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Datum:  23 juni 2016 
 
Onderwerp:  Reactie NLkabel op ‘Investeringsagenda, onderdeel breedband 
 
 
Geachte leden van de Provinciale Staten van Drenthe, 
 
Graag wil ik namens NLkabel, de vereniging van kabelbedrijven, reageren op het de 
Investeringsagenda, onderdeel breedband, waarover 29 juni door u wordt gesproken. In 
die agenda worden verschillende aanpassingen voorgesteld, waaronder een verbreding van 
de mogelijkheid een lening aan te vragen bij de provincie. Die mogelijkheid was er alleen 
in witte gebieden, maar geldt straks voor witte én grijze gebieden.  
 
Grijze gebieden beschikken over toekomstvast breedband 
Zoals u weet heeft Ziggo in een groot deel van uw provincie haar breedband kabelnetwerk 
liggen. In de kernen en direct daarbuiten beschikt nagenoeg ieder huishouden over een 
kabelaansluiting. Dit zijn de zogenaamde grijze gebieden. Kabelnetwerken bestaan 
overigens voor 97% uit glasvezel. Alleen op de laatste meters ligt de groene kabel, die u 
ook in uw meterkast ziet. 
 
De bandbreedte van het kabelnetwerk in Drenthe bedraagt nu al 300 Mbit per seconde en 
dat zal de komende jaren blijven toenemen. Om die reden wordt kabel door de Europese 
Commissie (EC) ook gekwalificeerd als “toekomstvast”: het biedt nu en in de toekomst 
meer dan voldoende capaciteit om aan de vraag te voldoen, ook als het om bijvoorbeeld 
zorg- of zakelijke toepassingen gaat. Kabel is volgens de EC net zo toekomstvast als 
volledig verglaasde netwerken (ook wel Fiber-to-the-Home, of FttH). De grijze gebieden 
van Drenthe zijn met het netwerk van Ziggo dus uitstekend voorbereid op de toekomst.  
 
Uitdaging in buitengebied 
Dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. In het buitengebied is een deel van de 
percelen niet voorzien van een toekomstvast netwerk, maar aangewezen op de 
traditionele telefoonlijn. Dit is het zogenaamde witte gebied. 
 
NLkabel begrijpt maar al te goed de maatschappelijke relevantie van dit gegeven. 
Belangrijk is wel dat we hier te maken hebben met dure aansluitingen; zelfs in de periode 
dat de overheid nog eigenaar was van de voorgangers van Ziggo, werden deze percelen 
als te duur om aan te sluiten beschouwd. Omdat markpartijen er niet in slagen de witte 
gebieden van toekomstvast breedband te voorzien is het logisch dat de overheid daar een 
rol speelt. NLkabel heeft dan ook geen enkel probleem met uw beleid ten aanzien van 
witte gebieden. 
 
Financiering grijs gebied risicovol voor provincie 
In uw provincie wordt nu echter voorgesteld de focus te verbreden. Naast leningen in wit 
gebied zouden ook leningen in grijs gebied moeten kunnen worden verstrekt. 
 
 
 
 



De kans is levensgroot dat de provincie (een deel van) haar investeringen in grijs gebied 
nooit terugziet. Het is zeer de vraag of het gaat lukken om in grijze gebieden voldoende 
deelname te halen en houden. Dat is niet vreemd in een sterk concurrerende 
telecommarkt; als gezegd zijn de grijze gebieden al voorzien van toekomstvast breedband. 
 
Een gemeente als Heeze-Leende – waar een door de gemeente gefinancierd 
glasvezelnetwerk is aangelegd in grijs gebied - ondervindt de gevolgen van die 
concurrentie nu aan den lijve. De deelname valt daar tegen met als gevolg dat niet aan 
alle financiële verplichtingen kan worden voldaan. Vorige week werd bekend dat er 
opnieuw miljoenen euro’s overheidsgeld nodig zijn om het netwerk draaiend te houden: 
http://www.ed.nl/regio/cranendonck-e-o/heeze-leende/miljoenenlening-van-heeze-
leende-moet-glasvezelbedrijf-redden-1.6115416.  
 
Voor een uitgebreid overzicht van gemeentelijke ervaringen met breedbandinvesteringen 
verwijs ik u naar de website van NLkabel: http://nlkabel.nl/gemeenten-en-breedband-een-
wankel-huwelijk/. 
 
Financiering grijs gebied niet nodig voor succes in wit gebied 
De provincie zou alsnog kunnen overwegen te focussen op aanleg van breedband in de 
witte gebieden. Diverse projecten in Brabant (bijv. Boxtel) en Overijssel (bijv. Lonneker) 
laten zien dat ontsluiten van enkel het buitengebied mogelijk is. Dat is ook in lijn met 
advies van de Rabobank, zie: http://nlkabel.nl/aanleg-breedband-buitengebieden-
enthousiasme-is-niet-genoeg-voor-succes/ 
 
De financiële risico’s zijn bij een focus op wit gebied veel lager. Het totale 
investeringsbedrag is kleiner omdat er minder aansluitingen nodig zijn. En omdat 
bewoners geen alternatief hebben is de deelname groter, ook op de lange termijn. 
 
Relevant is daarnaast dat Europese staatssteunregels veel ruimere mogelijkheden bieden 
om breedbandaanleg in gebieden die nog niet zijn voorzien te subsidiëren. 
 
Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan ben ik uiteraard altijd bereid 
tot een nadere toelichting. Dat kan telefonisch, via e-mail of tijdens een gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mathieu Andriessen 
algemeen directeur NLkabel 
 
06-30176541 
mandriessen@nlkabel.nl 




