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Onderuverp: Beantwoording toezegging in Statencommissie OGB van 4 september

2013 voor breedband - vervolgonderzoek NGA-netwerken in Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

ln onze huidige informatie- en netwerksamenleving worden samenleving en economie

steeds afhankelijker van een hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastruc-

tuur. ln onze vorige brief (kenmerk 1913.712013003472) hebben wij u meegenomen in

onze ambities op het gebied van een toekomstvaste digitale ontsluiting van Drenthe.

ln de maanden juni en juli hebben wij een vervolgonderzoek laten uitvoeren naar de

mogelijkheden voor het realiseren van Next Generation Access (NGA-)netwerken in

het Drentse buitengebied. Via business cases, de uitwerking van beheer- en organisa-

tievormen en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

zowel u als ons te ondersteunen bij het bepalen van de koers die Drenthe de komen-

de jaren in wil zetten met NGA voor huishoudens en bedrijven. Hiermee geven wij ook

invulling aan uw motie M 2013-06.

Zoals toegezegd tijdens de vergadering van de Statencommissie OGB op

4 september 2013 bieden wij u hierbij het rapport "Businessmodellen en financiering

van NGA in wit gebied in Drenthe" aan. Het rapport resulteert in een aantal belangrijke

beleidsafwegingen die bepalend zijn voor het verdere traject. Wij willen u de gelegen-

heid geven om hierover mee te denken door een expertbijeenkomst te organiseren.

Uw commissie OGB heeft besloten deze bijeenkomst de vorm te geven van een ge-

zamenlijke statenbijeenkomst.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding

Dialogic next step is door de provincie Drenthe gevraagd om een kortlopende adviesop-
dracht uit te voeren omtrent de mogelijkheden voor het realiseren van NGA in het Drents
buitengebied. Via business cases, de uitwerking van beheer- en organisatievormen en een

uiteenzetting van financieringsmogelijkheden voor de provincie beogen wij de beslissing

van GS te ondersteunen bij het bepalen van de koers die de provincie de komende jaren
wil inzetten met NGA voor huishoudens en bedrijven.

Deze opdracht vormt een vervolg op de inventarisatie van 'Next Generation Acces' (NGA)

netwerken in Drenthe waarbij inzicht is gegeven in de huidige vraag en aanbodsituatie
alsmede een aantal lopende initiatieven op het gebied van NGA-netwerken. Naar aanleiding
van dit onderzoek rees bij de Provincie de vraag in hoeverre Drenthe beleid zou kunnen

ontwikkelen om ook de bewoners op het platteland van snel internet te kunnen voorzien.
In dat kader is vanuit de Provinciale Staten de wens uitgesproken om "iedere Drent
digitaal" te krijgen. Dit rapport is een verkenning voor nadere plannen om dit te realiseren.

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

van diverse provincies, onder meer in Fryslân, Overijssel, Gelderland als Noord-Brabant.l
Hoogwaardig breedband wordt daarbij steeds meer gezien als enabler of als basisvoorzie-
ning voor uitvoering van tal van maatschappelijke taken (smart specialisations), In
Drenthe staat specifiek de leefbaarheid van het platteland op de beleidsagenda2. NGA-

netwerken kunnen een reëel alternatief bieden voor verschillende maatschappelijke
toepassingen op het gebied van zotg, bijvoorbeeld wanneer ouderen langer thuis willen
wonen en behoefte hebben aan zorg op afstand, Daarnaast kan de aanwezigheid van een

hoogwaardige internetverbinding aantrekkingskracht uitoefenen op ondernemers of
particulieren die zich in het buitengebied willen vestigen.

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 netwerkcoöperat¡es. 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,
Daarnaast geven ook ZZP'ers in de buitengebieden aan behoefte te hebben aan snel

internet. Eenzelfde behoeftes zien we eveneens terug ¡n de eerder genoemde andere
provrncres.

l Voor deze vier provincies heeft Dialogic onder meer gewerkt aan opstellen van de Digitale Agenda,

kwantificering van wit, grijs en zwart gebied, ontwikkeling van een investeringsstrategie en

businessmodellen voor wit gebied, evenals advisering gericht op vorming en organisatie van

Breed ba ndfondsen.
2 Zie onder andere Statenstuk 2013-565, Vitaal Platteland

(http://www. d renthe. info/dvs/fileadm inluser_upload/kwa rtaa l1_2013/statenstu k-2013 -
565_Vitaal platteland COMPL.pdf)
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L.2 Vraagstelling

De provincie Drenthe heeft haar vraagstelling vervat in een aantal gewenste inzichten zoals

hieronder opgesomd. Dialogic is gevraagd hieraan nadere uitwerking te geven. Deze

punten luidden als volgt:

1, Uitwerking van mogelijke concrete business modellen om een optimale digitale
infrastructuur op het platteland te realiseren;

2. Uitwerking van bij de business modellen passende beheersvormen;
3. Uitwerking van (andere) wijzen waarop de provincie financieel kan bijdragen aan

het realiseren van NGA, en

4. Advies over provinciale rol, ook in financieel opzicht.

Uit de bovenstaande vragen blijkt dat de Provincie op meerdere niveau's vragen heeft: zo

wil zij in algemene zin advies over de (financiële) rol die zij wil spelen, maar tegelijkertijd
bestaat er ook behoefte aan verdere uitwerking van concrete business modellen. In deze

vragen zitten dan ook bepaalde afhankelijkheden: het type uit te werken businessmodel

hangt bijvoorbeeld af van de concrete rol die de Provincie voor zichzelf weggelegd ziet. In
de volgende paragraaf gaan we dieper in op hoe wij tot antwoorden op bovenstaande
problemen zijn gekomen,

1.3 Methode

In eerste instantie is het van belang om de beleidsuitgangspunten van de Provincie beter in
kaart te hebben gebracht. Op basis daarvan zijn de verschillende rollen die de Provincie op

zich kan nemen verder gespecificeerd. Als verdere verdieping worden verschillende

businessmodellen doorgerekend en een sterke-zwakteanalyse uitgevoerd van de

verschillende organisatievormen die zich in de markt zullen voordoen. Dit leidt uiteindelijk
tot een advies inzake de rol van de Provincie.

L.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zullen wij de ambities van de provincie nader operationaliseren op basis van

uitkomsten van een bij de provincie gehouden interne workshop. In hoofdstuk 3 bepalen

we de generieke businesscase voor Drenthe en bespreken we verschillende mogelijke

businessmodellen. In hoofdstuk 4 behandelen we vervolgens de mogelijke financieringsrol-

len en het in te zetten financiële instrumentarium van de Provincie en expliciet welke opties

de provincie daarbij heeft voor de uitrol van NGA. Hierbij besteden we ook aan de

mogelijke inrichting van de beheerorganisatie. In hoofdstuk 5 sluiten we af met een aantal

conclusies en aanbevelingen.
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2 Van ambitie naar beleidsuit'
gangspunten

Afhankelijk van verschillende beleidsdoelstellingen kan de provincie Drenthe verschillende
rollen op zich nemen, In dat opzicht is het van belang om te weten hoe de Provincie denkt
over haar concrete doelen en daarbij te maken keuzes. Om die reden is er een interne
analyse uitgevoerd met een aantal stakeholders binnen de Provincie, In dit hoofdstuk

worden de bevindingen van deze analyse gepresenteerd aan de hand van de volgende

aspecten:

- Uitgangssituatie (paragraaf2.1)
- Ambitie en beleidsuitgangspunten op een rij (paragraaf 2.1)
- Investeringsambitie provincie (paragraaf 2.3)

2.L Uitgangssituatie
In eerder onderzoek heeft Dialogic in opdracht van de provincie een schatting gemaakt van

het zwarte, grijze en witte gebied te geven in de provincie3. Hieruit kwam naar voren dat

9olo vârì de huishoudens in Drenthe zich in wit gebied bevinden, namelijk 20.300

huishoudens. In Figuur l staat hoe de verdeling van de type huishoudens er uit ziet in

Drenthe.

Alcemene informatie
Oppervlakte: 2700 km2
Inwoners: 490,000
Huishoudens: 230.000
Bevolkingsdichth.: 185 inw,/km2

Huishoudens wit gebied :

Bedrijven in wit gebied:
Bedr. op witte bedrijventerr.:

20,300
7ro
r.770

Verdeling type gebieden huishoudens in
Drenthe

r Zwart :r Gr¡js Wit

Figuur 7: Verdeling huishoudens in zwart, grijs en wit gebied in de provincie Drenthe (Bron: Schatting
Dialogic op basis van informatie van marktpartijen en CBS-data)

Daarnaast bevinden zich 7tO bedrijven op percelen die niet ook een woonbestemming
hebben (hetgeen niet geldt voor circa 2.840 grotendeels agrarische bedrijven in het witte
gebied) en circa I.77O bedrijven op bedrijventerreinen in wit gebied.

3 Annex A geeft een toelichting op wat zwart, grijs en wit gebied inhoudt

9o/o
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Voor deze 22,780 locaties in het buitengebied, wenst de provincie'toekomstvaste digitale
ontsluiting'te realiseren om ook daar voorbereid te zijn op de digitale mogelijkheden van
de toekomst, in de wetenschap dat hoogwaardig breedband en internet in het bijzonder in
de toekomst steeds meer zal uitgroeien tot een basisvoorziening. De beschikbaarheid van
hoogwaardige netwerken in wordt dan ook gezien als belangrijke vestigingsconditie in het
buitengebied voor zowel burgers als bedrijven.a Om een digitale tweedeling te voorkomen
is proactief provinciaal beleid gewenst, omdat in de witte gebieden sprake is van
marktfalen wat betreft de uitrol van hoogwaardig NGA.

2.2 Van ambitie naar beleidsuitgangspunten

Vooralsnog bestaan er in het breedbanddossier nog geen harde provinciale beleidsuit-
gangspunten, Wel worden er in de Brief aan de Staten van 15 mei contouren aangegeven,
Om de hierin genoemde ambities op hoofdlijnen verder te kunnen operationaliseren, is in
een kleine interne workshop een aantal beleidsoverwegingen en uitgangspunten (trade-
offs) besproken in het licht van de NGA-ambitie. Aan de hand van een aantal kerndimen-
sies voor breedbandbeleid is getracht uitgangspunten scherper in beeld te krijgen. De

volgende figuur geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsafwegingen. De sterren
geven een indicatie van de positie van de provincie op dit moment.

Toekomstvastheid
van infrastructuur

Openheid

Differentiatie
ruraal-urbaan o tiatie

I
s

Glas
draadloos als laatste optieI

Ruimte voor innovatieve Æ"
hoog

aan bieders,

Beschikbaarheid 
e-

950/o- 100%

e9a tr
D¡fferentiatiestrategie -
mandje met oplossingen

Investering
10

Subsidie

Doorloootijd a-.
10jaar

20-50 M€

0 e

€

Beperkte
Dienstenstimu lering

0
deling
aa nslu itsubsidie

2074-2020

Figuur 2: Belangrijkste trade-offs bij bepaling van beleid Prov¡ncie (bron: Dialogic).

De hieruit afgeleide beleidsuitgangspunten zijn hierna kort opgesomd:

a Brief aan Provinciale Staten van 15 mei 2013, 19/3.7/2013003472.
s Ibid, p. 1: Omschreven als "...toekomstvaste digitale onsluiting van Drenthe."

