees. Marktaandeel is heilig: dus 

aantallen klanten. Hij stelt dat het onwaarschijnlijk is dat de operators 

prioriteit geven aan het verbeteren van de dekking in landelijk gebied 

of de keuze zullen maken om in het gebied als eerste 4G (LTE) te 

implementeren. 

Van Till constateert verder dat de huidige draadloze oplossingen 

niet specifiek ontworpen zijn voor de vraag in ruraal gebied en als 

gevolg daarvan duur zijn in aanleg en exploitatie. Het zoeken van 

een oplossing door het uitbreiden van deze systemen lijkt op basis 

van de hoogte van investeringen en exploitatiekosten niet aan te 

raden. Beheer en onderhoud zijn hierbij een belangrijke factor. Op 

basis van experimenten in het buitenland met alternatieve draadloze 

oplossingen die beter geschikt zijn voor de karakteristieken in 

het buitengebied  (Wi-Max; Super Wi-Fi; zendsignalen met hogere 

vermogens; eerdere bedrijfsspecifieke versies van LTE) concludeert hij 

dat deze experimenten niet levensvatbaar of betaalbaar zijn gebleken, 

mede omdat het volume waarin de systemen worden geproduceerd te 

klein is om een kosteneffectieve oplossing mogelijk te maken. 
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Lange termijn: optic fibers met “small cell” draadloos 

Op basis van de verwachte vraag naar capaciteit (eenvoudig door het 

doorzetten van de huidige groei van de capaciteitsvraag) stelt van Till 

dat de te verwachten toekomst bestaat uit optic fibers in combinatie 

met “small cell” draadloos. Door de steeds hogere datacapaciteit die 

onder andere smart phones vragen, moet al bij de overgang naar 4G 

(LTE+) rekening worden gehouden met frequentie eisen die “small 

cells” vereisen. Optic fiber aansluitingen zullen daarbij een eis zijn 

gezien de hoge data snelheden. Dit vereist op zich al aanleg van een 

fijnmazig netwerk in ruraal gebied. Voor toekomstige ontwikkelingen 

wijst van Till op Radio over Fiber, waarbij op het eindadres technologie 

wordt geïmplementeerd die er op gericht is demping zoveel mogelijk te 

voorkomen en signalen via optische kabels te transporteren naar intel-

ligente apparatuur die op centrale plaatsen in het netwerk aanwezig 

is. Bij deze techniek is aansluiting van alle adressen op optische vezels 

een vereiste. 

Korte termijn: synergie

Conclusie is dat op lange termijn optische vezelkabels de gewenste 

oplossing zijn. De vraag is natuurlijk wanneer de randvoorwaarden 

voor aanleg van een vast netwerk in de gemeente zijn ingevuld. Op 

korte termijn kan een draadloze oplossing op bepaalde plekken helpen 

om het gebrek aan verbindingen in de gemeente op te lossen. Maar 

dat is naar de mening van Van Till lapwerk en op lange termijn niet 

verstandig. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de groei in capaciteit van 

draadloze verbindingen steeds meer vast netwerk noodzakelijk maakt. 

De ogenschijnlijke tegenstelling tussen vast en draadloos netwerk 

geeft daarom een verkeerd beeld. In principe is er synergie met 

aanbieders van draadloze verbindingen, die immers ook een behoefte 

aan glasvezel hebben.  

Wel is een belangrijke vraag of met aanbieders van draadloze 

verbindingen samen een route kan worden uitgestippeld voor aanleg 

in het hele gebied. Wanneer alleen een draadloos aanbod ontstaat 

op enkele relatief dicht bevolkte punten in het buitengebied is weer 

sprake van cherry picking (zie hoofdstuk 2) zoals dat al plaats vindt 

door alleen de kernen te ontsluiten. Het probleem voor het hele gebied 

wordt dan weer een stapje groter. Overleg en afspraken met aanbieders 

van draadloze oplossingen moeten hier helderheid opleveren.
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6. De mogelijkheden van de overheid worden  
   beperkt door de Europese regelgeving

EU richtlijnen zijn voor de overheid bepalend. Staatssteun is slechts 

toegestaan in zogenaamd wit gebied waar geen NGA netwerk voor handen 

is of in grijs gebied (één netwerkaanbieder) wanneer marktfalen kan 

worden aangetoond. De overheid kan wel deelnemen wanneer financiering 

plaats vindt onder dezelfde condities als die van commerciële partijen 

(MEIP).

De mogelijkheden van overheden om de aanleg van breedband 

te financieren worden sterk beïnvloed  door Europese richtlijnen. 

De “Communautaire richtsnoeren voor de toepassing van staats-

steunregels in het kader van de snelle uitrol van breedband- 

netwerken” geven de voorwaarden waaronder het overheden is 

toegestaan de aanleg van NGA-infrastructuur deels of geheel te 

financieren. We onderscheiden hierbij twee wegen:

- Goedkeuring van overheidssteun

- Het Market Economy Investor Principle (MEIP)

Overheidssteun die de concurrentievoorwaarden beïnvloedt is meestal 

niet toegestaan, omdat het bepaalde ondernemingen bevoordeelt 

en daardoor concurrentievervalsend werkt. Dat geldt ook voor steun 

bij de aanleg van NGA-netwerken. Er zijn uitzonderingen waarin 

overheidssteun is toegestaan. Belangrijk daarbij is met name welke 

infrastructuur in een bepaald gebied al aanwezig is. In een gebied 

zonder breedbandinfrastructuur mag meer dan in een gebied waar 

twee of meer concurrerende netwerken liggen.

Witte, grijze en zwarte gebieden

De commissie maakt in dit verband onderscheid tussen wit, grijs en 

zwart gebied:

- Een gebied waar geen NGA-netwerk ligt en waar er geen voornemens 

zijn om een dergelijk netwerk te realiseren kan als een wit NGA-

gebied worden beschouwd. 

- Een gebied moet als een grijs NGA-gebied worden beschouwd 

wanneer er in de komende drie jaar slechts één NGA-netwerk 

voorhanden is of wordt aangelegd. 

- Als er in een bepaald gebied meer dan één NGA-netwerk ligt of meer 

NGA netwerken worden uitgerold is dit zwart NGA-gebied. 

We gaan hier niet in op de definitie van een NGA netwerk. In de 

praktijk wordt het HFC netwerk van UPC en het glasvezelnetwerk van 

Reggefiber als NGA netwerk beschouwd, het DSL netwerk echter niet. 

Wanneer we dit vertalen naar de gemeente Bronckhorst is een aantal 

kernen wit gebied (bijvoorbeeld Veldwijk), zijn de meeste kernen echter 

minimaal grijs gebied (zoals Toldijk) en zijn een aantal kernen zelfs 

zwart gebied (zoals Vorden) omdat daar twee NGA netwerken (UPC + 

Reggefiber) beschikbaar zijn. Bij deze conclusies laten we overigens 

eventuele plannen voor het realiseren van nieuw netwerken buiten 

beschouwing. 

Voor het al of niet geoorloofd zijn van staatssteun is het beeld op 

hoofdlijnen:

a. In zwart gebied geeft de Commissie aan dat staatssteun niet is 

toegestaan omdat het waarschijnlijk de mededinging ernstig 

verstoort.

b. In grijs gebied is dit niet zo eenduidig. Voordat overheidsingrijpen is 

toegestaan moet aangetoond zijn dat het bestaande NGA netwerk 

niet toereikend is gezien de bestaande behoeftes in het gebied. 

Ook moeten de problemen niet met minder vergaande maatregelen 

kunnen worden opgelost. In grijs gebied waar traditioneel 

breedband (bijvoorbeeld DSL) aanwezig is, is dan bovendien de 

voorkeursoptie upgrading van het traditionele netwerk. 

c. In wit gebied is staatsteun voor het realiseren van een NGA netwerk 

in principe toegestaan, maar zal in Nederland bij de motivering van 

staatssteun rekening gehouden moeten worden met het bestaande 

telefonienetwerk. 

Een andere oplossingsrichting: MEIP

Een totaal andere oplossingsrichting is het zogenaamde Market 

Economic Investor Principle (MEIP). Dit houdt in dat de overheid 

deelneemt in het kapitaal van de rechtspersoon die het netwerk 

realiseert. De deelname dient te gebeuren onder volstrekt dezelfde 

condities, als de voorwaarden waar onder  private partijen kapitaal 

beschikbaar stellen:

Wanneer de overheid de uitrol van breedband ondersteunt door middel 

van een participatie of een kapitaalinbreng in de vennootschap die 

het project zal uitvoeren, moet worden nagegaan of deze investering 

staatssteun inhoudt. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie 
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van de Europese Gemeenschappen volgt uit het beginsel van gelijke 

behandeling dat kapitaal dat, al dan niet rechtstreeks, door de overheid 

ter beschikking van een onderneming wordt gesteld onder met 

normale marktvoorwaarden overeenkomende omstandigheden, niet 

als staatssteun kan worden aangemerkt 3.

Bijvoorbeeld Amsterdam heeft een MEIP constructie gebruikt bij de 

aanleg van glasvezelnetwerk in een deel van de stad. Amsterdam 

als stedelijke kern is altijd zwart gebied, waardoor de stad  geen 

mogelijkheden heeft om financieel te participeren, wanneer een 

investering inhoudt dat sprake is van staatssteun. Toch heeft de 

stad samen met Reggefiber geïnvesteerd in het netwerk. Doordat dit 

gebeurd is tegen dezelfde condities, is geen sprake van staatssteun. 

Over deze wijze van deelname heeft een groot aantal procedures plaats 

gevonden, met als eindconclusie dat er geen sprake is van staatssteun.  

Wanneer de overheid dus marktconform investeert is financiering 

van de uitrol van breedband toegestaan, onafhankelijk van de 

breedbandsituatie. Het markconforme karakter moet aangetoond 

kunnen worden. Deelname van marktpartijen of andere particuliere 

investeerders onder dezelfde condities als de overheid, is dan 

bijvoorbeeld een belangrijk argument.

Een complicerende factor bij dit model is dat grote commerciële 

partijen als UPC en Reggefiber aangeven dat zij geen rol zien voor 

de overheid als participant. Zij zien de overheid als een belangrijke 

partner voor het faciliteren bij de aanleg in stedelijk gebied en het 

wegnemen van een onrendabele top in het buitengebied, maar gaan 

uit van volledige zeggenschap en eigendom over het netwerk. 

Er kunnen zich in principe ook gevallen voordoen, waarin de omvang 

van staatssteun zo klein is dat die binnen de de-minimis richtlijn 

blijft (staatssteun beneden een vastgesteld maximum wordt niet 

beschouwd als concurrentieverstorend). Bijvoorbeeld bij de aanleg 

op een kleiner industrieterrein, zullen  de investeringen veelal lager 

zijn dan het toegestane maximum. Zeker wanneer volstaan kan 

worden met deelfinanciering of een rentesubsidie op een lening, zal 

staatssteun geen probleem zijn. 

De EU regelgeving wordt op dit moment herzien. Na een intensieve 

consultatie van de lidstaten en een groot aantal individuele partijen, is 

inmiddels een concept beschikbaar waarvan waarschijnlijk lijkt dat dit 

het kader schetst voor de nieuwe richtlijnen (Ontwerp, EU-richtsnoeren 

voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle 

uitrol van breedbandnetwerken). 

Op dit moment is nog moeilijk in te schatten of en hoe de nieuwe 

richtsnoeren de mogelijkheden van de overheid om aanleg te 

financieren zullen beïnvloeden. 

Voor wit gebied lijken de nieuwe richtlijnen weinig veranderingen in 

te houden. Voor grijs gebied eveneens, maar wel wordt in de stukken 

uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid dat ook bij aanwezigheid 

van een bestaand netwerk sprake kan zijn van marktfalen. In dat geval 

is staatsteun niet uitgesloten. 

3 Communautaire richtsnoeren voor de toepassing van staatssteunregels in het 

kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken
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7. Modellen voor netwerkrealisatie

In het kader van de pilot in Bronckhorst is overlegd met UPC en Reggefiber 

als de belangrijkste aanbieders van NGA netwerken om de mogelijkheden 

te verkennen voor gezamenlijke initiatieven en oplossingen. Ook vanuit 

de EU regelgeving wordt gewezen op het belang van het benutten van 

al bestaande infrastructuur om kapitaalvernietiging zoveel mogelijk te 

voorkomen. Hierna volgen de belangrijkste conclusies uit de besprekingen. 

Daarbij is naast de informatie uit de gesprekken gebruik gemaakt van 

contacten van Oost NV met Reggefiber en NL-kabel. Dit is met de partijen 

overlegd.

Belangrijkste conclusies

a.  Beide partijen blijken niet bereid zonder financiering van de overheid 

in het buitengebied netwerk te realiseren. Een aanvullende bijdrage 

van de overheid en burgers, om de onrendabele top af te dekken, is een 

voorwaarde voor de investeringen. Reggefiber geeft aan maximaal € 

1000 per adres te willen investeren (vergelijkbaar met de investering in 

de kernen). Voor UPC is de investeringsbereidheid nog niet duidelijk. 

In het buitengebied concluderen we daarom dat er sprake is van 

marktfalen (wit gebied). 

b.  De omvang van dit witte gebied verschilt voor elk van beide 

commerciële partijen. UPC geeft aan dat zij in een deel van het 

buitengebied al netwerk beschikbaar heeft, waarop ook nog meer 

woningen kunnen aansluiten. Reggefiber heeft uitsluitend netwerk in 

de grote en in enkele (kleine) kernen in de gemeente.

c.  Reggefiber kiest voor glasvezeltechnologie. UPC geeft aan dat zij 

kiest voor de technisch optimale netwerktechnologie. Afhankelijk 

van de specifieke omstandigheden kan dit gebaseerd zijn op 

glasvezeltechnologie of op HFC.

d.  Open condities op het netwerk is een belangrijke overweging. 

Reggefiber stelt haar netwerk open als gevolg van regulering, maar 

KPN en aan KPN gelieerde partijen, zijn de belangrijkste aanbieders 

op het netwerk. UPC is niet gereguleerd en laat geen andere service-

providers toe voor de diensten die zij zelf aanbiedt. UPC geeft aan open 

te zijn voor maatschappelijke diensten op laag 2 en voor alle andere 

diensten via het internet. 

e.  Beide commerciële partijen stellen dat zij in netwerk willen investeren 

wanneer de onrendabele top wordt opgelost, maar willen dat de 

markt zo veel mogelijk zijn werk moet kunnen doen. De marktpartijen 

houden vast aan volledige zeggenschap over het netwerk.

f.   Beide partijen bevestigen het belang van een faciliterende rol van de 

overheid. Daarbij gaat het om het beschikbaar maken van kennis 

voor de betrokken gemeentes en het involveren van de bewoners in 

het gebied. Reggefiber doet in dit kader het voorstel om samen met de 

andere partijen een loket op provinciaal, Oost Nederlands of landelijk 

niveau in te richten dat de aanleg van infrastructuur ondersteunt en 

initiatieven bundelt. 

1. Model met marktpartijen

In het kader van de pilot in Bronckhorst is gesproken met verschillende 

marktpartijen, waarvan Reggefiber en UPC de belangrijkste zijn. De 

marktpartijen willen alleen onder voorwaarden investeren. 

 

Reggefiber/KPN

Reggefiber, gevestigd in Rijssen, is op dit moment de grootste  

investeerder in glasvezel in Nederland. Reggefiber legt glasvezel aan 

naar consumenten in een stedelijke omgeving, maar is niet actief 

op bedrijventerreinen. Reggefiber heeft al in verschillende kernen in 

de gemeente Bronckhorst een operationeel netwerk. KPN heeft een 

minderheidsbelang in Reggefiber, met afspraken om dit uit te breiden 

naar een meerderheidsbelang. Door de deelname van KPN is Reggefiber 

onderworpen aan OPTA regulering en moet Reggefiber haar netwerk 

open stellen voor andere aanbieders. 

KPN heeft een belang in Reggefiber, maar is ook een belangrijke 

aanbieder van diensten op het netwerk. KPN biedt zelf diensten aan, 

maar heeft eind 2011 ook alle operators en providers van Reggefiber 

en Reggeborgh, die op het netwerk van Reggefiber actief zijn, 

overgenomen. Daarmee heeft KPN op het gebied van diensten in veel 

steden waar Reggefiber netwerk exploiteert, een zeer belangrijke 

positie. Naast KPN en de providers en operators die in handen zijn van 

KPN, bieden ook enkele andere partijen op het netwerk van Reggefiber 

diensten aan.  

UPC 

Een tweede belangrijke aanbieder van communicatienetwerken in 

Gelderland is kabelmaatschappij UPC. UPC heeft door de introductie 

van een nieuwe technische standaard op haar netwerk (DOCSIS 3.0) 

de snelheden op haar kabelnetwerk verhoogd tot 120 Mb (download) 

en heeft hiermee op dit moment een  aanbod dat vergelijkbaar is 
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met glasvezel-exploitanten. UPC levert over het netwerk alleen eigen 

diensten, zoals internet, televisie en telefonie. Het netwerk is gesloten 

voor andere aanbieders.

 

UPC beschikt in de gemeente Bronckhorst over een uitgebreid netwerk. 

Ook het hoofdnet van het UPC-netwerk bestaat uit glasvezel, alleen 

de laatste circa 300 meter tot de klant bestaat uit coax. Daarom wordt 

gesproken van HFC (hybrid fiber coax). Bij het laatste stuk naar de klant 

gaat het om geringe afstanden, maar wel verreweg het grootste deel 

van de investeringen. UPC investeert wel in nieuwe technologie op haar 

netwerk, maar niet in vervanging van het bestaande netwerk. 

Volgens rapportages van TNO is de functionaliteit van HFC (kabel) 

en glasvezelnetwerken voor consumententoepassingen de komende 

jaren vergelijkbaar. Op langere termijn is de verwachting dat glasvezel 

noodzakelijk wordt door de vraag naar steeds meer capaciteit.

Het begrip “buitengebied” wordt door Reggefiber en UPC anders 

gehanteerd. Voor Reggefiber gaat het in principe om het gebied 

buiten de bebouwde kom, waar de investering boven de gemiddelde 

investering in de kernen (€ 1000) ligt. Er zijn echter gevallen waarin 

Reggefiber bijvoorbeeld een buurtschap wel bij de aanleg meeneemt 

omdat de investering daar rendabel is. Bij de door Reggefiber 

gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van het “buitengebied” 

zal het deels om grijs gebied gaan in de termen van de Europese 

richtlijnen. Er is immers in een gedeelte van dit gebied infrastructuur 

van UPC beschikbaar.

UPC beschouwt het deel waar geen kabel beschikbaar is eenvoudig als 

“buitengebied”. In Bronckhorst zal dit steeds wit gebied zijn. 

Een derde 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 die de huurder aan moet gaan, 

blijft deze optie tot dusver voorbehouden aan de bestaande grote 

telecom-partijen en ontstaan daardoor weer vragen hoe open dit 

netwerk feitelijk is. In Bronckhorst is CIF nog niet actief. Wel heeft CIF 

recent een kleine zelfstandige CAI organisatie in Borculo (Berkelland) 

overgenomen.

Voorwaarden Reggefiber

Reggefiber beperkt zich tot dusver tot aanleg in de kernen en acht de 

kans van slagen in met name kleinere kernen groot. Men gaat er van 

uit dat daar de lokale cohesie groter is en zo sneller het percentage 

aansluitingen wordt bereikt, dat nodig is voor een rendabele 

exploitatie (30%). 

Reggefiber legt tot dusver alleen aan in stedelijk gebied, maar 

onderzoekt wel de mogelijkheden voor aanleg in het buitengebied. 

In de besprekingen heeft Reggefiber toegezegd dat zij bereid is € 

1000 per adres in het buitengebied te investeren (per home passed) 

wanneer overheid of bewoners de onrendabele top, geschat op 

€ 2000, financieren. Voor alle duidelijkheid: wanneer we uitgaan 

van homes connected, waarbij de investeringen in het proefgebied 

op € 3900 liggen, geeft Reggefiber aan dat zij bereid is € 1667 te 

investeren. Middeling van kosten van de aanleg in de kernen en in 

het buitengebied past niet in het business model van Reggefiber. Een 

belangrijke voorwaarde die Reggefiber noemt, is dat minimaal 60% 

van de bewoners in het buitengebied een aansluiting neemt, ten 

opzichte van 30% in de kernen.

Reggefiber gaat er van uit dat het netwerk haar eigendom blijft en 

zij volledige zeggenschap heeft. In een aantal gevallen (voorbeeld 

Lonneker) maakt Reggefiber gebruik van coöperaties, maar deze 

hebben uitsluitend een functie in het kader van de financiering. De 

coöperatie krijgt geen rechten ten aanzien van het netwerk. 

In de besprekingen heeft Reggefiber de provincie gevraagd een 

initiatief te ondersteunen om te komen tot een centraal loket waar alle 

noodzakelijke kennis aanwezig is rond de investeringen in breedband 

infrastructuur. Reggefiber stelt dat medewerking van de gemeentes 

cruciaal is bij investeringen in infrastructuur. Daarbij gaat het om 

concrete afspraken op het gebied van vergunningen en leges, maar 

ook om de voorlichting van inwoners. Op dit moment ontbreekt bij 

de gemeentes kennis op dit gebied wat leidt tot een gefragmenteerde 

aanpak en trage processen. Reggefiber wil dit kennisloket samen met 

andere aanbieders vorm geven. 

Voorwaarden UPC

UPC gaat bij de aanleg van netwerk in het buitengebied uit van het 

model dat NL Kabel heeft gepresenteerd. Uitgangspunt bij dit model 

is de gezamenlijke aanleg van netwerk door twee marktpartijen, 

waardoor de graafkosten, die een groot deel van de investering 

uitmaken, kunnen worden gedeeld. In het voorstel van NL Kabel wordt 

de noodzakelijke financiering verdeeld tussen de marktpartijen (elk  

€ 800, dus samen € 1600),  de bewoner (€ 400) en de overheid  

(€ 1000). Het eigendom van het aan te leggen netwerk en de condities 

waaronder het beschikbaar is (openheid) zijn voor UPC bespreekbaar. 

UPC geeft aan dat zij kiest voor de technisch optimale netwerk-

technologie. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan dit 

gebaseerd zijn op glasvezeltechnologie of op HFC.

Belangrijkste nadeel van deze oplossing is dat het netwerk van UPC 

is gesloten voor derden: andere dienstenaanbieders met vergelijkbare 

producten als UPC, worden niet toegelaten tot het netwerk. Alleen 

via internet kunnen dan diensten worden aangeboden. UPC geeft wel 

aan dat zij op het niveau van ethernet maatschappelijke diensten 

ondersteunt. Op langere termijn zal ook opnieuw in infrastructuur 

moeten worden geïnvesteerd bij een volledige overstap naar glasvezel 

om de coaxverbindingen naar de woning te vervangen door glasvezel. 
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Voor de overheid zal in een samenwerking met UPC altijd een eis zijn 

dat op wholesale basis verbindingen worden geleverd aan derden, 

zodat die toegang hebben tot het netwerk.

2. Het coöperatief model

Alternatief voor een aanpak met commerciële partijen is het steunen van 

initiatieven van bewoners om netwerk aan te leggen en te exploiteren: de 

netwerk coöperatie. Belangrijk voordeel van een coöperatieve aanpak is 

de mogelijkheid om een open netwerk model te bereiken. Ook lijkt het de 

meest kosteneffectieve aanpak voor bewoners en overheid. Risico is het 

gebrek aan kennis dat veel bewonersgroepen zullen hebben van essentiële 

onderwerpen bij de realisatie of exploitatie van een netwerk en het 

ontbreken van een organisatie in de aanvangsfase.

Alternatief voor de aanleg in samenwerking met marktpartijen is 

een coöperatie van bewoners, die zelfstandig het netwerk realiseert 

en exploiteert. Voor Bronckhorst en Berkelland is deze variant al 

eerder uitgewerkt in het B3N rapport. Ook elders in Nederland duikt 

regelmatig de coöperatieve aanpak op als alternatief voor aanleg met 

marktpartijen. Als belangrijkste pluspunt wordt daarbij de volledige 

zeggenschap van de bewoners over het netwerk gezien, met de 

mogelijkheid om een open dienstenaanbod te creëren. Coöperatieve 

modellen zijn onder meer uitgewerkt in de pilot Steenwijkerland van de 

Provincie Overijssel en in het kader van een initiatief in Heeze.

In dit model is de bewonerscoöperatie eigenaar van de vezels  

(laag 1) en de actieve apparatuur (laag 2) van het netwerk (NB. ook 

Reggefiber werkt met coöperaties maar die hebben alleen een functie 

bij de financiering. De coöperatie heeft in de visie van Reggefiber  

geen enkele zeggenschap over het netwerk).   

Als voordeel van de coöperatieve aanpak geldt, dat de bewoners 

maximaal betrokken zijn bij de exploitatie van het netwerk, waardoor 

een hoog percentage aansluitingen wordt verwacht. Het zal duidelijk 

zijn dat bij dit model een intensief beroep wordt gedaan op lokale 

initiatiefnemers die de coöperatie vorm willen geven. Het uitwerken 

en beschrijven van de technische aspecten lijkt niet het grootste 

probleem. Er zijn inmiddels veel partijen die hiervoor kunnen worden 

ingehuurd. Voor een bewonerscoöperatie lijkt de financiering een lastig 

te nemen drempel (de financiering bleek het grootste struikelblok voor 

het B3N project). 

Uitgaande van normale eisen aan eigen vermogen, zal de financiering 

voor circa een derde door de bewoners zelf moeten worden opgebracht. 

Het bijeen krijgen van het noodzakelijke eigen vermogen maakt 

de tweede grote uitdaging, het vinden van voldoende deelnemers, 

nog lastiger dan die al is. Toch lijkt er inmiddels in Heeze (Noord 

Brabant) een kansrijk initiatief. Voldoende deelnemers lijken 

geïnteresseerd, waarmee een haalbare exploitatie is verzekerd. In 

Heeze lijkt een belangrijke factor voor het succes dat er een lokale 

initiatiefgroep is, waarvan enkele leden goed ingevoerd zijn in de 

breedbandproblematiek.  

In de pilot Steenwijkerland is geconcludeerd dat het alternatief van 

de coöperatie ook het meest kosteneffectief is voor bewoners en 

overheid omdat niet gerekend hoeft te worden met het relatief hoge 

rendement dat marktpartijen eisen. Voor de overheid betekent dit 

dat middelen revolverend kunnen worden ingezet en er een klein 

rendement kan worden gemaakt. De wijze waarop CAI Harderwijk haar 

netwerk exploiteert (stichting zonder winstoogmerk) leidt tot dezelfde 

conclusie. 

Een nadeel en een groot risico lijkt de intensieve ondersteuning 

van bewonersgroepen die nodig zal zijn om hen in staat te stellen 

de gewenste oplossing te bereiken. De noodzakelijke expertise zal 

beschikbaar moeten zijn om met kans op succes een coöperatie 

vorm te geven, ook wanneer lokaal draagvlak verzekerd is. Dit lijkt 

de grootste belemmering voor het opschalen van een coöperatieve 

aanpak. Projecten als Heeze lijken kansrijk door de combinatie van 

lokale expertise en draagvlak en capaciteit bij een actieve lokale 

initiatiefgroep. 

3. De publieke last mile

Het laatste model dat we hier willen noemen is door Dialogic 

uitgewerkt: de publieke last mile. Basisgedachte is dat de overheid 

een publiek netwerkbedrijf opzet dat in wit gebied het laatste deel van 

het netwerk, de vezels naar de eindgebruiker, aanlegt. In dit concept 

worden meerdere vezels naar de eindgebruiker gerealiseerd. De vezels 

worden gekoppeld op PoP’s op centrale plaatsen in het gebied. Iedere 

partij die dat wil kan daar inkoppelen. De meerkosten van extra vezels 

zijn klein en zullen weinig invloed hebben op de totale investeringen. 

Bij het inkoppelen kan het dan gaan om commerciële netwerkpartijen, 

maar bijvoorbeeld ook om energiebedrijven of zorgverleners die 

behoefte hebben aan netwerk. 

Dit model moet verder financieel worden uitgewerkt. Naar verwachting 

is een vergoeding voor de investeringen mogelijk, maar zal het 

rendement waarschijnlijk laag zijn omdat netwerk wordt aangelegd in 

voor commerciële partijen onrendabel gebied. De kans lijkt aanwezig 

dat de financiering vanuit de overheid lager kan zijn dan in het geval 

van aanleg samen met commerciële partijen.  

Wanneer het initiatief beperkt blijft tot wit gebied is er in principe geen 

belemmering voor financiering door de overheid. Een interessante 

vraag is ook, of hier sprake is van een netwerk in de zin van de 

telecomwet, omdat het in principe niet gaat om een volwaardig 

telecomnetwerk (uitsluitend een gedeelte van laag 1). Wanneer het 

antwoord negatief is, opent dit mogelijkheden in grijs gebied. 

Voordeel is ook dat de overheid altijd zelf beschikt over netwerk dat 

noodzakelijk is voor maatschappelijk relevante functies (denk aan 

smart grids, educatie of zorg), waarvan de vraag is of commerciële 

partijen de gewenste specificaties technisch ondersteunen.  
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8. Financieringsaspecten

Aanleg door marktpartijen leidt tot een te financieren opgave van rond 

de € 2000 per woning. Deze investering kan worden opgebracht door de 

bewoner én de overheid. De verwachting is dat bewoners maximaal 15 tot 

20 euro per maand extra willen betalen voor hun aansluiting (in de kernen 

is het gratis). In een coöperatieve aanpak is één van de belangrijkste 

problemen dat risicodragend vermogen ontbreekt. Ook in deze situatie 

lijken faciliteiten van de overheid voor het verstrekken van achtergestelde 

leningen of garanties een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van 

projecten.

Wanneer we als vertrekpunt nemen dat de gemiddelde aansluiting 

in het pilotgebied € 3900 (60% homes connected) kost en de 

commerciële partijen maximaal € 1700 zullen willen investeren 

(investeringsbereidheid Reggefiber; in de modellen van NL kabel ligt 

de investeringsbereidheid lager), resteren in principe de bewoners en 

de overheid als partijen die belang hebben bij de ontsluiting van de 

adressen in het gebied en in principe kunnen financieren. 

Omdat concrete voorbeelden waarbij in het buitengebied netwerk is 

gerealiseerd nog ontbreken, zijn er geen ervaringsgegevens over de 

mate waarin bewoners in het buitengebied bereid zijn extra te betalen 

voor een aansluiting. Wel zijn meerdere pogingen ondernomen om hier 

een inschatting van te maken. Ter vergelijking: een aansluiting in de 

kern is op dit moment gratis.

Bijdrage bewoners 

Aangenomen wordt dat de betalingsbereidheid van de bewoners 

beperkt is in hoogte en in de looptijd van verplichtingen. Extra 

maandkosten tussen € 15 en € 20 worden veelal als limiet genoemd. 

Wanneer we uitgaan van een annuïteitenlening van 5 jaar, met een 

rentepercentage van 7%, correspondeert een lening van 

€ 1000 met een maandbedrag van circa € 20. Wanneer we aannemen 

dat deze € 20 per maand de extra betaling is die bewoners maximaal 

bereid zijn te doen, wanneer zij niet beschikken over de gewenste 

verbindingen, zal de bewoner bijna de helft van de resterende 

investering kunnen financieren. Om een referentiekader voor een 

maandbedrag van € 20 te geven kan dit vergeleken worden met de 

kosten van een pakket (tripel) in een stedelijke omgeving. Prijs en 

kwaliteit van deze pakketten varieert natuurlijk, maar een extra 

maandbedrag van € 20 correspondeert ongeveer met 30% tot 40% 

van het abonnementsbedrag. Regelmatig wordt gesteld dat bewoners 

bereid zijn om meer te betalen. Die bewoners zullen er zeker zijn, 

bijvoorbeeld omdat zij voor hun bedrijfsvoering sterk afhankelijk zijn 

van verbindingen. Het gaat echter om de vraag wat de grootste groep 

bewoners extra wil bijdragen. Het zal duidelijk zijn dat daarnaast een 

bijdrage van de overheid noodzakelijk is om de financiering haalbaar 

te maken.

In de voorstellen van de Provincie Overijssel voor financiering van 

vergelijkbare situaties, is een model uitgewerkt voor de opzet van de 

financiering. Er is op de eerste plaats mee gerekend dat de bewoners 

bereid zullen zijn een kleine eenmalige vergoeding voor aansluitkosten 

te betalen in de ordegrootte van € 100 tot € 200. Daarnaast is gerekend 

met een mix van commerciële en gesubsidieerde leningen en een 

subsidie van € 500 per aansluiting. In deze situatie draagt de overheid 

in totaal € 1150 bij, waarvan € 650 lening en € 500 subsidie,  waarbij de 

lening ter grootte van € 650 op termijn wordt terug ontvangen. Voor 

de bewoners betekent dit in de modellen van Overijssel in totaal twee 

leningen van € 1400 waarvan dus € 650 versterkt door de overheid en 

€ 750 bancair. Hierbij is uitgegaan van een looptijd van de leningen 

van  tien jaar en een rentesubsidie om de extra kosten voor bewoners 

beneden € 15 per maand te houden.  Een looptijd van 10 jaar lijkt ook 

maximaal haalbaar in combinatie met bancaire financiering. Extreem 

lange looptijden zullen ook een negatieve invloed hebben op het 

werven van deelnemers omdat verplichtingen niet meer te overzien 

zijn.

