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Motivatie voor agendering: In de brief wordt aangegeven dat de Provincie een proactieve 

houding aanneemt om een digitale kloof binnen Drenthe te 
voorkomen.Het college heeft eerder aangegeven deze zomer met 
een notitie te komen. 
Inmiddels heeft GS een onderzoek laten uitvoeren waardoor nu zicht 
is op de omvang en kosten van het realiseren van snel internet (NGA) 
naar de zogenaamde witte locaties. Een belangrijke basis voor de 
verdere aanpak. 
 
Wij worden met grote regelmaat benaderd door  
gemeenteraadsfracties en burgers met de vraag hoe het er mee staat 
en wat de aanpak zal zijn. En of er mogelijkheden zijn een pilot te 
draaien in hun gemeente. Op dit moment is de aanpak en planning 
voor ons niet duidelijk. 
 

Visie van de fractie De VVD is blij met de proactieve houding van de provincie. En heeft 
met interesse kennis genomen van het onderzoeksrapport. 
Wij willen graag een voortvarende aanpak op dit dossier. 

Vragen aan de overige 
fracties: 

- 

Vragen aan het college van 
GS: 

1. Kunt u aangeven wat de aanpak voor dit traject zal zijn en wanneer 
u wat aan de Provinciale Staten stuurt? 
 
NB U kondigt een groot aantal zaken aan in de brief, maar nergens 
staat een concrete datum bij. Kunt u aangeven wanneeren in welke 
vormwe de volgende zaken kunnen verwachten: 

- Financieringsvorm-onderzoek 
“Samen met de gemeenten zullen wij de verschillende (opties 
nader onderzoeken”.  

- Antwoord op verdiepingsvragen motie 
“In het vervolgonderzoek worden ook de verdiepingsvragen 
uit de motie meegenomen” 

- Realisatie kennisknooppunt 
“(…) nemen wij het initiatief om op korte termijn een 
kennisknooppunt te faciliteren (…)” 

- Drentse Digitale Agenda 
“Verder kunnen wij u informeren dat onze inzet op breedband 
onderdeel uitmaakt van een bredere ambitie in het kader van 
een nog te ontwikkelen Drentse Digitale Agenda”. 

 
2. Is het draaien van pilots in enkele gemeenten onderdeel van uw 
aanpak (zo ja: waar, wanneer)? Zo nee, waarom niet? 
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Geachte voorzitter/leden,

Wijwillen u graag meenemen in onze ambities op het gebied van toekomstvaste digi-
tale ontsluiting van Drenthe. Met uw motie M 2013-06 zien wijons gesterkt in onze
inzet om breedband in Drenthe breed toegankelijk te maken. Zoals wij hebben aange-
geven in uw vergadering van 17 apriljl. werken wij aan een notitie over breedband en

een aanpak voor Drenthe. Een uitwerking daarvan vindt u in deze brief. Ook nemen
wij in deze notitie de uitwerking van de motie breedband M 2013-06 mee.

Wat is het belang van breedband?
ln onze huidige informatie- en netwerksamenleving worden samenleving en economie
steeds afhankelijker van een hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastruc-
tuur. De behoefte aan datacapaciteit neemt toe - zowel via een vaste verbinding, als
via een draadloze verbinding - door de enorme toename in het gebruik van tablets en

smartphones.

Wij signaleren deze groeiende behoefte aan datacapaciteit in ontwikkelingen in de
zorg, ondenruijs, MKB, cottage industries, energie, recreatie en toerisme, landbouw
etc. Een breedbandnetwerk maakt (digitale) diensten mogelijk waarmee onder andere
leefbaarheid, bedrijvigheid, mobiliteit, veiligheid en sociaal-maatschappelijke cohesie
versterkt kunnen worden. Breedband vormt daarmee een motor voor de (kennis)-

economie en maatschappelijke ontwikkelingen. Onderzoeken wijzen uit dat het inter-

net uitgroeit tot een basisvoorziening. Digitale vaardigheden worden hierdoor net zo

belangrijk als het kunnen lezen en schrijven.
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De beschikbaarheid van een breedbandnetwerk is steeds meer een vereiste om te

kunnen voldoen aan de vraag van de huidige en toekomstige maatschappij: een op de

toekomst voorbereid digitaal vestigingsklimaat voor zowel burgers als bedrijven.

Breedband vormt hierbij geen doel op zich, maar een middel. ICT kan zowel proces-

sen als diensten en producten doelmatiger, goedkoper, transparanter en efficiënter

maken.

Niet alle delen van Drenthe groeien vanzelfsprekend mee in deze digitale ontwikke-

ling. Vooral huishoudens en bedrijven in de dunner bevolkte gebieden blijven versto-

ken van een toekomstbestendig breedbandnetwerk. We hebben hier te maken met

een onderscheid tussen voor de markt rendabele en onrendabele gebieden. Om een

digitale kloof binnen onze provincie te voorkomen is een proactieve houding gewenst.

Wat doen wij?
Samen met de Drentse gemeenten en TNO is er op 6 februari 2013 tijdens een speci-

aalVDG-overleg gesproken over kansen voor breedband. Gemeenten hebben aan-

gegeven behoefte te hebben aan gebundelde kennis en inzicht in de mogelijkheden

van breedband en digitale diensten als middel voor concurrentiekracht en leefbaar-

heid. Om te voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt hebben wij toegezegd

om samen met gemeenten te onderzoeken wat wij hier als provincie in kunnen bete-

kenen.

Zo hebben wij een kort extern kwantitatief en kwalitatief onderzoek laten uitvoeren

naar Next Generation Access (NGA)-netwerken in Drenthe. Ter verduidelijking, er kan

onderscheid gemaakt worden tussen basisbreedband (onder andere koper/xDSl) en

hoogwaardige breedbandinfrastructuren. Deze laatste zijn Next Generation Access

Networks (NGA) en bestaan volledig of deels- zoals kabel (HFC) uit glasvezel, waar-

door er meer bandbreedte wordt aangeboden. Andere technologische netwerken via

mobiel, straalverbindingen en satelliet zijn geen NGA's, maar hebben wel een glas-

vezelinfrastructuur als ruggengraat nodig. Natuurlijk is breedband meer dan band-

breedte alleen, het gaat ook om dekking, openheid en kwaliteit.

ln het onderzoek, dat is uitgevoerd door Dialogic, is de huidige breedbandinfrastruc-

tuur (zowel voor huishoudens als voor bedrijven) geinventariseerd; zijn de zwarte,

grijze en witte NGA-gebieden van Drenthe inzichtelijk gemaakt en is er een financiële

analyse gemaakt. Het kwalitatieve deel van het onderzoek gaat in op het inzichtelijk

maken van wensen en behoeften van gemeenten (voor huishoudens en bedrijven) en

van lopende breedbandinitiatieven in Drenthe.

Uitkomsten van het NGA onderzoek
ln deze brief willen wij graag de uitkomsten van het onderzoek met u delen. Het gehe-

le rapport vindt u overigens in de bijlage.

Mede vanuit Europese richtlijnen wordt er onderscheid gemaakt tussen zwarle, grijze

en witte NGA gebieden, deze differentiatie zegt iets over de mate waarin overheids-

steun geoorloofd is:

- ln zwart NGA-gebied zijn er op dit moment meer dan 1 NGA-netwerken aanwe-

zig, of zijn er binnen 3 jaar meerdere NGA-netwerken aanwezig. De markt vervult

hier haar rol en overheidssteun is hierbij niet geoorloofd.

- ln grijs NGA-gebied is er de komende 3 jaar 1 NGA-netwerk aanwezig van 1

exploitant, of staat er '1 NGA-netwerk van 1 exploitant gepland om uitgerold te

worden.
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Overheidssteun is hierbij uitsluitend geoorloofd indien aangetoond kan worden

dat voor het bereiken van zekere doelstellingen een verbetering van het huidige,

of zelfs een tweede, netwerk noodzakelijk is.

ln wit NGA-gebied zijn er geen NGA-netwerken aanwezig en binnen 3 jaar wordt

deze ook niet verwacht door particuliere investeringen. Overheidssteun is hierbij

geoorloofd.