0
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minimale marktbeïnvloeding, zo min mogelijk partijen uitsluiten, EU-

regelgeving als leidend principe;

infrastructuuraanbieders maximaal verleiden te verglazen in het buitenge-
bied;

ruimte voor alternatieve technologieën (draadloos)

dekking: streven naar 100Vo, echter 98o/o of 95% is acceptabel;

openheid netwerken: concurrentie op netwerken afdwingen (ODF-

regulering, bitstream-assess of duct-access) en ruimte bieden voor innova-
tieve dienstenaanbieders; ruimte voor een maatschappelijke operator
overwe9en;

aandacht voor maatschappelijke diensten nodig (Digitale Agenda Drenthe
is aangekondigd);

middels een kennisknooppunt voorzien in de kennisbehoeften van de

Drentse gemeenten, bedrijven en burgers op het gebied van techni-
sche/j u rid ische/praktische vra genstu kken ;

gemeenten kunnen additioneel aan het provinciale beleid instrumentarium
ontwikkelen voor de grijze gebieden;

geen one-size-fits-all, d ifferentiatiestrategie wensel ij k;

beperk inzet van subsidie-instrument waar mogelijk en verken inzet revol-
verende middelen.

2.3 Van uitgangspunten naar opt¡es voor beleidsuitvoering

In het licht van de besproken ambitie en bijbehorende beleidsafwegingen kan de provincie
kiezen vooreen aantal routes om de stimulering en realisatie van NGA in de witte gebieden

in Drenthe uitvoering te geven. Hier llgt feitelijk de vraag voor hoe zwaar de provincie haar
beleid wil aanzetten en in welke mate marktinterventie wenselijk dan wel noodzakelijk is.

Hiervoor lichten we een drietal opties toe op hoofdlijnen. Deze varianten verschillen niet
alleen in aanpak maar ook in verwacht resultaat en kosten voor de provincie.

A. Licht: financiering van enkele pilotprojecten
B. Zwaar'. financiering NGA-uitrol bijvoorbeeld via een revolving fund

C. Extra zwaar: financiering NGA-uitrol via participatie in een netwerkbedrijf

2.3. 1 FÌnanciering van een aantal pilotprojecten

Het co-financieren van pilots of de procesondersteuning van coöperaties kan beschouwd
worden als een vorm van lichte interventie: met relatief weinig middelen (bv de-minimis
steun per project) wordt de uitrol van NGA gefaciliteerd en ondersteund.

Een goed voorbeeld van deze variant is de provincie Gelderland. Gelderland kiest voor een

"bescheiden investerende rol"6, waarbij zij vier projecten co-financieren door een lening te
verstrekken; ook marktpartijen en bewoners en/of bedrijven zullen investeren. Gelderland
reserveert hiervoor 2 miljoen aan revolverende middelen. Per project verstrekken zij een

6 Statenbrief 'Projectvoorstellen Digitale bereikbaarhei d', d.d. 1B april 2013
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lening tot 200.000 euro, waarmee zij onder de de-minimis grens blijven. Zowel
bedrijventerreinen als bewonersinitiatieven zullen worden gesteund, Een voorbeeld hiervan
is de pilot in Putten, waar met behulp van innovatieve graaftechnieken meer dan 500
adressen zijn aangesloten op glasvezelinternet.

2.3.2 Financiering NGA-uitrol middels een (revolverend) fonds

Indien de provincie een grotere rol voor zichzelÍ ziet weggelegd, kunnen ook zwaardere
interventiemogelijkheden verkend worden. De provincie kan verschillende financiële
instrumenten inzetten voor realisatie van NGA in wit gebied. Samen met marktpartijen en

eindgebruikers zal het financieringstekort in de onrendabele buitengebieden gedekt moeten
worden. Aan de hand van de businessmodellen en de generieke businesscase die we in het
volgende hoofdstuk uitwerken, kan het financieringstekort worden vastgesteld. Vervolgens
kunnen verschillende financieringsinstrumenten zoals (achtergestelde)leningen, garanties,
participaties en (aansluit-)subsidies worden ingezet om markt en eindgebruikers in staat te
stellen het benodigde kapitaal bijeen te krijgen. Een (gedeeltelijk) revolverend fonds lijkt
hiervoor een geëigende vorm te zijn, Zo hebben de provincies Noord-Brabant, Overijssel
en Friesland momenteel een breedbandfonds in ontwikkeling.

2.3.3 Financiering NGA-uitrol via participatie in een netwerkbedrijf

Het uiterste scenario is om een netwerkexploitatiemaatschappij op te zetten of daarin te
participeren. Hiermee wordt de provincie (tijdelijk) aandeelhouder in netwerkbedrijf dat de
realisatie van NGA uitvoering geeft, in het geval dat de markt - ook met aanvullende
financieringsarrangementen - niet tot aanleg overgaat. Feitelijke is dit een model voor'last
resort'. Wel biedt het participatiemodel meer zeggenschap, c.q. regie bij de uitrol van het
netwerk, dan enkel verstrekking van vreemd vermogen (leningen).

In hoofdstuk 4 werken we de inzet van het financieel instrumentarium nader uit

l0 Dialogic NEXT STEP



3 Businessmodellen
In hoofdstuk 2 zijn de beleidsuitgangspunten en de ambities van de Provincie aan bod

gekomen. In dit hoofdstuk worden de businessmodellen besproken die horen bij mogelijke
financiële investeringen in NGA-uitrol. Dit valt uit elkaar in twee types:

1. De businesscase vanuit provinciaal perspectief, waarbij de kosten en investeringen
voor het realiseren van NGA in het witte gebied bepaald worden (paragraaf n);

2. De businessmodellen die horen bij concrete aanleginitiatieven (paragraaf 3.3).

We beginnen met een korte inleiding van deze businesscases en businessmodellen.

3.1 Inleiding businessmodellen

In de volgende modellen gaan wij er vanuit dat de provincie Drenthe financiële
ondersteuning wil bieden bij de aanleg van NGA-netwerken bij alle bedrijven en

huishoudens die nog geen NGA-aanslulting hebben. Wij maken daarbij onderscheid tussen

drie categorieën:

De eerste categorie noemen wij reoulier wit gebied. Hierbij gaat het om voorname-
lijk huishoudens, maar ook boerderijen en bedrijven die buiten de dorpskernen
liggen. Omdat aansluitkosten de bulk van de kosten voor hun rekening nemen en

we dubbeltellingen willen voorkomen, tellen we bedrijven die geen uniek perceel

hebben niet mee. Denk hierbij aan meerdere bedrijven op één adres of een boer-
derij met woon- en bedrijfsfunctie.

Ten tweede identificeren wij een gebied dat wij oeTsoleerd wit qebied noemen. In
bijna alle gevallen is de realisatie van een vaste NGA-aansluiting de beste optie. Er

is echter een zeer kleine groep woningen die dermate geTsoleerd ligt, dat de kosten

voor deze aansluiting niet meer te verantwoorden zijn. Bij het aansluiten van één

boerderij op een afgelegen eilandje in een natuurgebied kunnen de kosten oplopen

boven de honderduizend euro. Er zijn echter alternatieve technologieën die voor
deze gevallen een goed alternatief bieden tegen veel beperktere kosten. Het gaat

hier concreet over draadloze straalverbindingen.

a

a

a

Om de afnemers in deze drie categorieën aan te sluiten op een hoogwaardige
verbinding, zal financiële ondersteun¡ng vanuit de provincie noodzakelijk zijn
de provincie zal echter investeren: ook van marktpartijen, banken en bovenal

zal een bijdrage verwacht worden. De hoogte van die bijdrage verschilt
bovengenoemde categorie.

In de volgende figuur zijn de bijdragen per stakeholder voor de verschillende
ge9even.

Tot slot zijn er bedrijven oo bedriiventerreinen die tot het witte gebied kunnen

behoren. De meeste van deze terreinen liggen bij stedelijke of dorpse kernen. Om-
dat kabelnetwerken zeer zelden ook bedrijventerreinen aandoen en glasvezel niet
overal is uitgerold zijn ook deze bedrijventerreinen wit. Zo kan zich dus de situatie
voordoen dat een wit bedrijventerrein omgeven is door grijze of zelfs zwarte gebie-

den met woningen.

breedband-
Niet alleen

de afnemer
echter per

categorieën
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Schematische weergave van de financiering

€ 4.500

€ 4,000

c 3,500

c 3.000 ¡Lening van fonds

€ 2.500
¡Lening bij een commerciële

bank

I Eenmalige aansluitsubsidie

€ 2.000

€ 1,500

I Eenmalige aansluitkosten
afnemer

r Investeringsbereidheid markt

€ 1.000

€ 500

Reguller Geisoleerd Bedrijventerreinen

Figuur 3: Schematísch overzicht van de drie modellen om de financiering in de dríe soorten gebieden
te realiseren, De bedragen hier gegeven corresponderen met de bedragen u¡t scenario A. Dit scenar¡o
wordt besproken in paragraaf 3.2.1,

Uit bovenstaand figuur blijkt dat er verschillen bestaan in de financieringsconstructie per
categorie. De totale aansluitkosten voor een reguliere NGA-aansluiting bedraagt gemiddeld
3000 euro, Voor geisoleerde locaties rekenen we eveneens gemiddeld met 3000 euro
aansluitkosten voor een draadloze straalverbinding. De aansluitkosten bedragen op een
bedrijventerrein gemiddeld 4000 euro. Verder gaan we er vanuit dat de markt 1000 euro
wil investeren in regulier en geïsoleerd wit gebied, maar dat zal voor bedrijven op
bedrijventerreinen op 1500 euro liggen, Voor bedrijventerreinen gaan we er in dit scenario
ook vanuit dat een afnemer een hoger bedrag eenmalig zal betalen dan afnemers in
regulier en geïsoleerd wit gebiedT. Voor afnemers in regulier wit gebied zal de lening ook
deels verstrekt worden door een commerciële bank. Dit is niet het geval voor geisoleerd
wit gebied en bedrijventerreinen.

Zoals hierboven te zien valt, gaan wij er vanuit dat de financiële middelen deels als lening
en deels als subsidies worden weggezet. Het grootste deel zal echter door de afnemer zelf
betaald worden, danwel als eenmalige aansluitkosten, danwel als langlopende lening. Een

aanzienlijk deel zal ook door marktpartijen betaald worden.

3.2 Drentse business case: kosten en ¡nvester¡ngen NGA wit gebied

Indien de provincie ervoor kiest om de aanleg van NcA-netwerken in het buitengebied
financieel te ondersteunen, zal daarvoor een financieringsinstrument moeten worden

7 Merk op dat in scenario C de eenmalige aanslultbijdrage van de afnemer ook op €500 zal liggen

€
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ingesteld. In deze paragraaf gaan wij in op de financiële implicaties van een dergelijke
keuze: hoeveel geld de Provincie hiervoor zou moeten reserveren, en wat de kosten zijn
van een dergelijk instrument.

Gezegd moet worden dat er een groot aantal financiële maar ook politieke keuzes gemaakt

moet worden bij het instellen van een dergelijk financieringsinstrument, De hoogte en

kosten van de leningen hangen af van meerdere parameters, en het variëren van al deze
parameters kan leiden tot een groot aantal verschillende uitkomsten.

In deze paragraaf zullen wij de implicaties van drie scenario's doorrekenen. Per scenario

hebben wij ervoor gekozen om slechts twee variabelen gelijktijd¡g aan te passen, te weten:

- De eenmalige aansluitsubsidie van de provtncte

- De eenmalige aansluitbijdrage van de bewoners.