In een coöperatieve aanpak is één van de belangrijkste problemen dat 

risicodragend vermogen ontbreekt. Wanneer dat door de bewoners 

moet worden opgebracht bemoeilijkt het natuurlijk het ontstaan 

van initiatieven omdat voldoende deelnemers moeten worden 

geworven en elke deelnemer een deel zal moeten financieren. 

Eerder is het B3N project gestrand doordat de financiering niet kon 

worden afgerond.  Bij een coöperatieve aanpak lijken mogelijkheden 

aanwezig om de investeringen terug te verdienen en op termijn een 

laag rendement te behalen. Dit kan niet alleen worden geconcludeerd 

uit het model dat destijds voor het B3N project is opgezet, maar 

ook uit de exploitatiegegevens van kleinere nog zelfstandige 

kabelmaatschappijen. Daarbij is het percentage deelnemers in een 

gebied een cruciale factor. Ook in deze situatie lijken faciliteiten van de 

overheid voor het verstrekken van achtergestelde leningen of garanties 

een noodzakelijke voorwaarde voor de slagingskans van projecten. 
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9. Openheid blijft een lastig punt

Een open netwerk is met de marktpartijen lastig te realiseren. Reggefiber is 

onderworpen aan regulering en stelt als gevolg daarvan dat haar netwerk 

open is  voor derden. Bij Reggefiber blijven er voor nieuwe aanbieders wel 

behoorlijke kostendrempels. UPC is niet gereguleerd en laat geen andere 

service-providers toe voor de diensten die zij zelf aanbiedt. UPC geeft aan 

open te zijn voor maatschappelijke diensten op laag 2 en voor alle andere 

diensten via het internet. 

Openheid is belangrijk voor het ontstaan van nieuwe diensten. Van nieuwe 

maatschappelijke diensten wordt een belangrijke bijdrage verwacht, 

bijvoorbeeld aan het oplossen van problemen in de zorg. Aandacht voor 

het stimuleren van openheid is dan ook wenselijk.   

Openheid van het netwerk blijkt een belangrijke voorwaarde voor 

innovatie van diensten. Uit het proefproject in Harderwijk is een van 

de conclusies dat een volledig open netwerk een voorwaarde is voor 

het succes van nieuwe diensten. Diensteninnovatie is een belangrijk 

element bij financiering door de overheid, omdat van nieuwe 

maatschappelijk relevante diensten, opbrengsten mogen worden 

verwacht die mede een rechtvaardiging zijn voor de investeringen in 

breedband. Openheid blijkt een taai onderwerp. Voortdurend dreigen 

doelloze discussies omdat veel, maar niet alle, diensten over internet 

te leveren zijn. Ook conflicteert openheid per definitie met de eigen 

belangen van de grote commerciële netwerkaanbieders omdat die dan 

derden op hun netwerk moeten toelaten, die concurrerende diensten 

aanbieden. Realisatie van een volledig open netwerk lijkt bij een model 

gebaseerd op samenwerking met marktpartijen een utopie. 

Het netwerk van UPC is gesloten voor derden. Andere aanbieders 

kunnen op het UPC netwerk alleen diensten leveren via internet. UPC 

stelt wel dat zij eventueel maatschappelijke diensten ondersteunt 

op laag 2. Reggefiber is op het niveau van de glasvezels open (OPTA 

regulering), maar de meeste operators en providers op het Reggefiber 

netwerk zijn wel in handen van KPN. Bovendien is er een behoorlijke 

kostendrempel voor operators om op het netwerk actief te worden. 

Er zijn echter wel enkele onafhankelijke providers op het Reggefiber 

netwerk actief. 

De pilot met CAI Harderwijk leert dat het voor het ontstaan van 

innovatieve diensten waardevol is wanneer de netwerk eigenaar / 

operator niet alleen experimenten met nieuwe diensten toestaat 

maar een actieve rol speelt bij de realisatie van de dienst. Kosten, 

hoe klein soms ook, kunnen een serieuze belemmering zijn voor 

kleine innovatieve bedrijven die nieuwe diensten willen lanceren. 

CAI Harderwijk elimineert daarom zoveel mogelijk de kosten van de 

infrastructuur voor nieuwe aanbieders. Bij het model dat Reggefiber 

hanteert is juist sprake van een kostendrempel als gevolg van het 

huren van ruimtes, vezels en de noodzakelijke investeringen. 

Bij het coöperatieve model is het realiseren van de gewenste openheid 

geen probleem omdat de condities op het netwerk volledig kunnen 

worden bepaald door de coöperatie van bewoners die belang hebben 

bij een concurrerend dienstenaanbod  van meerdere partijen. 

Openheid van het netwerk is voor de overheid in meerdere opzichten 

van belang en krijgt alleen maar een zwaarder accent in de nieuwe EU 

regelgeving. Openheid is op de eerste plaats een essentieel element 

voor diensteninnovatie. Dit in een situatie waarin de noodzakelijke 

innovatieve diensten op gebieden als zorg, mobiliteit en veiligheid 

maar niet van de grond komen. 

Liander en Sensire

Op dit moment worden vrijwel alle consumentendiensten geleverd 

over internet. Er zijn echter ook geen alternatieven. Voor aanbieders 

van diensten is internet het kanaal dat beschikbaar is naar de 

consument. De kwaliteit van een internetverbinding lijkt voor 

sommige diensten niet voldoende. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 

de veiligheid van informatie maar ook om de betrouwbaarheid van 

de verbinding in kritische situaties. Bijvoorbeeld de overboeking van 

de standaard internetverbinding kan problemen veroorzaken (de 

capaciteit van de internetverbinding wordt gedeeld door meerdere 

gebruikers, waardoor verkeer elkaar kan hinderen).

Technisch zijn er alternatieven voor het internet, waarbij de kwaliteit 

van de verbinding veel beter geschikt is voor kritische toepassingen. 

Voor zakelijke toepassingen worden dergelijke verbindingen wel 

aangeboden.

TNO wijst op het belang van managed verbindingen als noodzakelijke 

basis voor het ontstaan van nieuwe diensten op belangrijke terreinen. 

TNO wijst er ook op dat geen enkele telecomoperator dergelijke 

verbindingen voor consumenten aanbiedt. Dit is op dit moment een 

kip en ei discussie. De grote commerciële partijen stellen dat er geen 

vraag is naar andere verbindingen dan internet. 
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We willen hier twee voorbeelden geven van partijen waarvoor managed 

connectivity een meerwaarde betekent.  

In de energiewereld vindt de introductie plaats van de “slimme” 

meter. Dit is de eerste stap van een ontwikkeling in de richting van 

het zogenaamde smart grid, waarbij het elektriciteitsnet beter 

beheersbaar wordt. Dit is een noodzaak wanneer het volume van 

decentrale energie opwekking groeit en functies die energie 

vragen op afstand bestuurbaar worden.  Partijen als Liander, die 

verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de energie 

infrastructuur, vinden de kwaliteit van een internet verbinding hiervoor 

onvoldoende. Belangrijke aspecten daarbij zijn de veiligheid van 

gebruikersinformatie maar ook de betrouwbaarheid van het netwerk.

In een proefproject in Harderwijk experimenteert Liander nu met 

managed verbindingen die CAI Harderwijk levert. In eerste instantie 

gaat het hier om het uitlezen van het energieverbruik. 

Een tweede voorbeeld ontstaat in de gezondheidszorg. Sensire 

introduceert als een van de eerste partijen in Nederland op grote 

schaal beeldverbindingen in de zorgverlening.  Het gaat nu nog om 

eenvoudige toepassingen, met name gericht op monitoring. Sensire 

is positief over de ervaringen met beeldcommunicatie en wil de 

techniek verder inzetten bij haar dienstverlening. 

Sensire meldt echter ook dat er problemen zijn met de capaciteit 

van verbindingen. Bijvoorbeeld wanneer meer gebruikers eind 

van de middag actief worden op internet ontstaan problemen 

met verbindingen doordat de capaciteit onvoldoende wordt., De 

overboeking van de internetverbinding is hierbij een belangrijke factor.  

De operator van het netwerk  bepaalt welke verbindingen worden 

geleverd. Op dit moment wordt uitsluitend internet aangeboden.

In de vervolgbesprekingen zal duidelijk moeten worden wat hier

met de marktpartijen bereikbaar is. In Overijssel zijn voorstellen 

in ontwikkeling om open operators op het consumentennetwerk 

beschikbaar te krijgen, naar analogie van NDIX op het zakelijk netwerk. 

In principe is deze oplossing mogelijk op het Reggefiber netwerk. 

In Amersfoort experimenteert Reggefiber met de figuur van de 

“broker”. Reggefiber levert in deze situatie verbindingen met goed 

gedefinieerde specificaties voor maatschappelijke diensten. UPC heeft 

in de gesprekken al gesteld dat zij op laag 2 het netwerk open stelt 

voor maatschappelijke diensten.

Gezien de ervaringen in het proefproject met CAI Harderwijk blijft 

wel de vraag of dit voldoende is om spontaan de gewenste nieuwe 

diensten te doen ontstaan.
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10. Bedrijventerreinen

Voor een klein terrein als het bedrijventerrein in Baak is de enige optie 

om het terrein te ontsluiten tegelijk met de aanleg van het buitengebied. 

Voor de grotere terreinen in de gemeente zijn er meer opties, maar ook bij 

ontsluiting van deze terreinen lijkt steun van  de overheid noodzakelijk 

(beschikbaar maken van kennis en financiering van het risico bij de start).

Een collectieve aanpak van alle terreinen in de gemeente waarbij de kosten 

worden gespreid, is gewenst om prijsverschillen binnen de gemeente te 

vermijden en ondernemers gelijke kansen te bieden.

Bedrijventerrein in Baak in pilotgebied

De gemeente Bronckhorst heeft 5 bedrijventerreinen binnen 

haar grenzen. Het kleinste terrein ligt in Baak en behoort tot het 

pilotgebied. Voor de bedrijventerreinen beperken we ons hier tot enkele 

hoofdlijnen. Voor de aanbevelingen en conclusies over de ontsluiting 

van bedrijventerreinen verwijzen we verder naar de rapportage van de 

pilot die de provincie Gelderland heeft geïnitieerd in Buren.

Glasvezel als transportmedium is voor zowel consumenten als 

bedrijven een optimale oplossing. De gebruikte vezels zijn identiek 

voor consumenten- en zakelijke toepassingen. Er zijn echter wel andere 

specificaties nodig en een andere dienstenportfolio. Dit geldt voor veel 

bedrijven, afgezien van heel kleine bedrijven die zullen volstaan met 

een consumentenaansluiting. 

Baak ligt in gebied waar KPN en UPC verbindingen hebben. UPC heeft 

echter op het bedrijventerrein in Baak geen infrastructuur en KPN geen 

FttO aanbod. De backbone van een partij die zakelijke verbindingen 

aanbiedt in een open-netwerkmodel, ligt zover van Baak af dat de 

kosten om van daar uit dit kleine terrein te ontsluiten, te hoog zijn. 

Door het kleine aantal bedrijven (20) is dit zelfstandig niet exploitabel 

(de afstand van het terrein tot de backbone bepaalt in hoge mate de 

financiële haalbaarheid). 

Voor de bedrijven op dergelijke bedrijventerreinen is er alleen een 

oplossing te vinden als:

- zij meeliften op een initiatief om de woningen in het buitengebied 

van breedband te voorzien. Het meeleggen van vezels voor de 

ontsluiting van het terrein is dan ‘eenvoudig’ te realiseren.

- de overheid bijdraagt in de kosten of het ondernemerscollectief bij 

de ontsluiting van alle bedrijventerreinen in de gemeente de kosten 

verdeelt over alle terreinen (kosten worden gedeeld en gemiddeld). 

Voor Steenderen (terrein Steenderdiek, 13 bedrijven) geldt in principe 

hetzelfde als voor Baak. 

De andere bedrijventerreinen in Bronckhorst

Voor de bedrijventerreinen in Zelhem, Vorden en Hengelo zijn er 

alternatieven, omdat het aantal bedrijven op de terreinen groter 

is en dus meer mogelijkheden biedt. In principe zijn er twee 

oplossingsrichtingen: 

1. Afnemen van verbindingen van een marktpartij.

2. Zelf een netwerk aanleggen en exploiteren.

Ad 1. Afnemen van een marktpartij is natuurlijk op de eerste plaats 

afhankelijk van de vraag of een marktpartij bereid is aan te bieden. 

Theoretisch zijn er verschillende opties:

- Op de terreinen in Bronckhorst heeft KPN geen regulier FttO aanbod. 

Wel is altijd een aansluiting op basis van een individuele aanvraag 

mogelijk. Dit leidt tot hoge kosten voor de individuele ondernemer.

- Eurofiber heeft 2 jaar geleden een aanbod gedaan in Vorden. Daarbij 

eiste zij een deelnamepercentage van minimaal 50%. Ervaring leert 

dat een deelnamepercentage van 10 tot 15% in het begin realistisch is. 

Dit heeft dan ook niet geleid tot een sluitende case.

- TReNT heeft een backbone langs de terreinen in Vorden en Zelhem, 

aanleg naar Hengelo is gepland. Bij het reguliere aanbod van 

TReNT liggen de kosten, bij deelname van ongeveer 25% van de 

ondernemers, op 1500 euro eenmalig en 300 euro per maand 

(bedragen voor een 100 Mb verbinding, inclusief NDIX aansluiting). 

Ook 25% deelnemers lijkt lastig haalbaar. Een lager percentage 

betekent een hoger prijsniveau.

Ad 2. De variant van het zelf aanleggen kan alleen succesvol zijn als:

- Er een sterk collectief van ondernemers is. 

- De ondernemersvereniging belang hecht aan aanleg en exploitatie 

van glasvezel. 

- Financiering voor de investering haalbaar is. De belangstelling voor 

deelname is daarbij natuurlijk een cruciale factor.

- Er ondersteuning is voor de ondernemers om toekomstvaste 

keuzes te maken in aanleg, beheer en onderhoud van het netwerk 

(standaardisatie).
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11. Wat betekent dit voor de rol van  
    de provincie?

Een rol van de provincie kan liggen in:

- Opzet van een kennisplatform 

- Stimuleren innovatie in graaftechniek en procesoptimalisatie

- Financier voor bewoners en bedrijven 

          - Subsidie

          - Leningen

- Stimuleren Cooperatieve aanpak

          - Actief aanleveren van kennis en ondersteuning bij de opzet  

            van de organisatie.

          - Een rol bij de financiering van het risicodragend vermogen,  

            waarbij voldaan moet zijn aan de Europese kaders of sprake  

            moet zijn van een MEIP constructie.

          - Faciliteren van het initiatief en ondersteuning bij de  

            communicatie met bewoners.

De Europese regelgeving bepaalt voor een belangrijk deel wat de 

mogelijkheden zijn van de overheid om de aanleg van breedband te 

stimuleren. Er wordt onderscheid gemaakt in witte, grijze en zwarte 

gebieden. In wit gebied is geen NGA netwerk (kabel of glasvezel) 

beschikbaar, in grijs gebied ligt één netwerk, in zwart gebied minimaal 

twee. In witte gebieden is staatssteun in principe toegestaan, in grijs 

gebied alleen wanneer er sprake is van marktfalen. In zwart gebied kan 

de overheid slechts indirect faciliteren. Deze kaders zijn bepalend bij de 

keuze van onderstaande rollen.

Een alternatief biedt financiering volgens het Market Economy Investor 

Principle: de overheid participeert op dezelfde wijze in een initiatief als 

de commerciële partijen die deelnemen. In deze situatie is geen sprake 

van staatssteun. 

Opzet Kennisplatform Breedband in Buitengebied

In de pilot is één van de conclusies dat er nog veel onbekend is rondom 

breedband, de techniek, de rol van marktpartijen, de rol die gemeenten 

kunnen spelen e.d.

Om een versnelling te realiseren in de aanleg in buitengebieden, is 

het verstandig kennis te bundelen, een netwerk van specialisten bij 

de hand te hebben en in te zetten op standaardisatie om de vereiste 

schaal te bereiken. Vanuit een kennisplatform kunnen coöperaties van 

bewoners met raad en daad worden bijgestaan. Dit lijkt dan ook een 

eerste belangrijke rol die de overheid kan vervullen.

Reggefiber heeft voorgesteld samen te werken aan opzet van een 

Nationaal Loket, waarin kennis wordt gebundeld en capaciteit 

beschikbaar komt voor het oplossen van bovengenoemde problemen.

Aandachtspunt hierbij is dat er een gezamenlijk belang is, maar 

ook een belangentegenstelling. Commerciële partijen geven aan 

dat zij grote waarde hechten aan het faciliteren door de overheid.  

Voorbeelden zijn regelgeving, vergunningen, het vaststellen van kosten 

voor vergunningen en herbestrating en het informeren van bewoners. 

Provincies en gemeentes hebben op verschillende terreinen een 

sterke positie. Dit geeft een onderhandelingspositie die moet worden 

benut. Zeker waar nu sprake is van cherry picking door commerciële 

aanbieders en er gebrek is aan openheid op het netwerk.

Stimuleren innovatie in graaftechniek en 

procesoptimalisatie

De Universiteit Twente heeft berekend dat door procesoptimalisatie 

en het implementeren van technische innovaties een besparing van 

20% tot 30% op de aanlegkosten kan worden gerealiseerd. Hiervoor 

is een reeks onderwerpen benoemd. In de pilot is duidelijk geworden 

dat er met name bij de aanleg in het buitengebied concrete kansen zijn 

voor optimalisatie van ontwerp en aanleg omdat hier weinig ervaring 

mee is. Na het voorgaande zal het niet nodig zijn om toe te lichten 

dat verlaging van de aanlegkosten de kans op realisatie van projecten 

belangrijk kan vergroten. Het stimuleren van deze innovaties kan dan 

ook een efficiënte manier zijn om overheidsmiddelen in te zetten. 

Bij slagen zullen de kosten van de innovatie veel lager zijn dan de 

noodzakelijke overheidsbijdrage om netwerk tegen hogere kosten te 

realiseren. Omdat in Gelderland grote telecom-aannemers gevestigd 

zijn, ligt hier ook een kans voor economische stimulering. 

Financier 

De Provincie kan via het MEIP principe vergelijkbaar met elke andere 

commerciële partij meefinancieren in organisaties die breedband 

willen aanleggen. Financier zijn zonder het MEIP principe toe te passen 

kan alleen in witte gebieden, anders is sprake van staatssteun en 

oneerlijke concurrentie.

Subsidieverlener en financier

Zoals uit de pilot blijkt zit er een groot gat tussen de bijdrage die 

marktpartijen willen leveren (1000 euro - € 1700 bij 60% homes 
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connected) en de gemiddelde kosten per woning in het proefgebied 

(€ 2500 bij aansluiten van alle adressen, € 3900 bij 60% homes 

connected). Dit gat kan deels gedicht worden door bijdragen van 

particulieren, het realiseren van besparingen in aanleg en het mogelijk 

maken van zelfgraafacties voor particulieren. Dan nog blijft er een 

onrendabele top over waar – alleen in wit gebied – de provinciale 

overheid met subsidies kan werken. Een beperkte inzet van subsidies 

is waarschijnlijk altijd noodzakelijk wanneer in samenwerking met 

marktpartijen initiatieven worden ontwikkeld om netwerk voor 

consumenten te realiseren. 

Voor de ontsluiting van bedrijventerreinen lijken in veel gevallen 

achtergestelde leningen een goed instrument. De lening is er dan 

op gericht het financieringsrisico te ondervangen dat ontstaat 

door het gat tussen de verwachte 10% aanvangspenetratie en de 

noodzakelijke 25% tot 30% penetratie voor een rendabele exploitatie. 

Een financieringsconstructie op basis van leningen of garanties, lijkt 

bij de huidige aanlegkosten haalbaar voor terreinen met een minimale 

omvang  van 40 tot 50 bedrijven wanneer er tenminste geen sprake 

is van extreem hoge kosten voor de ontsluiting van het terrein. 

Kleine, relatief afgelegen terreinen als Baak, kunnen zonder inzet van 

subsidies alleen worden ontsloten in combinatie met het buitengebied.  

Het gericht inzetten van subsidies voor vraagbundeling kan een nuttig 

instrument zijn om de deelname op bedrijventerreinen te vergroten en 

het terugbetalingsrisico bij achtergestelde leningen te verkleinen.

Stimuleren coöperatieve aanpak

Alternatief voor het ontwikkelen van netwerk in samenwerking 

met marktpartijen is het stimuleren van initiatieven van 

bewonerscoöperaties. Dit heeft grote voordelen:

- Op termijn lijkt een rendabele exploitatie mogelijk, waardoor 

overheidsmiddelen in principe revolverend zijn in te zetten. 

Voorwaarde hierbij lijkt wel dat voor de start van een coöperatief 

project financiering onder zachte voorwaarden beschikbaar is.

- Het bereiken van een volledige open netwerk opzet.

De risico’s voor het bereiken van de gewenste eindsituatie, een 

geslaagd initiatief, lijken echter fors. Organisatie en financiering zijn 

daarbij de belangrijkste. Noodzakelijke rollen van de overheid in dit 

verband lijken in alle gevallen:

- Actief aanleveren van kennis en ondersteuning bij de opzet van de 

organisatie.

- Een rol bij de financiering van het risicodragend vermogen, waarbij 

voldaan moet zijn aan de Europese kaders of sprake moet zijn van een 

MEIP constructie.

- Faciliteren van het initiatief en ondersteuning bij de communicatie 

met bewoners.

Naast een rol van de Provincie is actieve betrokkenheid van de 

gemeente in alle gevallen een voorwaarde.
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12. Vervolgstappen en uitrol naar  
   de Achterhoek

Noodzaak

In de voorgaande hoofdstukken is getracht om de problematiek van 

digitale ontsluiting van het buitengebied in kaart te brengen en de 

mogelijkheden te schetsen die de overheden hebben om de aanleg van 

breedband daar te stimuleren.

Voor de Achterhoek geldt dat het met de digitale bereikbaarheid  

slecht gesteld is in vergelijking met andere landsdelen. Het aantal 

adressen dat nog alleen over het kopernetwerk van KPN beschikt (wit 

gebied) ligt niet ver onder de 20%, terwijl het landelijk gemiddelde 9% 

bedraagt. 

Wanneer de adressen met een ‘verbinding onder de maat’ (lichtgrijs 

gebied) worden meegeteld, dan gaat het zelfs om 25%, zoals blijkt uit 

de onderstaande tabel.   

Totaal zijn er in de Achterhoek dus ruim 35.000 adressen die niet over 

het gewenste aanbod van toekomstbestendige breedbandverbindingen 

kunnen beschikken. En dus voor wat betreft onder andere zorg op 

afstand, onderwijs en andere maatschappelijke diensten hoe langer 

hoe meer in een achterstandspositie komen te verkeren. 

Oplossingsrichting

Eén van de conclusies van dit rapport is, dat voor de digitale 

ontsluiting van die gebieden een financiële bijdrage van de overheid in 

enige vorm noodzakelijk is. De omvang van die bijdrage wordt bepaald 

door:

a. de eisen ten aanzien van ‘openheid’ van het netwerk

b. het al of niet betrekken van marktpartijen bij netaanleg

c. de mate waarin bewoners zich willen aansluiten

In het voorgaande is al aangegeven dat ‘openheid’ van het netwerk een 

lastig punt is. 

Als van gemeentewege volledige openheid van het netwerk voor alle 

dienstenaanbieders wordt vereist, dan lijkt dit met UPC moeilijk te 

realiseren en mogelijk blijkt in de praktijk ook de kostenfactor bij 

Reggefiber een hindernis. In dat geval blijft eigenlijk alleen de aanleg 

van een netwerk onder eigen beheer (coöperatievorm) als mogelijkheid 

over.  De overheid zal dan als financier moeten optreden voor de 

aanlegkosten (minus de eigen bijdrage van de consument). Gebaseerd 

op de berekeningen van het pilotgebied, ervan uitgaande dat ca. 

Wit 
aantal

Licht-grijs 
aantal

Donker-grijs 
aantal

Zwart 
aantal

Totaal 
aantal

 
Wit %

Wit + 
L-grijs %

Aalten 2000 625 - 8575 11200 18 23

Berkelland 3975 1230 9646 3364 18215 22 29

Bronckhorst 5155 3450 - 6555 15160 34 57

Doesburg 90 5 5050 - 5145 2 2

Doetinchem 975 560 18196 4549 24280 4 6

Lochem 4295 1340 - 8360 13995 31 40

Montferland 2135 1790 3586 6894 14405 15 27

Oost Gelre 2235 470 - 9275 11980 19 23

Oude IJsselstreek 2635 605 10702 2468 16410 16 20

Winterswijk 2135 235 - 10020 12390 17 20

Totaal 25630 10310 47180 60060 143180 18 25

De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit een recent onderzoek van Dialogic voor de provincie Gelderland. Dialogic definieert een gebied als 
“lichtgrijs” wanneer hier ook op langere termijn maar één aanbieder van NGA netwerk is.
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60% van de bewoners een aansluiting neemt en via een lening ca. 

€ 1.000 van de aanlegkosten kan betalen, resteert voor de overheid 

en bewoners een te financieren aandeel in de kosten ter grootte van 

€ 2.700 per aangesloten woning. Overigens komen daar nog bij de 

(aanloop-)kosten van de op te zetten coöperatieve organisatie.

NB: op dit financieringsmodel kan uiteraard nog wel worden 

gevarieerd. Zo is ook bancaire financiering denkbaar, mits de overheid 

voor zo’n financiering garant staat, in ieder geval in de pioniersfase. 

En bij bewezen succes zal het waarschijnlijk op termijn mogelijk zijn 

om bancair te herfinancieren waarbij de overheidsgaranties niet langer 

nodig zijn. Deze financieringsmodellen kunnen in een vervolgfase van 

de pilot verder worden uitgewerkt.  

De vraag kan worden gesteld of de eis van een open netwerk zoveel 

zwaarte moet hebben. Immers,  in de (donker-)grijze gebieden is op 

basis van marktwerking minimaal één NGA-netwerk aanwezig, en 

op het al dan niet open zijn van dat netwerk heeft de overheid geen 

invloed. Gesteld kan worden dat de  witte gebieden over een netwerk 

moeten kunnen beschikken dat tenminste dezelfde specificaties heeft 

als dat in grijze gebieden. Bij die overweging past dat de overheid en 

de marktpartijen een samenwerking aangaan, waarin beide een (ook 

financiële) inspanning leveren. 

In dat geval wordt het beroep op overheidsgelden substantieel 

beperkt: door de bereidheid van de marktpartij om mee te investeren 

zakt de onrendabele top (op basis van de eerder in dit rapport 

genoemde kengetallen bij aanleg door Reggefiber) naar ca. € 1.000 per 

aangesloten woning.

Verwacht mag worden dat netuitbreiding van UPC (HFC) over het 

totaal gezien een lagere investering vergt, omdat zij veelal in de 

kleine kernen reeds netwerk aanwezig hebben. Wij hebben van UPC  

echter geen inzicht kunnen krijgen in de kosten van uitbreiding van 

het bestaande netwerk over de witte gebieden, omdat dit feitelijk 

een totaal uitgewerkt netontwerp van dat witte gebied vergt. UPC 

heeft wel aangegeven bereid te zijn te investeren indien de overheid 

co financiert, maar er zijn geen concrete bedragen genoemd. In een 

vervolgfase van de pilot zou dit verder onderzocht en besproken 

kunnen worden. 

Ten aanzien van de draadloze mogelijkheden, zoals die door 

bijvoorbeeld Greenet worden aangeboden, stellen wij het volgende. 

Zolang er geen netwerkuitbreiding van HFC of nieuw netwerk van 

glasvezel wordt aangelegd, zal de draadloze techniek zeker een 

verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie. Maar het 

business model van Greenet richt zich niet op het totale buitengebied, 

maar op de exploitabele delen daarvan, waarvoor deelname-dichtheid 

van 30 abonnees binnen een straal van 2 km maatgevend is. Het 

voorziet dus niet in een oplossing voor de dunner bevolkte delen van 

het buitengebied, integendeel, het maakt het vinden van een integrale 

oplossing zo mogelijk nog lastiger.

En de toekomstbestendigheid van draadloze oplossingen wordt door 

deskundigen betwijfeld, gezien de recente en de nog te verwachten 

explosieve toename van dataverkeer. Overigens geeft ook Greenet aan 

dat een vaste verbinding waar mogelijk de voorkeur verdient boven een 

draadloze. 

Vervolg van de pilot

Indien de overheid bereid is om met cofinancieringsmiddelen (direct 

of indirect) de digitale ‘access’ (NGA) van het buitengebied mogelijk 

te maken, daarbij overigens haar eigen financiële bijdrage (en 

risico) zo veel mogelijk beperkend, dan lijkt een samenwerking met 

Reggefiber of UPC voor de hand te liggen. Het is niet erg aannemelijk 

dat nog andere marktpartijen initiatieven willen ontplooien om 

buitengebieden te ontsluiten (maar uitgesloten is het niet). 

Een gebiedsdekkende oplossing kan worden bereikt indien met 

cofinanciering van de overheid in het grootste deel een vast netwerk 

wordt aangelegd, terwijl voor de meest problematische gebiedsdelen 

de  draadloze techniek wordt ingezet.  

Onder de vooronderstelling dat de overheid bereid is om het 

onrendabele deel van de investering voor zijn rekening te nemen 

(binnen de grenzen van de staatssteunregels), zou het een 

goede mogelijkheid zijn indien de regiogemeenten gezamenlijk 

(schaalgrootte) de aanleg van zo’n dekkend netwerk in het 

buitengebied openbaar zouden gaan aanbesteden, daarbij uitgaande 

van de business modellen van Reggefiber en UPC. De overheid dwingt 

daarmee de marktpartijen om een maximale inspanning te leveren om 

het buitengebied te ontsluiten.

Zo’n aanbesteding kan zo worden ingericht dat een gebiedsdekkende 

NGA-ontsluiting de primaire eis is en de hoogte van de noodzakelijke 

additionele financiële bijdrage van de overheid en bewoners een 

maatgevend gunningscriterium.

Maar zo’n selectieprocedure kan pas worden voorbereid nadat ten 

principale besluitvorming over die bereidheid tot financiële participatie 

van de overheid heeft plaatsgevonden. 

Dit eindverslag van stap 1 van de pilot nodigt u nadrukkelijk uit om 

daarvoor, samen met de provincie, vervolgstappen te zetten.
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Bijlage I
Standaard aanbod van infrastructuur in de kernen van de gemeente Bronckhorst:

HFC (Kabel) Glasvezel ADSL

Achter Drempt HFC ADSL

Baak HFC ADSL

Bekveld ADSL

Bronkhorst HFC ADSL

Covik ADSL

De Meene ADSL

Delden ADSL

Dunsborg ADSL

Eldrik ADSL

Gooi ADSL

Halle HFC ADSL

Halle Heide ADSL

Halle Nijman ADSL

Hengelo HFC Glasvezel ADSL

Heurne HFC ADSL

Hoog Keppel HFC ADSL

Heidenhoek ADSL

Hummelo HFC ADSL

Keijenborg HFC Glasvezel ADSL

Kranenburg HFC ADSL

Laag Keppel HFC ADSL

Linde ADSL

Medler HFC ADSL

Mossel ADSL

Noordink ADSL

Olburgen ADSL

Oosterwijk ADSL

Rha ADSL

Steenderen HFC Glasvezel ADSL

Toldijk HFC ADSL

Veldwijk ADSL

Velswijk HFC Glasvezel ADSL

Vierakker ADSL

Voor Drempt HFC ADSL

Varssel ADSL

Veldhoek HFC ADSL

Vorden HFC Glasvezel ADSL

Wassinkbrink ADSL

Winkelshoek ADSL

Wittebrink ADSL

Wichmond HFC ADSL

Wildenborch ADSL

Wolfersveen ADSL

Zelhem HFC Glasvezel ADSL
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Bijlage II

Kroes: overheden aan zet met breedband

 

Kroes: overheden aan zet met breedband
ANP VANDAAG 12:09( LAATSTE UPDATE: VANDAAG 12:58 ) 

Europa loopt internationaal achter met betrekking tot het aantal supersnelle internetaansluitingen. ,,Over-
heden moeten de durf hebben om hierin te investeren.'' Dat zei Europees commissaris Neelie Kroes dinsdag 
tijdens het Broadband World Forum in Amsterdam.
 
,,We staan momenteel op een belangrijk kruispunt met betrekking tot breedbandinternet. Waar we eindigen, hangt af van moeilijke 
politieke en investeringsbeslissingen'', zei de commissaris van de Digitale Agenda.
 
Nationale regeringen hebben volgens haar de sleutel in handen bij het investeren in breedbandnetwerken.,,De hele economie profi-
teert van ICT, want elke sector is ervan afhankelijk. Het is de ruggengraat waarop we onze toekomstige economie bouwen.''
 
Eerder dit jaar ontvouwde Kroes de Europese ambitie om per 2020 45 miljoen Europese huishoudens toegang te bieden tot snel 
internet van 100 megabit per seconde of meer. Per jaar leent de EU 1 miljard euro uit aan bedrijven om de investeringen te versnel-
len. ,,Dit plan heeft het spel veranderd'', zei Kroes. ,,Maar met alleen private investeringen komen we er niet. Te veel regio's zouden 
nog afgesloten blijven.''
 
De commissaris wees op investeringen in breedbandnetwerken door China, Japan en de Verenigde Staten. ,,Alleen al dit jaar instal-
leert China 35 miljoen glasvezelverbindingen. Japan heeft er meer dan 20 miljoen. In de Verenigde Staten heeft meer dan 80 procent 
van de huizen een snelle internetverbinding.'' In Europa hebben volgens de commissaris slechts 1 miljoen huizen snelle verbindin-
gen voor zowel upload als download. Dat is minder dan 0,5 procent.
 