Uit het onderzoek blijkt dat naar schatting 20.300 (9%) Drentse huishoudens zich in

wit NGA-gebied bevinden. ln Drenthe zijn er in totaal 23.985 bedrijven. Op bedrijven-

terreinen liggen 4.248bedrijven en daarbuiten liggen nog eens 19.737 bedrijven. ln de

categorie bedrijventerreinen vallen 1768 bedrijven in wit NGA-gebied. Van de 3.550

bedrijven in de buitengebieden zijn er 710 bedrijven met een uniek perceel, de overige

2.840 hebben overlap met huishoudens. ln totaal vallen er 2.478 bedrijven in wit NGA-

gebied.

Buslness case scenario's
De totale kosten voor het realiseren van NGA naar alle locaties (zakelijk en huis-

houdens) in Drenthe bedraagt circa zeventig miljoen euro. Uit de reguliere investe-

ringsbereidheid van marktpartijen kan circa 24 miljoen voortkomen. Er blijft dan een

financieringsgat van circa 46 miljoen over. Deze kan door verschillende stakeholders

worden opgebracht zoals afnemers, commerciële financiers en overheden. Hiervoor

zijn verschillende financieringsconstructies mogelijk: eenmalige aansluitkosten voor de

afnemer; aansluitsubsidie van de overheid; lening van de overheid; participatie van de

overheid; lening van een commerciële financier (eventueel met overheidsgarantie).

Uiteraard kunnen deze verschillende elementen ook met elkaar gecombineerd wor-

den.
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Een business case waarbij slechts één partij (afnemer, commerciële financier, over-

heid) volledig verantwoordelijk is voor de financiering kent grote nadelen. Een combi-

natie van elementen kan zodoende zorgen voor een gezonde business case. Samen

met gemeenten zullen wij de verschillende opties nader onderzoeken.

Zeventig tot tachtig procent van de kosten bij de aanleg van NGA-netwerken zitten in

de graafwerkzaamheden. Wij vinden het dan ook verstandig om te kijken hoe de uitrol

efficiënter georganiseerd kan worden, een mogelijkheid daarbij is door het riool. Een

specifieke uitwerking van bovenstaande business cases inclusief gevraagde mogelijke

beheersvormen vergt meer tijd. ln het vervolgonderzoek worden ook de verdiepings-

vragen uit de motie meegenomen. Wij komen daarmee bij u terug.

Ken ni sknooppu nt Breedband
Wij zien voor de provincie voor nu eerst een actieve rol bij het stimuleren van de aan-

leg van NGA-netwerken in de witte gebieden (daar waar de markt de komende jaren

geen initiatief neemt om NGA aan te leggen).

Typ€ rfnsrDor¡ aantal kortrrr / aanrlultlng totrls kû¡ùen
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Om te voorzien in de gemeenschappelijke informatie- en kennisbehoefte van Drentse

gemeenten nemen wij het initiatief om op korte termijn een kennisknooppunt te facili-

teren waar burgers, burgergroepen, overheden en bedrijven terecht kunnen met tech-
nische/juridische/praktische vragen en advies over NGA-oplossingen. Uiteraard aan-

vullend op bestaande platformen en specifiek gericht op Drentse vraagstukken en

ervaringen. Want ook hier geldt dat wij kiezen voor slimme verbindingen met bestaan-

de kennisplatformen en vergelijkbare trajecten.

Zo spreken wij met andere provincies en de Rijksoverheid over de mogelijkheden van

een (landelijk) breedbandloket waarbij de niet-financiële praktische en procedurele

belemmeringen verlaagd kunnen worden voor investeringen door marktpartijen, lokale

overheden, parkmanagers en bewonerscoöperaties. Een dergelijk breedbandloket

speelt hiermee een coördinerende rol in het samen met marktpartijen en publieke

organisaties verbeteren van de toegankelijkheid en interconnectie tussen diensten-
platforms.

Ons initiatief voor het faciliteren van een Drents kennisknooppunt breedband zien wij

als middel om bijte dragen aan economische structuurversterking en een vitaal platte-

land. Deze 'makel en schakelfunctie' past in onze verbindende rol als provincie.

Wij stellen hiervoor te zijner tijd middelen beschikbaar met dekking primair uit Vitaal

Platteland en eventueel ook uit het VES.

Wij zullen u via de reguliere beleidscyclus informeren over de voortgang van het ken-

nisknooppunt en de ontwikkeling van NGA-netwerken in Drenthe. Verder kunnen wij u
informeren dat onze inzet op breedband onderdeel uitmaakt van een bredere ambitie

in het kader van een nog te ontwikkelen Drentse Digitale Agenda. Wij komen hiermee

bij u terug.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage(n)
tt</coll.
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Managementsamenvatting 

Dialogic innovatie & interactie is door de provincie Drenthe gevraagd om een onderzoek uit 

te voeren naar ‘Next Generation Access’ (NGA) netwerken in Drenthe. De uitrol van NGA in 

het buitengebied staat momenteel nadrukkelijk op de beleidsagenda van diverse 

provincies, onder meer in Fryslân, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Hoogwaardig 

breedband wordt daarbij steeds meer gezien als enabler of als basisvoorziening voor 

uitvoering van tal van maatschappelijke taken (smart specialisations).  

Voor verdere ontwikkeling en uitvoering van het breedbandbeleid van de provincie Drenthe 

bestaat behoefte aan actuele informatie omtrent de specifieke vraag- en aanbodsituatie 

naar NGA-netwerkontwikkeling. Om dit in kaart te brengen is gesproken met netwerkaan-

bieders, vertegenwoordigers van gemeenten is er desk research uitgevoerd en zijn 

bestaande kwantitatieve modellen van Dialogic ingezet. Mede vanwege de zeer korte 

doorlooptijd van dit onderzoek is op een aantal plaatsen gebruik gemaakt van schattingen. 

Ligging van NGA netwerken 

Als het gaat om huishoudens dan concluderen wij dat er zich naar schatting 20.300 

huishoudens in het witte gebied bevinden. Verder bevinden zich ongeveer 81.500 

huishoudens in zwart gebied. Deze huishoudens zullen dus binnen drie jaar de beschikking 

hebben over meer dan één NGA-netwerk. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

35% 56% 9%

Verdeling type gebieden huishoudens in 
Drenthe

Zwart Grijs Wit © Dialogic

 

Als het gaat om bedrijven dan zien we het volgende patroon: 
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662 bedrijven op 
rode bedrijven-

terreinen

19.737 bedrijven niet op bedrijventerrein

3.550 bedrijven in buitengebied

710 
bedrijven 
met uniek 

perceel

Totaal 23.985 bedrijven in Drenthe

4248 bedrijven op 
bedrijventerrein

2340 bedrijven op 
groene bedrijven-

terreinen

1106 bedrijven op 
gele bedrijven-

terreinen

 

De 3.550 bedrijven in het buitengebied en de bedrijven op gele en rode bedrijventerreinen 

vallen onder de witte gebieden. Er is een overlap tussen huishoudens in het buitengebied 

en bedrijven. Alleen de 710 bedrijven met een uniek perceel hebben een additionele 

aansluiting nodig.  

Lopende initiatieven en wensen 

We zien dat er veel initiatieven zijn op het gebied van breedband in de gemeenten in de 

provincie Drenthe. Zowel voor huishoudens als voor bedrijven(terreinen) hebben operators 

plannen of zijn ze al bezig om hoogwaardige breedbandnetwerken uit te rollen. Ook in de 

buitengebieden zijn enkele bewonersinitiatieven opgestart. Qua behoeften en wensen zijn 

er grote verschillen binnen gemeenten: sommige gemeenten hebben zeer concrete vragen, 

andere gemeenten hebben eigenlijk geen specifieke wensen of behoeften. 
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Financiële analyse 

De totale kosten voor het realiseren van NGA naar alle locaties (zakelijk en residentieel) in 

Drenthe bedraagt circa €70 miljoen. Uit de reguliere investeringsbereidheid van 

marktpartijen kan circa €24 miljoen voortkomen. Het financieringsgat van circa €46 kan 

door verschillende stakeholders worden opgebracht: afnemers, commerciële financiers en 

overheden. Er zijn verschillende financieringsconstructies mogelijk: Eenmalige aansluitkos-

ten voor de afnemer, aansluitsubsidie van de overheid, lening van de overheid, participatie 

van de overheid, lening van een commerciële financier (eventueel met overheidsgarantie).  