Het uitgangspunt is zoals gezegd dat een afnemer uiteindelijk zeff zal betalen voor zijn
NGA-aansluiting. De financiële rol van de provincie beperkt zich ertoe dat inwoners een
gunstige'zachte'lening kunnen afsluiten, waardoor zij de aanlegkosten over een aantal
jaar gespreid kunnen betalen zonder hoge rentes daarover te moeten betalen. Hierbij zal

een deel van de lening door een commerciële bank worden verstrekt, en de provinciale

lening zal daarbij achtergesteld worden.

Verder doen wij de volgende aannames in ons model:

20.300 huishoudens in wit gebied

710 geïsoleerde zakelijke afnemers in wit gebied

I77O bedrijven op witte bedrijventerreinen
Gemiddelde aansluitkosten per woonadres: €3000,-
Gemiddelde aansluitkosten per bedrijf op bedrijventerrein: C4000,-
Fondslening achtergesteld bij commerciële lening

Commerciële lening even groot als fondslening (co-financiering)
'Zachte' fondslening tegen 2Vo rente
Renteopbrengsten liquide middelen provincie à 2olo

Commerciële lening tegen 60lo rente
Looptijd van de leningen is 10 jaar
10olo van de huishoudens in wit gebied krijgt een draadloze oplossing
Risicovoorziening provinciale lening van 10olo voor reguliere aansluitingen
Risicovoorziening provinciale lening van 33olo voor geÏsoleerde aansluitingen
Risicovoorziening provinciale lening van 15Vo voor bedrijven op bedrijventerreinen

Tabel 7: Aannames bij de scenario's voor het in te stellen financiële Ìnstrument

Wij zullen drie scenario's voor de leningen voorrekenen, die verschillen in de hoogte van de

aansluitsubsidie en de eenmalige aansluitbijdrage van bewoners in het reguliere gebied8,

De varianten zijn als volgt:

a) 100 euro aansluitsubs¡die + 100 euro eenmalige aansluitbijdrage door afnemer
b) 250 euro aansluitsubsidie + 250 euro eenmalige aansluitbijdrage door afnemer
c) 500 euro aansluitsubsidie + 500 euro eenmalige aansluitbijdrage door afnemer

In de volgende paragrafen worden de financiële implicaties van deze modellen uitgewerkt.

I De variabelen voor het geìsoleerde gebied en de bedrijven op bedrijventerreinen zullen dus niet
vera nderen.
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3.2.7 Scenario A

In het eerste scenario gaan we er voor de consumentenaansluitingen vanuit dat de
provincie 100 euro aansluitsubsidie bijdraagt, en van de afnemer een eenmalige
aansluitbijdrage verwacht wordt. Het resterende bedrag van de investering bedraagt dan
1800 euro - 900 euro van een bank en 900 euro van de provincie -, wat leidt tot extra
maandelijkse kosten voor de afnemer à 18,20 euro bovenop een triple play abonnenment
van circa 50 euro. Tabel 2 toont de bijdragen van de stakeholders per aansluiting.

Tabel 2: De bijdragen van de stakeholders per aansluiting ¡n scenar¡o A

In Tabel 3 worden enkele kengetallen van het totale pakket aan leningen gegeven. We zien
dat de totale omvang van de investeringen 70,1 miljoen euro bedraagt. Met dit bedrag
kunnen alle huishoudens en bedrijven in het witte gebied aangesloten worden op een NGA-

netwerk, Dit betekent echter niet dat de provincie dit volledige bedrag voor haar rekening
neemt. Dit bedrag wordt ook bijeengebracht door marktpart¡jen, banken en de afnemers.
De totale omvang van de financiering van de provincie is 26,2 miljoen euro. Een dergelijk
bedrag zal de provincie moeten reserveren om de totale investeringen van 70,1 miljoen op
gang te brengen. Daarvan is 24,1 miljoen gereserveerd voor de leningen, en 2,1 miljoen
voor subsidies.

De gereserveerde leningen, alsook de eenmalige aansluitkosten brengen op zichzelf ook
kosten met zich mee. Voor de lening gaat het daarbij om gederfde rente-inkomsten en

risicovoorzìeningen. Aangezien we er vanuit gaan dat de provincielening achtergesteld zal
worden bij een commerciële lening, is deze risicovoorziening relatief hoog. Wij nemen aan
dat dit 70o/o zal worden. De kosten voor de leningen bedragen als gevolg daarvan 3,3
miljoen euro in dit scenario, Voor de aansluitsubsidie moet 2,1 miljoen euro worden
gereserveerd.

Tota le omvang investeringen
(markt + bank + provincie + afnemers)
Totale omvang financiering prov (leningen + subsidies)

Totale omvang leningen

70,7

26,2

24,1_

Kosten leningen

Kosten voor subsidie

3,3
2,t

Tabel 3: Enkele kengetallen van de provincieleningen ¡n scenar¡o A

3.2.2 Scenario B

In scenario B gaan we uit van een aansluitsubsidie van 250 euro en een eenmalige
aansluitbijdrage van 250 euro, te betalen door de afnemer. De bijdragen van de

stakeholders per aansluiting worden gegeven in Tabel 4.

e De maandelijkse extra bijdragen zijn excl. 2Lo/o BfW

€900 €18,20A €100 €100 €900

Aansluit-
subsidie

Eenmalige
bijdrage
eindgebrui ker

Lening
bank'

Lening
Provincie

Extra e mnd
kosten

Type bedrag Bedrag (in miljoen euro)

Aansluit-
subsidie

Eenmalige
bijdrage

Lening
bank'

Extra 10

mnd kosten
Lening
Provincie
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€750 €750 € 1 5,20B €250 €250

eindgebruiker

Tabel 4: De bijdragen van de stakeholders per aanslu¡t¡ng in scenario B

In Tabel 5 staan enkele kengetallen van de provincieleningen uitgesplitst. Net als in

scenario A (en C) bedraagt de totale omvang van de investeringen 70,t miljoen euro.

Wederom is de totale omvang van de financiering van de provincie 26,2 miljoen euro. In
scenario B hoeft echter een kleiner bedrag voor de leningen te worden gereserveerd,

namelijk 21,3 miljoen euro. De kosten voor de lening zijn navenant lager, de kosten voor

de subsidie zijn vanzelfsprekend hoger.

Totale omvang ¡nvesteringen
(markt + provincie + afnemers)
Totale omvang financiering prov (leningen + subsidies)

Totale omvang leningen

70,L

26,2

21,3

Kosten len¡ngen

Kosten voor subsidie

Totale omvang investeringen
(markt + provincie + afnemers)
Totale omvang financiering prov (leningen + subsidies)

Totale omvang leningen

3,0
4,9

Tabel 5: Enkele kengetallen van de provincieleningen in scenario B

3.2.3 Scenario C

In scenario C gaan we uit van een aansluitsubsidie van 500 euro en een eenmalige

aansluitbijdrage van 500 euro, te betalen door de afnemer. De bijdragen van de

stakeholders per aansluiting worden gegeven in Tabel 6.

Tabel 6: De bijdragen van de stakeholders per aansluit¡ng in scenario C

In Tabel 7 staan andermaal de belangrijkste getallen van de provincieleningen uit dit
scenario. De totale omvang van de lening bedraagt in dit scenario 16,6 miljoen. De kosten

van de leningen zijn enkel 2,5 miljoen, terwijl de kosten voor de subsidie 9,7 miljoen

bed rage n.

70,t

26,2

76,6

Kosten leningen

Kosten voor subsidie

215

9,7

Tabel 7: Enkele kengetallen van de provincieleningen in scenario C

Bedrag (in miljoen euro)Type bedrag

€500 €500 €10,10c. €500 €500

Aansluit-
subsidie

Eenmalige
bijdrage
eindgebruiker

Lening
bank'

Lening
Provincie

Extra 11

mnd kosten

Bedrag (in miljoen euro)Type bedrag

t0 De maandelijkse extra bijdragen zijn excl. 2!o/o BfW.
11 De maandelijkse extra bijdragen zijn excl. 2Lo/oBfW.
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3.3 Businessmodellen: verschillende organisatievormen

De middelen die de provincie mogelijk zal verstrekken, komen ten goede aan de bewoners
van het witte gebied. In de praktijk zullen bewoners niet individueel aangesloten worden,
maar zal omwille van schaalvoordelen een groep huishoudens in een gebied tegelijkertijd
worden aangesloten. Om een dergelijk project ten uitvoer te brengen, is het van belang
dat er een bepaalde organisatiegraad aanwezig is. Hierbij kan gedacht worden aan een
vereniging van bewoners, maar ook een marktpartij of een proactief provinciaal vehikel.

In de praktijk zien we verschillende 'business modellen' om een dergelijk NGA-netwerk te
realiseren. Deze modellen kunnen naast elkaar bestaan en illustreren de wijze waarop
waardecreatie plaatsvindt t¡jdens de exploitatiefase van een NGA-netwerk. Welk model het
meest geschikt is en het beste aansluit bij de Drentse situatie hoeft geen expliciete keuze
voor de provincie Drenthe te zijn. Deze modellen ontstaan namelijk vanuit de markt of
vanuit bewonersinitiatieven. Het is wel een keuze in hoeverre GS / PS bepaalde
'organisatievormen' wil aa nmoed igen of ondersteunen.

Er zijn belangrijke verschillen tussen de modellen wat betreft het eigendom, de inrichting
en financiering van het netwerk. De belangrijke overeenkomst is dat in alle modellen wordt
uitgegaan van gemiddelde aanlegkosten per aansluiting van circa €3.000,-. Deze hoge
aanlegkosten zijn de reden dat financiële steun van de overheid nodig is, immers zal het
bedrag vaak te hoog zijn voor afnemers (consumenten of bedrijven) dan wel netwerkaan-
bieders om zelfstandig te dragen, zelfs als de overheid hen tegemoet komt met
bijvoorbeeld g raafcoörd i natie en vraag bu ndel i ng.

Dialogic herkent vier business modellen die het waard zijn om nader te analyseren.
Hieronder behandelen we achtereenvolgens de kenmerken en een sterkte-zwakteanalyse
voor ieder afzonderlijk business model, namelijk voor het:

Netwerkcoöperatie Model

Financieringscoöperatie Model

Asset Investment Model

Semi-publieke Last-mile Model

3. 3. 1 Netwerkcoöperat¡e

Bij inzet van de netwerkcoöperatie dragen de gebruikers van het netwerk - in dit geval

consumenten en bedrijven in wit gebied - zelf zorg voor de realisatie ervan, Daartoe
verenigen zij zich in een coöperatie die de financiering (met ondersteuning van de
overheid), het beheer en eventueel ook de activering van het netwerk voor haar rekening
neemt. De coöperatie wordt daarnaast eigenaar van het netwerk, De breedbanddiensten
worden door bestaande marktpartijen geleverd. De netwerkcoöperatie kan ervoor kiezen
om zelf het ontwerp van het netwerk (topologie) te bepalen en dit zelf (te laten)
aa nleggen.

Ook in de provincie Drenthe wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een dergelijke
netwerkcoöperatie. De coöperatie ECO-Oostermoer, actief in de gemeenten Borger-
Odoorn, Aa & Hunze en Tynaarlo, is bijvoorbeeld de mogelijkheden aan het verkennen om

een glasvezelnetwerk aan te leggen. Zij kijken daarbij expliciet naar het'Open Net'-
model12. In dit model wordt de coöperatie eigenaar van het netwerk, maar besteden zij de

belichting van het netwerk (laag 213) uit aan een onafhankelijke partij, die op zijn beurt

12 Bron: Interview met Rienus Ferwerda (coöperatie ECO-Oostermoer)
13 Zie Annex B voor een uitgebreidere toelichting op de verschillende lagen in een netwerk

a

a

a
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verschillende partijen diensten laat aanbieden op het netwerk (laag 3). Op deze manier
wordt concurrentie op laag 3 optimaal gefaciliteerd. Dienstenaanbieders huren het netwerk
van de belichter, terwijl deze op zijn beurt huur betaalt aan de coöperatie. Bij overwinsten
komen deze dan ook - via de coöperatie - deels ten goede aan de bewoners zelf.