,,Het is gemakkelijk om internet als vanzelfsprekend te beschouwen, net als water of elektriciteit'', zei Kroes. ,,En het is gemakkelijk 
om te denken dat innovatie altijd automatisch blijft doorgroeien, maar het heeft politieke aandacht en investeringen nodig.''
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1. Inleiding

De provincie Gelderland heeft in de Statennotitie Breedband van 

januari 2012 aangegeven dat zij het belangrijk vindt “dat de Gelderse 

burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en regio’s beschikken 

over breedband zodat zij kunnen profiteren van toekomstige innovaties op 

het vlak van maatschappelijke en zakelijke diensten, die de leefbaarheid 

in en de concurrentiepositie van Gelderland versterken”. 

De Provincie Gelderland heeft hierbij de volgende centrale vraag  

geformuleerd:  

Welke stimulerende rol van de provincie is nodig om de markt/derden 

te bewegen om maatschappelijke breedbanddiensten te ontwikkelen en 

breedband aan te leggen in de onrendabele gebieden?

Om deze vraag te beantwoorden zijn vier pilots geïnitieerd. Bij de keuze 

van de pilots is met name gelet op initiatieven die in de provincie aan-

wezig waren. Daarbij is gekozen voor die initiatieven die met elkaar een 

optimale mix vormen om kennis op te doen. Ook is gekeken naar het 

draagvlak en de mate van concreetheid van de initiatieven. 

In de gemeente Buren doet de Stichting Ondernemers Platform Buren 

al jaren pogingen om glasvezel op de bedrijventerreinen te realiseren. 

Hiervoor zijn plannen gemaakt en initiatieven ontwikkeld maar een 

oplossing is nog niet bereikt doordat de uitgangssituatie niet eenvou-

dig is. Gezien het bestaande draagvlak bij ondernemers en gemeente 

Buren heeft de provincie dit initiatief gekozen als één van de vier 

proefprojecten.  

Doel van de pilot

Het doel is vast te stellen welke (on)mogelijkheden er zijn om op de 

bedrijventerreinen in Buren een glasvezelverbinding te leveren tegen 

prijzen en condities, waarvoor ook elders verbindingen beschikbaar 

zijn. Hierbij is gekeken naar de verbindingen op de bedrijventerreinen 

én naar de aansluiting van die terreinen op een platform waar in een 

open model een breed pakket diensten beschikbaar is.  

De volgende doelen zijn geformuleerd in het plan van aanpak voor de 

pilot Buren: 

- Wat zijn belangrijke elementen waaraan een netwerk moet voldoen, 

zodat de dienstenontwikkeling wordt gestimuleerd (open netwerk) 

en hoe realiseer je dat? 

- Welke voorwaarden moeten ingevuld zijn zodat markt of derden de 

ontwikkeling van breedband in de tot nu toe onrendabele gebieden 

zelf gaan oppakken?

- Wat vragen geografische en gebiedskenmerken van de procesinrich-

ting, de samenwerking etc. om te komen tot een geslaagd project?

- Is een financiëel instrumentarium noodzakelijk? Wanneer dat het 

geval is, is dit dan geheel of gedeeltelijk revolverend in te zetten? 

Voor deze pilot is een projectgroep opgericht die bestaat uit de voorzit-

ter van het ondernemersplatform Buren, de beleidsmedewerker Econo-

mie van de Gemeente Buren en twee medewerkers van Oost NV. 

Deze rapportage begint met de conclusies en leerervaringen uit de pilot. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de vier bedrijventerreinen 

benoemd waar het om gaat en de uitgangspunten die het ondernemersplatform gerealiseerd wil zien. In hoofdstuk 4 gaan we in op 

de situatie op de terreinen, in het algemeen en specifiek in Buren.  Er zijn 3 factoren die de haalbaarheid bepalen. De kosten van de 

ontsluiting van de terreinen (hoofdstuk 5), de kosten van de verbindingen op de bedrijventerreinen (hoofdstuk 6) en het aantal deelne-

mers (hoofdstuk 7). In de hoofdstukken 8 en 9 komen de financiering en organisatie aan de orde en in hoofdstuk 10 gaan we in op de 

noodzakelijke vervolgstappen.  Tot slot behandelen we in hoofdstuk 11 de rol die de provincie kan invullen.

Leeswijzer



4

2. Conclusies en leerervaringen Pilot 
  Bedrijventerreinen Buren

De pilot Bedrijventerreinen Buren gaat over het ontsluiten van de vier 

bedrijventerreinen in Buren én de koppeling van deze terreinen op 

een digitale marktplaats (de backbone). Het betreft het onderzoeken 

van de haalbaarheid van de aanleg van verbindingen voor individuele 

bedrijven én voor collectieve diensten zoals camerabeveiliging. Het 

netwerk wordt in eigen beheer van het Ondernemersplatform Buren 

gerealiseerd en beheerd.

De volgende leerervaringen zijn in de pilot opgedaan:

1. Ondernemers in de gemeente Buren ondervinden problemen door 

de beperkte aanwezigheid en capaciteit van digitale verbindingen: 

gebrek aan beschikbaarheid van nieuwe diensten, belemmeringen 

in de bedrijfsvoering, lange wachttijden, lastige communicatie tus-

sen vestigingen. 

Door te zorgen voor goede digitale verbindingen verbeteren de mo-

gelijkheden van de bedrijven in Buren. Dit is belangrijk voor de lokale 

werkgelegenheid en de leefbaarheid. Bedrijven geven aan ook zelf te 

willen bijdragen aan verbetering van de situatie. Marktpartijen leveren 

niet het aanbod dat bedrijven nodig hebben.

2. Het ondernemersplatform in Buren ontbreekt het aan de noodzake-

lijke kennis en ervaring met de markt, techniek en organisatie om 

een breedbandnetwerk te realiseren 

Ondernemersverenigingen zijn een speelbal voor adviesbureaus en 

ICT bedrijven, die zelf een belang hebben bij het verkopen van hun 

diensten. Er zijn nog geen standaards beschikbaar waarmee onderne-

mersverenigingen hun voordeel kunnen doen. Telecompartijen doen 

aanbiedingen die moeilijk te doorgronden zijn. Objectief advies over 

aanpak, partijen, condities en standaards is gewenst. 

3. Er is een vraagbundelingsactie nodig bij de start van een project om 

een minimale deelname te bereiken

Een eerste inspanning om een minimaal aantal deelnemers (10%) te 

werven is altijd noodzakelijk. Hiervoor zijn op dit moment al sub-

sidiefaciliteiten beschikbaar. Continueren daarvan lijkt zinvol. Een 

aandachtspunt bij vraagbundeling is wel dat een actie effectief is. 

De ervaring leert dat vraagbundeling kort en krachtig voor de start van 

de aanleg goed werkt. Het inzetten van meer capaciteit levert daarna 

niet meer deelnemers op. Dit komt doordat ondernemers vaak lopende 

contracten hebben. Aandacht vanuit de ondernemersvereniging voor 

het vergroten van het aantal deelnemers moet een jaarlijks terugkeren-

de actie zijn. We onderzoeken nog mogelijkheden om incentives in te 

bouwen om meer deelnemers te krijgen. Bijvoorbeeld door een korting 

op de maandbijdrage te geven als de contractwaarde toeneemt of het 

aantal deelnemers stijgt.

4. Wanneer er oplossingen komen voor het financieringsrisico dat 

ontstaat door de relatief lage deelname bij de start van een project, 

lijken ontwikkelingen op grotere schaal mogelijk

Uit de berekeningen in Buren blijkt dat de investeringen en aanloopver-

liezen op de bedrijventerreinen € 400.000 bedragen. Deze investering 

is in een termijn van acht jaar terugverdiend, wanneer we uitgaan van  

een jaarlijks groeipercentage van het aantal deelnemers met 6%. Het 

risico van de exploitatie in de eerste jaren is het probleem. De verwach-

ting is dat met circa 30% risicodragend vermogen , banken bereid zijn 

de overige 70% te financieren. Financiering alleen door de onderne-

mers is bij een collectief project als dit een probleem. Een oplossing is 

de inzet van provinciale middelen. In principe kan dit revolverend. 

5. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen bedrijventerrei-

nen die geen probleem hebben met de ontsluiting naar buiten en 

terreinen die dat wel  hebben. 

Voor terreinen zonder ontsluitingsprobleem, geldt alleen de conclusie 

bij punt 4, namelijk dat het financieringsrisico moet worden afgedekt.

Maar hoe groter de afstand om het terrein te ontsluiten, hoe hoger de 

bijdrage die een bedrijventerrein moet leveren om de investering in de 

backbone terug te verdienen. Die kosten zijn een bepalende factor voor 

het aanloopverlies.

Op basis van andere cases stellen we een aanvaardbare prijs op € 700 

euro per maand. De omvang van het terrein en het aantal bedrijven op 

het terrein zijn natuurlijk bepalend of die maandbedragen op te bren-

gen zijn. Uit de pilot Buren blijkt dat voor een terrein met meer dan 20 

bedrijven een aansluitvergoeding van € 700 per maand haalbaar is. 
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In  Buren zijn de kosten van de ontsluiting van de bedrijventerreinen 

naar de backbone echter ruim € 1400 per maand. Voor deze gevallen is 

maatwerk noodzakelijk om:

- Te onderzoeken of kostenverlaging mogelijk is door gecombineerde 

aanleg met meerdere kapitaalkrachtige regionale partijen. Hiervoor 

is lokale kennis van bedrijven en partijen onontbeerlijk.

-  Vast te stellen welke financiering noodzakelijk is om de aansluitkos-

ten te verlagen naar een niveau dat exploitatie mogelijk maakt. Inzet 

van subsidie zal in deze gevallen soms nodig zijn om een rendabele 

uitgangspositie te bereiken.

6.  Aanpak van de ontsluiting van bedrijventerreinen moet regionaal 

worden opgepakt.

Voor die bedrijventerreinen waar geen backbone beschikbaar is, zoals 

in Buren, is het essentieel dat regionale kennis en contacten worden 

benut om de mogelijkheden van gecombineerde aanleg te onderzoe-

ken. Alleen dan kan fors op kosten worden bespaard want meerdere 

partijen delen de investering in de backbone. De onderlinge afhan-

kelijkheden tussen meerdere partijen nemen met dit scenario toe, 

waarmee wel een afbreukrisico voor het realiseren van het netwerk 

wordt ingebouwd.

7. Gegeven de levensduur van de infrastructuur is het van belang 

dat er een organisatie wordt neergezet die deze lange termijn kan 

overbruggen.

Een stabiele organisatie die bestand is tegen korte termijn verande-

ringen (bestuurswissel, verkoop e.d.) is nodig om de infrastructuur 

op lange termijn optimaal te laten functioneren. Condities hiervoor 

moeten worden ingebouwd in de overeenkomsten en contracten.

8. Technische standaards zijn nodig om ondernemersverenigingen 

professioneel te laten omgaan met deze materie.

Om te voorkomen dat elke ondernemersvereniging zijn eigen systeem 

met bijbehorende specificaties opzet, en zich daar ook in moet gaan 

verdiepen, verdient het aanbeveling technische standaards vast te stel-

len. Met een standaard aanpak is het eenvoudiger tempo te maken bij 

het aanleggen van glasvezel op bedrijventerreinen.
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3. Opdracht en afbakening

De pilot Buren gaat over het ontsluiten van de vier bedrijventerreinen in 

Buren én de koppeling van deze terreinen op de digitale marktplaats in 

Tiel (de backbone). Het betreft het onderzoeken van de haalbaarheid van 

de aanleg van verbindingen voor individuele bedrijven én voor collectieve 

diensten zoals camerabeveiliging. Het netwerk wordt in eigen beheer van 

het Ondernemersplatform Buren gerealiseerd en beheerd.

De gemeente Buren heeft vier bedrijventerreinen waar in totaal een 

kleine 200 bedrijven zijn gevestigd. Deze pilot betreft de aanleg van 

glasvezelinfrastructuur op deze vier bedrijventerreinen. Het gaat om: ’t 

Hulster in Buren, Beusichem Zuid in Beusichem, Doejenburg (inclu-

sief het nieuw te ontwikkelen terrein Doejenburg II in Maurik en De 

Hofstede in Lienden. Zoals uit onderstaand kaartje blijkt, liggen de vier 

terreinen op relatief grote afstand van elkaar. 

Ook buiten de bedrijventerreinen zijn problemen bekend met gebrek-

kige verbindingen, maar die vallen buiten de scope van deze pilot. Waar 

het mogelijk is, bijvoorbeeld door kleine aanpassingen van het ontslui-

tingstracé, is wel rekening gehouden met het oplossen van problemen 

bij bedrijven. 

We besteden in deze pilot aandacht aan de realisatie van netwerk op de 

bedrijventerreinen maar ook nemen we de ontsluiting van de bedrij-

venterreinen naar de buitenwereld (de backbone) mee in de pilot.

Bij de opzet van dit pilotproject zijn de wensen van het Ondernemers 

Platform leidend geweest. Het Ondernemers Platform Buren heeft als 

uitgangspunt gekozen dat zij de infrastructuur op de bedrijventerrei-

nen in eigen beheer wil aanleggen en exploiteren. Belangrijkste reden 

hiervoor is dat men keuzevrijheid wil creëren voor het afnemen van 

ICT-diensten. 

Een wens is bovendien, dat naast aansluiting van de bedrijfslocaties 

rekening wordt gehouden met het aansluiten van collectieve functies 

op het terrein. Op de Hofstede functioneert bijvoorbeeld al een came-
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rasysteem, maar op basis van analoge verbindingen. 

Bij de aanleg van het netwerk is daarom rekening gehouden met de 

aanleg van camerabeveiliging. Zo is realisatie van een cameranetwerk 

in de toekomst met relatief weinig extra kosten mogelijk. 

Afgezien van beveiliging is er geen concreet zicht op andere collectieve 

functies op de bedrijventerreinen in Buren waarmee bij de aanleg van 

dataverbindingen nu rekening kan worden gehouden. In de toekomst 

wordt dit mogelijk uitgebreid (bijvoorbeeld met het aansturen van 

decentrale energieopwekking / smart grids). 

Uiteindelijk draait het natuurlijk om de diensten die op het netwerk 

leverbaar zijn. De wens van het Ondernemersplatform is keuzevrij-

heid van diensten. Om dit uitgangspunt in te vullen is contact gelegd 

met NDIX 1, een onafhankelijk platform waar een breed aanbod aan 

diensten beschikbaar is. De dichtstbijzijnde locatie van NDIX is Tiel. De 

backbone in Buren vormt het traject van de bedrijventerreinen naar de 

NDIX-locatie in Tiel. 

1 NDIX is een onafhankelijk platform dat ICT-dienstenleveranciers koppelt aan 

bedrijven. www.ndix.nl

Naam Oppervlak Aantal bedrijven

Buren ‘t Hulster 9,2 50

Beusichem Zuid 16,2 55

Maurik, Doejenburg 39,8 35

Lienden, De Hofstede 17,2 56

Zoals de tabel weergeeft zijn het relatief kleine bedrijventerreinen met 

een beperkt aantal ondernemingen per terrein.
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4. Situatie op bedrijventerreinen

Op veel bedrijventerreinen in Gelderland ligt geen breedbandinfrastruc-

tuur. In Buren is dit ook het geval. De bestaande verbindingen hebben 

een beperkte capaciteit omdat er lange afstanden van de bedrijventer-

reinen tot de dichtstbijzijnde telefooncentrales moeten worden afgelegd. 

De ondernemers hebben last van deze geringe bandbreedte en daarmee 

staat het vestigingsklimaat in Buren, maar ook in andere buitengebieden, 

onder druk. Marktpartijen hebben weinig interesse infrastructuur op 

bedrijventerreinen aan te leggen. Zij eisen bij de start een hoog deelnemer-

spercentage en keuzevrijheid van diensten is beperkt. Een aantal offertes 

van marktpartijen voor de aansluiting van individuele bedrijven in de 

gemeente Buren laat  (zeer) hoge eenmalige én hoge maandelijkse kosten 

zien. 

Daarom heeft het Ondernemersplatform in Buren uit pure noodzaak 

besloten te proberen een glasvezelinfrastructuur in eigen beheer te ont-

wikkelen.

4.1 Algemene situatie kleinere bedrijventrerreinen

Op bedrijventerreinen zijn de koperverbindingen voor het telefonie-

netwerk meestal de enige infrastructuur die voor het transport van 

data beschikbaar is. Dit kopernetwerk heeft volgens de rapportages 

die TNO heeft opgesteld in opdracht van de Taskforce Next Generation 

Networks, een relatief korte resterende levensduur (TNO Vraag en 

aanbod Next-Generation Infrastructures, februari 2010). TNO baseert 

zich daarbij op een verwachte jaarlijkse groei van het dataverkeer van 

30% tot 40%. 

Het coax netwerk van UPC is in Gelderland vrijwel niet aanwezig op 

bedrijventerreinen. Dit netwerk is immers vroeger aangelegd voor het 

transport van tv-signalen in een consumentenomgeving. Glasvezel is 

op de kleinere bedrijventerreinen nog vrijwel niet beschikbaar.

Er wordt door KPN wel geïnvesteerd in capaciteitsvergroting van het 

telefonienetwerk, waarbij VDSL en VDSL2 de laatste ontwikkelingen 

zijn. Hiermee neemt de capaciteit van het net in principe behoorlijk 

toe. Cruciaal daarbij is de afstand tot de centrale. Voor bedrijventer-

reinen is vaak een probleem dat de afstand tot centrales groot is. Met 

die afstand neemt de capaciteit van VDSL sterk af. VDSL2 presteert 

in dit opzicht beter, maar ook daar is afstand een cruciale factor. In 

onderstaande figuur is de relatie tussen afstand en de capaciteit op het 

kopernet in beeld gebracht. 

Figuur 1: Invloed van de afstand op de capaciteit van DSL-verbindingen 
bron: Wikipedia

Voor kleinere bedrijventerreinen in het buitengebied zullen de 

beperkingen duidelijk zijn. Ook in de gemeente Buren zijn voorbeelden 

van deze problemen. Nieuwe investeringen die KPN overweegt zoals 

pair bonding 2, verbeteren de situatie wel enigszins, maar zijn in 

deze situaties geen echte oplossing. Daarbij komt de vraag of de 

investeringen rendabel zijn voor de telecom bedrijven. 

Ondanks het feit dat het telefonienetwerk binnen enkele jaren nog 

maar beperkte mogelijkheden biedt, investeren commerciële partijen 

weinig in nieuwe infrastructuur op bedrijventerreinen. 

Zoals hierboven al is vermeld hebben de kabelmaatschappijen hier van 

oudsher geen positie. Reggefiber, de grootste investeerder in glasvezel, 

legt alleen aan in woonwijken, niet op bedrijventerreinen.  

CIF 3 richt zich tot dusver vooral op de overname van kleinere 

zelfstandige kabelmaatschappijen. 

De kabelmaatschappijen en KPN geven aan wel netwerk te willen 

realiseren, maar dan moeten door vraagbundeling al voldoende 

partijen geïnteresseerd zijn. De percentages die hiervoor gehanteerd 

worden blijken in veel gevallen niet realistisch (soms meer dan 50%). 

De investeringen moeten dan bovendien gedragen worden door de 

bedrijven die in eerste instantie aansluiten.

2 Bij pair bonding wordt ook een tweede koperpaar gebruikt dat op veel adressen 

nog vrij beschikbaar is.

3  CIF is een Nederlandse organisatie die investeert in communicatieinfrastructuur 

en dataverbindingen. 
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Onderzoek van Dialogic (juli 2012) geeft aan dat naar schatting 340 van 

de 460 bedrijventerreinen (73%) in Gelderland geen beschikking heeft 

over NGA Netwerk (glasvezel of Hybrid Fiber Coax-netwerk). Dit geldt 

ook voor de vier terreinen in de gemeente Buren.   

4.2 De bedrijven ondervinden problemen

Een aantal ondernemers in de gemeente Buren heeft problemen met 

digitale verbindingen. Dit geldt niet alleen  voor bedrijven die voor hun 

kernactiviteiten zijn aangewezen op snelle verbindingen. De behoefte 

groeit bij steeds meer ondernemers door de introductie van allerlei 

cloud diensten, Voip, beveiliging en dergelijke.

Enkele bedrijventerreinen in de gemeente liggen op grote afstand van 

de bestaande centrales, waardoor de beschikbare bandbreedte beperkt 

is. Dit is met name een probleem bij de Hofstede in Lienden. Ook in 

Beusichem is de capaciteit op een deel van het terrein beperkt. De lig-

ging van de terreinen in Buren en Maurik ten opzichte van de centrales 

is gunstiger.

4.3 Huidige inzet marktpartijen

Door het ondernemersplatform is met marktpartijen overlegd - recent 

met UPC - om verbindingen beschikbaar te krijgen. UPC heeft een 

aanbod gedaan onder voorwaarde dat 50% van de bedrijven deel-

neemt. Uit ervaringen elders blijkt dat slechts een aanvangspercentage 

tussen de 10 en 15% realistisch is. Belangrijkste redenen voor dit lage 

percentage zijn, dat ondernemers bestaande contracten hebben en dat 

een groot deel van de bedrijven slechts beperkt kennis heeft van de 

mogelijkheden van breedband. 

De eisen aan het percentage deelnemers in combinatie met de kosten 

van een aansluiting maken dit onrealistisch. Daarbij komt dat de 

ondernemers keuzevrijheid willen (open netwerk). Ook dat is met de 

grote commerciële aanbieders niet realiseerbaar. 

De prijsstelling van verbindingen ligt op dit moment in de gemeente 

Buren hoog, wanneer verbindingen al worden aangeboden. Het is lastig 

om in algemene zin prijzen te noemen omdat die mede afhankelijk zijn 

van de locatie. Daarom twee voorbeelden die een indicatie geven van 

het prijsniveau waar bedrijven in Buren mee geconfronteerd worden: 

Verbindingen op de terreinen

Voor het ontsluiten van de terreinen is via NDIX bij commerciële 

partijen nagevraagd of er alternatieven zijn en tegen welke prijs ver-

bindingen op de bedrijventerreinen zijn te leveren. Hierbij is gevraagd 

naar managed dark fiber (mdf) en 100 Mb verbindingen. Op de vraag 

naar mdf is in eerste instantie geen reactie gekomen. Op de terreinen 

in Buren en Maurik is wel een 100 Mb verbinding aangeboden. Op basis 

van dit aanbod bedragen de kosten voor een onderneming eenmalig 

€ 2500, en maandelijks € 950 (inclusief de kosten van een NDIX poort). 

Daarbij komen dan natuurlijk nog de kosten voor de af te nemen dien-

sten zoals internet en telefonie. 

Hierbij gaat het dan om twee voor de gemeente Buren centraal gelegen 

locaties. Voor beide andere terreinen is niet aangeboden.

In tweede instantie is voor alle vier bedrijventerreinen toch dark fiber 

aangeboden. Voor de individuele ondernemers liggen deze prijzen niet 

op een haalbaar niveau. 

Eiland van Maurik

Een tweede prijsvoorbeeld kwam beschikbaar via een offerte die is 

uitgebracht aan de ondernemer op het eiland van Maurik. Het gaat 

hier niet om een aanbieding op basis van open netwerk, maar om een 

aanbod van een KPN reseller. De eenmalige ontsluitingskosten zijn ge-

offreerd voor € 57.000 (afgelegen locatie, dus op zich verklaarbaar). De 

maandelijkse vastrechtkosten zijn voor de verbinding € 1.068 waarbij 

nog € 239 per maand komt voor een niet overboekte internetverbin-

ding. 
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5. Ontsluiting van de bedrijventerreinen:  
   de backbone

Voor het slagen van het project is de belangrijkste uitdaging het 

verkrijgen van een zo groot mogelijk aantal aansluitingen voor een 

redelijke prijs. Hierbij zijn drie factoren van belang:

1.  Kosten van de backbone.

2. Kosten van het netwerk op de bedrijventerreinen.

3. Het aantal deelnemers en daaraan gerelateerd de prijsstelling voor 

ondernemers. 

Deze drie aspecten gaan we in de volgende drie hoofdstukken uitwer-

ken 

De grootste bottleneck in de ontsluiting van de bedrijventerreinen in Buren 

is de grote afstand tussen de bedrijventerreinen en de aansluiting op de 

digitale marktplaats, de zogenaamde backbone. De totale investeringen 

in de backbone bedragen ruim € 660.000. In  Buren resulteert dit in het 

geval van het meest haalbare scenario in een kostenniveau van  € 1.400 

per maand, terwijl uit ervaringen elders blijkt dat een bedrag van € 700 

maximaal is.

Daarom is gezocht naar kansen om de kosten te verlagen door: 

1.  De mogelijkheden te onderzoeken voor een gecombineerde aanleg met 

meerdere kapitaalkrachtige partijen. In de regio blijken een aantal 

partijen behoefte te hebben. 

2. Te onderzoeken of er  bedrijven in het buitengebied zijn die behoefte 

hebben aan snelle en betrouwbare digitale verbindingen. Ook die blijken 

er in beperkte mate te zijn. Deze bedrijven leveren een substantiële 

bijdrage aan de backbone en zijn daarmee uitermate relevant.

Voor de ontsluiting van de terreinen staan 2 wegen open. Huur van 

bestaande glasvezels of aanleg van infrastructuur in eigen beheer in 

samenwerking met andere belanghebbende partijen. 

5.1 Huur van verbindingen

Een eerste inventarisatie leerde dat het aantal potentiële aanbieders 

beperkt is. Onder meer KPN en UPC zijn benaderd voor verbindingen 

om de terreinen te ontsluiten, bij voorkeur met dark fiber. Dark fiber 

is in eerste instantie niet aangeboden, wel 100 Mb verbindingen naar 

de terreinen, maar de maandkosten daarvan zijn alleen haalbaar voor 

grote ondernemingen. 

In tweede instantie is voor alle vier bedrijventerreinen toch dark fiber 

aangeboden. Voor de Hofstede in Lienden is dit zo kostbaar dat het 

geen optie is. Voor de andere drie terreinen liggen de kosten van een 

enkel vezelpaar op een niveau dat vergelijkbaar is met de kosten 

wanneer de investering volledig zelfstandig moet worden gedragen. 

Voor het bepalen van de haalbaarheid van een business case lijkt huur 

dan ook niet relevant.  

5.2. De behoefte aan verbindingen bij regionale partijen 

Omdat huur onvoldoende mogelijkheden biedt, is aanleg in eigen 

beheer onderzocht. Een optie waarbij het zonder meer noodzakelijk zal 

zijn om de aanleg te combineren met partijen die verbindingen zoeken 

in dezelfde regio. Hiervoor is gezocht naar regionale partijen met een 

mogelijke behoefte aan breedband én naar bedrijven die niet op een 

bedrijventerrein, maar wel in de buurt van de backbone liggen.

Bij de verkenning naar partijen die behoefte hebben aan verbindingen 

over langere afstanden, zijn twee randvoorwaarden gehanteerd:

1.  De vraag naar verbindingen moet min of meer op hetzelfde moment 

in de tijd actueel zijn, of partijen moeten bereid zijn harde afspraken 

te maken voor deelname op een later moment in de tijd. 

2. Partijen die een samenwerking aangaan voor het realiseren van de 

vezels op de backbone, moeten ook de betalingscapaciteit hebben 

om dit met elkaar vlot te trekken. Er zal meer vraag zijn naar vezels in 

de gemeente (bijvoorbeeld bij basisscholen), maar deze organisaties 

zullen geen rol kunnen spelen bij het financieren van infrastructuur. 

Gekeken is naar partijen die die capaciteit wel hebben en waarvan 

verwacht mag worden dat er een kans is dat zij verbindingen zoeken. 

Vervolgens is met de volgende partijen overleg gevoerd:

1. Gemeente Buren

2. Gemeente Tiel

3. Waterschap Rivierenland

4. Liander

5. TReNT

Het aantal potentiële kandidaten voor verbindingen over langere 

afstanden in de gemeente Buren lijkt tot bovenstaande partijen 

beperkt.  Locaties van het voortgezet onderwijs zijn in Buren niet 

aanwezig.

In bijlage 1 zijn onze bevindingen opgenomen omtrent de vraag naar 

verbindingen van bovengenoemde partijen. 
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 Vraag naar verbindingen gemeente Tiel   

 Vraag naar verbindingen gemeente Buren 

 Vraag naar verbindingen Liander

In bovenstaand kaartje is de vraag naar verbindingen in de omgeving 

schematisch weergegeven.

NDIX heeft een locatie in Tiel, wat van belang is voor het aansluiten 

van de bedrijventerreinen op een (open) dienstenaanbod. 

De vraag naar verbindingen van de Gemeente Tiel en Liander lijkt de 

meest concrete aanknopingspunten te bieden voor een eventuele sa-

menwerking. De samenwerkingspartners van de gemeente Buren zelf 

liggen op relatief grote afstand van elkaar. Hier lijken daarom minder 

kansen aanwezig. Dit misschien met uitzondering van de gemeente 

Neder-Betuwe (Opheusden) omdat TReNT belangstelling blijkt te heb-

ben voor uitbreiding van het netwerk van Tiel naar Wageningen (zie 

hierna scenario IV).

Bedrijven in buitengebied nabij ontsluitingstracé

In tweede instantie is in de hele gemeente een globale scan uitgevoerd 

om na te gaan welke bedrijven en instellingen in het buitengebied 

interesse kunnen hebben in verbindingen. Liggen deze organisaties im-

mers aan een te plannen tracé, dan kan dit de haalbaarheid verbeteren. 

We hebben ongeveer 35 bedrijven gedetecteerd. Door het Onderne-

mersplatform is vervolgens met enkele bedrijven op relevante locaties 

contact gelegd. Hieruit blijkt dat verschillende bedrijven interesse heb-

ben gezien de beperkingen van de huidige verbindingen. Voorbeelden 

zijn de grote fruit- en transportbedrijven in het buitengebied van Eck 

en Wiel en op Ommerenseveld (ten zuiden van Lienden). 

Deze bedrijven liggen op of in de nabijheid van een eventueel ontslui-

tingstracé. Dit kan voor de betrokken bedrijven een probleem oplossen 

en een extra inverdieneffect voor de aanleg betekenen. 



12

5.3 Scenario’s voor ontsluiting 

Op basis van de beschikbare informatie zijn vier scenario’s uitgewerkt 

voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen met als doel de 

investeringen te ramen en de kosten te bepalen van de ontsluiting van 

de vier terreinen. Op deze manier is de meest haalbare businesscase 

onderzocht.

Uiteraard zijn er meer scenario’s mogelijk en ook zullen verbeteringen 

mogelijk zijn ten opzichte van de hierna geschetste tracés. Verdere 

detailuitwerking moet in een vervolgfase plaats vinden. In deze fase is 

het belangrijkste doel of er een oplossingsrichting is naar een haalbare 

businesscase. 

Na een korte omschrijving van de vier voorgestelde 

oplossingsrichtingen, worden de kosten onderling vergeleken. 

Scenario I 

ontsluitingsring gemeente Buren, waaraan zo veel mogelijk 

partijen deelnemen

Door het ondernemersplatform is in 2010 opdracht gegeven aan IP 

Fiber voor het ontwikkelen van een plan om het verbindingsprobleem 

op de bedrijventerreinen, maar ook voor andere belangrijke instellingen 

in de gemeente, op te lossen. Door IP Fiber is een hoofdstructuur 

ontworpen voor de hele gemeente. Hierbij is naast de aansluiting 

van de bedrijventerreinen rekening gehouden met het aansluiten 

van gemeentelijke instellingen, politie, brandweer, scholen en 

zorginstellingen. 

In totaal gaat het om aanleg van infrastructuur met een lengte van 

42 kilometer, geraamde kosten circa 1 miljoen, zie de hierna volgende 

figuur. De twee geplande netwerksegmenten zouden via infrastructuur 

van Relined (Spoorwegen) gekoppeld worden op Amsix. 

Dit plan nemen we hier op als eerste scenario. Een integrale aanpak 

waarbij zoveel mogelijk locaties worden aangesloten, verdient 

natuurlijk altijd de voorkeur, wanneer daar de basis voor aanwezig is.

Indicatief is door IP Fiber in haar eerste rapportage aangegeven dat 

deze case haalbaar is. Daarbij is echter uitgegaan van 35% deelname 

van de  betrokken bedrijven, 80% van de instellingen en 100% van de 

woningen. 

De aanname van de opbrengst voor de woningen (€ 50 per maand) lijkt 

te hoog, maar dat is niet essentieel voor het slagen van dit scenario. 

Veel belangrijker zijn de geschatte deelnamepercentages van de 

bedrijven en instellingen omdat die de financiering moeten dragen. Op 

basis van de huidige ervaringen met bedrijven lijkt een deelname van 

10% realistischer dan de in het plan geïndiceerde 35%. Gevolg is dan 

wel dat een verlies van € 24.000 per maand ontstaat. Bovendien blijkt 

de aanname van het aantal bedrijven op de Hofstede veel te hoog.
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Legenda

n Individuele bedrijf

Scenario B

Culem - Gelde  -Tiel

Eurofiber

Liander

Tiel

Trent

Bedrijfsterrein

Gemeente

Autosnelweg

Hoofdweg

Regionale weg

Spoorlijn

Bebouwing

Water

Natuur

0 2,51,25

kilometer

Datum: 24-10-2012
Projectnummer:      2012-1709
Cartograaf: B.Evers

°

Glasvezel in de gemeente Buren Scenario B

In de volgende afbeelding is aangegeven van welke bedrijven ingeschat 

wordt dat er mogelijk vraag is. Tevens is ingetekend welke bestaande 

infrastructuur Liander en de gemeente Tiel hebben en welk tracé de 

gemeente Tiel bestudeert. 
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Scenario I lijkt alleen haalbaar wanneer additionele financiering voor 

de aanloopfase beschikbaar is. In haar rapportage vermeldt IP Fiber ook 

zelf al dat 9 kilometer van de infrastructuur uitsluitend is gepland ten 

behoeve van enkele basisscholen, waarvan de betalingscapaciteit klein 

is. 