Een business case waarin slechts één partij (afnemer, commerciële financier, overheid) 

volledig verantwoordelijk is voor de financiering kent grote nadelen. Een combinatie van 

elementen kan voor een gezonde business case zorgen. Welk model voor Drenthe het 

meest geschikt is, kan op basis van dit beperkte onderzoek nog niet bepaald worden. 
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1 Inleiding 

1.1 De aanleiding 

Dialogic innovatie & interactie (Dialogic) is door de provincie Drenthe gevraagd om een 

onderzoek uit te voeren naar ‘Next Generation Access’ (NGA) netwerken in Drenthe. De 

uitrol van NGA in het buitengebied staat momenteel nadrukkelijk op de beleidsagenda van 

diverse provincies, onder meer in Fryslân, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. 

Hoogwaardig breedband wordt daarbij steeds meer gezien als enabler of als basisvoorzie-

ning voor uitvoering van tal van maatschappelijke taken (smart specialisations).  

Naast marktinitiatieven van onder meer Reggefiber/KPN, CIF, Ziggo en kleinere aanbieders 

zien we steeds meer burgerinitiatieven opkomen, bijvoorbeeld in de vorm van financie-

rings- of netwerkcoöperaties. In bijna alle gevallen ligt de primaire focus van deze 

initiatieven op de rendabele en relatief dichtbevolkte gebieden. Tegelijkertijd is er de roep 

van gemeenten, burgers, boeren en andere bedrijven om ook in de minder rendabele 

gebieden tot uitrol van open NGA-netwerken te komen. Deze geluiden komen in Drenthe 

ook van landbouw- en zorgorganisaties, zoals LTO-Noord en het Zorg Innovatie Forum. 

Eenzelfde behoefte zien we eveneens terug in de eerder genoemde andere provincies. 

Voor verdere ontwikkeling en uitvoering van het breedbandbeleid van de provincie Drenthe 

bestaat behoefte aan actuele informatie omtrent de specifieke vraag- en aanbodsituatie 

naar NGA-netwerkontwikkeling. In dit document presenteren wij onze analyse over dit 

onderwerp. 

1.2 Doelstelling onderzoek 

Dit document verschaft inzicht in het huidige aanbod van NGA- en breedbandinfrastructuur 

in Drenthe, evenals data over de zogenoemde witte, grijze en zwarte gebieden, zoals door 

de EU gedefinieerd.1 Concreet kijken we naar de volgende aspecten: 

• De ligging van de breedbandnetwerken in Drenthe voor (i) consumenten en 

bedrijven (zowel op bedrijventerreinen als daarbuiten). 

• Data die inzicht verschaffen in de witte, grijze en zwarte NGA-gebieden van 

Drenthe 

Daarnaast is meer kwalitatief onderzoek middels interviews uitgevoerd om de specifieke 

wensen van gemeenten te inventariseren voor zowel huishoudens en bedrijven, in relatie 

tot de onderwerpen ‘leefbaarheid en concurrentiekracht’ in de toekomst. Bovendien zijn de 

lopende breedband ‘bottom-up’ initiatieven in Drenthe in kaart gebracht. Verder geeft het 

onderzoek een indicatie van de kosten voor het ontsluiten van witte gebieden met NGA, 

aan de hand van business case scenario’s. 

1.3 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk presenteren we onze kwantitatieve analyse en gaan we in op de 

beschikbaarheid van NGA in Drenthe. Het derde hoofdstuk gaat in op de vraag vanuit de 

markt naar NGA, dit op basis van ons kwalitatief onderzoek. Ten slotte presenteren we in 

                                                

1 In Annex A beschrijven we kort de relevante EU-regulering voor NGA. 
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het vierde en laatste hoofdstuk de financiële analyse. In Annex B is een lijst met onze 

gesprekspartners opgenomen. 
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2 Ligging van NGA netwerken in 

Drenthe 

Als het gaat om huishoudens dan concluderen wij dat er zich naar schatting 20.300 

huishoudens in het witte gebied bevinden. Verder bevinden zich ongeveer 81.500 

huishoudens in zwart gebied. Deze huishoudens zullen dus binnen drie jaar de beschikking 

hebben over meer dan één NGA-netwerk. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

35% 56% 9%

Verdeling type gebieden huishoudens in 
Drenthe

Zwart Grijs Wit © Dialogic

 

Als het gaat om bedrijven dan zien we het volgende patroon: 
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662 bedrijven op 
rode bedrijven-

terreinen

19.737 bedrijven niet op bedrijventerrein

3.550 bedrijven in buitengebied

710 
bedrijven 
met uniek 

perceel

Totaal 23.985 bedrijven in Drenthe

4248 bedrijven op 
bedrijventerrein

2340 bedrijven op 
groene bedrijven-

terreinen

1106 bedrijven op 
gele bedrijven-

terreinen

 

De 3.550 bedrijven in het buitengebied en de bedrijven op gele en rode bedrijventerreinen 

vallen onder de witte gebieden. Er is een overlap tussen huishoudens in het buitengebied 

en bedrijven. Alleen de 710 bedrijven met een uniek perceel hebben een additionele 

aansluiting nodig.  

 

In dit hoofdstuk wordt de ligging van de NGA netwerken in de provincie Drenthe 

besproken. Hierbij kijken we zowel naar huishoudens als  bedrijven. De data die in dit 

hoofdstuk wordt gebruikt komt voort uit gesprekken met marktpartijen, desk research en 

de inzet van door Dialogic ontwikkelde rekenmodellen. Doordat het zeer lastig is om exacte 

en accurate data uit de markt te verkrijgen is op een aantal plekken gebruik gemaakt van 

schattingen. 
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2.1 De ligging van NGA netwerken voor huishoudens 

Als het gaat om huishoudens dan zien we in Drenthe de volgende grote aanbieders: 

• Ziggo biedt bij een zeer groot aantal huishoudens HFC. HFC geldt als een NGA. 

• KPN2 biedt bij een zeer groot aantal huishoudens DSL. Op sommige locaties biedt 

KPN ook VDSL aan met een snelheid die hoger is dan 30 Mbps. Deze vorm van DSL 

wordt gezien als een NGA. 

• Reggefiber biedt bij een aanzienlijk aantal huishoudens glasvezel (FttH). Dit geldt 

als een NGA. 

Naast de bovenstaande aanbieders zijn er verschillende aanbieders van draadloze 

manieren van telecommunicatie (straalzenders, 3G, satelliet). Dit zal hier niet nader 

behandeld worden. 

Om voor de provincie Drenthe het percentage te bepalen van het aantal huishoudens in 

wit, grijs en zwart gebied heeft Dialogic ten eerste een inschatting gemaakt op basis van 

CBS-data over wijken en buurten in de provincie Drenthe. Specifiek is hiervoor de 

adressendichtheid als uitgangspunt genomen, en is deze data vergeleken met eerdere 

schattingen van Dialogic voor andere provincies. De resulterende gegevens zijn vervolgens 

ter toetsing aan de meest relevante marktpartijen voorgelegd. Dit leidt ertoe dat wij de 

grens van wit naar grijs gebied bij ongeveer 91% van de huishoudens leggen. Op basis van 

informatie van marktpartijen concluderen wij dat 35% van de huishoudens als zwart 

gebied aangemerkt kan worden.3 Schematisch ziet dat er zo uit: 

35% 56% 9%

Verdeling type gebieden huishoudens in 
Drenthe

Zwart Grijs Wit © Dialogic

 

Figuur 1. Verdeling huishoudens in zwart, grijs en wit gebied in de provincie Drenthe (Bron: Schatting 

Dialogic op basis van informatie van marktpartijen en CBS-data kerncijfers wijken en buurten 2004-

2011) 

                                                

2  DSL-abonnementen worden aangeboden door dienstenaanbieders. Dit is soms KPN zelf, soms 

bedrijven die in handen zijn van KPN (XS4all, Telfort, et cetera), maar soms ook andere bedrijven 

(zoals Tele2). Omdat KPN wel in alle gevallen het access netwerk in handen heeft, is het bij de 

analyse van NGA voldoende om alleen over KPN te spreken en niet in te gaan op de verschillende 

dienstenaanbieders. 

