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Motivatie:  
 
Beantwoording door het college van onze vragen over de gevolgen van de mogelijke openstelling van 
vaste netwerken voor breedbandinitiatieven in Drenthe vraagt om verdere verheldering. Het huidig 
marktbeleid (waarin alleen de netwerken van KPN zijn gereguleerd) loopt eind 2018 af. Openstelling 
van meerdere netwerken dan alleen van KPN kan de markt van breedband/snel internet -en dus van de 
Drentse initiatieven- op korte termijn veranderen.  
 
D66 meent, dat openstelling van meerdere netwerken dan alleen van KPN kan leiden tot een nieuwe 
situatie op de markt van breedband/snel internet. Wij hebben GS specifiek gevraagd naar de 
consequenties in de “grijze” gebieden, die in de diverse initiatieven worden meegenomen en veelal als 
‘krenten in de pap’ worden gezien, waardoor de business case positief uitpakt. De nadruk in de 
beantwoording (en de verwijzing naar de Europese Commissie en aanbod netwerkeigenaar) lijkt vooral 
te liggen op de mogelijkheid dat het voorgenomen besluit niet doorgaat.  
 
Visie van de fractie:  

 
Volgens D66 is het van belang de risico’s voor de provincie en de inwoners te kennen in business cases 
waarin ook “grijze” gebieden worden meegenomen.  
 
Vraag voor de andere fracties:  
 
Deelt u onze visie? 
 
Vragen aan het college: 
 

1. Op grond waarvan schat u de effecten van openstelling als gering? 
2. Heeft u de resultaten van regulering in de afgelopen jaren mee laten wegen in uw 

beantwoording? Zo nee, waarom niet? 
3. U geeft aan dat openstelling geen invloed zal hebben op de doelstelling 2019. Wat beweegt u 

tot deze (stellige) conclusie? 
4. Is de impact van de mogelijke openstelling van vaste netwerken voor de respectievelijke 

businesscases doorgerekend, ook i.v.m het toekennen van leningen (“worstcase” en “What if”)? 
Zo ja, wat waren de uitkomsten, zo nee, waarom (nog) niet? 

5. In (een aantal) business cases worden ook ‘grijze’ gebieden meegenomen, waardoor een 
business case (met witte en grijze gebieden) positief te krijgen is. Zal in geen enkel Drents 
initiatief, waarbij de provincie is betrokken, sprake zijn van negatieve gevolgen bij doorgang van 
het voorgenomen besluit? Zo er gevolgen zijn, hoe luiden deze? 
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Geachte heer Van Dalen,

ln uw brief van 28 februari 2018 stelt u een aantal vragen over de gevolgen van open-
stelling van vaste netwerken voor breedbandinitiatieven. Aanleiding voor uw vragen
was een bericht in het Algemeen Dagblad van 27 februari 2018 over de voorgenomen
openbaarmaking door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van een nieuw con-
ceptbesluit vaste netwerken. Het huidige marktbeleid is tot eind 2018 geldig. Daarin
zijn alleen de netwerken van KPN gereguleerd. Bij regulering moet de eigenaar het
netwerk voor concurrenten openstellen, zodat deze gelijkwaardige diensten kunnen
aanbieden, net zoals de netwerkeigenaar. Ook aanbieders zonder eigen vast netwerk
kunnen dan gebruik maken van de netwerken van KPN en VodafoneZiggo, die daar-
voor redelijke en gelijke tarieven moeten vragen. Volgens u zal de openstelling van
meerdere netwerken dan alleen van KPN leiden tot een nieuwe situatie op de markt
van breedband/snel internet. ln zogenaamde'grijze gebieden'waar Drentse breed-
bandinitiatieven actief zijn, kan dit volgens u gevolgen hebben voor hun 'business
cases': grijze adressen kunnen aanzienlijk minder lucratief worden.

Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Wat zijn de consequenties van een wijziging in het besluit vaste netwerken van ACM,
zoals onder meer boven omschreven, voor de respectievelijke bizzcases van Drentse
initiatieven, in het bijzonder de initiatieven, die "grijze adressen" meenemen?