Het grootste probleem bij dit type scenario is, dat het aantal te 

benaderen partijen zo groot is, dat de organisatie een probleem wordt. 

Dit vertaalt zich in hoge aanloopkosten en aanloopverliezen tot het 

minimaal noodzakelijke aantal deelnemers voor een kostendekkende 

exploitatie is bereikt.  

Scenario II – aanleg van tracés alleen naar de bedrijventerreinen

Bij scenario II  is gekozen voor het andere uiterste: aanleg van 

zo beperkt mogelijke tracés, gericht op het aansluiten van de 

bedrijventerreinen. Van daaruit kan gewerkt worden aan het langzaam 

verder uitbreiden van het netwerk. 

Bij het westelijk deel (voor de terreinen in Beusichem en Buren) gaat 

het vooral om een combinatie met de plannen van de gemeente Tiel en 

gebruik van een bestaande buis van Liander. Bij het oostelijk deel (voor 

Maurik en Lienden) gaat het om de combinatie met een verbinding die 

Liander zoekt naar het Zwarte Paard en eventueel een verbinding van 

de gemeente Buren. 

Ook bij dit scenario blijven de kosten (te) hoog. Daarom is vervolgens 

gezocht naar bedrijven in het buitengebied. Met name aan de 

Ommerenveldseweg liggen bedrijven die in aanmerking lijken te 

komen voor verbindingen. Het tracé is hier op aangepast. Inmiddels is 

door het ondernemersplatform Buren contact gelegd met enkele van 

deze bedrijven en is de belangstelling bevestigd.

De kansen om de aanlegkosten te reduceren door samenwerking 

met andere partijen lijken in dit scenario realistisch. Voor het traject 

Doejenburg – Zwarte paard kan een combinatie worden gemaakt 

met werkzaamheden voor Liander. De gemeente Tiel is in principe 

geïnteresseerd in samenwerking op het traject Culemborg – Tiel 

en zoekt daarnaast een redundante verbinding op het traject 

Geldermalsen – Culemborg.

Scenario I - Ontsluitingsring hele gemeente (twee segmenten met een lengte van totaal 42 kilometer)
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Scenario II - Aanleg van zo kort mogelijke tracés alleen naar de industrieterreinen

Scenario III – vier tracés om vier terreinen te ontsluiten

Scenario III gaat nog een stap verder. Nu zijn ook de tracés naar de 

bedrijventerreinen van Maurik en Lienden van elkaar losgekoppeld. 

Voor de Doejenburg in Maurik wordt een verbinding aangelegd tot Tiel. 

Voor de Hofstede in Lienden wordt een verbinding aangelegd naar de 

dichtbij gelegen spoorlijn, waar  infrastructuur van Relined kan wor-

den gehuurd om het terrein verder te ontsluiten. Om een voldoende 

betrouwbaar netwerk te realiseren (de reparatietijden van Relined zijn 

afhankelijk van Prorail) is gerekend met het huren van verbindingen, 

naar twee richtingen: naar de NDIX locaties in zowel Arnhem als Tiel.

Verder is gerekend met dezelfde factoren als in scenario II.

Scenario III - Vier aparte tracés voor de vier bedrijventerreinen
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Scenario IV – Combinatie met aanleg tracé Tiel-Wageningen

Bij scenario IV is voor het oostelijke deel overlegd met TReNT (het wes-

telijk deel blijft onveranderd) over het combineren met een traject Tiel 

– Wageningen. Tevens is Liander relevant voor de verbinding Zwarte 

Paard – Ommerenseveld en de gemeente Buren voor de verbinding 

Maurik – Opheusden. Ook in deze variant worden de ondernemers aan 

de Ommerenveldseweg benaderd voor deelname.

5.4 Investeringen, kosten en opbrengsten per scenario

In onderstaande tabel is een indicatie gegeven van de investeringen en 

ontsluitingskosten per scenario. Voorwaardelijk daarbij is natuurlijk 

dat met alle partijen overeenstemming wordt bereikt over de noodza-

kelijke samenwerking en deelname. 

Bij scenario I gaat het om de aanleg van 42 kilometer netwerk en het 

huren van het netwerk van Relined voor de koppeling op Amsix. Omdat 

Relined soms reparatietermijnen slecht kan inschatten (afhankelijkheid 

van Prorail) is gerekend met een redundante verbinding van Relined. 

Voor scenario I zijn verder de uitgangspunten (aanvangspenetratie) van 

het oorspronkelijke plan aangepast naar de werkelijk verwachte mate 

van deelname.

Bij scenario II gaat het om aanleg van tweemaal drie kilometer netwerk 

voor de westkant plus 15 kilometer netwerk voor de oostkant. Daar-

naast dient infrastructuur te worden gehuurd of gekocht. In ieder geval 

van Liander (uitruil met verbinding Zwarte Paard), de gemeente Tiel en 

bijvoorbeeld TReNT (Traject Geldermalsen – Tiel). Van belang is hier met 

name de combinatie met de infrastructuurwensen van de gemeente 

Tiel. De gemeente Tiel is bereid haar tracé aan te passen om zo samen 

te kunnen leggen.

Bij scenario III is de situatie voor westelijke kant identiek. Voor het 

oostelijk deel gaat het om aanleg van drie kilometer netwerk om van 

Lienden naar Relined te komen. Vervolgens moeten we rekenen met 

huur van netwerk van Relined naar respectievelijk de NDIX locaties in 

Tiel en Arnhem (noodzakelijke redundantie). Aanleg van Maurik via 

het Zwarte Paard blijft noodzakelijk in verband met de voor Liander 

noodzakelijke infrastructuur. 

Bij scenario IV blijft het westelijk deel weer onveranderd. Verder wordt 

voornamelijk infrastructuur gehuurd bij TReNT. Alleen het tracé van 

Maurik via het Zwarte Paard tot de infrastructuur van de gemeente Tiel 

wordt aangelegd. 

Het zal duidelijk zijn dat allerlei andere varianten mogelijk zijn en dat 

nieuwe scenario’s kunnen ontstaan. Relevant voor deze fase is met
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name dat een kostenraming realistisch is en niet afhankelijk van te 

veel voorwaarden en afhankelijkheden. Voor het toetsen van de haal-

baarheid is immers op de eerste plaats een concreet aanbod nodig: te-

gen welke prijs en op welk tijdstip kan de verbinding worden geleverd.

Bij alle scenario’s is daarom slechts een voorzichtige inschatting ge-

maakt van mogelijke kostenreducties door samenwerking. 

Voor de vier scenario’s komen we dan tot onderstaande raming van 

investeringen en huurbedragen, resulterend in te verwachten maande-

lijkse ontsluitingskosten per terrein:

Ontsluitingsring Jaarlijkse kosten

I II III IV

Investeringen € 1.260.000,00 € 660.000,00 €   420.000,00 €   660.000,00

Totaal kosten  €    124.000,00  €     83.700,00  €       61.700,00    €        91.750,00 

Totaal opbrengsten  €      24.000,00  €     14.400,00  €        4.800,00        €                       -   

Netto kosten  €    100.000,00  €     69.300,00  €      56.900,00  €        91.750,00 

Gemiddeld per bedrijventerrein  €      25.000,00  €       17.325,00  €       14.225,00  €        22.937,50 

Gemiddeld per maand  €          2.083,33      €         1.443,75      €           1.185,42        €           1.911,46 

In scenario II en III resulteren de laagste kosten. Bij scenario II is een 

meerwaarde dat een aantal grote bedrijven in het buitengebied dichtbij 

het meest waarschijnlijke tracé ligt en aangesloten kan worden. Ook 

lijkt II duidelijk meerwaarde te hebben boven III wanneer het gaat om 

toekomstige uitbreidingen. Voorlopig is dan ook de keuze bepaald op 

scenario II, wat inhoudt dat gerekend moet worden met circa € 1400 / 

maand aan kosten die elk terrein moet bijdragen voor de ontsluiting 

van de terreinen. Zowel bij scenario II als III kunnen natuurlijk deelop-

lossing worden gekozen wanneer er geen mogelijkheden blijken om 

alle vier de bedrijventerreinen van infrastructuur te voorzien, maar dit 

is niet de ambitie van het ondernemersplatform.
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6. De infrastructuur op de terreinen

Nu we weten welke bijdrage de bedrijventerreinen moeten leveren aan 

de ontsluitingsring kunnen we de investeringen en exploitatie op de 

terreinen zelf bepalen.

Voor de bedrijfsaansluitingen is ermee gerekend dat een beperkt aantal 

ondernemers (10-15%) bij aanvang deelneemt met vervolgens jaarlijks een 

gestage maar beperkte groei van 6%. We concluderen uit de berekeningen 

dat op de vier terreinen in Buren de investeringskosten en aanloopverliezen 

ongeveer € 400.000 bedragen. Deze worden in acht jaar terugverdiend. De 

totale investering voor de ontsluiting, het netwerk op de terreinen en het 

exploitatieverlies in de eerste jaren ligt  op circa € 1,1 miljoen.

De netwerkvoorbereiding voor een camera-beveiligingssysteem is als 

collectieve dienst meegenomen in de rekenmodellen. Andere collectieve 

diensten worden nog niet voorzien.

6.1 Uitgangspunten  

Voor de aansluiting van de bedrijven op glasvezel maken we gebruik 

van een rekenmodel waarin de investeringen vertaald worden naar 

bijdragen per bedrijf.

In het model houden we rekening met het volgende:

1. De kosten van de verbinding naar het terrein, hier dus bepaald op  

€ 1400 en de kosten van de NDIX poorten, die afhankelijk zijn van 

de gevraagde capaciteit.

2. De aanlegkosten van de glasvezelinfrastructuur op het terrein 

worden bepaald op basis van de lengte van het tracé tegen een 

gemiddelde aanlegprijs van € 25 per meter. 

3. De aansluitkosten per pand zijn gesteld op € 1.750 per pand.

4. Het plaatsen van een PoP (Point of Presence, de technische 

ruimte waar de verbindingen samen komen, inclusief no break 

voorzieningen en koeling)  is geraamd op € 20.000. 

5. De kosten van de actieve componenten in de PoP en van de 

klantaansluiting inclusief beheerskosten zijn meegenomen.

6. De afschrijvingstermijn is 25 jaar voor de infrastructuur en vijf jaar 

voor de actieve componenten en we hanteren een rentepercentage 

van 4%. 

7. We gaan er vanuit dat aanvankelijk op elk terrein circa 10% 

van de ondernemers een aansluiting neemt en dat het aantal 

aansluitingen groeit met 6% per jaar. Voor de Hofstede in Lienden 

is gerekend met 15% deelname bij de start. Na tien jaar leidt dit tot 

een deelnamepercentage van circa 70%. 

8. In het model is gerekend met twee standaardprijzen afhankelijk 

van de capaciteit van de verbinding. Hierbij is de aanname dat 40% 

van de bedrijven kiest voor een 10 Mb en 60% voor een 100 Mb 

aansluiting:

 10 Mb € 169,-. / maand

 100 Mb € 299,-. / maand

Hier komen we in hoofdstuk 6 op terug.

6.2 Camerabeveiliging

In Buren heeft het ondernemerscollectief aangegeven de 

veiligheid te willen vergroten. Een toekomstige investering in een 

camerabeveiligingssysteem ligt dan voor de hand. Op de Hofstede 

zijn al beveiligingscamera’s aanwezig die werken op basis van analoge 

verbindingen.

De kwaliteit van camerabeelden is essentieel voor de mogelijkheden 

van opsporing bij incidenten. De hoeveelheid data per camera groeit 

als gevolg daarvan voortdurend. Hiervoor worden oplossingen gezocht 

met compressietechnieken en door alleen beelden te versturen op het 

moment dat beelden relevant zijn. Glasvezel, infrastructuur met een 

vrijwel onbeperkte datacapaciteit, is voor deze toepassingen optimaal 

en is op dit moment de standaard voor de nieuwe toezichtsruimtes van 

de politie. 

Op bedrijventerreinen wordt camerabeveiliging steeds meer een 

standaard. Wanneer een cameranetwerk moet worden aangelegd zijn 

de investeringen in het netwerk de grootste kostenpost. Wanneer de 

camera aansluitingen tegelijk met de aanleg van bedrijfsaansluitingen 

worden voorbereid zijn de meerkosten beperkt. 

Daarom hebben we voor de bedrijventerreinen in Buren ook vier 

cameraplannen laten uitwerken. De cameraposities zijn meegenomen 

in het netwerkontwerp van de glasvezelinfrastructuur. In bijlage 

2 staan de kaartjes met daarop het netwerkontwerp voor de 

bedrijfsaansluitingen én voor de cameraposities.

In de calculaties zijn de aansluitkosten voor camerapunten gesteld op 

€ 1.500 per punt (uitgezonderd de Hofstede). Alleen de netwerkkosten 

zijn opgenomen, met masten en camera’s is niet gerekend. 
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Met opbrengsten van de cameraverbindingen is in de modellen nog 

geen rekening gehouden. Bij het aantal geplande camerapunten en een 

opbrengst van € 70 per maand per camerapunt, is de potentiële extra 

opbrengst € 22.000 per jaar. 

6.3 Berekeningen per terrein 

Een aantal belangrijke bevindingen naar aanleiding van de calculaties 

voor de investeringen en de exploitatie van een glasvezelnetwerk op de 

bedrijventerreinen zijn samengevat in de hierna volgende tabel: 

Aanvangsinvestering Aanloopverlies na 
drie jaar

Aantal aansluitingen Aantal jaren tot 
positief resultaat

Aantal jaren tot 
positieve cashflow

Beusichem €   85.000 €  21.800 5 oplopend naar 39 4 jaar 3 jaar

Buren €   86.000 € 26.000 5 oplopend naar 36 4 jaar 4 jaar

Maurik €    61.000 €  32.300 4 oplopend naar 25 5 jaar 5 jaar

Lienden €   78.000  €     5.100 8 oplopend naar 38 3 jaar 2 jaar

Totaal € 310.000 €  85.200 10% oplopend naar 
70% (Lienden 15% 

naar 70%)

Investeringen, verloop aansluitingen en resultaten per terrein

Zoals te verwachten wordt de exploitatie de eerste jaren sterk 

beïnvloed door de hoge kosten van de ontsluiting van de terreinen. 

Deze vaste kosten bepalen bij de start bijna 60% van de kosten per 

gebruiker. De kosten van de ontsluiting liggen bij de kleine aantallen 

gebruikers te hoog ten opzichte van de gehanteerde opbrengsten. Bij 

deze uitgangspunten moet daarom de eerste jaren worden gerekend 

met een aanloopverlies. 

Doordat de exploitatiekosten relatief laag zijn ten opzichte van inves-

teringen en afschrijvingen ontstaat wel sneller een positieve cash flow, 

ook wanneer we rekening houden met vervolginvesteringen bij het 

aansluiten van meer bedrijven. Bij een kleine 30% aansluitingen dalen 

de kosten onder de gehanteerde opbrengstprijzen. Vanzelfsprekend is 

dit het eerste het geval bij de Hofstede. 

Bij de berekeningen zijn steeds dezelfde standaards gehanteerd. 

Onder andere is er geen rekening mee gehouden dat in Beusichem 

reeds mantelbuizen zijn meegelegd bij de aanleg van het nieuwe 

terrein. Op dit moment gebeurt hetzelfde bij Doejenburg in Maurik, 

waarbij tegen een lage prijs mantelbuizen worden overgenomen 

(combinatie met lopende werkzaamheden). Ook ontstaan in Maurik 

mogelijkheden om extra bedrijven in de gemeente aan te sluiten (kern 

Maurik en eiland van Maurik), waardoor het aantal bedrijven, en dus de 

haalbaarheid kan verbeteren. 

In bijlage 3 zijn per terrein enkele belangrijke gegevens opgenomen. In 

jaar 11 is gerekend met het bereiken van een eindsituatie die voor alle 

terreinen inhoudt dat circa 70% van de bedrijven is aangesloten. 

Zoals te verwachten blijven de resultaten voor het kleinste terrein 

(Maurik) het langst negatief, omdat het hier relatief lang duurt voordat 

de hoge ontsluitingskosten kunnen worden verdeeld over voldoende 

deelnemers. 

Rekening houdend met de investeringen die noodzakelijk zijn voor de 

aanleg van de ontsluiting naar de terreinen, bedraagt de totale aan-

vangsinvestering in ontsluiting + bedrijventerreinen € 660.000 (scena-

rio 2)  + € 310.000 = € 970.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden 

met de kosten van de op te zetten organisatie en het aanloopverlies op 

de exploitatie van het netwerk. 
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7. Aantal deelnemers en prijsstelling

Het aantal deelnemers is een belangrijke factor voor de haalbaarheid. 

Ervaring leert dat maar een beperkt aantal deelnemers (10-15%) bij 

aanvang instapt bij de introductie van glasvezel op bedrijventerreinen. 

Om dit aantal te bereiken wordt geadviseerd een korte maar krachtige 

vraagbundelingsactie te houden.

Qua prijsstelling is een tarief voor bedrijfsaansluitingen gehanteerd 

dat vergelijkbaar is met initiatieven in Twente, Harderwijk en Tiel (€ 169 

voor 10 MB en € 299 voor 100 Mb). Voor ondernemers in het buitengebied 

is gerekend met een bijdrage van € 600 per maand voor een 100 Mb 

aansluiting.  

7.1 Verwachte aantal deelnemers 

Voor het aantal te realiseren aansluitingen is het belangrijk te weten 

of het gaat om (deels) nieuwe terreinen (immers per definitie minder 

aansluitingen). Ook de aard en omvang van de aanwezige bedrijven is 

relevant. 

De gemeente Buren heeft op Doejenburg nog een gedeeltelijk nieuw 

terrein dat nog uitgegeven moet worden. Ook het terrein in de kern 

Buren kent nog een kleine uitbreiding. De bedrijven op de terreinen zijn 

in het algemeen klein tot middelgroot. De activiteiten zijn zeer divers. 

Dat maakt deze case niet eenvoudiger.

In het algemeen leert de ervaring, dat ook na een behoorlijke 

communicatie-inspanning niet meer dan 10% van de bedrijven in 

eerste instantie aansluit. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat 

bedrijven lopende contracten hebben en dat een groot deel van de 

ondernemers zich nog onvoldoende bewust is van de aanwezige 

kansen. 

Voor de vraag of bedrijven willen aansluiten is een concreet aanbod 

natuurlijk het eerste dat beschikbaar moet zijn: wat kost een 

aansluiting en wanneer is die leverbaar? 

7.2 Prijsstelling bedrijventerreinen

Om tot prijsstelling op de bedrijventerreinen in Buren te komen zijn 

twee wegen te volgen:

1. Prijsstelling op basis van werkelijk gemaakte kosten. Dit is om 

een aantal redenen geen aantrekkelijke optie. De investeringen 

zijn hoog en het aantal deelnemers bij aanvang is laag. Dit zou 

betekenen dat de eerste deelnemers hoge maandlasten in rekening 

gebracht krijgen. Daarmee worden drempels voor deelname 

opgeworpen die we juist willen vermijden omdat hier geldt ´hoe 

meer deelnemers, hoe sneller de case haalbaar is´. 

2. Prijsstelling op basis van redelijkheid en betaalbaarheid voor 

ondernemers, waarbij op termijn een rendabele exploitatie 

mogelijk moet zijn. Voor een prijsvergelijking hebben we gekeken 

naar de actuele prijzen van drie kleinere regionale aanbieders. 

Voorbeelden zijn te vinden bij Cogas, CAI Harderwijk en Glasnet 

Tiel. Uitgangspunt is een vaste prijs per maand, zodat ondernemers 

niet geconfronteerd worden met sterk oplopende kosten wanneer 

zij meer gebruik maken van de verbinding. 

Cogas 

Cogas biedt verbindingen aan in een 10Mb, 100 Mb en 1 Gb variant in 

combinatie met NDIX, zodat de situatie goed vergelijkbaar is met het 

in Buren voorgestelde model. 

Cogas opereert in haar werkgebied met deze prijzen heel succesvol in 

de zakelijke markt. Volgens onze informatie bestaat de meerderheid 

van de nieuwe contracten inmiddels uit 100 Mb verbindingen. De 

eenmalige aansluitkosten variëren maar liggen gemiddeld rond € 1000. 

COGAS

Bandbreedte Eenmalige kosten Maandelijkse kosten

10 Mb € 1.500,00 € 169,00

100 Mb € 1.500,00 € 299,00

1000 Mb € 1.500,00 € 700,00  
(klantspecifiek)

CAI Harderwijk 

CAI Harderwijk levert naast een 10 Mb, 50 Mb en 100 Mb verbinding 

ook een  kleinere 2 Mb capaciteit, maar die wordt weinig gebruikt. 

Interessant om te vermelden is, dat CAI Harderwijk enkele jaren 

geleden netwerk is gaan aanbieden in Nunspeet, Ermelo en Putten. 

Omdat daar nieuwe investeringen voor moesten worden gedaan zijn 

in eerste instantie hogere tarieven gehanteerd (10 Mb € 199 en 100 

Mb € 499). Inmiddels zijn deze tarieven, ook voor bestaande klanten, 

verlaagd naar het niveau dat al voor Harderwijk gold.

Ook bij CAI Harderwijk is sprake van een behoorlijke groei van het 

aantal aansluitingen. De meerderheid van de contracten betreft 10 

Mb verbindingen, maar ook CAI Harderwijk constateert een groei in 
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de gemiddelde capaciteit. Naast bovenstaande capaciteiten levert 

CAI Harderwijk inmiddels een aantal 1 Gb verbindingen en is er een 

behoorlijk aantal mdf contracten (mdf is managed dark fiber). Prijzen 

voor mdf zijn bij CAI Harderwijk maatwerk. 

CAI Harderwijk

Bandbreedte Eenmalige kosten Maandelijkse kosten

10 Mb € 2.500,00 € 129,00

50 Mb € 2.500,00 € 250,00

100 Mb € 2.500,00 € 299,00 

Glasnet Tiel

Glasnet Tiel is voor deze pilot natuurlijk interessant gezien de 

nabijheid. Bij een vergelijking van de tarieven van Glasnet Tiel moet 

worden opgemerkt dat Glasnet Tiel standaard een SLA met een 

beschikbaarheid van 99,8 en een reparatietijd van vijf dagen hanteert. 

Voor professionele doeleinden zal dit  onvoldoende zijn, zeker wanneer 

alle communicatie hiervan afhankelijk is (telefonie).  Een hogere SLA 

is beschikbaar, maar betekent een maandelijkse meerprijs van € 100. 

Daarmee liggen de prijzen van Glasnet Tiel op een vergelijkbaar niveau 

met de twee andere voorbeelden.

Glasnet Tiel

Bandbreedte Eenmalige kosten Maandelijkse kosten

50 Mb € 1.500,00 (*) € 130,00

100 Mb € 1.500,00 € 205,00

1000 Mb € 1.500,00 € 1.750,00 

(*) Als bedrijven reclamebelasting betalen zijn de eenmalige kosten € 1.250,00.

Gekozen prijsstelling op bedrijventerreinen in Buren

Doel van de pilot in Buren is een haalbaar prijsniveau te bieden voor 

een grote groep ondernemers. In de rekenmodellen hebben we daarom 

gewerkt met tarieven, die gebaseerd zijn op de prijsmodellen van 

Cogas, CAI Harderwijk en Glasnet Tiel. Onderstaande tarieven zijn 

verwerkt in de rekenmodellen.

Terreinen gemeente 
Buren

Bandbreedte Eenmalige kosten Maandelijkse kosten

10 Mb € 1.000,00 € 169,00

100 Mb € 1.000,00 € 299,00 

Uit de ervaringen van Cogas en CAI Harderwijk blijkt dat deze prijzen 

voor een grote groep ondernemers haalbaar zijn. Voor veel kleinere 

bedrijven leert de ervaring dat zelfs een prijsstelling van € 300 per 

maand voor alleen een verbinding, (te) hoog is. Deze nieuwe tarieven 

zijn in ieder geval lager dan de prijzen waarmee de bedrijven in Buren 

nu geconfronteerd worden.

De vraag is of het verstandig is om in de prijsstelling een incentive 

op te nemen gericht op het stimuleren van meer deelnemers of een 

gemiddeld hogere capaciteit van de contracten. Overwogen kan 

bijvoorbeeld worden om in de beginfase met een opslag te werken, 

die voor iedereen daalt wanneer het aantal deelnemers groeit of het 

gemiddelde volume per aansluiting toeneemt. Het is echter de vraag of 

het prijsmechanisme veel invloed heeft op deelname. 

NDIX heeft een dergelijk model met een prijsstaffeling gehanteerd op 

het terrein Winkelsteeg (Nijmegen), maar concludeert dat dit weinig 

invloed heeft. De factoren die NDIX wel belangrijk noemt:

- Een open en transparante propositie (bijvoorbeeld op Glasnet Tiel 

biedt Wisper (gelieerd aan Glasoperator die Glasnet Tiel in beheer 

heeft) een gratis internetaanbod aan. Dit schrikt andere providers af.

- De communicatie met gebruikers loopt in veel gevallen via regionale 

dienstenaanbieders. Wanneer de dienstenaanbieders weten dat 

netwerk beschikbaar en transparant is, opent dit voor hen de toegang 

naar klanten. De regionale dienstenaanbieders zijn volgens NDIX 

bepalend voor de ontwikkeling van het aantal aansluitingen op 

langere termijn.

Ook CAI Harderwijk noemt afspraken met providers belangrijk. 

CAI Harderwijk hanteert bijvoorbeeld een provisieregeling voor 

dienstenaanbieders wanneer de capaciteit van de verbinding een 

upgrade krijgt.

7.3 Prijsstelling verbindingen in het buitengebied

Voor locaties in het buitengebied zullen over grotere afstanden 

vezels beschikbaar moeten zijn. Het gaat dan om aparte vezels 

tussen het adres van de gebruiker en de dichtstbijzijnde locatie met 

actieve apparatuur. In principe is er dus een objectieve factor om hier 

een andere prijsstelling te hanteren in afwijking van de prijzen op 

bedrijventerreinen, waar alleen lokaal vezelcapaciteit noodzakelijk is. 

In het rekenmodel is voor de locaties die direct aan het ontsluitings-

tracé zijn gelegen gerekend met een opbrengst van € 600 per maand. 

Van deze € 600 bestaat circa € 100 uit variabele kosten, zodat de 

bijdrage aan de kosten van de infrastructuur maandelijks circa 

€ 500 is. De meerkosten van het meenemen van extra vezels zijn 

beperkt. Bovendien zullen altijd meer vezels worden gelegd dan die 

voor de ontsluiting van de terreinen noodzakelijk is. Deze kunnen dan 

ook gebruikt worden door anderen gelegen in het buitengebied.

Voor locaties die verder van het tracé af liggen zal extra gegraven 

moeten worden. In principe kan dit verrekend worden in de eenmalige 

aansluitkosten, maar dit zal niet in alle gevallen haalbaar zijn. Een 

eerste voorbeeld is de recreatie-ondernemer op het eiland van Maurik, 

een locatie waarvoor aanzienlijke bedragen gemoeid zijn met het 

realiseren van een verbinding.  In dit voorbeeld lijkt op vrij korte 

termijn een oplossing mogelijk door aanleg te combineren met andere 

geplande werkzaamheden. Een voorbeeld als dit vereist wel dat alert 

wordt ingespeeld op mogelijkheden om gezamenlijk aan te leggen.  Is 

aanleg niet te combineren dan zal een aansluiting kostbaar zijn. Het 

enige alternatief lijkt op termijn vrijkomende meeropbrengsten aan te 

wenden voor het ontsluiten van onrendabele locaties. 
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8. Financiering

In Buren worden de totale kosten geraamd op € 1,2 miljoen. Het lijkt 

aannemelijk dat minimaal 30% van de investeringen, het aanloopverlies 

en de organisatiekosten gefinancierd moeten worden met risicodragend 

vermogen. Totaal gaat het dan om circa € 500.000. Voor het restant zal 

bancaire financiering moeten worden aangetrokken. 

Het lijkt logisch de financiering van de backbone én de financiering van 

het netwerk op de bedrijventerreinen uit elkaar te halen. Dit heeft als 

reden dat andere partijen tegen andere condities de financiering voor hun 

rekening kunnen nemen. Ondernemers kun je financieel laten participeren 

in het netwerk op het terrein maar het is minder logisch dat zij dit doen in 

de backbone.

Voor de financiering op de bedrijventerreinen is het essentieel dat het 

financieringsrisico dat ontstaat door de relatief lage deelname bij start 

van een project, wordt afgedekt. Oplossingen kunnen gevonden worden 

op basis van gedeeltelijke financiering door de  ondernemers door middel 

van aandelen of certificaten in het netwerkbedrijf of door garanties of 

financiering van de overheid (revolverend en met een lening, eventueel 

achtergesteld).

 

De financiering van de backbone, met een omvang zoals die in de ge-

meente Buren noodzakelijk is, lijkt niet mogelijk zonder medewerking van 

overheden (subsidie of leningen met lange looptijd).  

8.1 Financieringsbehoefte in Buren

Investeringen, exploitatieverlies en organisatiekosten

De investeringen in de ontsluitingsring en op de bedrijventerreinen 

bedragen samen circa € 970.000 op basis van het voorkeurscenario. 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de financiering van 

het exploitatieverlies in de eerste jaren en de organisatiekosten. 

We merken hier op dat in de calculaties geen rekening is gehouden 

met een reductie van de investeringen wanneer een deel van het 

netwerk kan worden aangelegd in combinatie met derden. Mogelijke 

samenwerkingspartners zijn in beeld gebracht, maar met de effecten 

daarvan is nog geen rekening gehouden. Meevallers zijn daarom zeker 

niet uitgesloten. Gezien de ontwikkelingen in de laatste weken lijkt er 

een reële kans dat  samenwerking op het westelijk deel van de back-

bone mogelijk is. Weliswaar moet daarvoor een langer traject worden 

aangelegd, maar ook dan ontstaan aanzienlijke besparingen. Hierover 

ontstaat in de komende maanden duidelijkheid. 

Voor de financiering van de ontsluitingsring is het essentieel dat verder 

gezocht wordt naar verlaging van de kosten door gecombineerde aan-

leg met meerdere kapitaalkrachtige partijen. Voor Buren gaan daarom 

de gesprekken met partijen als Liander, de gemeente Tiel en TReNT 

onverminderd door. 

Op de tweede plaats is in het voorgaande gewerkt met standaard 

meterprijzen. Op dit moment wordt een betere raming gemaakt van de 

hoogte van de investeringen. Voor het westelijke deel van de backbone 

is inmiddels een eerste raming beschikbaar. De meterkosten daarvan 

liggen lager dan eerder is aangenomen.   

Tussentijds hebben zich bovendien al twee kleinere kansen voorgedaan 

om infrastructuur te combineren (Maurik en Lienden). Deze hebben 

een positieve invloed op de investeringen. 

Voorlopig gaan we hierna echter uit van de eerder gepresenteerde 

ramingen.

Organisatiekosten

In de calculaties zijn de kosten van onderhoud en beheer van de 

infrastructuur opgenomen. De overige organisatorische kosten kun-

nen daardoor laag worden gehouden, maar zullen al snel € 15.000 per 

jaar bedragen, ook wanneer we uitgaan van een minimale organisatie 

opzet.

Met name moet er verder mee gerekend worden dat er een behoorlijke 

inspanning nodig is voor het werven van deelnemers. Uiteraard in het 

begin, maar ook op langere termijn, is aandacht nodig voor het werven 

van deelnemers op het netwerk. Dit moet lokaal gebeuren. De onder-

nemersvereniging is daarvoor bij uitstek de aangewezen partij. 

De ervaring leert dat voor een aansluiting meerdere gesprekken nodig 

zijn. Het aantal partijen in de gemeente Buren is te overzien, maar 

zeker in de startfase is de tijdinvestering die nodig is toch aanzienlijk.

Wanneer we uitgaan van gemiddeld drie dagen voor het realiseren 

van een aansluiting, gaat het bij de start van het project om circa 

drie maanden tijdinzet voor de acquisitie. In de jaren daarna steeds 

om twee maanden tijdbesteding (circa 12 aansluitingen). Pas vanaf 

het vierde jaar zijn deze kosten te dekken uit de opbrengsten van het 
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netwerk. 

Voor de startfase rekenen we daarnaast met twee maanden organisa-

torische werkzaamheden. Op deze basis bedragen de organisatiekos-

ten in de eerste drie jaar circa € 120.000.  

Noodzakelijke financiering:

Investeringen  € 970.000

Exploitatieverlies  €   85.000

Organisatiekosten €  120.000

Totaal   €1.175.000

Het lijkt aannemelijk dat minimaal 30% van de investeringen, het aan-

loopverlies en de organisatiekosten gefinancierd moeten worden met 

risicodragend vermogen. Totaal gaat het dan om circa € 500.000. Voor 

het restant zal bancaire financiering moeten worden aangetrokken. 