3 Hierbij dient opgemerkt te worden dat de grens voor zwart gebied gebaseerd is op het zogenoemde 

aantal ‘Homes Passed’. Dit houdt in dat niet alle huishoudens per definitie daadwerkelijk zijn 

aangesloten op een glasvezelnetwerk, maar voor niet-aangesloten huishoudens geldt dat ze dit 

tegen relatief lage aansluitkosten kunnen laten doen. Ten opzichte van ‘Homes Connected’  is het 

hier vermelde percentage daarom hoger, maar aangezien zowel in grijs als in zwart gebied financiële 

interventie niet gewenst is, is het verschil in de praktijk irrelevant. 
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Dat betekent dat er zich naar schatting 20.300 huishoudens in het witte gebied bevinden. 

Verder bevinden zich ongeveer 81.500 huishoudens in zwart gebied. Deze huishoudens 

zullen dus binnen drie jaar de beschikking hebben over meer dan één NGA-netwerk. 

Hier dient over opgemerkt te worden dat de VDSL-verbindingen die KPN aanbiedt niet 

meegenomen zijn in deze schattingen. In een consultatie hebben zij aangegeven dat hun 

centrales inmiddels geschikt zijn voor VDSL-aansluitingen, maar hebben zij geen concrete 

uitspraken gedaan over hun specifieke aanbod van deze technologie. In de praktijk kunnen 

we ervan uitgaan dat VDSL weliswaar als NGA-netwerk aangemerkt kan worden, maar dit 

niet beschikbaar zal zijn in de hierboven als wit aangemerkte gebieden. 

Vervolgens hebben wij ook een uitsplitsing van de huishoudens in deze gebieden per 

gemeente gemaakt. Onze schattingen zijn hierbij gecorrigeerd voor de daadwerkelijke 

aansluitingscijfers van marktpartijen. De aansluitcijfers van marktpartijen reflecteren niet 

per se het daadwerkelijke penetratiepercentage. Zo kan een telecompartij per huishouden 

meerdere aansluitingen hebben, zoals bijvoorbeeld bij een collectief gebouw als een 

verzorgingstehuis het geval kan zijn. Omgekeerd kan een telecompartij ook één aansluiting 

tellen voor een zogenoemd signaalovernamepunt. Hierachter kunnen echter meerdere 

huishoudens hangen. Specifiek is er een correctiefactor toegepast in gemeentes waar de 

cijfers van marktpartijen teveel afweken van de schatting van Dialogic. Zie de volgende 

figuur voor de geschatte percentages: 
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Figuur 2. Aantal huishoudens in zwart, grijs en wit gebied in Drenthe uitgesplitst naar gemeente 

(Bron: Schatting Dialogic op basis van informatie van marktpartijen en CBS-data kerncijfers wijken en 

buurten 2004-2011) 

Als we de bovenstaande data op een kaart weergeven dan ontstaat de onderstaande 

afbeelding. De afbeelding geeft het volgende aan: Hoe lichter de kleur van een gebied, hoe 

groter de kans dat er relatief veel witte gebieden zijn. 
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Figuur 3. Een indicatie van het witte gebied per gemeente in de provincie Drenthe. Hoe lichter de kleur 

van een gebied, hoe groter de kans dat er relatief veel witte gebieden zijn. 

2.2 De ligging van NGA netwerken voor bedrijven 

In deze paragraaf behandelen we zowel de bedrijven die op bedrijventerreinen liggen als 

de bedrijven die hier niet op liggen. In totaal zijn er 23.985 bedrijven in Drenthe. Op 

bedrijventerreinen liggen 4.248 bedrijven, daarbuiten liggen er nog eens 19.737. Merk op 

dat deze cijfers alleen iets zeggen over het aantal bedrijven, niet over het aantal 

werknemers van de bedrijven. Een grote groep zeer kleine bedrijven zal namelijk niet op 

een bedrijventerrein gevestigd zijn. 

We maken het onderscheid tussen bedrijventerreinen en niet-bedrijventerreinen omdat de 

tweede groep bedrijven daadwerkelijk in het buitengebied liggen. Vaak zijn dit bedrijven 

die overlappen met de huishoudens, denk aan agrarische bedrijven. Als het gaat om 

bedrijventerreinen dan kan het zo zijn dat witte gebieden naast een snelweg liggen en er 

dus geen sprake is van afgelegen bedrijven.  

Als het gaat om bedrijven en NGA netwerken dan doet zich een iets andere situatie voor 

dan bij huishoudens. Feitelijk kan er op elke locatie in Nederland een NGA-aansluiting 
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gerealiseerd worden voor een bedrijf. Het nadeel is dat sommige locaties aansluitkosten 

kennen van tienduizenden euro’s. Ondanks deze hoge kosten ziet Dialogic in de praktijk 

dat sommige zakelijke afnemers direct bereid zijn om dit te betalen voor een aansluiting. 

Het gaat dan vooral om de zeer grote afnemers of de afnemers met een zeer specifiek 

profiel. In een zekere zin zou je kunnen stellen dat NGA in potentie overal beschikbaar is, 

maar nog niet overal is gerealiseerd. Maar als er naar kleinere bedrijven gekeken wordt, 

dan lijkt de situatie meer op die van huishoudens: Zij zijn niet in staat om €100.000 te 

betalen om hun boerderij aan te sluiten. 

Aanbieders van NGA voor de zakelijke markt zijn partijen als: KPN, Ziggo, Tele2, Eurofiber, 

BT en Relined. De partijen bedienen verschillende marktsegmenten. Partijen als KPN, Ziggo 

en Tele2 bedienen zowel hele grote als hele kleine bedrijven. Ook Eurofiber bedient een 

groot deel van de markt, al kijkt zij minder naar zeer kleine bedrijven. BT en Relined 

richten zich vooral op de grootzakelijke markt. 

Bedrijven op bedrijventerreinen 

Op basis van gesprekken met marktpartijen en desk research hebben we analyse gemaakt 

van NGA op de bedrijventerreinen in Drenthe. In de gesprekken is naar voren gekomen dat 

de ligging van netwerken soms als concurrentiegevoelige informatie wordt gezien. Om deze 

reden wordt de data alleen gegeneraliseerd weergegeven. Bovendien blijken er veel 

nuanceren te maken. Zo is het niet gebruikelijk dat alle bedrijven op een terrein proactief 

worden voorzien van een NGA, maar een aantal terreinen is wel volledig voorzien van een 

ring van glasvezel. Op andere terreinen is deze ring deels aangelegd, soms is de ring niet 

aangelegd maar wel zeer eenvoudig te realiseren en in weer andere gevallen is het zeer 

duur om het te realiseren. Om die reden delen we de terreinen in drie categorieën in: 

• Op groene terreinen is veel NGA aanwezig en kunnen bedrijven tegen lage 

eenmalige kosten (ordegrootte minder dan €1000) worden aangesloten. 

• Op gele terreinen is weinig of helemaal geen NGA aanwezig. Indien één bedrijf 

een aansluiting wil dan zijn hier substantiële eenmalige kosten aan verbonden. 

Echter, met een goede vraagbundeling kunnen de kosten aanzienlijk omlaag. 

• Op rode terreinen is geen NGA aanwezig en is de afstand tot de glasvezel 

backbone groot. De kosten voor het aansluiten van bedrijven zijn zeer hoog, zelfs 

bij een vraagbundeling blijven deze kosten aanzienlijk.  

Zowel de gele als rode terreinen beschouwen we als witte gebieden. 

In de tekst hierboven spreken we NGA, maar in de praktijk gaat het op dit moment bij alle 

aanbieders nagenoeg altijd om glasvezel. VDSL zal op bedrijventerreinen weinig worden 

aangeboden en HFC wordt niet op bedrijventerreinen aangeboden. Toch kan dit in de 

toekomst gaan veranderen: Ziggo heeft aangegeven dat zij op een aantal specifieke 

bedrijventerreinen mogelijk HFC gaan uitrollen. Vooral terreinen die dicht bij woonwijken 

liggen komen hier mogelijk voor in aanmerking. 