In onderstaand tabel worden enkele kenmerken benoemd van de netwerkcoöperatie,

Figuur 4. Kenmerken van een netwerkcoöperatie

In het figuur hieronder geven we aan hoe het businessmodel eruit ziet voor een

netwerkcoöpe ratie :

Eigendom bruikers (huishoudens, bedrijven, instellingen) worden eigenaar van het
netwerk en hebben zeggenschap over wie zij selecteren als partijen op laag 2 en 3. De

netwerkcoöperatie ontvangt een lening (en aansluitsubsidie) van de provincie en/of
bank.

Eindge

I n richting
netwerk

In het voorstel neemt de coöperatie de aanleg en het beheer van het netwerk voor
haar rekening. Eventueel wordt de activering aan een derde partij overgelaten. Er is

op deze manier in iedergeval sprake van openheid op laag 3: over hetgeactiveerde
netwerk van de coöperatie kunnen verschillende dienstenaanbieders hun diensten
aanbieden.

Fina nciering Voor Drenthe zrjn de aansluitkosten begroot op gemiddeld €3.000 per huishouden. Dit
bedrag wordt als volgt bij elkaar gebracht:

Een deel van de benodigde financiering wordt betrokken bij een commerciële
geldverstrekker (bank). Daartoe gaat de coöperatie een lening aan.

Marktpartijen investeren niet direct in de aanleg van het netwerk. Wel betalen

dienstenaanbieders voor het gebruik van het actieve netwerk. De coöperatie
gebruikt deze inkomsten om haar leningen af te lossen en voor rentebetalingen.
De bijdrage van de overheid kan verschillende vormen aannemen:

- Een participatie in de coöperatie.

- Een garantie op de banklening, met een lager rentepercentage tot gevolg.

- Een (achtergestelde) lening aan de coöperat¡e tegen gunstige betalingscondi-
ties (lage rente, lange looptijd, aantal aflossingsvrije jaren).

- Eenaansluitsubs¡die.
Huishoudens dragen bij via een participatie in de coöperatie. Zij kopen bijvoorbeetd
een zogenoemd ledencertificaat.

a

Netwerkcoöperat¡e - kenmerken
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De netwerkcoöperatie

Fíguur 5: Businessmodel van de netwerkcoöperat¡e. De lijnen geven de geldstromen aan: Een gr¡jze
Iijn betekent een maandelijkse bijdrage, een zwarte l|n betekent een eenmalÌge bijdrage

Ste rkte-zwa ktea n a I yse n etwe r kcoö pe rati e
In de tabel hieronder behandelen we een sterkte-zwakteanalyse van een netwerkcoöpera-
tie vanuit het Drents perspectief ;

Sterkte Zwakte

Kansen Bedreigingen

Hieronder volgt een korte toelichting op de SWOT;

Men is vaak bezorgd over de vraag of de coöperatie ook op langere termijn
voldoende actief blijft. De financierbaarheid van coöperatief netwerk valt of staat
met aanwas van nieuwe klanten in de jaren na de aanleg. Vaak worden de daar-
voor benodigde inspanningen (werving) onderschat. Datzelfde geldt soms voor de
beheerlasten van het netwerk. In de zakelijke markt zijn verschillende netwerkco-
operaties bekend die op langere termijn slecht in staat bleken het netwerk
draaiend te houden en bijvoorbeeld nieuwe klanten te werven.
Veel netwerkcoöperaties blijken hun netwerk na een aantal jaren te willen verko-
pen aan een telecomaanbieder. Als gevolg van afwijkende keuzes ten aanzien van
bijvoorbeeld topologie en aantal vezels blijkt de waarde vervolgens vaak tegen te
vallen.

a

a

Afnemer

Provrncrelenrnq
D re nste n

aa n b reder

Daaclwerkelrj ke
leverrng
clrensten

Provrncrale
aa nslu rtp rem re

Vreemd
vermogen
net\ /erk-

cooperatre

Netwerk-
coope ratre

Netwerk-
beheer

N eturerk-
bouwers

Hoge participatiegraad van eindgebruikers
Zeggenschap eindgebruiker is naar eigen invulling

Gevaar van hobbyisme
Complex¡teit collectieve beslu itvorming
Continuïte¡t hangt af van eindgebruikers

Samenwe¡king met andere burgerinitiatieven
(schaalvoordelen )

Meer mogelìjkheden voor lokale diensten

UitblUven van dienstenaanbieders op het netwerk
N4arktwaarde b¡j eventuele verkoop blijkt relatief
laag wegens niet-marktconforme (technolo-
gische) keuzes.
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Dit model werkt in omgevingen met een relatief sterke cohesie en waar voldoende
vraag ligt.

3. 3. 2 Fi n a nci eri n gscoöperati e

De financieringscoöperatie lijkt in de basis op de hierboven beschreven netwerkcoöperatie.
Een belangrijk verschil is echter dat de coöperatie zich beperkt tot de financiering van het

netwerk. De aanleg, het beheer en activering worden vervolgens aan een marktpartij
gelaten, en deze marktpartij krijgt het aangelegde netwerk in eigendom. Voordeel daarvan
is dat laatstgenoemde activiteiten komen te liggen bij een partij die zich daarin heeft
gespecialiseerd en het op grote(re) schaal uitvoert. De financieringscoöperatie is

verantwoordelijk voor de vraagbundeling en ontzorgt feitelijk de netwerkaanbieder voor

het werven van klanten en het sluiten van contracten, Nadeel van deze aanpak is dat de

zeggenschap over het netwerk uit handen wordt gegeven. Een partij als Reggefiber werkt
vaak volgens deze route.

In onderstaand tabel worden enkele kenmerken benoemd van de financieringscoöperatie.

F¡guur 6. Kenmerken van een financ¡eringscoöperatie

1a Op de manier waarop deze verschillende instrumenten kunnen worden ingezet gaan we in hoofdstuk

4 nader in.

Eigendom Netwerkaanbieder wordt eigenaar. Coöperatie beheert de contracten voor de

maandelijkse bijdragen en zorgt voor de afdracht van de eenmaltge bijdrage van

ei ndgebrui kers.

I n r¡chti ng
netwerk

De coöperatie is puur gericht op de financier¡ng van het netwerk. De aanleg, het

beheer en de activering van het netwerk worden door marktpartijen uitgevoerd. Over

het geactiveerde netwerk van de coöperatie kunnen verschillende dienstenaanbieders
hun diensten aanbieden. De bekende netwerkaanbieders hebben een aan hen

gelieerde dienstenaanbieder die in ieder geval actief zullen worden.

Fina nciering We gaan er vanuit dat een gemiddelde aansluiting €3000 kost. Dit bedrag wordt a

Een deel van de benodigde financiering wordt betrokken bij een commerciële
geldverstrekker (bank). Daartoe gaat de coöperatie een ìening aan.

Marktpartijen investeren per huishouden gemiddeld ongeveer €1.000 in de aanleg

van het netwerk. Dit komt overeen met hun investeringsbereidheid in meer

dichtbevolkte gebieden. In ruil voor die investering worden zij IOOo/o eigenaar van

het netwerk.
De bijdrage van de overheid kan verschillende vormen aannemenla:

- Een participatie in de coöperatie.

- Een garantie op de banklen¡ng, met een lager rentepercentage tot gevolg'

- Een (achtergestelde) lening aan de coöperatie tegen gunstige betalingscondi-
ties (lage rente, lange looptijd, aantal aflossingsvrije jaren).

- Eenaansluitsubsidie.
Huishoudens betalen een maandelijkse bijdrage aan de coöperatie. De coöperatie
gebruikt deze inkomsten om haar leningen af te lossen en voor rentebetalingen.
Afhankelijk van de betalingsbereidheid van consumenten kan ook een eenmalige
aansluitbijdrage ingesteld worden. Dit heeft lagere maandlasten tot gevolg.

a

a

a

ls

volgt bij elkaar gebracht

Financieringscoöperatie - kenmerken
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In het figuur hieronder geven we aan het businessmodel van een financieringscoöperatie
eruit ziet:

De fi na n cieri ng scoöperatie

Fíguur 7: Bus¡nessmodel van de f¡nancieringscoöperatie. De lijnen geven de geldstromen aan: Een
grijze lijn betekent een maandelijkse bUdrage, een zwarte lijn betekent een eenmalige bijdrage

Provincrale
aanslu rtprem ie

Bank

Afneme r

Provrncrelenrng

Netwerk
aanbieder

Eige n/v ree md
ve rnogen
n etlve rk-

aa n breder

F¡nancierings-
coopera tre

D ie nsten
aarrbreder

Daadwerkeli;ke
lcverrng
d rensten

N et¡ie rk-
behee r

Netwer k-
bou we rs
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Ste r kte -zwa kte a n a I yse fi n a n c i eri n g scoö pe ra ti e

In de tabel hieronder behandelen we een sterkte-zwakteanalyse vanuit het Drents
perspectief :

Sterkte Zwakte

Kansen Bedreigingen

Een korte toelichting op de sterke-zwakteanalyse

Bij de financieringscoöperatie zal een marktpartij de aanleg, beheer en exploitatie
van het netwerk voor zijn rekening nemen. De coöperatie draagt de zorg voor het

bundelen van de vraag en beperkt zich verder tot het financieren van de aanleg.

Op deze manier wordt het netwerk professioneel beheert, maar wordt ook de loka-
le energie optimaal ingezet.
De diensten zullen aangeboden kunnen worden door verschillende dienstenaanbie-
ders, waarbij naar verwachting tenminste één aanbieder gelieerd is aan de

netwerkexplo¡tant. Op deze manier zal er sprake zijn van concurrentie op

dienstenniveau. Een bedreiging bestaat eruit dat de gelieerde dienstenaanbieder
een voordelige positie heeft ten opzichte van de andere partijen.

Een andere zwakte is dat is dat de netwerkaanbieder zelf bepaalt welke gebieden

hij wil aansluiten, en in welke volgorde. Hierdoor kan het zijn dat ondanks lokaal

initiatief, het realiseren van de aansluitingen op zich laat wachten.

3.3.3 Asset Investment Model

In het Asset Investment Model zijn (institutionele) investeerders uit de markt verantwoor-
delijk voor de financiering van het netwerk. Een bekend voorbeeld hiervan is

investeringsmaatschappij CIF glasvezel, maar er zijn ook andere partijen die een dergelijk
model kunnen hanteren. CIF is voortgekomen uit het Rabo Bouwfonds Communication
Infrastructure Fund, een Nederlands investeringsfonds dat investeert in Nederlandse

communicatie-infrastructuur, zoals zendmasten en kabelinfrastructuren. Doordat de

investering in Telecom (waaronder NGA) wordt beschouwd als een 'asset' met afschrijving
over een lange termijn, ontstaat er een ander risicoprofiel en een gunstigere betalingshori-
zon, dan bijvoorbeeld voor veel aandelen van andere bedrijven geldt. Naast de investering
vanuit de markt wordt ook de aanleg, het beheer en activering aan een marktpartij
gelaten. Vaak kiezen de investeerders voor de'upgrade'van bestaande netwerken (m.n.

kabel of DSL) door glasvezel. Hierdoor krijgen de investeerders vrij veel zekerheid over te
verwachten penetratie. Dit model is ook van toepassing op andere marktpaftijen uit de

telecomsector of zelfs de energiesector, die voor aansluiting of beheer van specifieke
objecten telecominfrastructuur (veelal glasvezelverbindingen) als'asset'inkopen.