Het lijkt nauwelijks mogelijk op korte termijn financiering in deze 

omvang vanuit de ondernemers te regelen. Alternatief kan zijn om 

de investering in het netwerk op de terreinen en de investering in de 

ontsluiting afzonderlijk te regelen. We gaan op beide hierna in.

8.2 Financiering van het netwerk op de bedrijventerreinen

Algemeen

Bij de terreinen waar de aansluiting naar buiten geen probleem is, gaat 

het feitelijk alleen om het oplossen van het risico dat ontstaat doordat 

het aantal deelnemers in het begin te klein is om een rendabele exploi-

tatie mogelijk te maken. Het zal duidelijk zijn dat de omvang van het 

terrein deels bepalend is voor de grootte van dit risico. 

Doorsnee gaan we er van uit dat aanvankelijk niet meer dan 10% van 

de bedrijven zal deelnemen. Bijvoorbeeld in Lienden en Beusichem 

(omvang 55 bedrijven) is 15% deelname noodzakelijk (uitgangspunten 

rekenmodellen) om een break even situatie te bereiken, bij een kleiner 

terrein als dat in Maurik (35 bedrijven) is dat ruim 20%. 

Bij het afdekken van het financieringsrisico dat ontstaat door de 

relatief lage deelname bij start van een project kunnen in principe de 

volgende partijen een rol spelen:

- De ondernemersvereniging is de eerst aangewezen partij, maar be-

schikt over het algemeen niet over de middelen. 

- De parkmanagementvereniging is op sommige bedrijventerreinen 

zodanig opgezet dat enig kapitaal wordt opgebouwd door jaarlijkse 

bijdragen van ondernemers. Daaruit kan mogelijk geput worden. Deze 

situatie is echter meer uitzondering dan regel. 

- Vanuit ondernemers die aansluiten op het netwerk: er zijn voorbeel-

den in vergelijkbare situaties, waarbij de risicodragende financiering 

is opgebracht door de groep bedrijven die als eerste aansluit, waarbij

  € 10.000 per onderneming is geïnvesteerd. 

- Door provinciale inbreng: de provincie kan de bedrijventerreinen een 

marktconforme lening van 30% van de investering én de aanloopver-

liezen verschaffen. Deze lening zal wel een langere looptijd moeten 

hebben (tien jaar) om aflossing mogelijk te maken. Op deze manier 

wordt aan veel bedrijventerreinen de kans gegeven het tempo van de 

verglazing op te schroeven. 

Bedrijventerrein in gemeente Buren

Ook op de terreinen in Buren lijkt het goed mogelijk dat de onder-

nemers een deel van de noodzakelijke risicodragende financiering 

verstrekken. De omvang van de investering is te overzien en de 

ondernemers zijn zelf ook de gebruikers van het netwerk.  Ook de ge-

meente is een mogelijke partij die kan deelnemen in de risicodragende 

financiering.

In hoofdlijnen gaat het om:

De investering in het netwerk op de terreinen  € 310.000

De aanloopverliezen in de eerste drie jaar  € 85.000

De organisatiekosten    € 120.000

Totaal      € 515.000

Uitgaande van 30% risicodragende financiering voor de investeringen 

en volledige financiering van het aanloopverlies betekent dit € 298.000 

of circa € 14.000  per deelnemer, uitgaande van de eerste groep deel-

nemers. Een bedrag van € 14.000 per deelnemer lijkt zo hoog dat de 

slagingskans van het project klein wordt. 

Wanneer we in het voorbeeld van Buren uitgaan van 30% financiering 

door de overheid van bovengenoemde kosten resteert per deelnemer 

een bijdrage van € 7000. Dit lijkt beter haalbaar, wanneer we kijken 

naar voorbeelden die elders gerealiseerd zijn. 

In Buren is het eerste idee om per terrein een entiteit op te richten die 

eigenaar is van het netwerk en de financiering en exploitatie van het 

netwerk op het terrein regelt. 

Met de deelnemers kan een vergoeding op hun inleg worden afgespro-

ken, die in de eerste jaren wordt bijgeschreven en wordt uitgekeerd 

zodra de cash flow dit mogelijk maakt. In verband met de ideeën over 

de op te zetten organisaties wordt niet gedacht aan een vorm van deel-

name die rechtstreeks rechten geeft op het met het netwerk te behalen 

resultaat (zie het hoofdstuk organisatie). 

De wijze van financiering zal verder moeten worden uitgewerkt. 

Voorkomen moet worden dat de verplichting om mee te financieren 

betekent dat een deel van de potentiële deelnemers afhaakt. Het be-

hoeft geen toelichting dat een garantie of lening van de overheid veel 

zal helpen om de start van het project mogelijk te maken. Relevant lijkt 

financiering in de vorm van garanties of leningen, een subsidie lijkt 

niet noodzakelijk omdat op termijn voldoende aflossingscapaciteit 

aanwezig is. 

8.3 Financiering investeringen in de backbone

Algemeen

Voor veel bedrijventerreinen zal er geen probleem zijn met het ontslui-
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ten van het terrein naar buiten. Het gaat dan om het beschikbaar zijn 

van managed dark fiber (MDF) tegen een aanvaardbare prijs. Ervaring 

leert dat in veel gevallen MDF tegen maandkosten van € 700 verkrijg-

baar is. Daarnaast kan, afhankelijk van de ligging van het terrein ten 

opzichte van de backbone, sprake zijn van (aanzienlijke) eenmalige 

aansluitkosten.  Deze eenmalige kosten zijn te vertalen naar maandbe-

dragen.

Het zal duidelijk zijn dat de omvang van een terrein of het aantal 

bedrijven op het terrein een bepalende factor is bij de vraag of een 

maandhuur van € 700 is op te brengen. Wanneer we dat relateren aan 

de cases in Buren blijkt ook voor een klein terrein als Doejenburg dat 

dat op termijn geen probleem hoeft te zijn. Wanneer we de uitgangs-

punten hanteren van de pilot Buren  en als criterium nemen, dat op een 

termijn van tien jaar de aanloopverliezen  moeten zijn goed gemaakt, 

is een aansluitvergoeding van € 700 per maand haalbaar voor een ter-

rein met 20 bedrijven of meer. Bij een kleiner aantal bedrijven zal snel 

sprake zijn van een probleem en wordt het in alle gevallen maatwerk.

Buren

In Buren is de situatie echter veel ernstiger en is geen sprake van ont-

sluiting tegen gangbare tarieven. 

Voor de financiering van de backbone is € 660.000 geraamd. Er lijkt een 

reële kans dat de provincie Gelderland voor een aantal eerste proefpro-

jecten faciliteiten creëert om de financiering te vergemakkelijken, maar 

dit zal waarschijnlijk nog geruime tijd in beslag nemen. De voordelen 

van de kansen die zich op dit moment voordoen om de backbone ge-

zamenlijk met andere partijen te realiseren (met name gemeente Tiel) 

en zo de kosten te verlagen, zijn zo groot, dat het erg jammer zou zijn 

wanneer die niet kunnen worden benut. 

Het lijkt daarom verstandig om ook los van ondersteuning door de 

provincie, in ieder geval op korte termijn haalbaarheid van de volgende 

opties te onderzoeken:

A. Een eerste optie kan financiering vanuit de gemeente zijn. Dit lijkt 

echter gezien de financiële positie van de gemeente weinig kans-

rijk.

B. De tweede optie bestaat  uit financiering door (individuele) on-

dernemers die bereid zijn in de backbone te investeren. Aangezien 

in eerste instantie uitgegaan wordt van financiering op basis van 

een reële vermogensvergoeding, maar niet op basis van deelname 

in het resultaat (zie het hoofdstuk organisatie) lijkt deze kans ook 

niet groot.

C. De derde optie bestaat uit financiering door een van de partijen 

in de regio,  waarmee is overlegd om gezamenlijk de backbone te 

realiseren. Een concreet voorbeeld is de gemeente Tiel. Voor het 

westelijke deel van de backbone lijken hier kansen, veel minder 

voor het oostelijke deel, tenzij de gemeente Buren zelf een verbin-

ding naar Tiel afneemt (Gemnet)

D. Een professionele investeerder in telecom infrastructuur. De vraag 

is of een investeerder gevonden kan worden voor de investeringen 

in de backbone, wanneer de vier organisaties op de terreinen (zie 

boven) bereid zijn een lange termijn huurverplichting aan te gaan, 

die de kosten van de backbone en een vermogensvergoeding om-

vat.  

Een interessante vraag is natuurlijk hoe groot een bijdrage van de 

provincie moet zijn om de aanleg van netwerk in de gemeente Buren 

mogelijk te maken. Wanneer we uitgaan van de eerder genoemde 

norm van maximaal € 700 per maand voor de ontsluitingskosten van 

bedrijventerreinen van deze omvang, dan betekent dit ruwweg dat een 

subsidie ter grootte van de helft van de ontsluitingskosten noodzake-

lijk is om de uitgangspositie van de terreinen in Buren vergelijkbaar te 

maken met andere situaties. Omdat het hier in principe gaat om het 

elimineren van een onrendabele situatie zijn instrumenten als leningen 

niet toepasbaar, maar is inzet van subsidies noodzakelijk.  

Wanneer de investeringen in de backbone kunnen worden verlaagd, 

bijvoorbeeld door samenwerking met partijen als de gemeente Tiel of 

Liander, kan de overheidsbijdrage naar beneden worden bijgesteld. 

Een basisgarantie die bij de aanvang van het project door de provin-

cie wordt verstrekt, zal enorm helpen om de case haalbaar te maken 

zodat een begin gemaakt wordt met het oplossen van het probleem. 

Op termijn lijkt het dan zelfs in Buren niet uitgesloten dat er meerop-

brengsten ontstaan op het netwerk. In de subsidievoorwaarden kan 

voor dergelijke gevallen worden opgenomen dat dan (gedeeltelijke) 

terugbetaling volgt.  

Zonder een bijdrage van de overheid lijken de kosten van met name dit 

deel een niet te nemen hindernis.
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9. Organisatie

Ook voor de te kiezen organisatievorm maken we onderscheid in de opzet 

van de backbone en de aanleg van netwerk op de bedrijventerreinen. 

In Buren neigt het ondernemersplatform  naar een  coöperatief model, 

waarbij de meeropbrengsten kunnen worden aangewend om de 

netwerksituatie verder te verbeteren. Ook een BV is een entiteit waarmee 

de doelstellingen bereikt kunnen worden.

Voor elk van de bedrijventerreinen betekent dit dat een coöperatie actief 

wordt waarin het netwerk op het betreffende terrein wordt ondergebracht. 

Eventuele opbrengsten in de toekomst komen ten goede aan het 

bedrijventerrein als geheel (parkmanagement). 

Voor de backbone wordt de Glascombinatie Buren (coöperatie of BV) 

opgericht. Deze heeft tot doel de backbone te realiseren. Eventuele 

opbrengsten worden benut voor het investeren in de verdere uitbouw 

van dit deel van het netwerk en om meer partijen in de gemeente aan te 

sluiten.

9.1 Onderscheid maken in opzet ontsluitingsring en 

     bedrijventerreinen

Voor de infrastructuur op de bedrijventerreinen en de ontsluitingsring 

zijn een aantal aspecten hetzelfde, maar er zijn ook duidelijke 

verschillen. Daarom lijkt het wenselijk beide infrastructuren 

organisatorisch en juridisch in principe los van elkaar te zien. Enkele 

belangrijke elementen:

1. Commercieel zijn beide infrastructuren niet interessant wat 

duidelijk blijkt uit de contacten met commerciële partijen. Het 

doel is een probleem op te lossen en zoveel mogelijk partijen in de 

gemeente Buren aan te sluiten.

2. Financieel rendement is minder belangrijk, voorwaarde is een 

kostendekkende exploitatie. Lage kosten en maatschappelijke en 

regionaal economische meerwaarde zijn van groot belang. 

  Meeropbrengsten worden aangewend voor investeringen om 

het netwerk uit te breiden met als doel het aansluiten van meer 

partijen. Zijn investeringen niet actueel dan is verlaging van 

tarieven een optie. 

3. Om in de toekomst kostenverlaging te bereiken is het belangrijk 

dat meer ondernemingen en organisaties aansluiten. Dat vraagt 

een inspanning op lange termijn.

4. De gebruikersgroepen voor het netwerk op de terreinen en de 

ontsluitingsring zijn deels verschillend:

bedrijventerreinen: lokale gebruikers, plaatselijke collectieve 

functies 

ontsluitingsring: regionale organisaties, incidenteel nationaal, 

grotere, meer professionele gebruikers.

5. Voor de ontsluitingsring zijn een professionele SLA en andere 

condities noodzakelijk (Liander / Tiel), voor de terreinen is goede 

kwaliteit belangrijk, maar het werken met telecom- normen en 

standaards is minder noodzakelijk.

6. Het beheer kan in andere handen zijn dan het eigendom. Voor de 

bedrijventerreinen is bij het beheer essentieel dat aangesloten 

wordt bij de wensen van de ondernemers op het terrein. Voor de 

ontsluitingsring is een professionele beheersorganisatie wenselijk 

omdat anders geen nieuwe gebruikers kunnen worden gevonden. 

7. Voor het bereiken van nieuwe deelnemers zijn voor het netwerk op 

de terreinen en de ontsluitingsring andere circuits van belang. Voor 

de bedrijventerreinen is het contact tussen ondernemers onderling 

essentieel, voor de ontsluitingsring is contact met regionale 

organisaties en de telecommarkt interessant.

8. Operationeel is het efficiënt registratie, beheer en melding van 

storingen bij een derde onder te brengen. 

9. De ondernemersvereniging wil waarborgen dat het netwerk op 

lange termijn, conform de gekozen uitgangspunten, beschikbaar 

blijft. Voor de vier terreinen wil men dit regelen in de statuten 

van de vier coöperaties voor de terreinen. Voor de backbone in de 

statuten van de op te richten coöperatie Glascombinatie Buren.

10. Onderhoud en beheer blijken kritische factoren op langere 

termijn. De kwaliteit van het beheer, maar ook door de 

ondernemersvereniging gewenste condities als open netwerk, 

kunnen in gevaar komen wanneer in de toekomst onjuiste keuzes 

worden gemaakt bij de selectie van beheerspartijen. Het is zaak 

in de statuten van de entiteit waarin de infrastructuur wordt 

ondergebracht, waarborgen op te nemen in de vorm van te volgen 

procedures en open netwerk condities. 

Voor minimaal de ontsluitingsring lijkt het aan te bevelen dat 

onderhoud en beheer worden ondergebracht bij een professionele 

telecompartij (in verband met de noodzakelijke standaards voor het 

uitbreiden van het aantal gebruikers).
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9.2 Organisatie ontsluitingsring

Afhankelijk van het overleg met de samenwerkende partijen 

(ondernemerscollectief, gemeente Tiel, Liander en evt. anderen) zal 

worden gekozen voor de meest geëigende constructie. Hier zoomen we 

in op de constructie die door de ondernemersvereniging is voorgesteld.

Idee is de opzet van Glascombinatie Buren die het doel heeft de 

ontsluitingsring in Buren en omgeving te realiseren. Deelnemers 

van de Coöperatie of BV zijn de bedrijventerreinen, de gemeente Tiel 

e.a., de bedrijven in het buitengebied,  mogelijk Liander, gemeente 

Buren en eventuele andere partijen. Doel van de entitieit is het 

stichten en exploiteren van een open breedband netwerk in de 

gemeente Buren en aanpalende gemeenten om  de deelnemers/

klanten een zo laagdrempelig mogelijke toegang te verlenen tot open 

breedbandnetwerken.  Dit bereikt ze door:

a. het laten aanleggen van het passieve en actieve glasvezel netwerk 

door leveranciers;

b. het financieren van de aanleg; 

c. het exploiteren van het netwerk door het operationeel beheer 

namens leden uit te besteden aan betreffende leveranciers;

d. het koppelen van het eigen netwerk aan de landelijke breedband 

glasvezel infrastructuur.

Voordeel van een coöperatief model is dat alle partijen deelnemer 

zijn in de coöperatie en dus zeggenschap hebben over de ring. 

Belangrijk is dat open condities worden nagestreefd zodat deelnemers 

optimale vrijheid hebben in de keuze van diensten. Opbrengsten in 

de Glascombinatie worden benut om het netwerk uit te breiden naar 

andere onrendabele delen.

Recent hebben een aantal partijen in Heerde ook een coöperatie met 

dit doel opgezet, genaamd Open Breedband Coöperatie Gelderland. 

Eventueel kan ook deze coöperatie gebruikt worden om het netwerk in 

Buren in onder te brengen. 

De belangrijkste zaken die vervolgens geregeld moeten worden:

- Technische standaards van ontwerp, aansluiting en koppelingen;

- Onderhoud en beheer worden ondergebracht bij een professionele 

telecompartij; 

- Acquisitie voor uitbreiden aantal gebruikers.

De entiteit heeft een bestuur dat verantwoording aflegt aan de leden 

of de aandeelhouders. 

9.3 Organisatie voor bedrijventerreinen

Voor de glasvezel - aanleg en -exploitatie op de bedrijventerreinen 

wordt voorgesteld te werken met een coöperatie per bedrijventerrein. 

Dit betekent dat de ondernemers op het bedrijventerrein lid worden 

van de coöperatie. Door de uitgifte van certificaten ontvangt de 

coöperatie middelen om een deel van de investering in het netwerk te 

realiseren. 

Voor Buren gaat het om  de opzet van vier coöperaties, met in het 

bestuur altijd een vertegenwoordiger van het Ondernemersplatform 

Buren. De bedrijven die een aansluiting willen, nemen een dienst af van 

de coöperatie en betalen daar de eenmalige kosten en de maandelijkse 

kosten aan. Niet alle bedrijven die een aansluiting willen, hoeven 

natuurlijk certificaathouder te zijn van de coöperatie. 

Opbrengsten uit de coöperatie per terrein komen op termijn ten goede 

aan collectieve zaken op het bedrijventerrein zoals parkmanagement.

Ondernemersplatform Buren

Glascombinatie Buren

Coöperatie  
Glas Beusichem

Coöperatie  
Glas Buren

Coöperatie  
Glas Maurik

Coöperatie  
Glas Lienden

Bedrijf x
Bedrijf y

Bedrijf z
enz
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10. Vervolgstappen

In de pilot Buren zijn we inmiddels zover gekomen dat er een kans 

lijkt om op de bedrijventerreinen het gewenste netwerk te realiseren. 

Zonder ondersteuning van de overheid lijkt deze kans echter klein. 

Er moeten in alle gevallen nog de nodige acties in gang gezet worden 

om uiteindelijk tot aanleg over te kunnen gaan. Het zijn activiteiten 

die veelal parallel aan elkaar moeten geschieden omdat ze enerzijds 

gericht zijn op besparing van kosten en anderzijds op het generen van 

inkomsten gebaseerd op zoveel mogelijk gebruikers. 

De volgende stappen worden gezet in de komende maanden:

1. Vraagbundeling door het ondernemersplatform op basis van 

prijzen zoals die nu uit de berekeningen komen; Hiervoor zal 

een website worden opgezet, en diverse communicatiemiddelen 

worden gemaakt. 

 Doel: zoveel mogelijk ondernemers binden aan dit collectieve 

initiatief.

2. Gesprekken met financiers voor de financiering van de 

infrastructuur op de bedrijventerreinen (Rabobank, private 

investeerders, ondernemers). Zoals aangegeven is de wens dit 

via een coöperatief model te doen. Het ondernemersplatform 

neemt het initiatief om ondernemers certificaten van de diverse 

coöperaties te ‘verkopen’ om zo startkapitaal te verwerven.

3. Gesprekken met financiers, deelnemers en overheden voor 

de financiering van de backbone. Uit gesprekken met het 

samenwerkingsverband van de gemeenten Tiel, Geldermalsen en 

Culemborg, TreNT, Liander en Provincie Gelderland moet blijken 

welke organisatie het meest geëigend is  om de backbone te 

realiseren, wie welke financiering kan en wil opbrengen. Dit kan 

een BV zijn vanuit het ondernemersplatform, de samenwerkende 

gemeentes Tiel –Culemborg – Geldermalsen of via een coöperatie 

die als doel heeft de ontsluitingsring te realiseren (recent is er één 

opgericht in Heerde). 

4. Het ondernemersplatform Buren laat de juridische structuur 

opzetten en zorgt voor contracten, leveringsvoorwaarden en 

dergelijke tussen de glasvezel-entiteit en haar afnemers.
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11. Rol Provincie

Opdracht in de pilot Buren was te onderzoeken welke rol de Provincie 

Gelderland op zich moet nemen om te zorgen dat marktpartijen of 

derden netwerkverbindingen voor bedrijventerreinen realiseren. Uit de 

pilot blijkt dat voor bedrijventerreinen in minder perifere gebieden de 

volgende hulp gewenst is:

1. Inhoudelijke ondersteuning van de ondernemersvereniging 

met kennis en kunde over de markt, de techniek van 

glasvezelinfrastructuur, bewaken van standaards en openheid van 

de infrastructuur;

2. Inzet van netwerken en regionale contacten om zo de behoefte 

aan verbindingen in de regio en de samenwerkingskansen 

inzichtelijk te krijgen;

3. Procesondersteuning bij het starten en realiseren van dit initiatief.

4. Financiële ondersteuning leveren. Hierbij moet een splitsing 

worden gemaakt tussen de terreinen zelf en de ontsluitingsring.

Bedrijventerreinen 

Uit deze pilot blijkt dat de aanleg van netwerk op de bedrijventerreinen 

te realiseren is wanneer er standaard financieringsoplossingen komen 

voor het risico dat ontstaat door de relatief lage deelname bij de 

start van een project. Wanneer hier een standaardoplossing voor 

beschikbaar komt , lijken ontwikkelingen op grotere schaal mogelijk.

Daarnaast moeten banken of private investeerders bereid zijn om de 

restfinanciering voor hun rekening te nemen. Overleg met financiers 

over mogelijke arrangementen is dan ook wenselijk. Vanuit de optiek 

van de provincie is de achtergestelde lening een geschikt instrument 

gezien het revolverend karakter en het feit dat in veel projecten op 

termijn aflossingscapaciteit ontstaat. Uit de eerste besprekingen 

met financiers is echter helder dat zij hier anders naar kijken en juist 

instrumenten als garanties van de overheid geschikt achten omdat  zij 

zekerheden zoeken bij de te lopen risico’s.  

Aangezien de investeringsbedragen op de terreinen gemiddeld onder 

de €250.000 euro liggen en de lening daarvan slechts een deel (30%) 

bedraagt, blijft de steun binnen het maximum van de de minimis 

bepalingen. 

Wanneer gekozen wordt voor een lening met een lange looptijd kan 

het geld revolverend worden ingezet. 

Aanvullend is subsidiëring van vraagbundeling zinvol omdat het 

percentage deelnemende bedrijven cruciaal is voor de slaagkans van 

projecten.

Criteria voor het verstrekken van financiering: 

- het ondernemerscollectief moet goed georganiseerd zijn met liefst 

een hoge deelnamegraad (> 50%),

- het netwerk dient te beantwoorden aan standaards en specificaties 

die op lange termijn een goed functioneren zo veel mogelijk 

waarborgen. Dit aspect moet verankerd zijn in de organisatie waarin 

het netwerk wordt ondergebracht. 

- behoefte aan ondersteuning moet worden aangetoond:

 bijvoorbeeld prijzen van marktpartijen zijn minimaal 25% hoger dan 

de prijsniveaus die in andere open netwerk situaties gerealiseerd zijn 

(€ 300 voor een 100 Mb verbinding), of, 

collectieve functies (camerabeveiliging) worden niet aangeboden 

door de markt, of, 

een open dienstenaanbod is niet aanwezig op het bestaande netwerk.

Ontsluiting van het terrein

Hoe groter de investering om naar de backbone te komen, hoe hoger 

de kosten van de ontsluiting van het terrein. Het gaat hierbij om het 

beschikbaar zijn van een ontsluiting (managed dark fiber) tegen een 

aanvaardbare prijs. Deze aanvaardbare prijs stellen we – op basis van 

ervaringen elders - op € 700 euro per maand. De omvang van het 

terrein en het aantal bedrijven op het terrein zijn bepalende factoren 

of die maandbedragen op te brengen zijn. Uit de pilot Buren blijkt dat 

voor een terrein met meer dan 20 bedrijven een aansluitvergoeding van 

€ 700 per maand haalbaar is. 

In  Buren resulteerden de aanlegkosten van de ontsluiting van de 

bedrijventerreinen naar de backbone echter in een kostenniveau van 

ruim € 1.400 per maand per terrein. Voor deze gevallen is maatwerk 

noodzakelijk om:

- Te onderzoeken of kostenverlaging mogelijk is door gecombineerde 

aanleg met meerdere kapitaalkrachtige partijen. Hiervoor is lokale 

kennis van bedrijven en partijen onontbeerlijk.

- Vast te stellen welke financiering noodzakelijk is om de 

aansluitkosten te verlagen naar een niveau dat exploitatie mogelijk 

maakt.
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Voor Buren is de verwachting, dat een subsidie ter grootte van 50% 

van de investering noodzakelijk is om de kosten van de ontsluiting 

voldoende te verlagen, tenzij door samenwerking bij de aanleg van 

de backbone besparingen kunnen worden bereikt. 

De situatie in de gemeente Buren lijkt niet normatief voor andere 

gevallen. De gemeente Buren heeft een groot oppervlak en is relatief 

dun bevolkt. Op veel terreinen in Gelderland is een ontsluiting ook 

tegen aanvaardbare condities verkrijgbaar. Buren is echter geen 

unicum. In het Rivierengebied en in de Achterhoek zullen zich meer 

vergelijkbare situaties voordoen. 
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Bijlage I
Gemeente Buren

Overleg met de gemeente Buren over de vraag naar verbindingen in de gemeente zelf leverde in eerste instantie weinig op. Wel bleek de gemeente 

voor haar automatisering samen te werken met de gemeentes Lingewaal, West Maas & Waal en Neder Betuwe. Hiervoor worden op dit moment 

verbindingen gehuurd. Voor de gemeente is ook de verbinding naar Gemnet interessant omdat hier hoge kosten mee gepaard gaan. 

Gemeente Tiel-Culemborg-Geldermalsen

Er blijkt een tweede samenwerkingsverband te zijn tussen de gemeentes Tiel, Geldermalsen en Culemborg. Daarom hebben ook in Tiel gesprekken 

plaats gevonden om de behoefte aan verbindingen in kaart te brengen. Tiel blijkt aan een plan te werken om in een redundante driehoek verbin-

dingen aan te leggen met haar samenwerkingsgemeentes, maar is geconfronteerd met (te) hoge kosten voor de aanleg. 

Waterschap Rivierenland 

Via het Ondernemersplatform is contact gelegd met het Waterschap Rivierenland. Dit heeft geen concrete vraag opgeleverd (het Waterschap heeft 

lopende contracten met KPN). 

Liander 

Vervolgens is Liander benaderd, die een datanetwerk voor een aantal essentiële locaties voorbereidt. Liander blijkt in dit gebied een verbinding te 

zoeken naar het Zwarte Paard (Maurik), die moet uitkomen in Tiel of in Ommerenseveld (bij Lienden). 

Liander heeft zelf infrastructuur tussen Culemborg en Buurmalsen. Het gaat hier om een lege buis die is meegelegd met een elektriciteitskabel. 

Deze buis is door de ligging in principe heel interessant voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen van Beusichem en Buren richting Gelder-

malsen – Tiel (zie kaart pag. 12). Andere trajecten die Liander beschikbaar heeft en die relevant kunnen zijn in dit kader zijn Leuven – Neerijnen en 

Geldermalsen - Tiel. 

TreNT

TReNT (aanbieder van glasvezel) heeft ook  infrastructuur op het traject Geldermalsen – Tiel (gebruiker oa gemeente Tiel). Op termijn is TReNT 

geïnteresseerd om dit traject door te trekken richting Wageningen. Voor een klant in Culemborg huurt TReNT infrastructuur van Eurofiber op het 

traject Geldermalsen – Culemborg. De bestaande verbinding van Eurofiber ligt wat verder westelijk dan de buis van Liander en daardoor op een 

grotere afstand van de terreinen in Beusichem en Buren.

Kaart komt er nog bij!
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Bijlage II

Hierna volgt per bedrijventerrein een indicatie van het aan te leggen netwerk en de positie van de geplande camerapunten.

Beusichem Zuid - Beusichem

             Doejenburg I - Maurik
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                      ‘t Hulster - Buren

             De Hofstede - Lienden
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Bijlage III
Verloop aansluitingen, investeringen, resultaat en cash flow per terrein

Jaar   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        
Aantal aansluitingen  5 9 12 15 19 22 25 29 32 35
Buren   5 8 11 14 17 21 24 27 30 33
Maurik   4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Lienden   8 11 14 17 20 23 26 29 32 35
Totaal   22 34 45 56 68 80 91 103 114 125
           
Investeringen         
Beusichem  85050 4840 3630 3630 4840 3630 10630 4840 3630 3630
Buren   86050 3630 3630 3630 3630 3630 3630 10630 3630 3630
Maurik   60840 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420
Lienden   77680 3630 3630 3630 3630 3630 10630 3630 3630 3630
Totaal   309620 14520 13310 13310 14520 13310 27310 21520 13310 13310
           
Resultaat         
Beusichem  -14606 -6595 -586 5422 13433 19442 23910 31921 37930 43938
Buren   -14686 -8678 -2669 3339 9348 17359 23367 27836 33844 39852
Maurik   -14769 -10763 -6758 -2752 1254 5259 9265 13270 17276 21282
Lienden   -7718 -1709 4299 10308 16316 22324 26793 32801 38810 44818
Totaal   -51779 -27745 -5714 16317 40351 64384 83335 105828 127860 149890
           
Cash flow         
Beusichem  -94286 -5577 2008 8382 15671 23256 22490 36779 44364 50738
Buren   -95326 -6532 -157 6217 12592 19881 27465 26700 40074 46448
Maurik   -71281 -8611 -4362 -112 4138 8387 12637 16886 21136 25386
Lienden   -80102 323 6697 13072 19446 25820 25055 38429 44804 51178
Totaal   -340995 -20397 4186 27559 51847 77344 87647 118794 150378 173750
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Bijlage IV
Overzichtskaart glasvezel-verbindingen gemeente Buren
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Voorwoord en leeswijzer 
 
Voor u ligt het eindrapport van de Pilot Dienstenontwikkeling over Breedband die in opdracht van de 

provincie Gelderland door CAI Harderwijk is uitgevoerd.  

De pilot heeft voortgang geboekt en inzichten opgeleverd door gesprekken, discussies, workshops en 

presentaties met betrokkenen in en buiten Harderwijk. Als rapportage van de verschillende trajecten die in 

gang zijn gezet, is dit rapport veel meer een beschrijvend stuk geworden dan wij bij de start voor ogen 

hadden. De verwachting was dat wij tamelijk gedetailleerde data op een rij zouden gaan zetten inzake 

technische specificaties en financiële modellen. We zijn ons ervan bewust dat het veel meer een verslag is 

geworden van processen en leermomenten in de wondere wereld van breedbandige diensteninnovatie in 

en rond Harderwijk. Teneinde duidelijk te maken dat daarmee behoorlijk inzicht en resultaat is gerealiseerd, 

vatten wij alle hoofdstukken samen met enkele ‘vinkjes’. Zodoende beginnen ze allemaal met een 

samenvattende  opsomming. De hoofdstukken sluiten af met een aantal vinkjes die de resultaten op een rij 

zetten. 

 

Wij danken de provincie voor deze kans om eens heel rustig en goed te kijken naar de business waarin wij 

dagelijks functioneren. Deze pilot heeft ons de gelegenheid te geven om een aantal fundamentele aspecten 

van onze bedrijfsvoering en onze rol in de Harderwijker gemeenschap op een rij te zetten. Dat geeft een 

goede basis voor de volgende stap die wij in ons eigen business model moeten zetten door de uitrol van 

glasvezel door CAI Harderwijk. Wij hebben de al in 2007 voorziene ‘next step’ in ons open netwerkmodel 

aan de hand van het belangrijke dienstenthema kunnen doorleven.  

 

Onze opdrachtgevers Carine Verheggen en Martijn Bruil danken wij voor de goede samenwerking waarin 

zowel opdrachtverlening als uitvoering tot stand is gekomen. Het is tegenwoordig bon ton om je als 

ambtenaar tot de regierol te beperken, maar nuttiger om het gesprek en zelfs de discussie aan te gaan over 

projecten waaraan men gezamenlijk toch richting moet geven. 

Wij danken onze begeleider Hans Van der Stappen van Oost NV voor zijn concrete bijdragen aan belangrijke 

onderdelen van de pilot. Ook hebben wij zijn zacht dwingende observaties en gedoseerde input van 

ervaring steeds zeer op prijs gesteld.  

 

 

September 2012 

 

 

Edo Kweldam 

Herman Nieuwenhuis 
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Managementsamenvatting 
 
CAI Harderwijk is een semi publiek kabelbedrijf dat via coax en binnenkort ook glasvezel infrastructuur en 

RTV-diensten levert aan de inwoners en het bedrijfsleven van Harderwijk en Hierden. Sinds 2007 heeft CAI 

Harderwijk haar geüpgrade netwerk opengesteld voor alle mogelijke providers, in de meeste gevallen 

aanbieders van diensten zoals triple play. Ook het gebruik van de CAI infrastructuur door lokale initiatieven 

wordt door de kabelaar gestimuleerd,  met als gevolg dat Harderwijk trots kan zijn op haar lokale Tv-zender 

en kerktelevisie.  