In totaal zijn er in Drenthe 126 bedrijventerreinen.4 Wij zien de volgende verdeling: 

• 36 groene terreinen 

• 39 gele terreinen 

• 51 rode terreinen 

                                                

4  We zijn ons ervan bewust dat het aantal exacte terreinen onderwerp van discussie kan zijn. 

Sommige terreinen zijn in de loop der tijd uitgebreid en de uitbreiding wordt formeel gezien als een 

nieuw terrein. In de beleving van mensen zal het echter vaak als een terrein worden gezien.  
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Uitsluitend kijken naar het aantal terreinen doet geen recht aan de situatie in Drenthe. 

Vooral de grote terreinen zijn vaak groen en de kleine vaak rood. In totaal zien we in 

Drenthe 4248 bedrijven op bedrijventerreinen: 

• 2340 bedrijven zijn gevestigd op groene terreinen 

• 1106 bedrijven zijn gevestigd op gele terreinen 

• 662 bedrijven zijn gevestigd op rode terreinen 

Een andere manier om het bovenstaande te visualiseren is de bedrijven te rangschikken 

naar grootte en de typologie weer te geven. De onderstaande afbeelding maakt duidelijk 

dat de grote bedrijventerreinen meestal groen zijn, bij de middelgrootte terreinen alle 

kleuren voorkomen en de kleine terrein vooral rood zijn. 
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Figuur 4. De relatie tussen de beschikbaarheid van NGA en de omvang van bedrijventerreinen 

Een andere manier om het bovenstaande weer te geven is om het type (kleur) en de 

omvang (grootte) van een bedrijventerrein op een kaart weer te geven. De afbeelding 

hieronder geeft dit weer. 
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Figuur 5. De bedrijventerreinen in de provincie Drenthe. Hoe groter een punt, hoe meer bedrijven zich 

op het terrein bevinden. De kleur verwijst naar de eerder beschreven definities. 

Bedrijven die niet op bedrijventerreinen gevestigd zijn 

In deze paragraaf gaan we nader in op de bedrijven die niet op bedrijventerreinen liggen. 

Het gaat dan ook om bedrijven die in het buitengebied liggen. In de praktijk zullen het veel 

bedrijven zijn die samenvallen met huishoudens. Denk aan agrarische bedrijven, kantoren 

of andere vormen van bedrijvigheid aan huis.  

Als wij kijken naar het witte buitengebied gebied dan zien we dat hier 3550 bedrijven 

gevestigd zijn. Dit is gebaseerd op een telling van het aantal bedrijven in de gebieden die 

wij eerder als wit gebied voor huishoudens hebben gekenmerkt. In onze ervaring is echter 

dat een beperkt deel (circa 20%) van deze bedrijven een uniek perceel kent en gescheiden 

is van een huishouden. 
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3 Lopende initiatieven en wensen 

We zien dat er veel initiatieven zijn op het gebied van breedband in de gemeenten in de 

provincie Drenthe. Zowel voor huishoudens als voor bedrijven(terreinen) hebben 

operators plannen of zijn ze al bezig om hoogwaardige breedbandnetwerken uit te rollen. 

Ook in de buitengebieden zijn enkele bewonersinitiatieven opgestart. Qua behoeften en 

wensen zijn er grote verschillen binnen gemeenten: sommige gemeenten hebben zeer 

concrete vragen, andere gemeenten hebben eigenlijk geen specifieke wensen of 

behoeften. 

 

In dit hoofdstuk presenteren we de inventarisatie van de lopende initiatieven in de 

provincie Drenthe en de wensen van gemeenten. Middels gesprekken met gemeenten en 

desk research is onderzocht: 

• De lopende breedbandinitiatieven in Drenthe 

• De wensen van gemeenten voor huishoudens en bedrijven 

In de volgende tabellen worden de resultaten van dit kortlopende onderzoek gepresen-

teerd. Er wordt hierbij een driedeling gemaakt tussen de initiatieven voor bedrijven en 

initiatieven voor huishoudens enerzijds en de behoeften en wensen die leven anderzijds. 
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Gemeente Aa en Hunze 

Initiatieven voor huishoudens 

In de gemeente Aa en Hunze heeft Reggefiber geen plannen om binnen nu en twee jaar 

glasvezel aan te leggen. 

Initiatieven voor bedrijven 

Dialogic heeft de gemeente Aa en Hunze niet gesproken, wegens afwezigheid van de 

contactpersoon met het meeste kennis over breedband. Om die reden zijn de initiatieven 

voor bedrijven niet concreet onderzocht. 

Behoeften en wensen 

Dialogic heeft de gemeente Aa en Hunze niet gesproken, wegens afwezigheid van de 

contactpersoon met het meeste kennis over breedband. Om die reden zijn de behoeften en 

wensen van Aa en Hunze niet in kaart gebracht. 

 

Gemeente Assen 

Initiatieven voor huishoudens 

Reggefiber heeft de nieuwbouwwijk Kloosterveen aangesloten, naar aanleiding van een 

bewonersinitiatief. Dit is de eerste wijk die in Assen is aangesloten, maar verder lijken er 

op dit vlak zich nog geen nieuwe initiatieven te hebben aangediend. 

Initiatieven voor bedrijven 

• Sensorcity 

Assen is momenteel bezig met ‘Sensorcity’, een proeftuin waarbij een stedelijk 

meetnetwerk is gerealiseerd.  Hier verricht een consortium van bedrijven momenteel 

onderzoek aan. Daarvoor is een glasvezelring om de stad gelegd, maar die is momenteel 

alleen te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. 

• Revitalisering bedrijventerrein 

De vereniging van parkmanagers is actief op de bedrijventerreinen en momenteel is de 

revitalisering van het terrein ‘Stadsbedrijvenpark’ actueel. Bij dit plan is ook budget voor 

glasvezel gereserveerd. Dit plan is nu twee maanden onderweg, en bevindt zich nog in 

aanloop. 1,5 à 2 jaar geleden was een vraagbundelingstraject nog onsuccesvol, maar de 

gemeente denkt dat steeds meer bedrijven het nut hiervan gaan inzien. 

Behoeften en wensen 

Voor de bedrijventerreinen geldt dat de plannen voor het aansluiten van het Stadsbedrij-

venpark, het grootste terrein in Assen, lopende zijn, en dat hier voor zover bekend verder 

geen nadere specifieke behoeften en wensen vanuit de gemeente of andere partijen 

bestaan. In Assen zijn verder geen initiatieven van de bewoners bij de gemeente 

terechtgekomen. 
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Gemeente Borger-Odoorn 

Initiatieven voor huishoudens 

In Borger-Odoorn zijn nog geen glasvezelinitiatieven voor particulieren van de grond 

gekomen. 

Initiatieven voor bedrijven 

Een aantal jaar geleden is Lofar in de gemeente Borger-Odoorn in gebruik genomen. 

Daarbij is een glasvezelnetwerk aangelegd om de antennestations te koppelen. De hoop 

dat overige bedrijven in de gemeente daarvan konden profiteren, is onterecht gebleken. 

Behoeften en wensen 

Er wonen veel ZZP’ers in de gemeente, die goed gebruik zouden kunnen maken van een 

snelle internetverbinding. De gemeente Borger-Odoorn heeft echter niet voor ogen welke 

concrete wensen en behoeften er leven onder huishoudens en bedrijven. 

 

Gemeente Coevorden 

Initiatieven voor huishoudens 

In de gemeente Coevorden heeft Reggefiber nog geen concrete plannen aangekondigd. De 

marktpartij geeft wel aan in de komende jaren het verglazen van de kernen te willen 

oppakken. In de tussentijd is bewonersvereniging ‘Dorpsbelangen Dalen’ begonnen met 

het inventariseren van de vraag naar glasvezel in het dorp Dalen. Het blijkt dat er animo 

voor glasvezel is onder bewoners, maar dat de bewonersvereniging lopende gesprekken 

tussen Reggefiber en de gemeente Coevorden afwacht. 

Initiatieven voor bedrijven 

Vorig jaar heeft een succesvolle vraagbundeling door het parkmanagement Coevorden 

ertoe geleid dat alle bedrijventerreinen in Coevorden worden aangesloten op zakelijk glas 

van KPN.  

Behoeften en wensen 

Dialogic heeft de gemeente Coevorden niet gesproken, wegens afwezigheid van de 

contactpersoon met het meeste kennis over breedband. Om die reden zijn de behoeften en 

wensen van Coevorden niet in kaart gebracht. 
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Gemeente Emmen 

Initiatieven voor huishoudens 

• Emmen-buiten 

Emmen-buiten is aangesloten op glasvezel door Reggefiber. 