Antwoord 1

Wij merken op dat de voorgenomen openbaarmaking door de ACM een
conceptbesluit betreft, die na consultatie van belanghebbenden (waaronder in
Nederland actieve kabelbedrijven) aan de Europese Commissie zalworden
voorgelegd. Pas na het besluit van de Europese Commissie kan een in-
schatting worden gemaakt van eventuele gevolgen voor de realisatie van snel
internet in witte gebieden in Drenthe. Voordat andere aanbieders toegang
kunnen krijgen tot het netwerk moet de netwerkeigenaar alles nog technisch
mogelijk maken en een aanbod doen. Een mogelijk effect van het voor-
gestelde besluit zou kunnen zijn dat in grijze gebieden breedbandinitiatieven
meer concurrentie ondervinden. lmmers alternatieve aanbieders kunnen een
ander aanbod doen, waardoor er meer keuze ontstaat voor bewoners. Echter
het effect van de openstelling van vaste netwerken (kabel) kan ook zeer be-
perkt zijn, omdat grote telecompartijen al hebben gei'nvesteerd in de toegang
tot het kopernetwerk. Keine aanbieders hebben mogelijk niet voldoende (mar-
keting)budget om veel klanten te trekken en hiermee op het kabelnetwerk een
serieuze concurrent te worden voor breedbandinitiatieven.Wijvolgen uiteraard
deze ontwikkelingen en de mogelijke consequenties voor de huidige breed-
bandinitiatieven.

Vraag2
Welke gevolgen verwacht GS hiervan voor de ambitie, om Drenthe in 2019 van snel
internet voorzien te hebben? En, zo er gevolgen verwacht worden, wat kan de provin-
cie (laten) doen om de planning te halen?

Antwoord 2

Voor de ambitie van de provincie om in zogenaamde witte gebieden in 2019
snel internet beschikbaar te hebben voor iedereen die dat wenst, heeft een
wijziging van het besluit vaste netwerken geen gevolgen.

Vraaq 3
Kan de beschreven wijziging ook versnellend werken? Zo ja, in welke zin; zo nee,
waarom?

Antwoord 3
Of de voorgesfelde wijziging versnellend kan werken, kunnen wij op dit
mome nt niet beoordelen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

km/coll
f """rffií
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breedbandinitiatieven 

 
Zuidwolde, 28 februari 2018 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

Deze week is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) -die toezichthouder is op vaste netwerken, 
zoals het kabelnetwerk van VodafoneZiggo- bekend gemaakt dit jaar het nieuwe conceptbesluit vaste 
netwerken openbaar te maken. (Bron: Algemeen Dagblad 27 februari 2018). Het huidige marktbeleid is tot 
eind 2018 geldig. Daarin zijn nu alleen de netwerken van KPN gereguleerd. Bij regulering moet de eigenaar 
het netwerk voor concurrenten openstellen, zodat deze gelijkwaardige diensten kunnen aanbieden, net zoals 
de netwerkeigenaar. Ook aanbieders zonder eigen vast netwerk kunnen dan gebruik maken van de 
netwerken van KPN en VodafoneZiggo, die daarvoor redelijke en gelijke tarieven moeten vragen. 

 
Volgens D66 zal de openstelling van meerdere netwerken dan alleen van KPN leiden tot een nieuwe 
situatie op de markt van breedband/snel internet. In zogenaamde ‘grijze gebieden’ waar Drentse 
breedbandinitiatieven actief zijn, kan dit gevolgen hebben voor hun ‘business cases’ : grijze adressen 
kunnen aanzienlijk minder lucratief worden. 

 
D66 heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen: 

 
1. Wat zijn de consequenties van een wijziging in het besluit vaste netwerken van ACM, zoals 

onder meer boven omschreven, voor de respectievelijke bizzcases van Drentse initiatieven, in 
het bijzonder de initiatieven, die “grijze adressen” meenemen? 

2. Welke gevolgen verwacht GS hiervan voor de ambitie, om Drenthe in 2019 van snel internet 
voorzien te hebben? En, zo er gevolgen verwacht worden, wat kan de provincie (laten) doen om 
de planning te halen? 

3. Kan de beschreven wijziging ook versnellend werken? Zo ja, in welke zin; zo nee, waarom? 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van D66, 

Jurr van Dalen 