De provincie Gelderland heeft een pilot geïnitieerd teneinde verdere ontwikkeling van maatschappelijke 

diensten over breedband te stimuleren. Subpilots voor de ontwikkeling van smart grids, Wi-Fi in de 

openbare ruimte, veiligheid in winkelgebieden, onderwijsdiensten en Televisiediensten werden daarin 

opgestart en beschreven. De in dit rapport beschreven subpilots zijn ‘work in progress’. Het is de bedoeling 

om die trajecten voort te zetten nadat met deze rapportage een einde aan de provinciale pilot is gekomen. 

Aanbevolen wordt om als Provincie een vinger aan de pols te blijven houden bij het doorontwikkelen van de 

subpilots, teneinde nieuwe resultaten en inzichten bij te laten dragen aan de verdere beleidsontwikkeling. 

 

Innovatie in breedband wordt meestal opgehangen aan de aanwezigheid van de juiste technische 

infrastructuur. Als er maar glas ligt, dan komen de vernieuwingen als het ware vanzelf tot stand, zo wordt 

wel eens gedacht. Maar minstens zo belangrijk voor het welslagen van allerhande programma’s is het 

ontwikkelen van een menselijke infrastructuur voor samenwerking waarbinnen vernieuwing bedacht, 

aangezwengeld en uitgewerkt kan worden.  

Wat daarbij helpt is een infrastructuuraanbieder met drive, visie en een solide business case voor de 

netwerkexploitatie.  Not-for-profit in een steeds commerciëlere omgeving van geprivatiseerde 

infrastructuur wil ook wel uitmaken. En enig lef om her en der wat te investeren in het versnellen van 

praktische beginnetjes, die voorafgaan aan de bewijsvoering voor verdienmodellen, blijkt in de praktijk van 

deze pilot helemaal goed uit te pakken.  

De successen en stagnaties in de subpilots laten zien dat - ook in de praktijk van de ontwikkeling van nieuwe 

breedbanddiensten - de gehele keten (van eindgebruikers tot en met netwerkleveranciers) betrokken moet 

worden. Daarnaast blijkt een open netwerk een kritische succesfactor voor dienstenontwikkeling te zijn. 

Maar dat moet dan wel een werkelijk open netwerk zijn, dat voor alle mogelijke toetreders een open markt 

biedt. Zowel aanbieders van maatschappelijke diensten als concurrerende providers (van bijvoorbeeld 

internet) wordt daarbij toegang verleend.  

Ook een de scheiding tussen infrastructuur en diensten vormt een goede basis om diensten van nieuwe 

aanbieders tot stand te laten komen. Een (semi)publieke infrastructuurbeheerder - zoals CAI Harderwijk - 

vormt een goede waarborg voor zo’n scheiding. 

 

De procesmatige aanpak voor dienstenontwikkeling en de menselijke component van samenwerking dient 

betrokken te worden in de beleidsontwikkeling van gemeenten en provincie. Dit vraagt om een partij die de 

procesrol op zich neemt en de keten organiseert. Deze procesrol is op het lijf geschreven van exploitanten 

met een open netwerkstrategie, omdat deze slechts belang hebben bij zoveel mogelijk gebruik van het 

netwerk.  

 Aanbevolen wordt om CAI Harderwijk te ondersteunen in de opzet van een meer permanent 

samenwerkingsplatform voor dienstenontwikkeling. Dit platform moet in dat geval ook  bijdragen 

aan het provinciebreed doorgeven van inzichten en resultaten uit projecten. Dit wordt bereikt door 
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het te laten helpen bij het vlottrekken van concrete cases binnen Gelderland. De opgebouwde 

kennis moet daarbij vanzelfsprekend zoveel mogelijk worden gedeeld en verspreid, zo mogelijk in 

samenwerking met Oost NV. 

De aanleg van breedband via glasvezel kent her en der opstartproblemen. Marktpartijen streven zodanige 

exclusiviteit na dat de facto nieuwe monopolies ontstaan, terwijl tegelijkertijd mogelijk een beroep op 

ondersteuning vanuit publieke middelen wordt gedaan.  

 Aanbevolen wordt om eventuele publieke steun bij de uitrol van glasvezel gepaard te laten gaan met 

het voorwaardelijk maken van een meer open netwerk dan thans op vele plaatsen in de praktijk als 

afdoende wordt beschouwd.  

Overijssel heeft inmiddels gekozen voor de  insteek van directe ondersteuning van een provincie dekkend 

glasvezelnetwerk. Het ligt voor de hand om deze ontwikkeling vanuit Gelderland nauwlettend te volgen, 

waarbij we ons natuurlijk moeten realiseren dat de middelen hier veel beperkter zijn. 

 Aanbevolen wordt daarom om het accent te leggen op het stimuleren van publiek private 

samenwerking bij de uitrol van nieuwe breedband infrastructuur . 

Legio commerciële en maatschappelijke partijen zijn betrokken bij allerhande initiatieven en pilots voor 

maatschappelijke dienstenontwikkeling. Technologie is in ruime mate beschikbaar. Voor de onrendabele 

start bij onvolkomen business cases lijken voldoende potentiele stakeholders aanwezig. En tenslotte speelt 

Oost NV voor Gelderland een uitstekende rol op de kennisuitwisseling tussen allerlei initiatieven en 

ontwikkelingen. 

 Aanbevolen wordt op basis van de ervaringen uit deze pilot, om geen accent te leggen op het van 

overheidswege financieren van pilots voor maatschappelijke dienstenontwikkeling. 
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1. Inleiding 
 
samenvatting 

 Zowel lopende als nieuwe dienstenontwikkelingen relevant voor de pilot 
 In de pilot gaat strategische verkenning hand in hand met praktische projecten 
 Technologie blijkt niet hèt grote issue 
 Exploitatie van de infrastructuur leidend voor diensteninnovatie 
 Export van Harderwijk-model ten behoeve van dienstenontwikkeling elders 

 
Onderdelen van de pilot 
De pilot dienstenontwikkeling voor breedband in opdracht van de provincie Gelderland heeft zich vanaf de 

start eind maart 2012 ontwikkeld langs een aantal inhoudelijke lijnen op basis van nieuwe en lopende 

initiatieven voor dienstenontwikkeling. De volgende subpilots zijn geïdentificeerd: 

 

 Smart Grids en glasvezel 

 Wifi in stadscentrum van Harderwijk 

 Onderlinge winkelbeveiliging 

 Breedbanddiensten in onderwijs 

 Televisiediensten 

 
De rapportage 
In dit rapport wordt over de insteek, stand van zaken en resultaten van de subpilots gerapporteerd.  

Opvallend daarbij is dat we maar weinig tijd aan technologie hoeven te besteden. Er is namelijk al veel 

technologie beschikbaar. Het gaat er meer om de processen die leiden tot succesvolle inzet. Bovendien leidt 

technologie vaak tot oeverloze discussie. De kunst is om de beschikbaarheid ervan om te zetten in 

praktische toepassing via het bereiken van eensgezindheid over het einddoel.  

De andere opvallende ontwikkeling is de mix van uiterst praktische projecten en de strategische lijn, die 

voortkomt uit de visie op netwerk-exploitatie. Voor de Provincie is de openheid van netwerken een 

belangrijk thema en CAI Harderwijk neemt juist op dat gebied een opvallende plaats in. Reden te meer om 

ons nog eens goed te verdiepen in hoe dat open netwerk van CAI Harderwijk tot stand is gekomen, wat 

daaronder eigenlijk precies wordt verstaan en met welke specificaties dat werkt. Daarom wordt de 

rapportage over de subpilots voorafgegaan door een schets van de situatie in Harderwijk en de achtergrond 

van de strategische stappen die in de afgelopen jaren door netwerkbeheerder CAI Harderwijk zijn gemaakt. 

Het rapport wordt afgesloten met een beschouwing over mogelijke toepassing elders van het Harderwijker 

model en over de noodzaak om via samenwerking en een procesmatige aanpak tot dienstenontwikkeling te 

komen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

Deel I CAI Harderwijk en haar netwerkmodel 
 
 

2. Over CAI Harderwijk 
 

Samenvatting 
 Klein maar zelfstandig is houdbaar in  kabelland 

 Not for profit pakt nog altijd goed uit voor infrastructuur 

 Bedrijfsleven van Harderwijk in hoge mate al op glasvezel 
 Ondanks supersnelle coax nu al naar glasvezel 

 
CAI Harderwijk is opgericht in 1975. Het is één van de kleinere zelfstandige kabelexploitanten van 

Nederland en  zorgt voor de kabelaansluitingen van televisie- en radiozenders en telefonie- en 

internetdiensten voor meer dan 16.000 abonnees in Harderwijk en Hierden. CAI Harderwijk is een 

zelfstandige stichting zonder winstoogmerk, handelend in het algemeen belang en juist hiervan hebben alle 

abonnees flink veel voordeel. Elke abonnee profiteert onder meer van lage abonnementstarieven, een 

gratis digitale ontvanger en een eigen uitstekende functionerende klantenservice met ook een fysieke balie 

in het kantoorgebouw van CAI Harderwijk. 

 
Technisch gezien wordt het huidige kabelnetwerk van CAI Harderwijk gekenmerkt door een aantal 

innovatieve oplossingen, waarmee zelfs symmetrische verbindingen met hoge bandbreedtes over het 

gehele kabelnetwerk worden geboden. CAI Harderwijk neemt daarmee een unieke positie in. De organisatie 

heeft op eigen kracht niet alleen alle aansluitingen in de kernen voorzien van netwerk, maar ook vrijwel alle 

adressen in het buitengebied. Iets wat in Nederland slechts op zeer weinig plaatsen het geval is! Op de 

industrieterreinen in Harderwijk en in de buurgemeenten zijn inmiddels ruim honderdvijftig bedrijven 

aangesloten op het open glasvezelnetwerk van CAI Harderwijk. 

 

CAI Harderwijk is dus een kleine lokale speler die zelfstandig is gebleven en niet is meegegaan in de 

fusiebewegingen waardoor grote marktpartijen als Ziggo en UPC zijn ontstaan. Ondanks, of misschien wel 

dankzij haar beperkte schaal is de organisatie in staat om een ‘state of the art’-netwerk in stand te houden 

waarvoor genoemde collega-bedrijven zich niet zouden hoeven te schamen. En nu heeft men ook nog 

besloten om volledig te verglazen teneinde aan de toekomstige eisen van  innovatieve providers op haar 

netwerk te kunnen blijven voldoen. 

 

De keuze van de provincie Gelderland voor een breedband-pilot met CAI Harderwijk veronderstelt dat uit 

zo’n pilot iets te leren valt wat ook elders toegepast kan worden. De invalshoek daarvoor is niet de fysieke 

infrastructuur zelf of de plannen om het geüpgrade coaxnetwerk te vervangen door een glasvezelnetwerk. 

Nee, de keuze voor een pilot in Harderwijk komt voort uit de filosofie van waaruit daar het netwerk wordt 

geëxploiteerd en de gevolgen die dat heeft voor de ontwikkeling van nieuwe diensten via dat netwerk. Die 

filosofie wordt in hoofdstuk 3 beschreven. 
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3. De netwerkstrategie van CAI Harderwijk 
 
Samenvatting 

 Hoogwaardig netwerk tegen de laagste kosten 
 Ontwikkeling van TV-dienstenaanbieder naar infra-beheerder en -exploitant 
 Barrières voor dienstenontwikkeling verlagen door opengooien van netwerk 

 Dienstenaanbieders leveren in concurrentie compleet aanbod aan de consument 
 Open betekent open voor een ieder tegelijkertijd: een open markt op een openbare infrastructuur 
 Handhaving van het not-for-profit-principe ook in de proposities voor providers 

 Lage toetredingsdrempel omdat providers per aangesloten eindgebruiker betalen 

 Keuzevrijheid voor consument vraagt open marktmodel voor allerhande dienstenaanbieders 

 Ook toegang voor andere (grote) kabelbedrijven maar daarvan is alleen CAIW klant geworden 
 FttH zal in nabije toekomst nog betere technische omgeving voor open netwerk blijken  
 Wegens technische beperkingen wordt tripple play van providers voorlopig ingevuld met tv van 

CAI Harderwijk 
 
Inleiding 
CAI Harderwijk noemt haar netwerk een open netwerk. De mate waarin een breedbandnetwerk open is 

wordt over het algemeen van groot belang geacht voor de realisering van nieuwe diensten. In verschillende 

recente documenten over deze materie wordt daaraan aandacht gegeven. Verwezen wordt onder meer 

naar het rapport ‘De draad opgepakt’ van PWC uit 2010 en het ‘Statenvoorstel Breedband’ van 5 juni 2012 

van de provincie Overijssel.  

CAI Harderwijk meent dat openheid van haar netwerk positieve gevolgen heeft voor de wijze waarop de 

Harderwijker gemeenschap kan profiteren van de zegeningen van breedbandige infrastructuur.  Maar er zijn 

andere partijen in de markt, die zich ook bedienen van deze claim en toch niet die openheid betrachten die 

CAI Harderwijk voor ogen heeft. Het is daarom van belang eerst eens goed vast te stellen wat CAI 

Harderwijk eigenlijk bedoelt met ´open´.   

 
Een nieuwe strategie 
Al in 2007 heeft CAI Harderwijk gekozen voor de strategie van een open netwerk. In datzelfde jaar is het 

gestart met het aanbieden van dat open netwerk aan bedrijven. In 2009 werd besloten dat het open 

netwerk voor iedere huisaansluiting beschikbaar moet zijn. De kabelaar is in deze strategie verantwoordelijk 

voor een hoogwaardig netwerk tegen de laagste kosten. Dienstenaanbieders wordt vrije toegang geboden 

tot het netwerk, zodat in concurrentie een compleet aanbod aan de inwoners van Harderwijk en Hierden 

ontstaat. Doordat deze aanbieders geen dure investeringen in een eigen netwerk hoeven terug te 

verdienen, kan de prijs voor hun diensten voor CAI-abonnees laag blijven. Daarnaast betalen ze CAI 

Harderwijk voor de infrastructuur op basis van het aantal klanten dat ze zelf hebben. 

CAI Harderwijk streeft dus voor alles naar lage drempels voor toetreders tot het netwerk. Dat is de beste 

garantie voor een pluriform aanbod en innovatie op diensten. De tarieven worden zodanig vastgesteld dat 

ook kleine lokale aanbieders in staat zijn om vernieuwende dienstenpakketten voor zorg, medische 

toepassingen, sport, kerk, onderwijs en ouderen op elke klantaansluiting beschikbaar te maken. CAI 

Harderwijk meent dat juist dergelijke dienstenontwikkeling in de afgelopen jaren in Nederland onvoldoende 

van de grond is gekomen omdat de barrières voor toetreding simpelweg te hoog zijn. 
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Oude en nieuwe tijden 

Vroeger was het gemakkelijk. TV ging over de kabel, telefonie ging over de telefoonlijn. Het maakte de besluitvorming 

gemakkelijk. Stichting CAI Harderwijk woog af op basis van haar riante uitgangspositie in een markt waarin vrijwel geen 

concurrentie was. Hierdoor kon over het dienstenaanbod - de zenders die CAI Harderwijk doorgaf -  relatief eenvoudig besloten 

worden. Vanuit een monopoliepositie werd bepaald wat de programma-aanbieder moest betalen voor doorgifte via het kabelnet 

en voor de abonnee werd besloten welke zenders hij of zij het best kon ontvangen. Hier werd natuurlijk het belang van die 

abonnee in meegewogen, maar uiteindelijk werd het besluit genomen op basis van de gemene deler en gold het voor iedere 

abonnee. ‘De CAI’ handelde hierbij als dienstenaanbieder. CAI Harderwijk bood een zo aantrekkelijk mogelijk pakket voor 

iedereen tegen een aantrekkelijke tariefstelling. 

Maar tijden veranderen, constateerde het bestuur van Stichting CAI Harderwijk in 2007/2008. Internetten, bellen en TV kijken 

kan nu allemaal via de kabel. Om TV te kijken heb je niet persé een kabelaansluiting nodig.  En op diverse plaatsen in het land 

waren initiatieven voor glasvezel naar de woning ontstaan. Doordat er steeds meer alternatieven voor de doorgifte van radio en 

televisie zijn gekomen gingen de zenderaanbieders zelf hun voorwaarden voor doorgifte bepalen. De onderhandelingen verliepen 

moeizamer, want het eens zo sterke kabelfront versnipperde door vercommercialisering van de grote kabelbedrijven. Daarbij 

werd de abonnee zich steeds bewuster van het feit dat hij of zij meer keuzemogelijkheden heeft en verlangde daarmee ook dat 

die keuzemogelijkheden geboden zouden worden. 

 
Focus op de consument 
De grote vraag was in 2007 of CAI Harderwijk de gevraagde keuzemogelijkheden kon bieden en zorg kon 

dragen voor een productaanbod dat maximaal op de abonnee was afgestemd en tegen concurrerende 

tarieven kon worden aangeboden. Daarbij was tevens de vraag of CAI Harderwijk als organisatie 

bestaansrecht heeft in de toekomstige markt en daarbij haar doelstellingen kan blijven realiseren. 

 

Bij het beantwoorden van deze vragen stond de volgende propositie voor de consument voorop: 

 Keuzevrijheid in diensten en providers voor de consument 

 een concurrerend en eenvoudig tarief 

 service en een uitstekend werkende infrastructuur 

 

CAI Harderwijk worstelde anno 2007 met de vraag of men zich volledig zou moeten gaan beperken tot het 

leveren van infrastructuur en daarmee de bestaande diensten op zou moeten geven. Deze variant werd de 

Infra0 variant genoemd. Als “Breednet Harderwijk” zou men garant staan voor een kwalitatief hoogwaardig 

netwerk waarin alleen  derde partijen de diensten aan zouden bieden. CAI Harderwijk zou daarmee voor de 

burgers van haar verzorgingsgebied een rol op de achtergrond gaan spelen en het dienstenaanbod geheel 

en al van derden afhankelijk maken. 

In de Infra+ variant zou CAI Harderwijk ook zelf radio- en televisiedoorgifte aan de eindgebruiker blijven 

leveren, voortbordurend op de rol die men al had. Uitgangspunten waren dat RTV een belangrijke 

inkomstenbron is, men ook als CAI Harderwijk voor de abonnee een gezicht wil blijven, maar dat het 

onmogelijk zal blijken zelf alle mogelijke diensten te leveren. 

Voor dit laatste alternatief - het aan derde partijen bieden van een volledig open infrastructuur met een 

open marktmodel voor providers, in  combinatie met het zelf blijven aanbieden van diensten aan de 

consument - is uiteindelijk gekozen. In bedrijfseconomisch opzicht is voor de lange termijn het doel een zo 

hoog mogelijke aansluitdichtheid te behouden, teneinde de kosten per aansluiting zo laag mogelijk te 

houden en tegelijkertijd optimale keuzevrijheid aan de abonnees te bieden. 
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Schaalgrootte werkt vooral bij diensten, niet bij infra 
Voor het goed en goedkoop aanbieden van diensten is schaalgrootte nodig. Dat betekent dus ook dat dienstenaanbieders 

schaalvoordelen kunnen behalen bij voldoende kritische massa. Voor infrastructuur geldt dat in veel mindere mate. Het 

aanleggen van  meer aansluitingen betekent evenredig meer kosten. Het gaat immers vooral om ouderwets graafwerk. Voor het 

zo goed en goedkoop mogelijk aanbieden van een infrastructuuraansluiting is dus niet de schaalgrootte bepalend maar de 

efficiency van de organisatie, de financieringslasten, de gewenste winstmarge en de aansluitdichtheid. 

Overwogen werd dat CAI Harderwijk onvoldoende schaalgrootte heeft voor het aanbieden van diensten. Andere partijen in de 

markt beschikten en beschikken daarover in veel grotere mate. Daarnaast kregen destijds door de ontwikkelingen in 

breedbandinternet steeds meer en steeds grotere partijen ook direct toegang tot de consument. Daarom ging gezocht worden 

naar een manier om de infrastructuur van CAI Harderwijk zo te kunnen aanbieden dat meerdere dienstenaanbieders 

belangstelling krijgen om van deze infrastructuur gebruik te maken, ook als zij dat moeten doen in concurrentie met andere 

dienstenaanbieders op datzelfde netwerk. Deze concurrentie zou de consument uiteindelijk ten goede komen.   

 

Een volledig open netwerk en gegarandeerd onafhankelijk. 
Met een open netwerk wordt in dit geval dus ook een echt open netwerk bedoeld. CAI Harderwijk  verstaat 

daaronder een netwerk waarin ook sprake is van een open marktmodel. De onafhankelijke rol als 

infrastructuurbeheerder is essentieel. Niet het netwerk dient de keus voor een product te bepalen, maar de 

prijs en kwaliteit van de in eerlijke concurrentie aangeboden dienst. 

Ook in 2007 waren maar weinig netwerken echt open, al pretendeerden zij dit wel te zijn. De meeste 

netwerkaanbieders leverden naast het netwerk ook zelf diensten. Een deel van de exploitatiekosten van het 

netwerk verrekenen zij in de diensten. De diensten moeten daarom ook mee verkocht worden 

(koppelverkoop). Toch spreekt men ook bij deze netwerken vaak van een open netwerk. Men verleent 

namelijk wel andere partijen toegang tot het netwerk. Maar er is een essentieel verschil. Er is wel sprake 

van een open netwerk, maar niet van een open marktmodel, met lage toetredingsdrempels voor 

dienstenontwikkelaars- en aanbieders. 

 

Randvoorwaarden voor een open netwerk 

De voorwaarden waaronder infra-partijen toegang tot het eigen netwerk bieden, verschillen vaak van de 

voorwaarden waaronder de eigen diensten worden aangeboden. De toegang van een andere 

dienstenaanbieder gaat gepaard met extra kosten maar ook komt het voor dat men simpelweg het 

opzetten van de verbindingen van de andere aanbieder traineert. 

Er zijn maar weinig partijen die in de juiste uitgangspositie verkeren om een netwerk met een open 

marktmodel aan te bieden. Commerciële marktpartijen kunnen risicodragend investeren maar willen geen 

open marktmodel. En overheden willen graag een open marktmodel maar investeren niet risicodragend in 

netwerken. CAI Harderwijk evenwel, heeft als semipublieke partij besloten om risicodragend te investeren 

in het netwerk en te streven naar een open marktmodel.  

CAI Harderwijk verkeerde en verkeert in een goede uitgangspositie om tegen lage tarieven te voorzien in 

een open netwerk. Er zijn belangrijke factoren waarop CAI Harderwijk zich in kostenopzicht kan 

onderscheiden: 

 Veel kabelnetwerken zijn in het verleden opgekocht door commerciële marktpartijen. De bij 

aankoop betaalde bedragen per aansluiting bedroegen een veelvoud van de aanlegkosten. Dit 

verschil moet uit de exploitatie terugkomen. 

 De grote netwerkaanbieders zijn commerciële bedrijven. De aandeelhouders verwachten 

winstmaximalisatie en winstgroei. Stichting CAI Harderwijk werkt zonder winstoogmerk. 
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De rol van infrastructuurbeheerder van een volledig open netwerk past dan ook bij CAI Harderwijk. Zij kan 

immers steeds moeilijker concurreren op dienstenniveau, maar ze kan wel tegen de laagst mogelijke kosten 

haar gebruikers toegang bieden tot diensten. Ook is CAI Harderwijk als onafhankelijke stichting in staat om 

een eerlijk speelveld te creëren voor zowel de providers als de afnemers van hun diensten. 

 

Concurrenten op de kabel? 

Van concurrerende dienstenaanbieders wordt tegenwoordig niemand nog opgewonden. Wij kunnen ons niet anders voorstellen 

dan dat we kunnen kiezen tussen triple play van KPN of van UPC of Ziggo. Voor de duidelijkheid: die keuze gaat dan wel meestal 

tussen koper of kabel. Maar als een consument besluit om zo’n totaalpakket via de kabel aan te schaffen is hij of zij aangewezen 

op de enige kabelaanbieder in het betreffende gebied! Indien men verhuist van een Ziggo- naar een UPC-gebied, deelt de huidige  

provider ons met sombere stem mede dat men voor hetzelfde triple play-abonnement even contact met de concurrent moet 

opnemen.  

In dat licht moeten we de overweging van CAI Harderwijk bezien om ook andere kabelaanbieders, buiten het CAI-Harderwijk-

gebied toegang te verlenen tot de infrastructuur in Harderwijk en Hierden. Een beslissing waartegen de ‘Ziggo’s-van-deze-wereld’ 

tot op de dag van vandaag grote bedenkingen hebben. Zij zouden dat op hun eigen netwerk niet zomaar doen omdat hun 

business model nog teveel afhankelijk is van de cliënt base die gekoppeld is aan het alleenrecht op de huisaansluiting. 

 
Technische vereisten voor een open netwerk 
Naast bovenstaande overwegingen vraagt de invulling van het open netwerk ook om technische 

specificaties. Een volledig open netwerk mag namelijk geen drempels bevatten. Een dienstenaanbieder die 

zijn diensten via het netwerk wil aanbieden, moet zijn dienst kunnen “inprikken” op het bestaande CAI 

Harderwijk- netwerk, zonder deze inhoudelijk aan te moeten passen. De dienst moet vanaf dat moment op 

elke aansluiting in het netwerk onverkort en zonder extra kosten beschikbaar zijn. Aan deze eis werd 

volledig voldaan met de bedrijfsglasvezelaansluitingen van CAI Harderwijk. Zodra een dienstenaanbieder 

zijn dienst op dat netwerk inkoppelt (waar dan ook in het Harderwijker netwerk of de NDIX), is die dienst 

direct beschikbaar op de aansluiting bij alle glasvezelklanten. De klant hoeft alleen nog maar ja te zeggen 

tegen de dienst. Aan beide zijden van het netwerk (zowel bij de dienstenaanbieder als bij de klant) is sprake 

van een universele aansluiting waarop men met eigen apparatuur direct aan kan sluiten. 

Bij de kabelaansluitingen van CAI Harderwijk lag dat echter gecompliceerder. Hier is geen sprake van  

universele stekkers: Een dienstenaanbieder die over het kabelnetwerk een dienst wil aanbieden moest 

investeren in een platform waarmee hij vanuit het Harderwijker ontvangstation de diensten op elke 

kabelaansluiting kan leveren. (Denk hierbij aan het kabelmodemsysteem.) Het was dus geen kwestie van 

“inprikken”. 

Het kabelnetwerk moest dus eigenlijk ook zo’n universele aansluiting hebben. Daarvoor waren meerdere 

technische oplossingen beschikbaar. Het meest geschikt om een volledig open netwerk (tot op elke 

aansluiting) te realiseren zijn Fiber to the home (FTTH) of Ethernet to the home (ETTH).  

FttH werd gezien als de ultieme en ook de uiteindelijke oplossing. FttH was echter niet op korte termijn te 

realiseren, en een sluitende business case ontbrak. EttH kwam neer op een volledige ombouw van het 

coaxnetwerk tot in iedere woning. Nog altijd een miljoeneninvestering en geen logische als de aansluiting 

uiteindelijk toch glasvezel wordt.  Onvermijdelijk moest voor een groeimodel naar een - ook in technisch 

opzicht - open netwerk gekozen worden.  
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Een technisch en strategisch groeimodel 

 

Technisch:  

Gebruikt wordt het Docsis 3.0 kabelmodemsysteem. Technisch is dit transparant in te richten, maar het heeft wel data-

capaciteitsbeperkingen. Het is open te stellen voor internet en telefoniediensten, echter IPTV is  een brug te ver (legt een te groot 

beslag op de beschikbare capaciteit.) Het systeem in Harderwijk werd vooruitstrevend ingericht door het technisch open te 

stellen en 100 Mbps symmetrisch met kabelmodemtechnologie over coax in de woning te brengen (dat was destijds een 

wereldprimeur op de relevante, onder andere Amerikaanse internetfora!). 

 

Strategisch: 

Docsis werd beschouwd als een tussenstap naar glasvezel en ook als zodanig benaderd. Dienstenaanbieders kunnen nu klanten 

winnen in een technisch transparant netwerk met beperkingen, maar met het vooruitzicht op een volledig technisch transparant 

FttH-netwerk zonder beperkingen. Om de voorlopige beperkingen voor de dienstenaanbieder te ondervangen (het niet kunnen 

aanbieden van een eigen IPTV dienst), mag de dienstenaanbieder het CAI Harderwijk  RTV aanbod in zijn eigen bundel mee 

verkopen. 

 

Door het openstellen van het netwerk en de 100 Mbps symmetrische verbinding valt het belangrijkste onderscheid met glasvezel 

weg.  De marktbelofte van glasvezel - open, hoge symmetrische snelheden -wordt nu ingevuld met het bestaande coax en in de 

nabije toekomst nog beter met glasvezel. 

 

De eigen diensten van CAI Harderwijk  
De nieuwe aanbieders waarop CAI Harderwijk anticipeerde, zouden moeten voorzien in een dienstenpakket 

voor de meer veeleisende consument, die daarvoor ook een hoger bedrag over heeft. De abonnee die 

daarvoor kiest doet dat bewust. Maar men wilde natuurlijk de eigen abonnees niet wegjagen. Het gros van 

die abonnees was immers tot dan toe tevreden met het bestaande aanbod. Daarom werd besloten dat CAI 

Harderwijk blijft voorzien in een breed basispakket en (beperkte) pluspakketten. Dure kanalen en dure 

diensten voor kleinere doelgroepen werden aan de andere aanbieder(s) gelaten. Daarmee bleef CAI 

Harderwijk de markt bedienen vanaf onderkant tot en met het middensegment. De andere partij(en) gingen 

voorzien in een aanbod voor de veeleisende consument of in triple play als daar vanuit de consument een 

nadrukkelijke wens voor zou bestaan. 

 

Mogelijke dienstenaanbieders 
CAI Harderwijk had enkele aanbieders in het vizier, waarmee de verbreding van het aanbod in Harderwijk 

praktisch gestalte zou moeten kunnen krijgen. De volgende factoren moesten het voor deze aanbieders 

aantrekkelijk maken om via CAI Harderwijk diensten aan te bieden: 

 

 Een beperkte extra investering om diensten in een nieuw gebied aan te kunnen bieden 

 Voldoende marge (aantrekkelijke kosten netwerkaansluiting) 

 Het kunnen gebruiken van bestaande PR- en marketinguitingen 

 Gebiedsuitbreiding (meer schaalgrootte voor het bestaande dienstenpakket) 

 

Voor verschillende aanbieders werd deze exercitie ingevuld. CAI Harderwijk had zelfs de verwachting dat 

het partijen als Ziggo en UPC tot haar afnemers zou kunnen gaan rekenen. (zie bijlage 1) 
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Resultaten 
 Van de grote partijen in ieder geval CAIW als provider op het netwerk 
 Succesvolle samenwerking met kleinere partijen zoals Solcon 
 Strategie blijkt in de praktijk te kloppen 
 Wens om ook gevestigde telecompartijen te bedienen blijft bestaan 
 Verdere scheiding tussen infra- en dienstenrol van CAI Harderwijk 

 
Het is uiteindelijk tot op heden niet gelukt om de grotere partijen voor gebruik van het netwerk te 

interesseren, hoewel CAI Harderwijk dat als het ultieme welslagen van haar open netwerkstrategie zou zien. 

CAI Harderwijk-voorzitter Leo van Doorn stelde het als volgt: “Het steekt me dat CAI Harderwijk een open 

netwerk heeft, maar dat UPC er vanuit strategische overwegingen geen gebruik van wil maken. Voor mij zou 

de pilot geslaagd zijn als aanbieders als Tele2 hun diensten via het netwerk van CAI Harderwijk aan gaan 

bieden”. Voor de grote kabelaars en telecomproviders geldt, dat één en ander procesmatig en technisch 

moeilijk is in te passen in hun massale en eenduidige opzet. Daarnaast zien zij zonder de beschikking over 

een kabelmonopolie onvoldoende exclusiviteit.  

Toch mag de ingezette koers succesvol worden genoemd. Het dienstendeel van CAIW is - als grote 

gevestigde partij - een gewaardeerde klant van CAI Harderwijk geworden. En ook met kleinere providers zijn 

inmiddels samenwerkingen opgezet die nieuwe triple play diensten in korte tijd een hoge penetratiegraad 

hebben opgeleverd. CAI Harderwijk begint zich meer en meer senang te voelen in haar nieuwe rol van 

infrastructuur-exploitant met focus op de consument. 

CAI Harderwijk heeft daarom geopteerd voor een groeimodel met glazen toekomst, waarin het open 

netwerk stap voor stap verder wordt ontwikkeld. Een verdere scheiding tussen CAI Harderwijk als aanbieder 

van infrastructuur en CAI Harderwijk als aanbieder van diensten zal daarbij tot stand komen. Deze scheiding 

vormt dan ook de basis om diensten van anderen tot stand te laten komen. Langzamerhand zullen nieuwe 

aanbieders kannibaliseren op het nog resterende dienstenaanbod van de kabelaar, bijvoorbeeld via het 

aanbieden van internettelevisie, zodat uiteindelijk een pure infraspeler overblijft die optimale concurrentie 

op diensten op haar netwerk kan organiseren en garanderen. 
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Deel II De subpilots 
 
 

4. De draad verder opgepakt 
 

In de beschrijvingen van de omgevingen voor dienstenontwikkeling, de hoofdstukken 5 tot en met 9, 

proberen wij een verband te leggen met het breedband-rapport van PWC uit 2010. Dit rapport ‘De draad 

opgepakt’ in opdracht van (destijds) het Ministerie van Economische Zaken stelde de vraag hoe bestuurders 

verantwoordelijkheid moeten nemen bij het aanjagen van de uitrol van breedbanddiensten in de gemeente 

en de regio. Hierin wordt een aantal knelpunten bij de totstandkoming van breedbanddiensten 

gesignaleerd. Wij zullen aan het einde van ieder hoofdstuk aangeven of deze knelpunten ook op onze pilot-

onderdelen van toepassing zijn te verklaren. Dit mag gezien worden als een poging onzerzijds om relevante 

inzichten uit het verleden in te blijven zetten, om zodoende aan de continuïteit van kennisopbouw bij te 

dragen. De hoofstukken worden vervolgens afgesloten met de resultaten tot nu toe van de betreffende 

subpilot. 