• Emmen-stad 

Over het aansluiten van Emmen-stad is de gemeente nog in gesprek met Reggefiber. Er is 

hier nog enige discussie over de graafwerkzaamheden. 

• Publiek WiFi 

Bullseye WiFi heeft aangegeven actief te willen worden in Emmen. 

Initiatieven voor bedrijven 

KPN biedt zakelijk glas op maat aan op alle bedrijventerreinen in Emmen. 

Behoeften en wensen 

Het blijkt dat lang niet alle ondernemers op bedrijventerrein nog bereid zijn om extra te 

betalen voor glasvezel. Volgens de gemeente zou de financiële drempel voor ondernemers 

naar beneden moeten. 

Voor huishoudens ligt het probleem in het buitengebied dat nooit aangesloten zal worden. 

De gemeente is bang dat bedrijven op den duur uit het buitengebied zullen wegtrekken.  

 

Gemeente Hoogeveen 

Initiatieven voor huishoudens 

Hoogeveen is in gesprek met Reggefiber. Reggefiber wil de grotere kernen binnen de 

gemeente Hoogeveen gaan verglazen.  

Initiatieven voor bedrijven 

Vraagbundelingen op de bedrijventerreinen in Hoogeveen zijn eerder onsuccesvol 

gebleken. De betalingsbereidheid voor ondernemers bleek hier te laag. 

Behoeften en wensen 

Bij de gemeente speelt zeer expliciet de vraag hoe ze er (contractueel) voor kunnen zorgen 

dat eventuele latere initiatieven in de buitengebied ook door Reggefiber mee aangesloten 

kunnen worden. 

Voor bedrijven lijkt er geen concrete behoefte te zijn. 
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Gemeente Meppel 

Initiatieven voor huishoudens 

De kernen Meppel en Nijeveen zijn aangesloten op glasvezel door Reggefiber, en daarmee 

is bijna de hele gemeente verglaasd.  

Initiatieven voor bedrijven 

In januari is op verschillende bedrijventerreinen in Meppel een vraagbundelingstraject van 

start gegaan. Ziggo Zakelijk zal bij een succesvolle vraagbundeling de partij zijn die de 

bedrijven op de terreinen aansluit op glasvezel. 

Behoeften en wensen 

Dialogic heeft de gemeente Coevorden niet gesproken, wegens afwezigheid van de 

contactpersoon met het meeste kennis over breedband. Om die reden zijn de behoeften en 

wensen van Meppel niet in kaart gebracht. 

 

Gemeente Midden-Drenthe 

Initiatieven voor huishoudens 

Reggefiber is gestart met de aanleg van glasvezel in de vijf grootste kernen. Daarnaast zijn 

de bewoners in het buitengebied van Zwiggelte met een initiatief gestart voor de 

buitengebieden. Zij verzamelen de vraag naar glasvezel van bewoners. 

Initiatieven voor bedrijven 

Op het bedrijventerrein ‘de Noesten’ in Westerbork is één glasvezelaanbieder actief, maar 

dat aanbod blijkt niet heel aantrekkelijk voor MKB’ers. De gemeente wil daarom de vraag 

op de bedrijventerreinen bundelen, maar dit plan staat nog in de kinderschoenen. Op 

terrein ‘de Noesten’ heeft 80% van de bedrijven aangegeven interesse te hebben in sneller 

internet, op de overige terreinen is dit nog niet geïnventariseerd.  

Behoeften en wensen 

Bij de initiatiefnemers in Zwiggelte speelt een aantal concrete vragen, onder andere over 

de technische en organisatorische invulling, alsook de financiële aspecten en in het 

verlengde daarvan hoe het bedrijfsleven hierbij betrokken kan worden.  

In de toekomst zal het buitengebied het grootste knelpunt blijven. De gemeente pleit er 

hierbij voor dat de provincie vooral snelheid maakt inzake haar beleid. De gemeente vreest 

uiteindelijk voor de concurrentiepositie van Drenthe, zeker ten opzichte van buurtprovin-

cies die flink investeren in breedband. Een specifieke wens is dat eventuele steun vooral de 

lokale economie moet steunen. 
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Gemeente Noordenveld 

Initiatieven voor huishoudens 

In de gemeente Noordenveld is operator Reggefiber begonnen met de aanleg van een 

glasvezelnetwerk in de kernen van Roden, Nieuw-Roden, Peize, Norg en Nietap. Nietap 

wordt aangesloten omdat het dicht tegen Leek aanligt.  

Initiatieven voor bedrijven 

Op het bedrijventerrein in Roden ligt een glasvezelnetwerk. Dit blijkt echter niet het gehele 

terrein te dekken. Het parkmanagement probeert daar een voorinvestering te kunnen 

doen, zodat alle bedrijven tegen een vast laag tarief aangesloten kunnen worden. De 

andere twee bedrijventerreinen – in Peize en Norg – zijn nog niet aangesloten. In Peize wil 

het parkmanagement ook een voorinvestering doen, het bedrijventerrein in Norg is 

daarentegen waarschijnlijk te klein. 

Behoeften en wensen 

Voor particuliere huishoudens waren er in het buitengebied al verschillende initiatiefne-

mers, maar het bleek uiteindelijk dat er bij de bewoners onvoldoende animo was om de 

extra aansluitkosten te betalen. 

Dit buitengebied zal in de toekomst wel een knelpunt kunnen worden volgens de 

gemeente.  

Op bedrijventerreinen speelt de betalingsbereidheid ook een grote rol. Het is volgens de 

gemeente echter aan het parkmanagement en de bedrijven zelf om hier een oplossing voor 

te vinden. 

 

Gemeente Tynaarlo 

Initiatieven voor huishoudens 

In de gemeente Tynaarlo zal Reggefiber op korte termijn de drie grootste kernen 

verglazen. De overige kernen zullen niet aangesloten worden op glasvezel. 

Initiatieven voor bedrijven 

Het lijkt erop dat er nog weinig vraagbundelingsinitiatieven zijn geweest op de bedrijven-

terreinen van Tynaarlo. De gemeente geeft aan dat het voor bedrijven meer ‘ieder voor 

zich’  is.  

Behoeften en wensen 

Er leven geen concrete behoeften bij de gemeente Tynaarlo. De gemeente is vooral blij dat 

de grootste kernen worden aangesloten, hoewel ze het jammer vindt dat de buitengebie-

den achter blijven. Op bedrijventerreinen is er waarschijnlijk wel behoefte aan snel 

internet, maar de ondernemer lost het nu individueel op. Er lijkt dus geen concreet 

probleem te zijn. 
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Gemeente Westerveld 

Initiatieven voor huishoudens 

De gemeente heeft contact gehad met Reggefiber, en Reggefiber heeft aangegeven in 

2014 te willen starten in de kernen van Dwingeloo, Diever en Havelte.  

Initiatieven voor bedrijven 

Enkele bedrijven in de gemeente zijn aangesloten op glasvezel. 

Behoeften en wensen 

Er lijkt geen specifieke vraag naar glasvezel te bestaan op bedrijventerreinen. Ook voor 

huishoudens lijkt geen concrete vraag te zijn naar glasvezel. 

 

Gemeente De Wolden 

Initiatieven voor huishoudens 

De Wolden is een gemeente met relatief veel buitengebied. De gemeente wil dit graag 

verglazen, en heeft hiervoor een plan ingediend bij de provincie Drenthe. Ze hebben 

uiteindelijk circa €4,5 miljoen nodig, waarbij een deel van de nutsbedrijven, een deel van 

de bewoners en een deel van de provincie moet komen. Aan de provincie Drenthe wordt 

uiteindelijk €2 miljoen gevraagd. Voor nu is echter gevraagd om een voorbereidingsbud-

get. Er zijn verder geen glasvezelaanbieders actief in de Wolden, maar de gemeente ziet 

dit niet als probleem. 

Initiatieven voor bedrijven 

De nadruk ligt bij de gemeente De Wolden vooralsnog op de huishoudens in de gemeente. 

Op de bedrijventerreinen ziet de gemeente geen specifiek probleem. 