In onderstaand tabel worden enkele kenmerken van hetAsset Investment Model benoemd,

a

a

a

Netwerkaanbieder bepaalt aansluittempo
Netwerkaanbieder verschatt'relatiet goedkoop'

eigendom van het netwerk

Professionele partij beheert en exploiteert het
netwerk
Vraagbundeling wordt uitgevoerd door een lokale
coöperatie waardoor draaglvak onder bewoners

toe nee nt
Vaak één dienstenaanbieder gelieerd aan
netwerkexploita nU

Gevaar van relatief snelle doorverkoop van het
netwerk of commercieel rendement met publieke

middelen (waarborg middels claw-back wenselijk)

Concurrentie op dienstenniveau
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Eigendom Netwerkaanbieder of investeerders worden eigenaar van het netwerk, maar hebben
geen zeggenschap over het actieve netwerk.

I n richting
netwerk

De aanleg, het beheer en de activering van het netwerk wordt door marktpartijen
uitgevoerd, De investeerder laat het dienstenaanbod of eventueel ook de belichting
door een derde partij uitvoeren. Concurrentie zal voornamelijk plaatsvinden op het
dienstenniveau, hoewel de investeerder mogelijk investeert in meerdere vezels in de
last-mile, waardoor infrastructuurconcurrentie mogelijk wordt.

Fina nciering Hoewel er sprake is van een marktinitiatief ,zal er nog steeds een onrendabele top zijn
voor de uitrol ¡n witgebied, Marktpartijen zullen derhalve ook een beroep doen op
financieringsmiddelen van de provincie voor uitrol in witgebied.

Asset Investment Model - kenmerken

In het figuur hieronder geven we aan hoe businessmodel eruit ziet in het geval van een
asset investment-model :

Het asset-i nvestment model

FÌguur 8: Businessmodel van het asset ¡nvestment-model. De l¡jnen geven de geldstromen aan: Een
grijze lijn betekent een maandelijkse bijdrage, een zwarte lijn betekent een eenmalige bijdrage

Afnemer

D r e nsten
aanbreder

Daadwerkeli.;ke
leverrng
diensten

Prov¡ncra le
aanslurtpremre

E rgen/vreemd
vermo9en
netwe rk-

aa n biede r

Netwe rk-
aa n bieder

N etr¡¡erk-
beheer

N etwerk-
bouwers
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Ste rkte-zwa ktea n a I yse asset i n v est m e n t' m od e I

In de tabel hieronder behandelen we een sterkte-zwakteanalyse van het Asset Investment
model vanuit het Drents perspectief:

Sterkte Zwakte

Kansen Bedreigingen

Een korte toelichting op de sterkte-zwakteanalyse

a

t

Het netwerk wordt beheerd en geëxploiteerd door een professionele partij, wat

onder meer betekent dat de continuÏteit van het netwerk geborgd is.

Het type marktpartij dat acteert in dit model is een partij die niet gewoon is om

consumentenaansluitingen te realiseren. Dergelijke beleggers denken in termen
van business cases en rendementen, in plaats van in termen van penetratie en

ARPU ('average revenue per user'). Om die reden bestaat er verhoogd risico dat de

initiële minimumpenetratie niet behaald wordt, en het netwerk überhaupt niet van

de grond zal komen,
Aangezien de investeerder enkel geÏnteresseerd is in het eigendom van het

netwerk, wordt concurrentie op dienstenniveau mogelijk optimaal gefaciliteerd. De

investeerder is zelf niet actief als dienstenaanbieder, dus treedt neutraal op ten

aanzien van de partijen op laag 3.

a

3. 3.4 De (semi-)publieke last-mile

Kern van dit model is dat de overheid het initiatief neemt om in wit gebied last-miles aan

te leggen. Daartoe richt zij een publiek netwerkbedrijf op. Er worden in één keer meerdere

vezels gerealiseerd; de meerkosten daarvan zijn beperkt gezien de grote impact van

graafkosten op de totale aanlegkosten van glasvezel. Op centraal gelegen plaatsen worden

PoP's gerealiseerd waarop iedere partij die dat wil kan inkoppelen. Dat kan gaan om

telecompartijen die consumenten telecomdiensten willen aanbieden, maar het kan ook
gaan om energiebedrijven die één van de beschikbare vezels gebruiken voor smart-
metering. Op dit model is een variant denkbaar waarin de overheid de last-miles samen

met marktpartijen rea I iseert.

In onderstaand tabel worden enkele kenmerken benoemd van de (semi-)publieke last-

mile.

Kans op cherry-picking binnen wit gebied

Eerder kans op no-show vanwege ovoldoende
gebru ike rscomm itme nt

Initiatief komt vanuit de markt
Professionele partij beheert en exploiteert het
netwerk
Snelle besluitvorming (geen coöperatie)
Concurrentie op dienstenniveau mogelijkerwijs
optimaa I gefaciliteerd
Door langetermijnperspect¡ef kan eenmalige bijdrage

e¡ndgebruiker omlaag.

Behalen van initiële minimumpenetratie voor
aanleg mogelijk problematischer
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Eigendom Het publieke netwerkbedrijf wordt eigenaar van de last-miles en de te realiseren PoP-
locaties.

Inrichti ng

netwerk
De provincie neemt het initiatief om de last-mile naar huishoudens in wit gebied te
verglazen. Daartoe richt zij een publiek netwerkbedrijf op. Per huishouden worden
meerdere vezels aangelegd. Er worden centrale PoP-locaties gerealiseerd waar
verschillende partijen kunnen inkoppelen op het netwerk. Naast telecomaanbieders
kunnen dat bijvoorbeeld ook energiebedrijven zijn.

Fina nciering De aanleg van het netwerk wordt gefinancierd door de provincie en additioneel neemt
zij deel (bijvoorbeeld voor 1/3) in een nieuw op te rlchten netwerkbedrijf. Een deel
van de noodzakelijke investering zal door marktpartijen inbracht dienen te worden.
Naast participatie is de dus extra overheidssteun nodig in de vorm van leningen en
eventueel subsidies om de case sluitend te krijgen. De reden dat marktpartijen hier
niet aanleggen is juist dat de aanlegkosten niet in verhouding staan tot het
verdienvermogen van de last-mile.

Er is een variant denkbaar waarin de Provincie de volledige investering van de
benodigde 1000 euro per aansluiting aan eigen vermogen inbrengt.

(Semi-)publieke last-mile - kenmerken

Figuur 9. Aandachtspunten bîj de publieke last-mile

Het figuur hieronder toont het businessmodel van de (semi-)publieke last-mile

De (semi-)publieke last mile

Figuur 70: Businessmodel van de (semi-)publieke last-mile. De lijnen geven de geldstromen aan: Een
grijze lijn betekent een maandelijkse bijdrage, een zwarte lijn betekent een eenmalige bíjdrage

Daadwerkeli;ke
I eve ri ng
d rensterr

Provinoeleninq

Afnemer Prov nciale
a a ns lu itp rem re

(Sem r-) publiek
nctwe rl<bed rr¡f

Eigen / vreemd
vermogen

(incl, provrnoe
pa rticipatre)

Diensten-
aa nbieder

Netwerl<-
beheer

Netwerk-
bouwers
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Publ¡eke netwerkbedrijf is geen kernactiviteit
provtncte

Aanbesteding b¡j fÍnanciering noodzakel¡jk

a

a

Aanleg van meerdere vezels in de last-mile kan

zorgen voor concurrentie op infrastructuur
Ook concurrentie op andere lagen kan gefacil¡teerd

worden

o Model kan dienen als'last resort' Vooral een maatschappelUke
onrendabel gebied

Kans op inefficiëntie wegens
kenn¡s/ervaring bij provinc¡e

investering in

gebrek aan

Ste r kte-zwa kte a n a I yse ( se m i - ) pu b I i e ke I a st m I I e

In de tabel hieronder behandelen we een sterkte-zwakteanalyse vanuit het Drents
perspectief :

Sterkte Zwakte

Kansen Bedreigingen

Een toelichting op de sterkte-zwakteanalyse

Omdat de aanlegkosten van de last-mile niet volledig gedekt kunnen worden met
de opbrengsten ervan, is feitelijk sprake van een financiering aan het eigen net-
werkbedrijf. Voor breedbandfinanciering in wit gebied zijn door de EC duidelijke
stappen voorgeschreven. Kern is een aanbestedingsachtig traject waarbij markt-
partijen om de financiering kunnen concurreren, Het publieke netwerkbedrijf is één

van de partijen die naar de financiering mee kan dingen.
Dit model is dan ook eerder een soort'last resort', die bij gebrek aan marktinitiatief
toch tot het aansluiten van het witte gebied leidt,
Het opzetten van een publiek netwerkbedrijf is geen kernactiviteit van een provin-
cie. Om die reden bestaat het gevaar dat investeringen inefficiënt gebeuren,

bijvoorbeeld door gebrek aan kennis of ervanng.
Doordat de provincie zelf het netwerk regelt, kan concurrentie optimaal gefacili-

teerd worden, op elk mogelijke laag, ook in de toekomst,
Het model is vooral bedoeld als'last resort'wanneer martkpartijen of bewonersini-
tiatieven onvoldoende met geschikte projecten komen.

a

a

a

a
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4 Analyse financieringsrol provincie
Drenthe

4.L Inleiding

In hoofdstuk 2 is st¡l gestaan bij de operationalisering van de NGA-ambitie van de
Provincie. Daar is een drietal financieringsopties gepresenteerd, die ieder op eigen wijze
kunnen bijdragen tot realisatie van de doelstellingen. Het gewicht van de marktinterventie
en financieringsrol verschilt per optie en kent een verschillend kapitaalbeslag.

In hoofdstuk 3 is een toelichting gegeven op de generieke businesscase voor NGA-uitrol in

wit gebied, waaruit valt af te leiden dat er per aansluiting een financieringstekort bestaat.
Een onrendabele top zorgt er feitelijk voor dat de markt faalt en er de komende jaren geen

hoogwaardig breedband zal worden uitgerold in de gebied zonder extra steun van de

overheid. Het financieringstekort dient te worden opgebracht door bij voorkeur een

combinatie van de eindgebruiker, een bank en de Provincie. In hoeverre een netwerkaan-
bieder of een coöperatie investeert in het netwerk (eigendom) is uiteindelijk afhankelijk
van het voorgestelde businessmodel en kan relatief los worden gezien van de additionele
fi na ncieringsbehoefte,

In de volgende paragraaf bespreken we allereerst een aantal financieringsrollen die de
provincie op zich kan nemen. Daarna presenteren we een overzicht van in te zetten
financieringsinstrumenten in het NGA-domein. Tot slot lichten we een aantal opties toe
voor de inrichting van de uitvoeringsorganisatie van het financieel instrumentarium.

4.2 Analyse financieringsrol

Aan de keuze voor een specifieke financieringsrol gaan een aantal afwegingen vooraf. De

belangrijkste sommen we hieronder kort op;

Omvang daadwerkelijk te realiseren dekkingsgebied, percentage bereik van
bewoners en tijdsduur van realisatie;
Keuze voor wel of geen aansluitsubsidie en met welke omvang;
welke instrumenten genieten de voorkeur (garanties, leningen, participatie,
subsidie of combinaties)
Indien gekozen wordt voor een fonds, in welke mate dient dit revolverend te zijn.
In welke mate wenst de provincie directe regie te houden over de inzet van
middelen in concrete projecten (fondsuitvoering) of bestaat de voorkeur voor uit-
voering op afstand (inbesteding versus uitbesteding).