 
 

5. Smart grids en glasvezel 
 

Samenvatting 

 Energienetbeheerders oriënteren zich op glas voor smart grids 

 Inkoop bij derden wordt overwogen 

 CAI betrokken bij Liander-onderzoek 

 CAI heeft concrete aanbieding gedaan voor middenspanningsruimten in haar gebied. 

 
CAI Harderwijk start in april van dit jaar met de aanleg van een fijnmazig glasvezelnetwerk (FttH), naast de 

bestaande backbone die CAI Harderwijk reeds exploiteert. Liander oriënteert zich op het gebruik van 

dergelijke netwerken voor de ontwikkeling van smart grids. NV Oost heeft beide partijen bij elkaar gebracht 

voor een kennismaking en inventarisatie van wensen en mogelijkheden op maar liefst drie onderdelen: het 

koppelen van hoogspanningsruimten, het aansluiten van middenspanningsruimten en aansluiten van 

slimme meters op de FttH. 

 

hoogspanningsruimten 

Liander heeft CAI Harderwijk gevraagd of zij glasvezelverbindingen kan leveren voor het  koppelen van 

hoogspanningsruimten. CAI Harderwijk heeft daarop aangegeven dat de kabelaar reeds een aansluiting 

heeft binnen de hoogspanningruimte van Liander aan de Leuvenumseweg te Harderwijk (het inmiddels aan 

UPC verkochte Nuon Telekabel heeft hier vroeger gebruik van gemaakt). Het zakelijke glasvezelnetwerk van 

CAI Harderwijk strekt zich uit van Nunspeet via Harderwijk naar Ermelo en Putten, met een uitloper vanaf 

Harderwijk tot in Lelystad vlakbij de energiecentrale. Wanneer CAI Harderwijk door Liander erkend zou 

worden als gecertificeerd  glasvezelleverancier,  zou Liander hierin verder geïnteresseerd zijn.  

Het gaat uiteindelijk om glasvezel ten behoeve van de circa 300 onderstations, het zogenaamde derde 

netwerk waarvoor totaal in Nederland wel zo’n 5000 km kabel nodig zou zijn. Het gaat in eerste instantie 

om het slimmer maken van het netwerk, alhoewel dit derde netwerk (na stroom en gas)  ook een geduchte 

concurrent voor de Telco’s zou kunnen betekenen. Afgesproken is dat voor de noodzakelijke erkenning van 
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CAI Harderwijk nu contact gelegd gaat worden met de inkoopafdeling van Alliander. Inmiddels is CAI 

Harderwijk  benaderd voor deelname in de aanbesteding erkenningsregeling huur glasvezelverbindingen 

AllianderOnly. 

 

middenspanningsruimten 

Liander heeft CAI Harderwijk ook gevraagd of zij glasvezelverbindingen kan leveren voor het koppelen van 

middenspanningsruimten. CAI Harderwijk meldde vanzelfsprekend de start van de bouw van het nieuwe 

Fiber to the Home (FttH) glasvezelnetwerk voor particulieren en ondernemingen in haar gebied. Het is geen 

enkel probleem om de middenspanningsruimten mee te nemen tijdens de bouw, vooral niet wanneer deze 

een eigen huisnummer hebben (dan zijn deze locaties zelfs al mee-geprojecteerd in de werktekeningen).  

Redundantie is erg belangrijk voor glasvezelverbindingen ten behoeve van Liander. Redundantie op zich 

bestaat ook weer uit verschillende niveaus. Er zijn een paar manieren om de redundantie op orde te krijgen. 

In de genoemde aanleg van het glasvezelnetwerk zijn daarvoor mogelijkheden. Deze mogelijkheden en de 

kosten daarvan moeten in kaart worden gebracht. Het beste uitgangspunt voor Liander lijkt vooralsnog: 

iedere locatie meenemen tijdens de bouw (hoofdvoeding via CAI Harderwijk’s nieuwe FttH netwerk) en 

tevens een extra buis laten meeleggen vanaf iedere locatie naar het bestaande zakelijke glasvezelnetwerk. 

De mogelijkheden en kosten worden geïnventariseerd. 

Voor het brengen van glasvezel naar de middenspanningsruimten heeft Alliander al enkele pilots lopen. 

Insteek is steeds het slimmer maken van het netwerk, waardoor de eindgebruiker uiteindelijk minder last 

van storingen zal hebben. De vraag is aan de orde of Harderwijk ook zo’n pilot zou moeten worden en of  

men daar binnen Alliander extra geld voor over heeft.  

Alliander heeft een overzicht van middenspanningsruimten in Harderwijk vertrouwelijk aan CAI Harderwijk 

ter beschikking gesteld. Volgens concept i-MSR (intelligente middenspanningsruimte) wordt zo’n 5% van 

deze ruimten op afstand bedienbaar. Voor Harderwijk betekent dit 5 tot 10 ruimtes die qua aansluiting op 

glasvezel moeten zitten. De rest van de ruimtes kan Liander gewoon via een draadloze verbinding gaan 

uitlezen, zodat de kosten voor een glasvezelalternatief vergelijkbaar moeten zijn met dit alternatief.  

 

CAI Harderwijk heeft inmiddels de mogelijkheden onderzocht om middenspanningsruimten van Liander op 

het glasvezelnetwerk van CAI Harderwijk aan te sluiten. Daarnaast werd nagedacht over een passend 

voorstel om Liander een model te bieden met lage operationele kosten.  

Van 141 middenspanningslocaties zijn er 49  opgenomen in de Harderwijker  FttH-projectie. Hiervoor treft 

CAI Harderwijk in de aanleg nu reeds voorzieningen voor die locaties. In een later stadium kan CAI 

Harderwijk enkele of meerdere van deze middenspanningsruimten op glasvezel aansluiten tegen (relatief) 

beperkte investeringen.  

Omdat Liander heeft aangegeven de operationele kosten voor het gebruik van de darkfiber zo laag mogelijk 

te willen houden biedt CAI Harderwijk een afkoop van het gebruiksrecht aan. De volgende propositie is 

aangeboden aan Liander: 

 Darkfiberaansluiting naar 10 middenspanningsruimten 

 De 10 locaties maken onderdeel uit van de 49 die reeds geprojecteerd zijn in de huidige FttH-

projectie. 

 Aflevering van de fysieke darkfiberverbindingen richting Liander geschiedt op een nader te bepalen 

centraal koppelpunt. 

 Aangenomen is dat CAI Harderwijk geen extra voorzieningen hoeft te treffen binnen het huidige 

netwerkconcept om de verbindingen af te leveren op het centrale koppelpunt.  
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CAI Harderwijk denkt hiermee een aantal vervolgstappen voor een pilot in Harderwijk mogelijk te kunnen 
maken en is in afwachting van een reactie van Liander. 
 

Slimme meters 

Ten slotte vraagt  Liander zich af of CAI Harderwijk glasvezelverbindingen kan leveren voor het aansluiten 

van de (toekomstige) slimme meter van Liander? De slimme meter krijgt zijn voeding vanuit de 

energieleverancier waardoor deze altijd bereikbaar is, ook wanneer de woning is afgesloten van energie. De 

slimme meter is modulair van opbouw, de slimme meter kan ook uitgerust worden met een 

glasvezelmodule. Wanneer er een speciale (glasvezel)aansluitkabel wordt toegepast in de woning (met 

ingebouwd DWDM filter) kan Liander een eigen lichtvenster huren van CAI Harderwijk. De speciale 

(glasvezel)aansluitkabel heeft één stekker t.b.v. de ingang (alle kleuren) en twee (of meer) stekkers t.b.v. de 

uitgangen (kleuren uitgesplitst). De ingang wordt aangesloten op de FTU (glasvezelkastje van CAI 

Harderwijk) en een nader te bepalen stekker (lichtvenster) aan de andere kant wordt aangesloten op de 

slimme meter. In de POP-locatie waarop de woning wordt aangesloten, speelt zich hetzelfde proces af (in 

omgekeerde volgorde). Punt van aandacht is dat de FTU wordt afgemonteerd bij de CAI aansluitdoos (dat is 

niet altijd dezelfde locatie als de energiemeter). Initiële kosten zitten in de aanschaf van zo’n speciale 

(glasvezel)aansluitkabel en de aanschaf van benodigde apparatuur in de POP-locatie. CAI Harderwijk 

vermoedt dat deze initiële kosten per woning niet hoog zullen zijn, waardoor het maand/jaar tarief ook 

relatief laag kan zijn.  

Binnen Liander zijn inmiddels resources vrijgemaakt om een onderzoek te begeleiden naar de 

toepasbaarheid van glasvezel bij het uitlezen van slimme meters. Liander heeft prof. em. ir Jaap van Till 

benaderd om een initieel onderzoek te verrichten. Dit onderzoek zou  in juni/juli plaatsvinden maar dit is 

vertraagd. Hierbij zal een beroep op Cai Harderwijk gedaan worden.  

 

Kortom, voor CAI Harderwijk is het duidelijk dat haar nieuwe breedbandnetwerk nog veel kan bijdragen aan 

duurzaam energieverbruik voor de consument. Dit betekent een betere benutting van dat netwerk, hetgeen 

kosten- en prijsvoordelen met zich meebrengt.  

 

Score op de knelpunten van PWC 

In ‘De draad opgepakt’ van PWC worden de volgende knelpunten bij de totstandkoming van 

breedbanddiensten geïdentificeerd: 

(A) Dienstenontwikkelaars ervaren complexiteits- en infrastructuur-problemen  

(B) Meer complexe en externe breedbanddiensten bij carriers geen prioriteit  

(C) Gebruikers lopen aan tegen onbekendheid en kosten  

(D) Algemeen knelpunt: Fundamentele stappen in het innovatieproces worden gehinderd 

 

Ad A: Smart Grids is een mooie toekomstbelofte. Noodzaak van nieuw netbeheer als gevolg van de 

energietransitie is helder voor de netbeheerder. Propositievorming voor eindgebruiker vraagt nadere 

uitwerking.  

Ad B: CAI Harderwijk is goed geoutilleerd, in staat en eager om een bijdrage te leveren aan de 

netwerkbehoefte van energieleveranciers. 

Ad C: Smart Grids-ontwikkeling en de wijze waarop door de energietransitie consumenten en leveranciers 

van elektriciteit naar elkaar toegroeien bevinden zich nog in een black box, maar diverse partijen maken 

zich op om hierin investeringen te doen. We hebben het dan aan de kant van Liander nog over een 
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pilotfase. Ongetwijfeld speelt hier ook de kip-ei-discussie en moet ergens de ‘onrendabele start’ betaald 

worden. 

Ad D: Niet echt aan de orde hier. 

 

Resultaten  

 deelname CAI Harderwijk in de aanbesteding erkenningsregeling huur glasvezelverbindingen 

AllianderOnly. 

 Deelname in Liander-onderzoek slimme meters 

 Offerte voor aansluiting middenspanningsruimten op het glasvezelnetwerk 

 

 

6. Wi-Fi in stadscentrum 

 

Samenvatting 

 Positieve initiatieven van meerdere partijen 

 Bundeling van die initiatieven maar sindsdien ondernemers in de wachtstand  

 CAI Harderwijk heeft investeringsbesluit Wi-Fi genomen 

 Eerste tests zijn hoopvol verlopen 

 Wi-Fi-discussie geeft goede input voor reflecties op de relatie infrastructuur-diensten 

 Beheer en onderhoud uiteindelijk neerleggen bij samenwerkingsplatform 

 

Bundeling van lopende initiatieven 

Zowel CAI Harderwijk als de Stichting HaRT zijn in de afgelopen anderhalf jaar gestart met een Wi-Fi-

initiatief. 

Stichting HaRT, Harderwijk Recreatie en Toerisme, is het lokale platform voor ondernemers op recreatief-

toeristisch gebied en organisator van evenementen in Harderwijk en Hierden. HaRT heeft een Harderwijk- 

app ontwikkeld en enige tijd geleden ook een technische basisvoorziening voor draadloos internet in het 

centrum aangelegd. Wi-Fi wordt door het Centrummanagement van Harderwijk gezien als een belangrijke 

voorziening in de strijd om winkelpubliek, toeristische aantrekkelijkheid en verlenging van de verblijfsduur. 

Er wordt een vergelijking gemaakt met concurrenten zoals Veenendaal. Ook wordt de aantrekkingskracht 

voor jongeren genoemd. Zij moeten goede redenen hebben om de voorzieningen in Harderwijk te 

gebruiken in plaats van bijvoorbeeld Ermelo.  

De firma More Less heeft voor HaRT Wi-Fi-apparatuur geplaatst. De financiering is door de gemeente 

gedaan - uit een apart potje - in de vorm van een pilot. Deze uitvoering ging gebukt onder technische 

problemen omdat de gekozen technische oplossing niet naar behoren functioneert. Het initiatief  heeft 

daarom aanvulling nodig in technische en inhoudelijke zin.  

Naast het HaRT-initiatief heeft CAI Harderwijk ongeveer in dezelfde periode een webcam geplaatst bij de 

tijdelijke ijsbaan in het centrum van Harderwijk. Het idee was om dat te combineren met Wi-Fi ter plaatse. 

Maar vanwege het initiatief van HaRT leek dat niet meer nodig. Inmiddels had  CAI Harderwijk echter al wel 

enkele hardware investeringen gedaan. CAI Harderwijk is in deze ontwikkeling geïnteresseerd vanuit het 

perspectief van de optimale benutting van haar netwerk. 

In het kader van de pilot van Gelderland is heeft overleg plaatsgevonden tussen de verschillende 

initiatiefnemers en belanghebbenden. Zij hebben geconcludeerd dat samenwerking van cruciaal belang is. 

Daarom wordt getracht alle inspanningen zoveel als mogelijk te bundelen. 
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Visie van CAI Harderwijk op Wi-Fi  

CAI Harderwijk heeft daarop een visie op Wi-Fi en de uitvoering daarvan ontwikkeld en gepresenteerd aan 

de betrokkenen (zie bijlage 2). Tevens heeft het bestuur van CAI Harderwijk besloten om een initiële uitrol 

te ondersteunen door apparatuur voor een startfase te financieren. Daarmee kan CAI Harderwijk met een 

aantal ondernemers in de stad starten. Zij hoeven in deze fase dan alleen de plek voor de apparatuur ter 

beschikking te stellen. CAI Harderwijk zal hiervoor in de loop van de opstartfase business model opstellen 

omdat men het zich kan permitteren om - vanuit de genoemde invalshoek van de optimalisering van de 

netwerkbezetting – deze investering te doen. Beheer en onderhoud zou idealiter neergelegd moeten 

worden bij een soort Stichting Platform Breedbanddiensten Harderwijk, die ook andere initiatieven gaat 

ondernemen en ondersteunen, maar voorlopig, gedurende de looptijd van de pilot voor Gelderland is CAI 

Harderwijk bereid om de rol van dit platform op zich te nemen. 

 

Houding van de betrokken partijen 

Stichting HaRT heeft laten weten dat zij een positief gevoel heeft over de plannen van CAI Harderwijk met 

Wi-Fi . Zij denken dat het zal bijdragen aan het langer vasthouden van bezoekers/het laten terugkeren van 

bezoekers. Zij zullen op hun beurt zorgen voor een goed gevulde Harderwijk App om dit doel te bereiken. 

HaRT is wel benieuwd wat de daadwerkelijke kosten zullen zijn en ook welk gevoel Centrummanagement 

heeft over (actieve) participatie van de ondernemers in de binnenstad. Overigens neemt Stichting HaRT wel 

een tamelijk afwachtende houding aan. Het initiatief ligt, wat HaRT betreft, bij CAI Harderwijk, maar zij 

zeggen mee te willen denken en te adviseren, Wanneer de tijd is aangebroken om dit project ‘te dragen’ 

dan willen zij hier een actieve bijdrage aan leveren. 

In het bestuur van de Stichting Centrummanagement is de voorgestelde Wi-Fi-aanpak ook aan de orde 

geweest. Men was wat terughoudend over een brede uitrol en twijfelde of ondernemers de meerwaarde 

ervan inzien. In de  financiële bijdrage vanuit de ondernemers had men weinig vertrouwen. Het is echter 

onze observatie dat centrummanagement de optie dat ondernemers op de een of andere wijze bijdragen 

ook niet echt stimuleert. 

 

Technologie 

Het toegepaste systeem Open-Mesh en de bijbehorende management software Cloudtrax blijken in de praktijk goed te werken. 

Dat zal nog beter gaan wanneer we alle mogelijkheden kennen en ook daadwerkelijk gebruiken. Daarbij is het mogelijk om 

tegelijkertijd twee netwerken operationeel te hebben, een gesloten en een open netwerk. En zelfs daarbinnen zijn nogal wat 

variaties mogelijk. Eigenlijk is ongeveer alles wat gewenst  is wel te realiseren. En er komen in de nabije toekomst nog meer 

interessante opties. Ook in combinatie met gezamenlijke proposities met de exploitanten van telefonie-netwerken. 

 

Status  

Voor het eerste vervolg van de uitrol van Wi-Fi heeft CAI Harderwijk nu gekozen voor Parkweg en Stille Wei. 

Bij Parkweg hebben we het over het gebied vanaf Iedema/Sporthal/Binnen- en Buitenzwembad, Estrado via 

Zwart-Wit en Jeu de Boules vereniging  tot en met De Mezen. De belangstelling van mogelijke deelnemers 

wordt hier groot ingeschat. Op de Stille Wei worden jaarlijks meerdere evenementen georganiseerd. Aan de 

ene kant van de Stille Wei ligt de ijsbaan en aan de andere kant komt het zogenaamde Strandeiland. Het zal 

voor alle betrokkenen bij de Stille Wei en het prestigeproject Strandeiland binnen het Waterfront 

interessant zijn om Wi-Fi permanent beschikbaar te hebben, aldus de signalen die CAI Harderwijk daar 

krijgt. 
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Dit vervolg geeft de ondernemers in het centrum de gelegenheid om de kat nog even rustig uit de boom te 

kijken en in te stappen zodra men de meerwaarde beter kan inschatten. 

 

Eerste uitrol 

In juni 2012 vonden weer de Aaltjesdagen plaats. CAI Harderwijk heeft daar in samenspraak met de Stichting Aaltjesdagen een 

volgende stap naar meer permanent draadloos internet op de Stille Wei gerealiseerd. Er is daartoe een speciale verbinding 

aangelegd, waarover internetprovider Nedvite het signaal leverde. 

Het Wi-Fi heeft hier echt goed gewerkt. Het was goed om te zien dat soms wel meer dan 150
 
personen ingelogd waren. Dat is 

absoluut opmerkelijk voor een eenvoudig en snel aangelegd netwerkje. De gebruikers waren niet allemaal tegelijkertijd aan het 

up en downloaden maar toch geeft dit een goed beeld van behoefte en mogelijkheden. De resultaten bieden - rekening houdend 

met de snelle aanleg en beperkte investering - goede perspectieven voor verdere toepassing. De samenwerking tussen de 

mensen van Nedvite en CAI Harderwijk was aangenaam en professioneel. Voor belangstellenden is een technische rapportage 

beschikbaar. 

 

Propositievorming 

Parallel aan de uitrol wordt nu door CAI Harderwijk gesproken met partijen die iets kunnen betekenen in 

het permanente beheer en de exploitatie. We zijn daarbij op zoek naar manieren waarop we een werkend 

en goed beheerd Wi-Fi netwerk onderdeel kunnen laten zijn van een totaal-dienstenpakket, waarvan 

ondernemers nu ook al gebruik maken.  Mogelijk kunnen dan de kosten van de apparatuur, net zoals bij 

reguliere triple play-aanbiedingen, verwerkt worden in de maandelijkse tarieven. Er is gesproken met de 

dienstenaanbieders op het CAI Harderwijk netwerk, Matrix en Solcon. 

Voor CAI Harderwijk heeft deze subpilot  een interessante discussie opgeleverd over de vraag of Wi-Fi nu 

een dienst is of een infrastructuur. Daartoe zijn gesprekken opgestart  met onder meer Tele2 over de opzet 

van Wi-Fi als infra ten behoeve van 4G. De Wi-Fi-activiteiten gaan dus vast en zeker spin-off leveren op 

andere gebieden. 
 

Wi-Fi, the next step: dienst of infra? 

4G staat voor de vierde generatie mobiele netwerken, die tot vijf maal sneller zijn dan de huidige standaard 3G. De nieuwe 

iPhone 5 bijvoorbeeld is al klaar voor 4G maar dat geldt nog zeker niet voor de netwerken van de mobiele providers. De 

zendmasten kunnen de drukte van al die internettende smartphones nu al amper verwerken. Uit een rondgang langs 

telecomproviders door NRC Handelsblad in september 2012 blijkt dat de 4G-standaard niet voor de zomer van 2013 voor het 

grote publiek in Nederland beschikbaar zal zijn. Tegen die tijd ligt de volgende iPhone al lang in de winkels.  

 

KPN en Vodafone testen op dit moment met 4G-netwerken op basis van 2,6 GHz. Die frequentie zit overigens niet in het bereik 

van de iPhone 5. Ziggo experimenteert ondertussen met een alternatief voor 4G: de draadloze kabelmodems van miljoenen 

klanten kunnen een stukje van hun bandbreedte afstaan aan smartphones met Wi-Fi. Minstens zo snel als 4G maar een stuk 

goedkoper aan te leggen, denkt de kabelaar.  

 

CAI Harderwijk oriënteert zich op een zodanige professionele aanleg van Wi-Fi in de openbare ruimte, dat deze ‘draadloze 

infrastructuur’ ondersteuning kan bieden aan de mobiele operators. Daarmee zal Wi-Fi definitief als de voortzetting van de harde 

infrastructuur gezien gaan worden. 
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Score op de knelpunten van PWC 

(A) Dienstenontwikkelaars ervaren complexiteits- en infrastructuur-problemen  

(B) Meer complexe en externe breedbanddiensten bij carriers geen prioriteit  

(C) Gebruikers lopen aan tegen onbekendheid en kosten  

(D) Algemeen knelpunt: Fundamentele stappen in het innovatieproces worden gehinderd 

 

Ad A: Zowel de Stichting Hart als CAI Harderwijk hebben de complexiteit ervaren in de propositievorming, 

maar die discussie heeft veel bijgedragen aan de visieontwikkeling voor de langere termijn.  

Ad B: Providers als Matrix, Cisco en Solcon denken allemaal vanuit hun eigen deelpropositie, CAI Harderwijk 

moet blijkbaar die deelproposities aan elkaar koppelen en de keten organiseren. 

Ad C: Ondernemers als gebruikers hebben relatief weinig fantasie over de meerwaarde, de 

eindgebruiker/consument wel, maar die zal er al helemaal niet voor willen betalen. 

Ad D: Niet aan de orde hier. 

 

Resultaten 

 Bundeling van initiatieven en betrokkenen 

 Visie op Wi-Fi 

 Investeringsbesluit Wi-Fi door CAI Harderwijk 

 Eerste tests zijn hoopvol verlopen 

 Discussies binnen Wi-Fi-pilot geven goede input voor doorontwikkeling voor G4 

 

 

7. Onderlinge winkelbeveiliging 
 
Samenvatting 

 Burencamera-systeem combineren met dedicated netwerk 
 Ombouwen naar dienstenpropositie en mogelijk koppelen aan andere service zoals pinnen 
 Verdienmodel uitwerken met DEA bv 

 
Gemeentelijke pilot 
Centrummanagement Harderwijk heeft het initiatief genomen tot een pilot voor een ‘burencamera-

systeem’. Het gaat om bewakingscamera’s in winkels, die via internet live beelden naar collega-winkeliers 

zendt. Bij calamiteiten kunnen zij handelend optreden. De pilot omvat 11 deelnemende winkeliers en draait 

vanaf  juni 2012.  

De kosten per ondernemer bedragen 700 tot 800 euro per systeem plus 8 euro per maand voor de 

internetverbinding. De projectleiding wordt gevoerd door DEA bv in Almere. Dit bedrijf biedt onder meer via 

www.burencamerasysteem.nl  verschillende opties aan, onder meer met glasvezel-ondersteuning door 

Helden van nu.  

Ook nu in deze pilot alle investeringen door subsidiegevers (gemeente en Kamer van Koophandel) worden 

betaald, staan de ondernemers nog niet te springen. Inmiddels zijn ongeveer 8 winkels aangesloten, 

anderen hikken mogelijk nog aan tegen de voorfinanciering die gepleegd moet worden. 

 

Burencamerasysteem 

Het burencamerasysteem is in feite een spin off van het Cinnovate-platform, wat DEA bv vermarkt in zowel 

de bouw- als de zorgwereld. Het Cinnovate-platform bestaat in de basis uit diverse gebouwgebonden 

http://www.burencamerasysteem.nl/
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installaties: video-intercom en elektronische toegangscontrole. Daaromheen heeft DEA bv in de afgelopen 

jaren diverse concepten ontwikkeld, al dan niet voorzien van een business case. Deze concepten hebben te 

maken met Onderhoud, Energie (duurzaamheid), Zorg en Community. 

Binnen al deze concepten maakt DEA bv voor de infrastructuur voornamelijk gebruik van het openbare 

internet. Vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid, is het voor alle 

concepten interessant om te kijken naar het gebruik van dedicated netwerken. Dit biedt voor 

woningcorporaties en zorginstellingen het voordeel dat zij verschillende locaties middels één universeel  

netwerk met elkaar kunnen verbinden. Naast het verhogen van de betrouwbaarheid, brengt dit voor hen 

ook verschillende efficiencyvoordelen met zich mee.  

 

Rol van CAI Harderwijk 

CAI Harderwijk wil hier graag haar netwerk openstellen en know how inzetten voor optimalisering van de te 

ontwikkelen dienst. Storingsvrije en permanent beschikbare verbindingen via een up to date netwerk 

vormen ook hier de propositie. CAI Harderwijk heeft een perspectief geschetst waarin het kan bijdragen aan 

deze hoogwaardige en veilige verbindingen. Daarnaast zijn suggesties gedaan voor het aanbieden van 

breedband binnen de totaalproposities van dienstenaanbieders die op het netwerk van CAI Harderwijk 

actief zijn.  

Zowel voor toepassing van een dedicated netwerk via CAI Harderwijk als voor het ontwikkelen van een 

gezamenlijke propositie met derden staat DEA bv open. Idealiter met partijen wiens producten of diensten 

aansluiten bij datgene wat zij levert. Dit heeft dan in eerste instantie voornamelijk betrekking op het Buren 

Camera Systeem.  

 

Verbreding van de propositie 

Bij het vinden van een gezamenlijke propositie is volgens het Almeerse bedrijf van belang met welk product 

of dienst er een verband wordt gelegd. Daarom moeten gaan we kijken naar "de belofte" aan de klant en 

naar de interne verrekenmodellen. Dat vraagt dus om productcombinaties die zowel technisch, als 

commercieel haalbaar moeten zijn en daarbij echt toegevoegde waarde moeten bieden voor de klant. In 

het geval van het Buren Camera Systeem in combinatie met PIN-over-IP, zou het thema heel goed 

‘veiligheid’ kunnen zijn. Daarmee wordt een compleet, doch modulair opgebouwd pakket aan diensten 

geboden, dat het gemak en de veiligheid in de winkel vergroot.  

In navolging van de suggesties van CAI Harderwijk wil DEA bv dan nadenken over een verdienmodel waarin 

de hardware gratis wordt ter beschikking worden gesteld en dus puur op de diensten wordt gefactureerd.   

Deze lijnen zullen verder moeten worden uitgewerkt, waarbij ook de response van de huidige providers van 

CAI Harderwijk nog moet worden meegenomen. 

 

Score op de knelpunten van PWC 

(A) Dienstenontwikkelaars ervaren complexiteits- en infrastructuur-problemen  

(B) Meer complexe en externe breedbanddiensten bij carriers geen prioriteit  

(C) Gebruikers lopen aan tegen onbekendheid en kosten  

(D) Algemeen knelpunt: Fundamentele stappen in het innovatieproces worden gehinderd 

 
Ad A: Zelfs een ervaren partij als DEA bv is nog niet heel ver met servitization (ontwikkeling van het leveren 

van producten naar het leveren van diensten). Over het algemeen lijken dergelijke partijen wel happy met 

internet maar desgevraagd toch geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van een infra-partij. 
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Ad B: dergelijke diensten zijn hier juist expliciet aan de orde. 

Ad C: Gebruikers hebben de minste notie van de mogelijkheden. Ontwikkeling is nog tamelijk aanbod-

gedreven. 

Ad D: beschikbare netwerkkwaliteit en openheid van dat netwerk onvoldoende gebruikt door 

dienstenontwikkelaars. 

 

Resultaten 

 Uitzicht op koppeling van verschillende diensten 

 Zicht op voordelen dedicated netwerk boven internet 

 Betrokken partijen en inzichten toepasbaar in zorg- en corporatiewereld 

 

 

8. Breedbanddiensten in onderwijs 
 
Samenvatting 

 Veel mogelijkheden voor nieuwe diensten 
 Technologie en hardware in belangrijke mate reeds beschikbaar 
 Concreet plan voor les op afstand 

Met de instelling voor middelbaar onderwijs CCNV heeft CAI Harderwijk enkele mogelijkheden verkend voor 

toepassingen op de Harderwijker scholen. De volgende ideeën zijn in een gezamenlijke workshop verkend: 

 Les op afstand vanuit CCNV voor klassieke talen aan een kleine groep regionale Gymnasia 

 Les op afstand vanuit  CCNV voor een hoogbegaafdenklas in een Harderwijker basisschool. (deze 

lessen vinden nu fysiek plaats maar dat wordt te duur en te belastend in tijdsbesteding) 

 Video conferencing tussen schoolleiders – en mogelijk ook de gemeente - die wekelijks met elkaar 

vergaderen 

 Virtuele schoolreizen en samenwerking met bijvoorbeeld het lab van TU Twente 

 

Afgesproken is om de gemeente de engageren voor een of andere wijze van deelname in mogelijke 

initiatieven. De afdeling onderwijs van Harderwijk ziet echter vooralsnog geen aanknopingspunten. Daarom 

wordt onderling afgesproken dat CAI Harderwijk en CCNV een concreet initiatief gaan starten.  

 

Les op afstand 

Doelstelling is om uiteindelijk een omvattend project te realiseren waarin onderwijs via directe 

videoverbinding op verschillende manieren wordt uitgewerkt. Het gaat om zowel “inkomend” als 

“uitgaand” verkeer: dus het verstrekken van onderwijs aan anderen vanuit CCNV, maar ook het ontvangen 

van onderwijsinput vanuit andere instellingen, zoals TU en andere universiteiten (Junior college). Inzet is dat 

het starten van een beperkt en haalbaar deelproject qua  technische uitwerking en aanschaf van apparatuur 

een basis legt voor volgende deelprojecten. Er wordt nu in eerste instantie gekozen voor  les op afstand 

vanuit CCNV aan de hoogbegaafdenklas van CBS Willem Alexander in Harderwijk. 

Partijen delen het inzicht dat  geen baanbrekende technologie nodig is. Alles bestaat al en er is zelfs al het 

een en ander aanwezig in de scholen. Stabiele verbindingen en dus netwerkkwaliteit zijn echter cruciaal 

voor het welslagen in de zin van continuïteit. Daarom wordt deze samenwerking door partijen als 

veelbelovend gekenschetst. 
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Model 

De inschatting is dat - uitgaande van de beschikbaarheid en bruikbaarheid van smart boards - de investering 

in apparatuur (camera’s en dergelijke) beperkt kan zijn. CCNV zal in principe deze kant van de techniek voor 

haar rekening nemen. CAI Harderwijk zorgt voor de noodzakelijke verbindingen - hetzij via internet, hetzij 

via een eigen pad - en zal het realiseren en onderhouden ervan in eerste instantie financieren.  

Voor de benodigde techniek wordt door CAI Harderwijk een begroting gemaakt. CCNV maakt een 

inhoudelijke opzet voor een lesprogramma/curriculum dat inzicht geeft de omvang van de inspanning.  
 

Uitwerking techniek en voorzieningen 
 2 x HD camera Logitech C920 : € 99,- per stuk 

 Beeldweergave : met (aanwezige) HDTV of smartboard 

 Software : Logitech Vid HD. Freeware voor HD videoconferentie (voldoet  

    voor testcase) 
 Werkzaamheden dataverbinding: 

o Basisschool: Implementatie ethernet over coax met bij CAI Harderwijk beschikbare 

apparatuur: +/- 18 uur. 

o CCNV: Configuratie dataverbinding naar koppelpunt door CCNV systeembeheer: +/- 6 

uur (?) 
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Score op de knelpunten van PWC 

(A) Dienstenontwikkelaars ervaren complexiteits- en infrastructuur-problemen  

(B) Meer complexe en externe breedbanddiensten bij carriers geen prioriteit  

(C) Gebruikers lopen aan tegen onbekendheid en kosten  

(D) Algemeen knelpunt: Fundamentele stappen in het innovatieproces worden gehinderd 

 

Ad A: Complexiteit wordt hier absoluut niet ervaren. 