Behoeften en wensen 

De gemeente heeft duidelijk als grootste wens om het buitengebied aan te sluiten. Hierbij 

speelt voornamelijk het financieringsgat dat gedicht moet worden. 
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4 Financiële analyse 

De conclusie van dit hoofdstuk is als volgt: De totale kosten voor het realiseren van NGA 

naar alle locaties (zakelijk en residentieel) in Drenthe bedraagt circa €70 miljoen. Uit de 

reguliere investeringsbereidheid van marktpartijen kan circa €24 miljoen voortkomen. Het 

financieringsgat van circa €46 kan door verschillende stakeholders worden opgebracht: 

afnemers, commerciële financiers en overheden. Er zijn verschillende financieringscon-

structies mogelijk: Eenmalige aansluitkosten voor de afnemer, aansluitsubsidie van de 

overheid, lening van de overheid, participatie van de overheid, lening van een 

commerciële financier (eventueel met overheidsgarantie).  

Een business case waarin slechts één partij (afnemer, commerciële financier, overheid) 

volledig verantwoordelijk is voor de financiering kent grote nadelen. Een combinatie van 

elementen kan voor een gezonde business case zorgen. Welk model voor Drenthe het 

meest geschikt is, kan op basis van dit beknopte onderzoek nog niet bepaald worden. 

 

4.1 Inschatting van de kosten voor realisatie van de aansluitingen 

Om te komen tot een accurate inschatting van de kosten kijken we naar verschillende 

soorten aansluitingen. In hoofdstuk twee presenteerde al een de cijfers hierover. De 

onderstaande tabel vat dit kort samen. Deze tabel bevat tevens een inschatting van de 

kosten die nodig zijn om een aansluiting te realiseren. De kosten zijn gebaseerd op eerder 

onderzoek voor andere provincies in Nederland. Bij de kosten per aansluiting wordt er van 

uitgegaan dat er een zeer hoge penetratie is en dus een grote meerderheid van de locatie 

een aansluiting krijgt. Een eenvoudige vermenigvuldiging laat zien dat de totale kosten 

voor het realiseren van dit project ruim €70 miljoen bedragen. 

Type afnemers aantal kosten / aansluiting totale kosten  

Huishoudens en bedrijven wit gebied 19960 €3000 €59,9 miljoen 

Zeer geïsoleerde huishoudens  1050 €3000 €3,2 miljoen 

Bedrijven op witte bedrijventerreinen  1768 €4000 €7,1 miljoen 

Totaal 22.778  €70,1 miljoen 

Tabel 1. Overzicht van de verschillende soorten afnemers, hun aantal en de kosten per aansluiting en 

de totale kosten 

4.2 Introductie financieringsvormen 

Om te komen tot een gezonde financiering van het bovenstaande bedrag kunnen 

verschillende bronnen worden aangesproken. Als we kijken naar de reguliere marktwer-

king, dus ook in zwarte en grijze gebieden dan komen we al tot een investering van €1000 

voor de witte gebieden en €1500 voor witte bedrijventerreinen. Het onderstaande kader 

ligt dit nader toe. 

In Nederland is het volgende model in de markt gangbaar: Consumenten betalen circa 

€50 (inclusief BTW) per maand voor triple play. Ze krijgen dan telefonie, internet en 

televisie. Uiteraard wordt voor dit bedrag ook de fysieke lijn aangeboden en alle 

aanpalende diensten (onderhoud, helpdesk, et cetera) geleverd. Bij dit model zijn 
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aanbieders bereid om circa €1000 te investeren in de fysieke aansluiting. In de zakelijke 

markt ligt het dienstenpakket uiteraard iets anders en zijn aanbieders bereid om circa 

€1500 te investeren.  

Als wij kijken naar de reguliere marktinvesteringen en het aantal niet aangesloten locaties 

dan komen we op potentiële investeringen van uit de markt van circa €24 miljoen. 

 

Het bovenstaande kader schetst exact het probleem van het witte gebieden: Er is geen 

aansluitnetwerk omdat aanbieders tot €1000 (of €1500) willen investeren, maar de 

aansluitkosten aanzienlijk hoger liggen. Er zijn verschillende manieren om dit gat van 

€2000 te dichten, namelijk: 

• Eenmalige aansluitkosten voor de afnemer 

• Aansluitsubsidie van de overheid  

• Lening van de overheid 

• Participatie van de overheid 

• Lening van een commerciële financier waarbij de overheid een garantie afgeeft  

• Lening van een bank of andere commerciële financier 

Uiteraard kunnen de verschillende elementen met elkaar gecombineerd worden. 

4.3 De business case scenario’s 

De complexiteit van verschillende business cases verschilt zeer sterk. In de meest 

eenvoudige variant betaalt elke gebruiker de volledige eenmalige aansluitkosten; in de 

meest complexe variant wordt een groot aantal financieringsinstrumenten gecombineerd. 

Welke model het meest geschikt is voor de provincie Drenthe is in dit kader lastig te 

bepalen. Het hangt af van de voorkeuren van het provinciaal bestuur, eigenschappen van 

de Drentse afnemers, voorkeuren van financiële dienstverleners, et cetera. Het ligt voor de 

hand om dit in detail een mogelijke volgende fase nader uit te werken. Desalniettemin 

presenteren we hieronder vier sterk uiteenlopende scenario’s. Zo kan een eerste beeld van 

de impact van de scenario’s verkregen worden. 

Scenario 1. Volledig commerciële financiering 

In dit eerste scenario gaan we er vanuit dat het gat in de financiering volledig door de 

markt middels lening aan eindgebruikers gedragen gaat worden. Dit kunnen leningen van 

banken zijn, maar er kunnen ook andere partijen kapitaal verschaffen, denk aan 

consumenten of pensioenfondsen. Doordat in dit model het risico op de leningen relatief 

hoog is en er sprake is van een commerciële markt, zullen de rentepercentages relatief 

hoog liggen. De onderstaande afbeelding toont schematisch de financiering van drie type 

afnemers in dit scenario. 
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Figuur 6. Schematische weergave van de financiering van het financieringsgat indien gekozen wordt 

voor uitsluitend een commerciële financiering 

Voor de drie verschillende soorten afnemers heeft dit scenario de volgende impact: 

Type afnemer impact 

Regulier wit gebied Naast de €50 per maand voor triple play, betalen deze 

eindgebruikers tien jaar lang een bedrag in de orde grootte van 

€30 per maand aflossing. Deze hoge kosten hebben het risico in 

zich dat er te weinig deelnemers zijn, waardoor de vraag tegenvalt 

en het netwerk niet meer kosteneffectief gerealiseerd kan worden. 

Zeer geïsoleerde huishoudens Hier geldt grofweg hetzelfde als voor het regulier wit gebied. 

Omdat het onderpand van de lening minder interessant is, zullen 

de kosten echter hoger liggen. 

Bedrijventerreinen Hier geldt grofweg hetzelfde als voor het regulier wit gebied. Een 

vraag is echter of bedrijven het aantrekkelijk vinden om voor tien 

jaar een lening af te sluiten. Wederom kan dit een impact hebben 

op de vraag en hiermee de uitrol van het netwerk. 

Tabel 2. Impact van een volledig commerciële financiering op de verschillende soorten gebruikers 

Scenario 2. Volledig financiering vanuit afnemers 

In het tweede scenario gaan we er vanuit dat het gat in de financiering volledig door de 

eindgebruikers zelf wordt gedragen. Vaak zal het gaan om het zelf betalen van de 

eenmalige aansluitkosten. In sommige gevallen kan een deel van de financiering echter 

ook in natura plaatsvinden, bijvoorbeeld door het zelf graven van sleuven op het eigen erf. 
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De onderstaande afbeelding toont schematisch de financiering van drie type afnemers in 

dit scenario. 
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Figuur 7. Schematische weergave van de financiering indien gekozen wordt voor volledige financiering 

van het financieringsgat vanuit afnemers 

Voor de drie verschillende soorten afnemers heeft dit scenario de volgende impact: 

Type afnemer impact 

Regulier wit gebied Naast de €50 per maand voor triple play, betalen deze 

eindgebruikers eenmalig €2000. Deze hoge kosten hebben het 

risico in zich dat er te weinig deelnemers zijn, waardoor de vraag 

tegenvalt en het netwerk niet meer kosteneffectief gerealiseerd kan 

worden. 