Indien de provincie beschikt over specifieke meningen of uitgangspunten voor beleid op

bovengenoemde punten, maakt dit verdere keuzes voor specifieke beleidsopties
eenvoudiger. Uit overleg met een financieel deskundige van de provincie komt naar voren
dat verdere beleidsvorming ten aanzien van inzet van financieringsinstrumenten bij de
provincie nog vol in ontwikkeling is. De nota Financieringsinstrumenten geeft daarvoor
eerste aanknopingspunten. 1s

1s Zie Statenstuk 201 3-579 Fi na ncie ri ng s i n stru m e nta ri u m Drenthe,
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1

2
3

In hoofdstuk 2 is reeds een drietal beleids- of financieringsopties toegelicht, die op

verschillende wijze kunnen bijdragen aan realisatie van de ambities en doelstellingen van

de provincie, Het betreft de volgende drie varianten:

Licht: financiering van enkele pilots
Zwaar: revolving fund
Extra zwaar: participatie in een netwerkbedrijf

In de volgende tabel geven we beknopt een indicatie van de aanpak, verwachte resultaten
en verwachte kosten voor de provincie, verbonden aan elk van de drie beleidsopties.

Tabel 8: Indicatie van resultaten en kosten voor drie beleidsopties

We vervolgen met een korte toelichting op de drie beleidsvarianten

Licht

Het co-financieren van pilots of de procesondersteuning van coöperaties kan beschouwd
worden als een vorm van lichte interventie: met relatief weinig middelen (bijv. de-minimis
steun per project) wordt de uitrol van NGA gefaciliteerd en ondersteund. Een voorbeeld uit
Gelderland is de pilot in Putten, waar met behulp van innovatieve graaftechnieken meer
dan 500 adressen worden aangesloten op glasvezelinternet. Circa 200 adressen vielen
overigens buiten de boot. Ook andere vormen van kenn¡sdiffusie kunnen in deze lichte
categorie vallen. In dit model liggen de kosten aanzienlijk lager, maar kunnen de ambities
wat betreft dekking niet gegarandeerd worden. Waarschijnlijk leidt deze beleidsoptie
eerder tot een aansluitpercentage van circa 50% in het witte gebied,

Zwaar

In de zware variant zal de provincie leningen verstrekken, eventueel aangevuld met een

aansluitsubsidie, waarmee volledige NGA-realisatie in wit gebied mogelijk moet worden.
Hierbij kunnen meerdere businessmodellen worden ingezet, van marktinitiatief tot
bewonerscoöperaties - zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Samen met marktpartijen
en eindgebruikers zal de provincie het financieringstekort van 45 miljoen euro in de
onrendabele buitengebieden moeten dichten. De kosten die hiermee gemoeid zijn

Beleidsoptie Aanpak Resu ltaat Kosten

Beperkt gedeelte van het
buitengebied wordt
aangesloten, bedoeld als

marktstimulering en

kennisontwikkeling

€800k- €1.2M op de-
minimis basis

Licht 4-6pilotprojecten;
Ondersteuning van
(bewoner)coöperaties,
marktinitiatieven tbv
huishoudens en

bed rijven(terrei nen)

Zwaar Leningen, vanuit een fonds
aangevuld met
aa nsluitsubsid ie

Ca. 90% van wit gebied wordt
bekabeld aangesloten, 10o/o via

draadloze oplossinç. 99%o van

de huishoudens van Drenthe
zullen dan uiteindelijk een

bekabelde NGA-aansluiting
hebben.

Kosten afhankelijk
van subsidiebijdrage
en eigen bijdrage
afnemers:

Scenario 1: €5,4 M

Scenario 2: €7,9 M

Scenario 3: €12,2 M

Extra zwaa r Leningen, subsidie + 33-
50Vo participatíe in semi-
publiek last mile bedrijf

Idem als 'zwaar', met eigendom
provrncre rn nreuw

netwerkbed rijf

Idem als 'zwaar' +
extra €7,6-11,4M
investering in eigen
vermogen
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bedragen - afhankelijk van de mate van aansluitsubsidie en de bijdrage van de afnemers -

5 tot 12 miljoen euro. Een belangrijk voordeel van de inzet van een revolverend fonds is

dat de ingezette middelen voor een groot kunnen terugvloeien naar de provincie.

Extra zwaar

In de zwaarste interventievariant richt de provincie gezamenlijk met andere marktpartijen
een netwerkexploitatiemaatschappij op. Volgens marktconforme condities (MEIP) kan de

provincie vervolgens voor 337o of 50o/o (tijdelijk) aandeelhouder worden om de realisatie

van NGA uitvoering te geven. Naast verstrekking van vreemd vermogen (leningen of
garanties), levert de provincie dan ook eigen vermogen waarmee het een deel van het aan

te leggen netwerk in eigendom krijgt. Hiermee wordt deze optie ook kostbaarder dan de

vorige variant. Additioneel komen hier nog ruim 7 tot 11 miljoen euro bovenop en is het

risico dat al het geld terugkeert ook groter. Daar staat tegenover dat er ook uitzicht is op

een hoger rendement, indien er sprake is van een renderende exploitatie voor voortijdige
verkoop van het netwerk.

Deze variant vereist een zwaarder governance-model van de provincie dan bij inzet van

andere financiële instrumenten. In andere sectoren zoals energie en innovatie, wordt het
participatie-instrument eerder ingezet bij projecten waar redelijk perspectief is op een

substantieel rendement of waar binnen aantal jaren een winstgevende exit kan worden

verwacht. In het onrendabele witte gebied is dit niet de verwachting.

4.3 Financieringsinstrumenten

Voor het dichten van het financieringsgat in de NGA-businesscase in witte gebieden kan,

de Provincie verschillende financieringsinstrumenten inzetten. Deze instrumenten kunnen

sterk verschillen in de mate van het revolverende karakter en het kapitaalbeslag. Ten

aanzien van de beoogde NGA realisatie in wit gebied komen de volgende opties in beeld;

1. Met garanties of borgstellingen kan de Provincie de leningscondities verbeteren

of de WACC van de doelonderneming verlagen, door het aantrekken van een com-
merciële lening via een bank. Voor verstrekking van een garantie dient de provincie

een reseryering te maken en een vergoeding (premie) te ontvangen. Het verbete-
ren van de leningscondities wordt dan gezien als steunelement.

2. Met (achtergestelde) leningen kan de Provincie middelen verstrekken in de

vorm van een risicodragende lening tegen gunstigere condities dan een commerci-
ele kredietverstrekker. Deze kan bijv. verstrekt worden aan een coöperatieve
vereniging. Bij betalingsproblemen is de provincielening achtergesteld ten opzichte

van de commerciële lening, waardoor het risico van de bank wordt gereduceerd.

Eventueel kan de provincie een lening voorzien van 'claw-back' clausules om bij

eventuele toekomstige extra rendementen mee te kunnen delen. Ook bestaat de

mogelijkheid om een lening in de toekomst (deels) te converteren naar eigendom
(converteerbare lening), bijvoorbeeld bij voortijdige onverhoopte verkoop van het

netwerk.

3. Via participatie kan de Provincie deelnemen aan een nog op te zetten netwerkbe-

drijf om zo realisatie van NGA in het buitengebied realiseren, bijvoorbeeld wanneer

er onvoldoende animo van uit de markt of vanuit burgerinitiatieven bestaat, aan-

sluitend bij het (semi-publieke) last mile model uit het vorige hoofdstuk. Tijdelijke
participatie kan eventueel ook overwogen worden wanneer zich onverwachte kan-

sen voordoen voor het meeleggen met andere (publieke) infrastructuren en
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marktpartijen daar (vooralsnog) geen gebruik van maken. Toch ligt participatie
eerder voor de hand wanneer er zicht is op concreet rendement (renderende busi-
ness case) en een relatief snelle rendabele exit wordt voorzien. Dit geldt in feite
niet voor NGA in wit gebied. Ook lijken participaties met name geschikt in situaties
waarbij de Provincie om maatschappelijke redenen een blijvende betrokkenheid bij
de doelonderneming nodig acht. Ook daarvan is bij NGA niet echt sprake.

4. Met eenmalige aansluitsubsidie kan de Provincie eindgebruikers aanmoedigen
om een eenmalige eigen bijdrage te leveren of een extra maandbedrag te betalen,
bovenop de abonnementskosten voor de triple-play diensten, om de penetratie van
afgenomen aansluitingen in het buitengebied te verhogen en zo de businesscase te
verste rke n.

Het uitgangspunt van de provincie is dat het financieel instrumentarium zo veel mogelijk
moet aansluiten bij in de markt gangbare condities. Dit betekent dat verstrekking van
'klassieke'subsidies (overdracht van middelen) zoveel mogelijk wordt beperkt, ten gunste
van meer revolverende (terugvloeiende) middelen. Dat neemt niet weg dat de provincie
het subsidie-instrument nog steeds (deels) kan inzetten, bijvoorbeeld in projecten van
maatschappelijk belang met een onrendabele top.

Het is onze verwachting dat niet één, maar een combinatie van bovengenoemde
instrumenten tot de meest effectieve oplossing kan leiden, waarbij de financiële steun zo
klein mogelijk blijft en de markt maximaal wordt verleid om bij te dragen. De steunmaat-
regel dient verder binnen het Europese staatssteunkader voor breedbandnetwerken (EC

2Ot3/C 15/01) te passen en te worden genotificeerd in Brussel.

Vervolgens is de vraag of deze middelen per NGA-project (of tranche van projecten)
beschikbaar worden gesteld middels afzonderlijke GS/PS-besluiten of dat de middelen voor
een langere periode worden ondergebracht in een financiële voorziening, bijvoorbeeld een
fonds. Ook in andere provincies, zoals Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Friesland
zijn fondsen momenteel in zwang, niet alleen voor de domeinen innovatie, energie en
duurzaamheid, maar ook voor breedband. Een belangrijk uitgangspunt bij diverse fondsen
dat elke financiering van een doelonderneming revolveert en beperkt rendeert en in
potentie de mogelijkheid heeft om de financiering terug te betalen.

Voor financiering van NGA in wit gebied is onze verwachting dat een lening die wordt
gecombineerd met een (kleine) aansluitsubsidie, de kans op hogere penetratie vergroot,
waardoor de businesscase sterker wordt en de risico's - en daarmee de kosten - van de
lening afnemen. De mate waarin het subsidie-instrument wordt ingezet, heeft verschillende
inkomensherverdelingeffecten. De bewoners uit meer stedelijk gebied (zwart en grijs)
betalen namelijk via de belastingen mee aan de kosten van NGA-uitrol in wit gebied.
Daarmee is de inzet van subsidie vooral ook een politieke afweging.