Ad B: Netwerkkwaliteit is hier de kern van het gezamenlijk gevoelde nut. 

Ad C: Beschikbaarheid van managementtijd is hier grootste struikelblok, niet de onbekendheid of kosten. 

Ad D: Niet van toepassing. 

 

Resultaten 

 Helderheid over te gebruiken technologie  

 Eigen pad komt tegemoet aan wens van netwerkkwaliteit 

 Aanbod van CAI Harderwijk voor levering verbindingen 

 

 

9. Omroepdiensten 
 
Samenvatting 

 Zonder business case lokaal Tv-kanaal opgezet dat inmiddels dekkend draait 
 Met simpele techniek één van de weinige succesvolle KerkTV-initiatieven gerealiseerd  

 
Inleiding 
Sinds 2009/2010 hebben de inwoners van Harderwijk de beschikking over twee aantrekkelijke  lokale 

diensten. Een lokale televisiezender en kerk-televisie. 

Eind 2009 vond de eerste proefuitzending van KerkTV plaats. Inmiddels draait de dienst via een betaald 

abonnement alweer tweeëneenhalf jaar naar volle tevredenheid van alle deelnemers en gebruikers.  

De Stichting  Harderwijk TV begon op 30 oktober 2010 HK13TV. Op het digitale kanaal 13 van CAI 

Harderwijk worden  zeven dagen per week 24 uur lang lokale televisieprogramma’s uitgezonden, van en 

voor Harderwijkers en Hierdenaren. Hiermee wordt op not-for-profit-basis een platform geboden aan de 

inwoners van de betrokken gemeenten om in beeld en geluid het dagelijks leven met elkaar te delen.  

 
HK13TV 
Al in 2007 werd door de oprichters van de stichting Harderwijk TV gesproken over het concept van een 

lokaal kanaal, dat geen winst zou hoeven te maken en de kosten laag moest kunnen houden, door niet zelf 

programma’s te maken, geen eigen productieteams op de been te brengen en terughoudend te zijn in de 

aanschaf van dure apparatuur. HK13TV moest zo een ‘goed-gevoel-zender' worden,  waarin de inwoners 

van Harderwijk en Hierden de hoofdrol spelen. Vanaf het begin werd daarom bewust gekozen voor een 

samenwerking met vooral vrijwilligers, vaak lokaal talent dat al stappen in de televisiewereld zette. 
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Geen business case 

De ontwikkelingen die uiteindelijk tot HK13 leidden, kunnen als organisch worden gekenschetst.  Er 

ontstond  behoefte aan het aanbieden van lokale videocontent, als uitbouw van bestaande voorzieningen 

zoals radio en gedrukte media. Het realiseren van dergelijke  plannen bleek aanvankelijk echter moeilijk 

uitvoerbaar.  Een sluitende begroting ontbrak en een start leek daarmee onhaalbaar. De business case was 

namelijk gebaseerd op de meerwaarde die deze dienst verschillende mogelijke stakeholders zou kunnen 

bieden. Partijen zagen die meerwaarde echter niet en zouden die pas kunnen zien als de dienst gerealiseerd 

was. Ontwikkeling van lokale TV dreigde  daarmee in een vicieuze cirkel te belanden. 

Waardeontwikkeling door CAI Harderwijk 

CAI Harderwijk, die al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken was, heeft vanaf het begin oog gehad 

voor de ‘corporate’ waarde van doorgifte van een lokaal Tv-kanaal. Zo’n kanaal maakt de aanbieder van 

infrastructuur namelijk uniek ten opzichte van (mogelijke) concurrenten. Maar CAI Harderwijk constateerde 

- op zekere afstand van de plannenmakerij – dat dit goed doordachte initiatief niet van de grond zou komen 

zolang de meerwaarde niet ‘voelbaar’ werd en niet een partij het vliegwiel in werking zou zetten. 

Daarom werd besloten om de kabelinfrastructuur om niet open te stellen te stellen en een vaste 

cameraopstelling bij de jaarlijkse ijsbaan in het centrum van Harderwijk te financieren. Ondanks deze 

minimalistische opzet, werd vrijwel direct de commerciële waarde zichtbaar. Bezoekersaantallen van de 

ijsbaan stegen flink en de reeds aanwezige reclameborden rond de ijsbaan werden veel prominenter in 

beeld gebracht. Ook werden de reclameprojecties op de ijsvloer zodanig uitgevoerd, dat ze goed op TV te 

zien waren.  

Daardoor kwamen het jaar daarop middelen vrij  - zowel via sponsoring als nieuwe inkomsten van 

reclameblokjes - om een IJsbaan-journaal  te maken.  Met technische ondersteuning van CAI Harderwijk 

werd het journaal op eenvoudige wijze geschakeld met de ijsbaanbeelden.  Daarnaast werd  ook  een eerste 

proef gedaan met het vastleggen en uitzenden van de intocht van Sinterklaas. 

 

De noodzakelijke eerste stap 

Eind 2008 besloot CAI Harderwijk  tevens om  € 10.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 

allerhande apparatuur, nodig voor het faciliteren van  meer professionele uitzendingen. Het kabelbedrijf 

reserveerde uiteindelijk kanaal 13 voor de lokale zender. Binding tussen het nieuwe kanaal en CAI 

Harderwijk werd verder tot stand gebracht door het overhevelen van de content van het bestaande CAI-

journaal naar het nieuwe kanaal.  

Een ieder kan filmpjes die aan bepaalde criteria voldoen ter uitzending insturen. Inwoners, sportclubs, 

organisatoren van evenementen en bedrijven die zelf niet in staat zijn beelden te produceren, kunnen de 

vrijwilligers van de zender benaderen of inhuren voor het maken van materiaal. Er zijn inmiddels meer vaste 

cameraopstellingen bijgekomen en er worden uitzendingen van evenementen en raads- en 

commissievergaderingen verzorgd. 

Plaatselijke ondernemers adverteren op HK13TV. Deze inkomsten uit reclame zijn nodig voor de verplichte 

afdrachten aan het Commissariaat voor de Media, Buma/Stemra en aan andere instanties die vergoedingen 

vragen voor de uitzendingen. 

Daarmee staat er nu een onafhankelijke en uitstekend functionerende en veelbekeken zender. Deze vormt 

voor CAI Harderwijk een mooie aanvulling op het zenderpakket en daarmee een nog aantrekkelijker 

propositie vanuit het kabelbedrijf. De lokale zender betaalt weliswaar niet voor doorgifte, maar CAI 

Harderwijk krijgt wel zendtijd terug voor het CAI-journaal en reclamemogelijkheden. In die zin is er dus 
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sprake van bartering. Een en ander draagt bij tot een verdere optimalisering van het gebruik van de 

infrastructuur van CAI Harderwijk en daarmee aan de algehele verdiencapaciteit. 

 

KerkTV 

CAI Harderwijk heeft de Stichting Kerkradio in 2008 voorgesteld een kerk-tv-platform 

op IP-basis te starten, als aanvulling op kerkradio. Het jaar erop werden de eerste uitzendingen 

gerealiseerd.  

KerkTV is in eerste instantie bestemd voor kerkgangers die niet meer in staat zijn de wekelijkse diensten te 

bezoeken. Dankzij onopvallende camera’s in de kerken krijgt men nu letterlijk en figuurlijk weer zicht op de 

eigen vertrouwde gemeente. Als abonnee op de kerktelevisie ziet men  thuis via de TV de rechtstreekse 

uitzending van de  kerkdienst. Abonnees kunnen ook afstemmen op de diensten in de tien andere 

aangesloten kerkgebouwen en zelfs op eventuele rouwplechtigheden in de aula van de Elzenhof. Sommige 

kerken zenden ook andere activiteiten in de kerkzaal rechtstreeks uit, zoals huwelijken en concerten. 

 

Wel business case 

Niet iedereen kan zomaar naar KerkTV kijken. Uitgangspunt is dat gebruikers ‘om bijzondere redenen’ 

langere tijd de kerkdiensten niet persoonlijk bij kunnen wonen, door ziekte, handicap of ouderdom. Of men 

in aanmerking komt voor een abonnement op de kerktelevisie wordt - buiten CAI Harderwijk om - 

beoordeeld door de eigen kerkgemeente. 

Een abonnement op de Stichting Kerkradio en -Televisie Harderwijk kost € 7,25 per maand. Daarvan brengt 

CAI Harderwijk € 5,10 in rekening bij de Stichting Kerkradio en -Televisie Harderwijk, voor gebruik van 

netwerkcapaciteit en het televisieplatform van CAI Harderwijk .  Er zijn inmiddels 600 abonnees die jaarlijks 

in totaal € 36.720,- aan inkomsten genereren . De dienst maakt gebruik van het bestaande CAI-netwerk en 

het bestaande televisieplatform, met als gevolg dat er een extra kostendekking plaatsvindt van bestaande 

investeringen.  

In tegenstelling tot HK13TV is KerkTV gestart vanuit een meer regulier business model. Er was hier dan ook 

sprake van diverse investeringen zoals de aanleg van een nieuw netwerk naar de kerken, apparatuur in de 

kerken om digitale video op te bouwen, nodig om te kunnen starten. Daarnaast was er al sprake van een 

lopende vergoeding vanwege Kerkradio.  

Inmiddels is KerkTV voor alle abonnees in het verzorgingsgebied van CAI in Harderwijk en Hierden 

beschikbaar. Binnen de Stichting Kerkradio-Televisie Gemeente Harderwijk (SKTGH) is met toestemming van 

alle kerkenraden besloten bij toerbeurt op zondagochtend de tv beelden via HK13 aan alle inwoners van 

Harderwijk en Hierden ter beschikking te stellen. Via de lokale omroep HK13 is  namens de samenwerkende 

kerken op zondagmorgen  een directe uitzending te volgen vanuit één van de aangesloten kerken. Kijkers 

kunnen zo een kerkdienst live mee beleven.  
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Score op de knelpunten van PWC 

(A) Dienstenontwikkelaars ervaren complexiteits- en infrastructuur-problemen  

(B) Meer complexe en externe breedbanddiensten bij carriers geen prioriteit  

(C) Gebruikers lopen aan tegen onbekendheid en kosten  

(D) Algemeen knelpunt: Fundamentele stappen in het innovatieproces worden gehinderd 

 

Ad A: Business case voor lokale TV op voorhand niet te maken. 

Ad B: Netwerkbeheerder CAI Harderwijk juist zeer gespitst op eigen corporate belang in ontwikkeling van 

lokale omroepdiensten. 

Ad C: Ondernemers op voorhand niet warm te krijgen voor reclame-propositie.  

Ad D: Niet van toepassing 

 

Resultaten 

 Procesmatige aanpak en samenwerking bewijzen hier hun nut 

 Bewijsvoering voor business model achteraf blijkt succes 

 Twee televisiediensten met succes opgezet 
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Deel III Open netwerkmodel buiten Harderwijk, Platform en 

Conclusies en Aanbevelingen 
 

 

10.   Algemene toepasbaarheid van het Harderwijkmodel 
 
Samenvatting 

 CAI Harderwijk solide en swingend  

 Strategie omgezet in praktische aanpak 

 Openheid van netwerken elders niet om over naar huis te schrijven 

 PPS in financiering en aanleg van glas biedt kansen 

 Kip-ei-discussie doorbroken door infra-aanbieder? 

 

Nadere typering van CAI Harderwijk 
CAI Harderwijk is een solide en tegelijkertijd swingende club waarin de kleinschaligheid positief uitwerkt op 

een manier die politici wellicht bedoelen wanneer ze het over de ongewenste effecten van schaalvergroting 

in zorg of onderwijs hebben. Het team bestaat uit een kleine toegewijde groep mensen, die hun vak serieus 

nemen, literatuur bijhouden en dat wat ze dagelijks leren direct in de praktijk brengen. Daarbij voelen ze 

zich nooit te min om op een zeer praktische manier de handen uit de mouwen te steken.  

Het callcenter van CAI Harderwijk bestaat uit een vaste medewerker die de gehele ochtend telefonisch 

maar ook ‘live’ aan de balie in het CAI-gebouw benaderd kan worden. De rest van de organisatie is ook van 

vlees en bloed en volledig gericht op het behartigen van de belangen van de abonnees. Een en ander wordt 

gedekt en gecontroleerd door een bestuur dat koers houdt op lokale verankering, innovatie en durf. De 

leden van dit bestuur zijn op hun beurt ook steeds bereid om ervaring en visie in praktische ondersteuning 

van de crew om te zetten. Vervolgens heeft deze groep mensen een netwerkstrategie gekozen, die er 

daadwerkelijk toe heeft geleid dat diensten zoals kerktelevisie en een lokale zender tot bloei zijn gekomen, 

waar elders dergelijke in wezen simpele voorzieningen maar niet van de grond komen.  

 

Openheid elders 

De belangrijkste basis van de strategie lijkt gelegen in het gegeven dat CAI Harderwijk een semipublieke en 

not-for-profit infra-speler is. Op de tweede plaats heeft CAI Harderwijk een enorme klantenbasis, die een 

steady kasstroom oplevert. 

Daar waar de kabelnetwerken in private hand zijn overgegaan moet het aankoopbedrag worden 

terugverdiend. Dat betekent dat geen andere dienstenaanbieders worden toegelaten en dat voorlopig niet 

in glas geïnvesteerd gaat worden.  

Andere, kleinere kabelbedrijven zijn zich net als CAI Harderwijk voortdurend op hun netwerkstrategie aan 

het oriënteren. Cogas heeft een samenwerking met Ziggo opgetuigd, die daarmee de exclusieve leverancier 

van internet- en telefoniediensten is geworden. Daarmee blijft het netwerk voor concurrenten van Ziggo 

gesloten. Met de recente deelname in glasvezelaanbieder Cogas BV door CIF lijkt ook op het 

glasvezelnetwerk van Cogas de samenwerking met providers zich te beperken tot slechts enkele aanbieders. 

In gebieden waar bedrijven als Reggefiber en CIF de glasuitrol initiëren, beperkt de openheid van het 

netwerk zich. Een grote partij is in belangrijke mate sturend in de toegang tot het netwerk of enige huurder 

op het netwerk. In wezen ontstaan hier nieuwe monopolies op dit nieuwe, meest hoogwaardige netwerk. 
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Dat wordt politiek geaccepteerd omdat er ook nog koper ligt en het in principe iedere onderneming 

vrijstaat om ook een glasvezelnetwerk aan te leggen. Maar in de praktijk gebeurt dat natuurlijk niet. De 

vraagbundeling bij een enkele glasaanbieder is immers vaak al problematisch genoeg.  

 
Nieuwe kansen in glas: Samenwerking in concurrentie 

De technische ontwikkeling van het CAI Harderwijk-model naar een glasvezelnetwerk heeft - aanvankelijk 

onvoorzien en dus eigenlijk ook onbedoeld - een nadere strategische uitwerking gehad. CIF kondigde in de 

eerste helft van 2011 aan Harderwijk ook te willen verglazen. Dat ging gepaard met gesprekken met CAI 

Harderwijk, waarin werd besproken tegen welke condities de lokale aanbieder gebruik zou kunnen maken 

van het glas van CIF. Vanuit de perceptie dat CAI Harderwijk een service provider zou zijn, dachten 

sommigen ten onrechte zelfs dat het zou gaan om een overname door CIF van de CAI-infrastructuurrol. De 

gesprekken zijn in een uitstekende sfeer verlopen. De aanbieding van CIF aan CAI Harderwijk was scherp en 

daarom werd serieus en uitvoerig overwogen of deze aanleiding was voor CAI Harderwijk om zich te 

moeten beraden. Maar uiteindelijk koos men ervoor de reeds in 2007 ingezette strategie voort te zetten. 

Deze keuze had tot gevolg kunnen hebben dat zowel CIF als CAI Harderwijk glasvezel zouden aanleggen. 

Voor beide partijen had dat vanzelfsprekend niet de voorkeur omdat dat het netwerkgebruik aan beide 

kanten met gemiddeld 50% zou reduceren in vergelijking met één enkele aanbieder. Uiteindelijk werd de 

soep niet zo heet gegeten en besloten partijen samen één netwerk aan te leggen: samenwerking in 

concurrentie. CIF en CAI Harderwijk gaan ieder afzonderlijk één van de twee vezels van dit netwerk 

exploiteren. Daarmee is een voor Nederland unieke samenwerking gestart, waarin de netwerk-filosofie van 

CIF (die van die van CAI Harderwijk verschilt, zie de box hieronder) naast die van CAI Harderwijk wordt 

gezet. Deze ontwikkeling laat zien dat er kansen bestaan voor publiek-private samenwerking bij de aanleg 

van glasvezel, waarbij de zeggenschap over de infrastructuur mede in de publieke hand blijft. Dit kan 

drempelverlagend uitpakken voor dienstenaanbieders. 

 

Bijna dezelfde strategie? 

In een bepaald opzicht heeft CIF dezelfde strategie. Zelf zegt CIF daarover: “Het fonds richt zich op het investeren in en de aanleg 

van vaste telecominfrastructuren (zoals kabel- en glasvezelinfrastructuur), zendmasten voor mobiele communicatie en 

datacenters. Deze infrastructuren verhuurt CIF als onafhankelijke en neutrale marktspeler langdurig aan partijen die 

telecommunicatiediensten leveren aan consumenten, instellingen en bedrijven. CIF verhuurt deze infrastructuur tegen 

transparante en voorspelbare tarieven. Zo weten dienstenleveranciers ook op de lange termijn waar ze aan toe zijn. CIF is nieuw 

in haar benadering van de telecommunicatiemarkt door het structureel scheiden van infrastructuur en dienstenbedrijven. Hierbij 

stelt CIF de infrastructuur open voor zoveel mogelijk dienstenleveranciers om maximale keuzevrijheid voor eindgebruikers te 

creëren”. 

 

Dat lijkt dus hetzelfde als de eerdergenoemde open netwerk strategie van CAI Harderwijk, met dien verstande dat deze speler 

vanuit het verleden nog wel over een eigen dienstenaanbod op de doorgifte van TV beschikt. Niettemin zijn alle aanbieders 

welkom op het netwerk, ook wanneer dat verglaasd is, maar claimt Harderwijk daarvoor wel een veel lagere drempel, door de 

tarieven zodanig vast te stellen dat ook kleine lokale aanbieders in staat zijn om vernieuwende dienstenpakketten voor zorg, 

medische toepassingen, sport, kerk, onderwijs en ouderen op elke klantaansluiting beschikbaar te maken. CIF opteert in de 

praktijk alleen voor verhuur aan één of maximaal twee grote partij(en), zoals bijvoorbeeld KPN. CAI Harderwijk meent dat 

dienstenontwikkeling in de afgelopen jaren in Nederland onvoldoende van de grond komt omdat de barrières voor toetreding 

simpelweg te hoog zijn.  

 

De praktijk hiervan is zich bij het opstellen van dit rapport nog aan het uitkristalliseren. Maar de mede-

investering van CIF in glasvezel voor Harderwijk heeft niet geleid tot een meer gesloten netwerk. Sterker 

nog, CAI Harderwijk kan haar opennetwerkstrategie nu verder gaan uitrollen, daarin in wezen financieel 
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ondersteund door de bijdrage van CIF in de totale investering, die daarmee bijna werd gehalveerd.  

Het ontwikkelen van meer publiek-private samenwerkingen in de financiering en aanleg van glas ligt 

daarmee voor de hand. Meer algemeen gesteld wordt aanbevolen om introducties van FttH, waarbij ook 

altijd publieke partijen betrokken zijn, gepaard te laten gaan met een oriëntatie op het exploitatiemodel 

voor het netwerk. 
 
Kunnen die kleintjes wel wat beginnen? 

“Laat die grote marktpartijen maar hun gang gaan want de kleine lokale spelers zijn toch niet in staat daar een concurrerend 

aanbod tegenover te stellen.” Dat is het commentaar wat vaak vanuit de bestuurlijke hoek gehoord wordt, wanneer overwogen 

wordt om de macht te tarten. Dat tarten is echter heel wel mogelijk want concurrentie op de aanleg van infrastructuur gaat veel 

minder over schaalvoordeel dan bij diensten. Per huishouden moet immers toch de schop de grond in, dus een kleine kabelaar zal 

niet veel duurder uit zijn met zijn aanleg dan grote jongens als CIF en Reggefiber. De sterke positie van spelers als CAI Harderwijk 

zit hem in het feit dat ze non profit zijn. En dus geen rendement op de aanleg van hun ondergrondse investering behoeven te 

maken. Dat maakt ze goedkopere aanbieders van glasvezeltoegang. Tenminste, op de langere termijn, want partijen als KPN en 

CIF hebben meer financiële ruimte om de eerste jaren met de prijzen te stunten. Zo kunnen zij gezonde partijen uit de markt 

werken, om in een later stadium alsnog de beoogde rendementen te halen.  

Overigens maakt CAI Harderwijk als kleine lokale speler het voordeel voor de burger al jaren in de praktijk waar, iets wat zich 

onder andere uit in de enorm hoge aansluitdichtheid.  

  
Het doorbreken van de kip-ei-discussie met een onrendabele start 

Het al jaren slepende kip-ei-dilemma van innovatie in breedbanddiensten (Kenniswijk in Eindhoven had er al 

last van en er is nog weinig veranderd) maakt ons keer op keer duidelijk dat de business case van nieuwe 

diensten zich pas bewijst wanneer ergens een partij tijdelijk bereid is de onrendabele start voor haar 

rekening te nemen. De ‘killer application’ in maatschappelijke diensten bestaat nu eenmaal niet en de 

waardeketen laat zich op  voorhand slecht organiseren. We weten allemaal dat er een tijd aanbreekt waarin 

het niet bestaan van beeldzorg ondenkbaar is geworden. Maar tot die tijd moeten we ons realiseren dat de 

budgettering van (ouderen)zorg, onderwijs of leefbaarheid verhindert dat nieuwe verdienmodellen 

ontwikkeld worden door degenen die middenin het primaire proces zitten.  

Beheerders van infrastructuur hebben in feite maar één belang: optimale bezetting van hun netwerk. Dat 

maakt dat CAI Harderwijk de neiging heeft om steeds te investeren in mogelijk nieuwe gebruikers, ook 

zonder direct verdienmodel. De subpilot van de omroepdiensten toont aan dat deze aanpak goed kan 

werken. En ook in de Wi-Fi-case is gebleken dat investeren leidt tot begrip en daarmee nieuwe inzichten, 

die op hun beurt weer uitzicht geven in nieuwe mogelijke verdienmodellen via Wi-Fi als infrastructuur. Nu 

bij corporaties de onrendabele top uit de mode (en mogelijkheden!) begint te raken, wort hier gepleit voor 

meer experimenteerdrift aan de infrakant. 

 

Conclusies 

 Glasvezel uitrol doet nieuwe monopolies ontstaan 

 PPS in glas toepasbaar in andere gebieden 

 Glasuitrol in Harderwijk aangrijpen om het netwerkmodel van CAI Harderwijk verder aan te 

scherpen  

 FttH ontwikkelingen in Gelderland aangrijpen om open netwerkmodel te implementeren 

 Samenwerking in concurrentie behoort bij netwerkexploitatie tot de mogelijkheden 
 Experimenteren met onrendabele start loont  
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11.    Dienstenontwikkeling via Platformontwikkeling 

 

Samenvatting 

 Dienstenontwikkeling is samenwerking tussen mensen 

 Dienstenontwikkeling vraagt een ketenaanpak 

 Vraag is of de netwerkbeheerder daarin meer expliciet de lead zou kunnen nemen 

Human networks 
Innovatie in breedband wordt meestal opgehangen aan de aanwezigheid van de juiste technische 

infrastructuur. Als er maar glas ligt, dan komen de vernieuwingen als het ware vanzelf tot stand, zo wordt 

wel eens gedacht. Maar minstens zo belangrijk voor het welslagen van allerhande programma’s is het 

ontwikkelen van de menselijke infrastructuur waarbinnen ontwikkelingen bedacht, aangezwengeld en 

uitgewerkt kunnen worden. CAI Harderwijk heeft deze pilot daarom aangegrepen om nader te analyseren 

of daarvoor een meer permanente samenwerkingsinfrastructuur kan worden opgezet.  

 

Platform 

Zo’n ‘platform breedbanddiensten’ heeft de volgende doelen: 

 

 Verduurzaming van deze pilot, zodanig dat de gestarte initiatieven daadwerkelijk kunnen worden 

voortgezet.  

 Betrekken van potentiele afnemers en leveranciers bij de ontwikkeling van maatschappelijke 

diensten en zodoende het betrekken en organiseren van de gehele keten. 

 Verwerven van breed gedragen steun voor de ontwikkeling van breedbanddiensten door CAI 

Harderwijk en haar huidige en toekomstige samenwerkingspartners bij stakeholders zoals openbaar 

bestuur, verzekeraars, providers, etc. 

 Vanuit CAI Harderwijk is de inzet binding van het huidige abonneebestand en nieuwe 

klantengroepen aan de Harderwijker propositie van ‘infrastructure as a public service’. Een en ander 

vanuit de gedachte dat de optimalisering van het netwerkgebruik leidt tot aan de abonnee door te 

geven kostenreductie. 

 

De taak van het platform is dus co-development van breedbanddiensten in samenspraak met 

(vertegenwoordigers van) bewoners en met andere stakeholders op het gebied van het toekomstig 

dienstenaanbod. Topics zijn onder meer vraag- en aanbodontwikkeling, het in beeld krijgen en stimuleren 

van waardeketens en de mogelijke ontwikkeling van een business model waarin participatie gestalte krijgt 

(bijvoorbeeld coöperatie). 

 

Op basis van de workshops, onderhandelingen en gesprekken die in het kader van de pilot zijn gevoerd, 

concluderen we het volgende: 

 

Conclusies 

 Desgevraagd wordt de noodzaak van meer permanente samenwerking onderschreven 

 Potentiele eindgebruikers van diensten nemen veelal een afwachtende houding aan in 

dienstenontwikkeling 
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 Commerciële marktpartijen hebben minder notie van het organiseren van de keten dan je zou 

denken. Zij concentreren zich op enkele voor hen interessante volumediensten 

 De gemeente is niet toeschietelijk om een rol in dienstenontwikkeling te nemen 

 CAI Harderwijk heeft een gemakkelijke entree en komt niet bedreigend over 

 De semi publieke not-for-profit infrastructuuraanbieder zou wel eens de beste papieren kunnen 

hebben om het in hoofdstuk 10 genoemde kip-ei-dilemma te doorbreken 

 Een platform breedbanddiensten vraagt om eenduidige aansturing vanuit een focus. Die focus zou 

heel goed de optimale inzet van de beschikbare infrastructuur kunnen zijn 

 

Er is een verzoek uitgegaan naar het College van B&W van Harderwijk voor overleg over de betrokkenheid 

van de gemeente onderwijsinitiatief, Wi-Fi en Onderlinge winkelbeveiliging, alsmede platformontwikkeling 

ten behoeve van de overkoepeling van alle losse initiatieven. Hierop wordt nog niet echt voortvarend 

gereageerd. CAI Harderwijk staat op het punt om te besluiten of zij wel of niet zelf het initiatief moet 

nemen tot formalisering van de rol die zij kan vervullen. Een mogelijke overweging in het kader van deze 

pilot is of dat zo georganiseerd kan worden, dat CAI Harderwijk daarmee bij kan dragen aan bovenlokale 

ontwikkelingen in zowel dienstenontwikkeling als in export van haar netwerkmodel. 

 

 

12.    Conclusies en Aanbevelingen 

 

Conclusies 

 Uit de successen en stagnaties in de hierboven beschreven subpilots wordt de conclusie getrokken 

dat ook in de praktijk van de ontwikkeling van nieuwe breedbanddiensten de gehele keten (van 

eindgebruikers tot en met netwerkleveranciers) betrokken moet worden. 

 Een open netwerk blijkt in deze pilot een kritische succesfactor voor dienstenontwikkeling te zijn.  

o Alle subpilots geven een indicatie dat er verband bestaat tussen de mate van openheid en 

het gemak waarmee (kleinschalige) initiatieven kunnen worden gestart. 

 De subpilot Smart Grids en glasvezel heeft Liander een snel en scherp aanbod 

opgeleverd. 

 De subpilot Wi-Fi laat zien dat de bereidheid tot openstelling voor kleinschalige 

initiatieven uiteindelijk tot nieuwe uitrolmogelijkheden leidt, maar ook zicht geeft op 

nieuwe proposities voor andersoortige prospects zoals 4G-operators. 

 In de  subpilot Onderlinge winkelbeveiliging leidt de wens van de infrastructuur-

aanbieder om haar netwerk in te zetten, tot nieuwe perspectieven op 

betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van de aangeboden dienst. Het leidt ook tot 

oriëntatie op de bundeling van diensten van verschillende providers. 

 Bij Breedbanddiensten in het onderwijs blijkt netwerkkwaliteit een belangrijke factor 

te zijn. Laagdrempelige beschikbaarheid van exclusieve verbindingen is dan een pre.  

 De ontwikkeling van Omroepdiensten in Harderwijk heeft laten zien dat snelle en 

onvoorwaardelijke openstelling van het netwerk heeft bijgedragen aan het 

uiteindelijk tot stand komen van business cases.  
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o Een werkelijk open netwerk biedt op de diverse lagen van dat netwerk een open markt voor 

alle providers die daarvan gebruik willen maken.  

o Scheiding tussen infrastructuur en diensten vormt een goede basis om diensten van nieuwe 

aanbieders tot stand te laten komen. 

o Een (semi)publieke infrastructuurbeheerder vormt een goede waarborg voor de scheiding 

tussen infrastructuur en diensten. 

 Succesvolle dienstenontwikkeling vraagt om een partij die de procesrol op zich neemt en de keten 

organiseert. 

o De procesrol is op het lijf geschreven van de exploitant met een open netwerkstrategie, 

omdat deze slechts belang heeft bij zoveel mogelijk gebruik van het netwerk. 

o Een netwerkexploitant gaat zich alleen volledig op die procesrol richten bij scheiding van 

infrastructuur en diensten. 

o Het koppelen van diensten van  verschillende aanbieders tot een totaalpakket kan helpen bij 

het tot stand brengen van relevante proposities voor de eindgebruiker. 

 

Aanbevelingen 

De procesmatige aanpak voor dienstenontwikkeling en de menselijke component van samenwerking - 

ontbrekend in de opsomming van kritische succesfactoren van het PWC-rapport ‘De draad opgepakt’ - dient 

betrokken te worden in de beleidsontwikkeling van provincie en gemeente. Dit vraagt om een partij die de 

procesrol op zich neemt en de keten organiseert. Deze procesrol is op het lijf geschreven van exploitanten 

met een open netwerkstrategie, omdat zij slechts belang hebben bij optimale bezetting van het netwerk.  

 Aanbevolen wordt om CAI Harderwijk te ondersteunen in de opzet van een meer permanent 

samenwerkingsplatform voor dienstenontwikkeling. 

o Stuur dit platform mede aan op de mogelijke regionale en provinciale uitstraling van 

projecten en inzichten. 

o Betrek dit platform bij het vlottrekken van concrete cases binnen Gelderland. 

o Geef dit platform ook een taak in de kennisbundeling en -deling, in samenwerking met Oost 

NV. 

 

De aanleg van breedband via glasvezel kent her en der opstartproblemen. Marktpartijen streven zodanige 

exclusiviteit na, dat de facto nieuwe monopolies ontstaan, terwijl tegelijkertijd mogelijk een beroep wordt 

gedaan op ondersteuning vanuit publieke middelen.  

 Aanbevolen wordt om eventuele publieke steun bij de uitrol van glasvezel gepaard te laten gaan met 

het voorwaardelijk maken van een meer open netwerk dan thans op vele plaatsen in de praktijk als 

afdoende wordt beschouwd.  

 

Overijssel heeft inmiddels gekozen voor de  insteek van directe ondersteuning van een provincie dekkend 

glasvezelnetwerk. Het ligt voor de hand om deze ontwikkeling vanuit Gelderland nauwlettend te volgen. De 

beschikbare middelen zijn in Gelderland echter beperkter, zodat de aanpak niet zomaar gekopieerd kan 

worden. 

 Aanbevolen wordt om het accent te leggen op het stimuleren van publiek private samenwerking bij 

de uitrol van nieuwe breedband infrastructuur . 
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Legio commerciële en maatschappelijke partijen zijn betrokken bij allerhande initiatieven en pilots voor 

maatschappelijke dienstenontwikkeling. Technologie is in ruime mate beschikbaar. Voor de onrendabele 

start bij onvolkomen business cases lijken voldoende potentiele stakeholders aanwezig. En tenslotte speelt 

Oost NV voor Gelderland een uitstekende rol op de kennisuitwisseling tussen allerlei initiatieven en 

ontwikkelingen. 

 Aanbevolen wordt op basis van de ervaringen uit deze pilot, om geen accent te leggen op het van 

overheidswege financieren van pilots voor maatschappelijke dienstenontwikkeling. 

 De in dit rapport beschreven subpilots zijn ‘work in progress’. Het is de bedoeling om deze trajecten 

voort te zetten nadat met deze rapportage een einde aan de provinciale pilot is gekomen. 

Aanbevolen wordt om als Provincie een vinger aan de pols te blijven houden bij het 

doorontwikkelen van de subpilots, teneinde nieuwe resultaten en inzichten bij te laten dragen aan 

de verdere beleidsontwikkeling. 
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