Zeer geïsoleerde huishoudens Hier geldt grofweg hetzelfde als voor het regulier wit gebied. Een 

voordeel voor de geïsoleerde huishoudens is dat er nauwelijks een 

relatie is tussen het aantal aansluitingen en de kosten per 

aansluiting. 

Bedrijventerreinen Hier geldt grofweg hetzelfde als voor het regulier wit gebied. Een 

vraag is echter of bedrijven in dit tijdsgewricht €2000 willen 

investeren in deze infrastructuur. Wederom kan dit een impact 

hebben op de vraag en hiermee de uitrol van het netwerk. 

Tabel 3. Impact van een volledig commerciële financiering op de verschillende soorten gebruikers 
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Scenario 3. Volledig financiering vanuit de overheid 

In scenario drie gaan we uit van een zware rol van de overheid, zowel gemeentes als de 

provincie kunnen hier een rol in spelen. De gemeente gaat afnemers een aansluitsubsidie 

geven ten hoogte van het financieringsgat. De onderstaande afbeelding toont schematisch 

de financiering van drie type afnemers in dit scenario. 
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Figuur 8. Schematische weergave van de financiering indien gekozen wordt voor volledige financiering 

van het financieringsgat vanuit de overheid 

Voor de drie verschillende soorten afnemers heeft dit scenario de volgende impact: 

Type afnemer impact 

Regulier wit gebied Naast de €50 per maand voor triple play, betalen deze 

eindgebruikers geen extra kosten.  

Zeer geïsoleerde huishoudens Hier geldt grofweg hetzelfde als voor het regulier wit gebied.  

Bedrijventerreinen Hier geldt grofweg hetzelfde als voor het regulier wit gebied.  

Tabel 4. Impact van een volledig commerciële financiering op de verschillende soorten gebruikers 

Het is duidelijk dat de drie soorten afnemers content zullen zijn met dit model. Er is in deze 

constructie echter nog een stakeholder relevant: de overheid. Volgens onze schattingen 

zullen de totale kosten van de overheid liggen op circa €46 miljoen. 
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Scenario 4. Een combinatie van financieringsbronnen 

In het vierde scenario gaan we uit van een combinatie van financiering overheden, 

afnemers en commerciële financiers. Er is een oneindig aantal verschillende combinaties te 

maken met elk zijn merites. We kunnen daarom ook geen doorrekeningen geven. Wat we 

wel kunnen doen is voorbeeld geven van bandbreedtes van parameters die zullen leiden 

tot een interessante business case. 

• Eenmalige aansluitkosten afnemer. In onze ervaring zijn consumenten beperkt 

bereid om eenmalig substantieel bij te dragen, maar zelfs een kleine bijdrage heeft 

al een positief effect op de business case. Zakelijke gebruikers zijn vaak wel bereid 

om een aanzienlijk deel vooraf te financieren. 

• Lening bij een commerciële financier. Een lening bij een commerciële financier 

kan een goed instrument zijn om een deel van de financiering te dichten. Het grote 

nadeel zijn uiteraard de relatief hoge rentekosten. Door de commerciële lening met 

een overheidsgarantie of te dekken kunnen deze kosten delen. Een andere optie de 

commerciële lening een hogere prioriteit te geven. 

• Lening van overheid. Een lening van de overheid is een middel om op een 

revolverende manier projecten mogelijk te maken. Door een deel van de financie-

ring uit dit instrument te halen wordt de business case veel aantrekkelijker. 

Uiteraard vergt dit instrument wel een overheid die substantiële financiële midde-

len voor een langere tijd kan missen. 

• Aansluitsubsidie. Een aansluitsubsidie is een instrument dat kan zorgen dat de 

business case wat eenvoudiger van de grond komt. Het lijkt echter niet nodig om 

een groot deel van het gat middels dit instrument te dichten.  

Door de bovenstaande aspecten te combineren kan er sprake zijn van een haalbare 

business case doordat: 

• De kosten voor de eindgebruiker acceptabel zijn en er hierdoor voldoende penetra-

tie is. 

• De kosten voor de overheid acceptabel zullen zijn en er hierdoor voldoende politiek 

draagvlak kan ontstaan. Het is lastig in te schatten wat de kosten voor de overheid 

zullen zijn, maar ze zullen een fractie van de €46 miljoen zijn. De kosten zullen 

bovendien vooral bestaan uit risicovoorzieningen en gederfde rente. 
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Annex A. Relevante EU-regulering  

De opties voor het stimuleren van netwerkaanleg voor NGA worden voor een groot deel 

bepaald door het regelgevend EU-kader. Immers, niet in alle (geografische) gebieden is 

een zelfde mate van marktinterventie toegestaan. Zo onderscheidt de Europese Commissie 

zwarte, grijze en witte gebieden, naar gelang er meerdere, één of geen aanbieders van 

NGA-netwerken in een gebied aanwezig zijn. Daarnaast ziet Dialogic dat er in de praktijk 

onderscheid gemaakt dient te worden tussen donker- en lichtgrijze gebieden. 

Mogelijkheden staatssteun per type gebied 

In zwart gebied is het voor overheden niet toegestaan om staatssteun  toe te passen. In 

wit gebied zijn hiervoor echter minder beperkingen. In grijs gebied ligt er wel een 

mogelijkheid, maar enkel onder specifieke condities: staatssteun mag als er (i) geen 

betaalbare of geschikte diensten worden aangeboden die voldoen aan de behoeften van 

burgers of ondernemingen, en (ii) als er geen minder verstorende maatregelen kunnen 

worden genomen om dezelfde doelen te bereiken. In de Nederlandse praktijk komt het 

erop neer dat het zeer lastig aantoonbaar is om staatssteun te mogen verstrekken in grijs 

gebied. Bij uitwerking van specifieke businesscases waarmee publiek geld is gemoeid, 

dient goed rekening te worden gehouden met de verschillende gebiedsindelingen. De 

volgende figuur geeft schematisch toelichting op de EU-indeling. 

Type 

gebied 

Omschrijving 

Zwart Huishoudens in een zwart gebied hebben binnen nu en 3 jaar de beschikking over twee 

of meer toekomstvaste aansluitnetwerken. In de praktijk betekent dat meestal: er is 

sprake van een HFC-netwerk, een VDSL-netwerk en men is gestart met de uitrol van FttH 

of heeft zeer concrete plannen dat op korte termijn te doen. 

Grijs Huishoudens in een donkergrijs gebied hebben binnen nu en 3 jaar de beschikking over 

één toekomstvast aansluitnetwerk. Echter: door de inzet van vraagbundeling of andere 

stimuleringsmaatregelen kunnen marktpartijen verleid worden tot snellere aanleg van een 

tweede netwerk. In de praktijk betekent dat meestal: er is sprake van een HFC-netwerk 

of een VDSL-netwerk en er zijn geen concrete plannen FttH uit te rollen.  

Wit Huishoudens in een wit gebied hebben binnen nu en 3 jaar de beschikking over geen 

enkel toekomstvast aansluitnetwerk. In de praktijk betekent dat meestal: er is geen 

sprake van een VDSL-netwerk, HFC-netwerk en er zijn geen concrete plannen FttH uit te 

rollen. 

Tabel 5. Type gebied naar mate van NGA-beschikbaarheid (bron: Dialogic5) 

                                                

5  Dialogic (2012). Strategische opties voor hoogwaardig breedband voor Friese huishoudens. In 

opdracht van de provincie Fryslân. Utrecht: Dialogic. 
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Annex B. Gesprekspartners 

Naam Organisatie 

Janroel Salomons Reggefiber 

Piet Postma Ziggo 

Stein Smeets Ziggo 

Vincent van Mierlo Eurofiber 

Remco Reus Eurofiber 

Rudi de Visser Eurofiber 

Rogier Swarts BT 

Hein Visser KPN 

Erik Slotman KPN 

Jos Waindrich Gemeente Assen 

Gea van Kesteren Gemeente Borger-Odoorn 

Gerard Velthuis Gemeente De Wolden 

Arend Kruizenga Gemeente Emmen 

Geert Jansen Gemeente Hoogeveen 

Nick Bruins Gemeente Midden-Drenthe 

Luuk Ronde Gemeente Noordenveld 

Paul Kamps Gemeente Tynaarlo 

Dirk Buiter Gemeente Westerveld 
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