4.4 Organisatie uitvoering

De uitvoering van de linancieringsopdracht is op verschillende wijzen te organiseren. Bij de
'lichte'beleidsvariant (ondersteuning pilotprojecten) ligt het voor de hand het financie-
ringsinstrument rechtstreeks vanuit de provincie in te richten. Bij de twee zware varianten
(fondsleningen en participatie), ligt het meer voor de hand een aparte organisatie in te
richten of de opdracht te verstrekken (inbesteding of aanbesteding) om op afstand van de
provincie projecten te honoreren en van middelen te voorzien, om zo de doelstellingen van
het provinciebeleid te realiseren. Voor succesvolle uitvoering van NGA-projecten in de
Drentse witte gebieden maken wij onderscheid tussen taken die uitgevoerd moeten worden

30 Dialogic NEXT STEP



4.4.1

en organisatievormen om deze taken uit te voeren. Concreet zien wij de volgende

relevante taken:

1. Informatie & Coördinatie
2. Investeringsvoorbereiding & Projectacquisitie
3. Toetsing & Toezicht
4. Kapitaalverstrekking & Inning van gelden

H¡erna volgt een nadere toelichting en verdere uitwerking per taak

Informatie & coördinatie (Kennisknooppunt Breedband)

Het doel van de functie informatie & coördinatie is ten eerste om de stakeholders van

relevante informatie te voorzien. Als stakeholders identificeren we hierbij burgers,

marktpartijen en gemeentes. Hierbij kunnen verder vragen beantwoord worden van

stakeholders. Te denken valt aan algemene vragen over zaken als specifieke diensten,

NGA-infrastructuur of omvang en locatie van het buitengebied. Daarnaast kunnen meer
gerichte vragen worden beantwoord, zoals hoe marktpartijen of burgers in aanmerking
kunnen komen voor kapitaalverstrekking. Ook kan informatie verstrekt worden over

relevante wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en standaarden en

financieringsregelingen. Bij voorkeur is er als onderdeel van deze functie een blauwdruk

voor gemeenten en initiatiefnemers beschikbaar met relevante operationele informatie,

waaronder standaardcontracten, technische standaarden en netwerktopologieën, alsook
noodzakelijk te volgen financiële en juridische procedures.

Ten tweede kan er waar nodig gecoördineerd worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht

worden aan afstemming met de Europese Commissie, het coördineren van de planning van

de uitvoering van projecten, het coördineren van meeleggen en de afstemming van

dienstenontwikkeling. De ontwikkeling van (maatschappelijke) diensten is een aspect dat

specifiek aandacht verdient. Schaalgrootte is een voorwaarde voor een duurzaam

businessmodel. Bovendien kunnen dergelijke diensten een belangrijke driver zijn voor

vraag naar NGA-infrastructuur, ook in het buitengebied. Verder kunnen verzoeken van

geïnteresseerde bewoners verzameld en gedeeld worden met relevante stakeholders.

In de Brief aan de Staten van 15 mei geeft de provincie aan het initiatief te nemen voor

inrichting van een Kennisknooppunt Breedband bedoeld voor de hier beschreven informatie

& coördinatiefunctie,

4. 4. 2 I n veste ri n g sv oo r be re i d i n g & p roj ecta cq u i s i ti e

De tweede functie is die van investeringsvoorbereiding & projectacquisitie. Het doel hiervan

is ervoor te zorgen dat er inderdaad projecten ontstaan die in aanmerking kunnen komen

voor kapitaalverstrekking. Hierbij zijn twee opties mogelijk. Zo kan er een proactieve rol

vervuld worden, waarbij er projecten verworven worden voor de investeringsportfolio. Als

deze functie minder proactief wordt ingevuld, kan er gedacht worden aan het informeren

en stimuleren van projectinitiatoren. Zo kan men de voorwaarden voor financiering

uitwerken en communiceren, een pakket van eisen aan het project opstellen, en eventueel
promotieacties in het buitengebied op touw zetten. Op deze manier kunnen lokale

initiatieven optimaal gefaciliteerd worden. Deze functie is goed uit te besteden aan een

fo ndsma nage r.
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4.4.3 Toetsing & toezicht

Onder toetsing & toezicht verstaan we dat ten eerste de beleidsdoelstellingen van de
provincie bewaakt worden, en ten tweede de investeringsvoorstellen beoordeeld worden.
Verder bewaakt men hierbij bijvoorbeeld of in uitvoering zijnde projecten aan de criteria
blijven voldoen, en kunnen claw-back condities bewaakt worden. Het beoordelen van
ingediende investeringsvoorstellen dient vooraf te gaan aan de kapitaalverstrekking.
Investeringsvoorstellen moeten hierbij beoordeeld worden op hun financiële, technische en

orga nisatorische merites.

4.4.4 Kapitaalverstrekking & inning van gelden

De vierde relevante functie is de kapitaalverstrekking en de inning van gelden.
Kapitaalverstrekking is een essentiële functie, die enerzijds de businesscase op
microniveau haalbaar maakt en anderzijds ervoor zorgt dat de beleidsdoelstellingen op

macroniveau - aanleg van NGA in het buitengebied van Drenthe - realiseerbaarzijn. Taken
die onder kapitaalverstrekking vallen, zijn onder andere fondsmanagement, beoordeling en

uitwerking van investeringsvoorstellen, bepalen van optimale financiële instrumenten, het
opstellen van contracten en verwerven van financiële zekerheden. De inning van gelden

dient uiteraard ook te geschieden. Uitstaande financiële middelen moeten beheerd worden
en later eventueel geherinvesteerd. Hier zal de nieuwe uitvoeringsorganisatie zorg voor
moeten dragen,

4.5 Drie organisatiemodellen

Voor uitvoering van de vier generieke taken bespreken we achtereenvolgens de volgende
drie varianten om de breedbanddoelstellingen van de provincie ten uitvoer Le kunnen
brengen:

1. Zelfstandig breedbandfonds
2. Parapluorganisatie
3. NGA-Realisatie Maatschappij

4. 5. 7 Zelfstandig breedbandfonds + breedbandloket

In dit model acquireert een breedbandfonds voor wit gebied zelfstandig in de markt om
een eigen investeringsportfolio op te bouwen, aansluitend bij de taakstelling die de

fondsmanager vanuit de provincie heeft meegekregen. Het fonds wordt voorzien van
professioneel fondsmanagement en handelt op hoofdlijnen als marktpartij, Daarbij
financiert het fonds geschikte (lokale) initiatieven. Het publieke fonds staat in principe
open voor alle businessmodellen in de markt, maar hanteert wel strikte criteria (zoals

beleidsinhoudelijk, financieel, technisch en juridisch) voor uiteindelijke toekenning van
middelen. Het fonds dient te worden afgerekend op resultaat (o.a. de provinciale
beleidsdoelstellingen), rendement (xolo revolverend) en risico (afdekking publieke belangen
bijvoorbeeld bij verkoop van het gefinancierde netwerk). Hierdoor ontstaat er waarschijn-
lijk een voorkeur voor relatief grote en efficiënt uitgevoerde projecten,

4. 5.2 Parapluorganisatie + fonds

De parapluorganisat¡e is er in eerste instantie op gericht lokale breedbandinitiatieven en

met name tal van lokale coöperaties te faciliteren en te coördineren. Deze organisatie
stimuleeft vooral een bottom-up benadering waarbij de inbreng van burgers veel aandacht
krijgt, maar mitigeert tegelijkertijd risico's zoals versnippering. Bovendien voorkomt het
dat initiatiefnemers en gemeenten het wiel steeds opnieuw moeten uitvinden. Het is dan
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ook in bepaalde domeinen (zoals energie en woningbouw) gangbaar om zogenoemde
'tweedegraadscoöperaties'op te richten, die als een soort supercoöperatie moet

zorgdragen voor meer efficiëntie via kennisdeling en schaalvergroting. De parapluorganisa-

tie is b¡j voorkeur een privaatrechtelijke organisatie maar kan verschillen in type

organisatievorm (bijvoorbeeld een coöperatie of een stichting). De parapluorganisatie kan

vervolgens verschillende onderliggende organisatievormen (coöperaties, bv's, stichtin-
gen/verenigingen) faciliteren. Ook de onderliggende businessmodellen van de verschillende

initiatieven kunnen verschillen, waarmee dit model veel flexibiliteit kent en ruimte biedt

aan particulier initiatief. De belangrijkste taak van de parapluorganisatie is het indammen

van inefficiënties, bijvoorbeeld door het opstellen van blauwdrukken, standaardcontracten,

en zorgdragen van administratie, financiering, en billing. Tevens vormt de parapluorganisa-

tie het centrale aanspreekpunt voor alle stakeholders en zorgt voor afstemming andere
provincies, het Rijk en de EU.

4. 5.3 Last mile NGA-Realisatiemaatschappii

In dit model wordt een nieuw bedrijf opgericht met als centrale taak de realisatie van NGA

in het buitengebied. Het betreft publieke-private samenwerking, waarbij de provincie het

initiatief neemt en marktpartijen uitnodigt te participeren in een NGA-

Realisatiemaatschappij die een open (dubbele) last mile realiseert naar (vrijwel) alle

woonhuizen en bedrijven in het witte gebied. Deze organisatievorm is nauw verbonden met

het businessmodel semi-publieke last mile. Toch hoeft de provincie niet als eigenaar in de

NGA-Realisatiemaatschappij te participeren; zij zou ook kunnen volstaan met het

inbrengen van vreemd vermogen. Dit vreemd vermogen kan eventueel achtergesteld en/of
converteerbaar zijn. Het model voorziet in samenwerking tussen meerdere marktpartijen
om de last mile te realiseren en gezamenlijk te exploiteren, Het betreft een top-down
model dat middels een masterplan voor het gehele witte gebied de uitrol ter hand neemt.

Deze variant vraagt vooraf om grote bereidheid tot samenwerking tussen marktpartijen.
Via een open (aanbestedings)procedure kan deelname aan de nieuwe Realisatiemaat-

schappij in de markt worden gezet. Omdat het model uitgaat van gegarandeerde

schaalgrootte ontstaat een marktpotentieel dat ook grotere institutionele investeerders kan

aantrekken.

De volgende tabel geeft beknopt schematisch weer hoe de vier generieke taken in de drie

besproken orga n isatiemodel len vorm kunnen krij gen.
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FONDS
als zelfst. org in
de markt

Paraplu-
organ¡sat¡e
+ prov. fonds

Last mile
NGA-M¡j.

l.Informatie&
coördinatie

2. Investerings-
voorbereiding &
projectacqu isitie

3. Toetsing & toezicht

4. Kapitaalverstrekking
& inning van gelden

Breedbandloket
bedient vooral
gemeenten, burgers
en het eigen fonds

Fonds acquireert
zelfstandig projecten
en komt als
marktpartij tot
dealvorming

Raad van toezicht /
commrssanssen

Fonds kent middelen
toe aan gehonoreerde
projecten

Breedbandloket
verstrekt ¡nfo aan
lokale initiatieven,
gemeenten en andere
stakeholders

Bottom-up approach
verzamelt lokale
initiatieven

Beoordelingscie incl.
externe experts

Provincie (fonds) biedt
garanties en/of
leningen aan lokale
initiatieven,

Verzamelt info voor
eigen strategie en
lnformeert gemeenten
en burgers over
plannen

Top-down approach:
Netwerkbedrijf (PPS)
investeert actief ¡n last
mile

Raad van toezicht /
commtssanssen

PPS-investering via
open aanbesteding,
prov. verstrekt
converteerbare lening

Tabel 9: Kenmerken vier generieke taken volgens drietal organisatiemodellen

4.6 Verschillenanalyse van de drie modellen

Om de gepresenteerde drie organisatiemodellen te kunnen beoordelen, leggen we de
relatie met een aantal belangrijke beleidsafwegingen. Door de modellen te kruisen met de
navolgende beleidskeuzes wordt de belangrijkste verschillen voor provinciale bestuurders
explicieter, Het gaat om de volgende zes beleidskeuzes:

1. Focus op bottom-up (lokaal initiatief) versus top-down (masterplan)
2. Daadkracht versus flexibiliteit
3. Kans op versnippering
4. Reikwijdte taken breedbandloket
5. Borging belangrijkste beleidsdoelen
6. Afstand tussen provincie en fonds

Met bottom-up versus top-down maken we onderscheid tussen een van bovenaf opgelegd
model versus in het'veld'ontstane initiatieven. Met flexibiliteit bedoelen we in dit geval in
hoeverre de verschillende type initiatieven en businessmodellen gefaciliteerd kunnen
worden. De daadkracht verwijst naar de mate waarin initiatieven en plannen ook
daadwerkelijk tot uitvoer komen. Versnippering verwijst in dit geval naar technische alsook
financiële uniciteit van projecten. De reikwijdte van het breedbandloket bespreekt het palet
aan taken dat dit loket op zich zal nemen. De borging van de beleidsdoelen geeft weer in
hoeverre een bepaald model de doelen van de provincie verwacht te kunnen behalen. Met
de afstand van de provincie tot het fonds wordt bedoeld in hoeverre het fondsmanagement
onder de provincie valt of zelfstandig opgetuigd wordt.

We kunnen niet stellen dat het ene model beter is dan het andere. Wel kan aangegeven
worden waarom een model vanuit een specifieke beleidsoptiek meer geëigend is dan een
ander model.
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FONDS
als zelfstandige
org. in de markt

Paraplu-
organ¡sat¡e
+ prov. fonds

Last mile
NGA-M¡j.

Bottom-up versus top-
down

Flexibiliteit versus
daad kracht

Kans op versnippering

Reikwijdte
Breed band loket

Borging beleidsdoelen

Afstand provincie tot
fonds

Bottom-up approach:
faclliteert in princlpe
alle Çpe lokale
¡nitiatieven, maar
streeft schaa lgrootte
na

Grote flexibiliteit maar
sterk afhankelijk van
lokale initiatieven en
operators en overige
investeerders

Reëel, maar
professioneel
management streeft
naar voldoende schaal

Breedbandloket
bedÍent vooral
gemeenten, burgers
en het eigen fonds

V¡a raad van toezicht
/ commissarissen

Fonds kent zelfstandig
middelen toe aan
gehonoreerde
projecten

Bottom-up approach:
facil¡tee rt en verzamelt
lokale initiatieven

Top-down approach:
Netwerkbedrijf (PPS)
¡nvesteert actief in last
mlle;

Grote flexibiliteit maar
sterk afhankelijk van
lokale initiatieven;
uitrol wit geb¡ed m¡nst
gega ra ndeerd

Groot, maar nadelen
worden ondervangen
door paraplu-
organisatie

Breedbandloket
verstrekt info aan
lokale ¡nitiatieven,
gemeenten en andere
sta keholde rs

Wegens veelheid aan
projecten: toetsing via
beoordel¡ngscie incl,
externe experts

Verstrekking fina nc iële
middelen via afz.
provinciefonds of via
prov inc ie beg roting

Garandeerde uitrol
(masterplan)

Ger¡ng

Verzamelt info voor
eigen strategie en
informeert gemeenten
en burgers over
pla n nen

V¡a raad van toezicht /
commissarissen

PPS-invester¡ng via
open aanbesteding,
prov. verstrekt
converteerbare lening

Tabel 3.2: Zes beleidsafwegingen per organisatiemodel
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5 Samenvatting en conclusie
5.1 Korte samenvatting

In dit rapport geeft Dialogic een toelichting op de analyse van de generieke businesscase

en specifieke businessmodellen voor realisatie van NGA-uitrol in wit gebied in Drenthe.

Hieruit valt af te leiden dat er per aansluitlng een financieringstekort bestaat. Een

onrendabele top zorgt er feitelijk voor dat de markt faalt en er de komende jaren geen

hoogwaardig breedband zal worden uitgerold in de witte gebieden zonder extra steun van

de overheid, Het financieringstekort dient te worden opgebracht door bij voorkeur een

combinatie van de eindgebruikerf een bank en de provincie, In hoeverre een netwerkaan-

bieder of een coöperatie investeert in het netwerk (eigendom) is uiteindelijk afhankelijk
van het voorgestelde businessmodel en relatief los gezien worden van de additionele

financieringsbehoefte. De provincie kan dus werken met verschillende businessmodellen en

hoeft niet op voorhand voor één model te kiezen.

Wij onderscheiden drie mogelijke opties voor beleidsuitvoering:

- Licht: financiering van enkele pilotprojecten
- Zwaar: financiering NGA-uitrol bijvoorbeeld via een revolving fund

- Extra zwaar: financiering NGA-uitrol via participatie

In de volgende tabel geven we beknopt een indicatie van de aanpak, verwachte resultaten
en verwachte kosten voor de provincie, verbonden aan elk van de drie beleidsopties,

Tabel 70: Indicat¡e van resultaten en kosten voor drie beleidsopties

16 De totale omvang van de investeringen vanuit de markt, de afnemers en de provincie bedraagt 69,9

miljoen euro. De totale omvang van de leningen en subsidies vanuit de provincie is 26,0 miljoen euro.

KostenBeleidsoptie Aanpak Resu ltaat

€800k- €1.2M op de-
minimis basis

Licht 4-6pilotprojecten;
Ondersteuning van
( bew one r) coöperati es,

marktinitiatieven tbv
huishoudens en

bed rijve n (terreine n)

Beperkt gedeelte van het
buitengebied wordt
aangesloten, bedoeld als

marktstimulering en

kennisontwikkeling

Kosten afhankelijk
van subsidiebijdrage
en eigen bijdrage
afnemers:
Scenario 1: €5,4 M

Scenario 2: €7,9 M

Scenario 3: €12,2 M

Zwaar Leningen, vanuit een fonds
aangevuld met
aa nslu itsubsid ie16

Ca. 90% van wit gebied wordt
bekabeld aangesloten, 1070 via

draadloze oplossing. 997o van

de huishoudens van Drenthe

zullen dan uiteindelijk een

bekabelde NGA-aansluiting
hebben.

Idem als'zwaar' +
extra €7,6-11,4M
investering in eigen
vermogen

Idem als 'zwaar', met eigendom
provincre rn nieuw
netwerkbedrijf

Extra zwaar Leningen, subsidie + 33-
507o participatie in semi-
publiek last mile bedrijf
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5.2 Conclusie

De belangrijkste conclusie is dat er meerdere modellen bestaan, zowel in de markt als bij
burgers om NGA ook in het witte gebied beschikbaar te krijgen. Voor een sluitende
businesscase is dan wel financiering nodig van de provincie, naast die van de eindgebruiker
en een commerciële bank. Om de kans van slagen te vergroten dient de provincie een
(beperkte) aansluitsubsidie te overwegen,

De provincie kan ook via pilots voor lichter beleid kiezen en kan daarmee de marktontwik-
keling en bewonersinitiatieven ondersteunen en stimuleren. Dit biedt echter geen garantie
dat in geheel Drenthe hoogwaardig NGA beschikbaar komt,

Indien de provincie dit wil bereiken, zal zij verder financiële steun moeten overwegen, o.i.
bij voorkeur via een inrichting van een Breedbandfonds. Hierin bestaat de vrijheid om
verschillende ¡nstrumenten zoals leningen, garanties en ook participaties in te zetten. De

fondsorganisatie wordt bijvoorkeur op afstand gezet om de provinciale doelstellingen zo

efficiënt mogelijk te bereiken. Voor verder inrichting van de uitvoeringsorgan¡satie kan de
provincie onder meer kiezen uit de besproken modellen: (1) zelfstandig breedbandfonds,
(2) Parapluorganisatie en (3) NGA-realisatiemaatschappij.

Dit rapport leidt tot de volgende beleidsafwegingen voor de provincie:

1. Welke NGA-dekking zij realiseren met bekabelde dan draadloze oplossingen?
2. Hoe zwaar wil zij het beleid aanzetten: licht, zwaar of extra zwaar (ook in termen

van budget)?
3, In welke mate dient het geld terug te keren naar de provincie (mate van revolve-

rend he id ) ?

4, Is zij al of niet bereid om een (aansluit)subsidie in te zetten en in welke mate?
5. Welke instrumenten verdienen de voorkeur (achtergestelde leningen, renteloze

leningen, garanties of participaties)?
6. Wordt het inrichten van een Breedbandfonds als geschikt instrument gezien

7. Heeft zij een voorkeur voor aanbesteden of inbesteden van de uitvoeringsorganisa-
tie?

Om in dit dossier een volgende stap te kunnen zetten dienen de Staten zich uit te spreken
over deze belangrijke beleidskeuzes.
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Annex A: Toelichting zwart,
wit gebied

grijs en

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 wenselijk en 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.

Mogelijkheden staatssteun per type gebied

In zwart gebied is het voor overheden niet toegestaan om staatssteunlT 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'

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

twee of meer NGA-netwerken. In de praktijk betekent dat meestal: er is sprake

van een HFC-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 NcA-netwerk. 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 en er zijn geen concrete plannen FttH uit te rollen. Door de inzet van

vraagbundeling of andere stimuleringsmaatregelen kunnen marktpartijen wel
verleid worden tot snellere aanleg van FttH.

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 HFC-netwerk en er zijn geen concrete plannen FttH ujt te
rollen.

Type gebied Omschrijving

Figuur 2.1. Type gebied naar mate van NGA-beschikbaarheid

17 Een maatregel wordt gedefiniëerd als staatssteun, indien (i) de maatregel met staatsmiddelen is

bekostigd, (ii) hij ondernemingen een economisch voordeel oplevert, (iii) het voordeel selectief is en

de mededingen vervalsen of dreigen te vervalsen, en (iv) de maatregel het intracommunautaire

handelsverkeer ongunstig beTnvloedt.
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Annex B: Lagenmodel
In dit rapport wordt af en toe gesproken over de verschillende lagen van een netwerk. In

deze annex wordt hier nadere toelichting op gegeven. Het lagenmodel wordt gebruikt om

verschillende vormen van'openheid'aan te duiden. Openheid heeft betrekking op de wijze

waarop een eigenaar van een aansluitnetwerk partijen hoger in de waardeketen toegang

geeft tot dat netwerk. We zien in de praktijk dat partijen met controle over het

aansluitnetwerk bij voorkeur ook diensten over dit netwerk leveren. De provincie wil echter

zo veel mogelijk openheid om op deze wijze bijvoorbeeld (diensten)innovatie te stimuleren.

Ook het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie hechten veel belang

aan openheid getuige hun beleid van de afgelopen jaren. Openheid kan op verschillende

manieren bestaan:

. Laag 1: Toegang geven tot passieve infrastructuur. De eigenaar van het aansluit-
netwerk verhuurt het medium (bijvoorbeeld een dark fiber) aan een andere partij.

a

a

Laag 2: Toegang geven tot actieve infrastructuur. De eigenaar van het aansluit-

netwerk verhuurt een actieve verbinding aan een andere partij. Vaak wordt er
gebruik gemaakt van een generiek technisch protocol (ethernet of IP) waardoor

het eenvoudig is om diensten te leveren.

Laag 3: Toegang geven aan diensten. D¡e eigenaar van het aansluitnetwerk geeft

dienstenaanbieder de ruimte om via hun platform bij de afnemer te komen. Denk

bijvoorbeeld aan Internet- of W-omroepdiensten.
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Actieve infra-exploitant z

I
Passief lokaal FftH-Ínfrabedrijf

Figuur 11. Verschillende functionele lagen ¡n telecommunicatiels. De onderste laag ("passief lokaal

FftH-infrabedrijf") correspondeert met laag 7, de bovenste laag correspondeert met laag 3.

18 Expertgroep Breedband (2002) Nederland Breedbandland. Advies aan het kabinet.
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