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Kiezen voor OpenNet is 
eigenlijk heel eenvoudig



Relevantie van het vraagstuk
Breedbandnetwerken hebben een steeds groter wordende rol in de maatschap-
pelijke en economische ontwikkeling van een land. De OECD (Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) schrijft in het recent verschenen 
rapport ‘Broadband and the economy’: “De invloed van breedband op de maat-
schappij is groter dan die van elektriciteit, de stoommachine en de informatie- 
technologie in het verleden’. Talrijke studies tonen het sterk positieve verband 
aan tussen het hebben van breedband en stijgende economische- en maatschap-
pelijke ontwikkeling in / van een regio.

Tegenwoordig kan geen enkel onderdeel van de maatschappij zonder internet-
toegang, in de nabije toekomst wordt een internetaansluiting met een hoge 
snelheid de maatstaf. Het wordt een noodzaak, waarbij hoogwaardige netwerken 
voorwaarde zijn. Onderdeel hiervan is dat deze netwerken open zijn en tegen 
gunstige voorwaarden gebruikt kunnen worden. Dit zijn kernpunten voor het 
succes in de ontwikkeling van een gemeente of regio.

Wat is belangrijk bij een succesvol netwerk?
•  Gebiedsontwikkeling om te komen tot een coöperatie en uiteindelijk een  
 open netwerk
•  Marketing om inwoners te enthousiasmeren
•  Automatische levering van diensten die zorgen voor gemak voor de 
 gebruiker
•  Het moet technisch goed werken

De huidige situatie in kaart gebracht.
De snelheden op huidige breedbandvoorzieningen (kabel- of telefoonnetwerken) 
zijn beperkt uit te breiden en sluiten niet aan bij de visie die neergelegd is in de 
Digitale Agenda Europa - Iedere Europeaan breedband ontsloten met 100Mb/s 
symmetrisch internet. De netwerken worden voornamelijk draaiend gehouden 
door bekende commerciële bedrijven voor vaste- en mobiele telecommunicatie. 
Het zijn veelal beursgenoteerde bedrijven die met private economische bedrijfs-
modellen werken. Daarom worden alleen investeringen gedaan als het op 
projectbasis winst opleveren (terugkeer van de investeringen binnen 5 jaar) of 
andere voordelen zoals het versterken van de concurrentiepositie oplevert.
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OpenNet is een methode voor breedbandontwikkeling die uitgaat 
van een scheiding van de waardeketen die bij een traditionele 
telecomaanpak gebruikelijk is. 

Het netwerkeigenaarschap wordt bij voorkeur bij de lokale 
gemeenschap neergelegd om zeggenschap en economie daar te 
houden waar dit het meest nodig is.

Het beheer van de actieve laag wordt bij een Communicatie 
Operator belegd, die de voorwaarden creëert voor een breed 
aanbod van dienstenaanbieders (ook de huidige partijen) 
om gelijkwaardig aan te bieden via het netwerk.

In dit document gaan we iets verder in op de verschillen tussen 
OpenNet en traditionele telecompartijen. Ook berekenen wij aan 
de hand van de voorbeeldgemeente Aa en Hunze hoe de investe-
ring in een infrastructuur op een verantwoorde manier tot stand 
komt.

Inleiding
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Organisatie

Het is algemeen bekend dat glasvezelnetwerken (FttH- Fiber to the Home) als toe-
komstbestendig en duurzaam gelden. Het is daarmee een middel en een 
oplossing voor breedbandvraagstukken. Alle andere technologieën zijn 
overgangsmiddelen die alleen op korte termijn een oplossing bieden. Ze lossen 
echter het vraagstuk niet op. Van deze situatie zijn de huidige marktpartijen zich 
terdege bewust.

Waarom wordt er weinig nieuw aangelegd?
Glasvezelnetwerken worden in beperkte mate aangelegd. Dit komt vanwege de 
hoge investering die gedaan moet worden. De grootste kostenpost is het graven 
en de aanleg (60-80%). Daarom verbeteren telecom- en kabelbedrijven veelal 
bestaande verbindingendoor het plaatsen van extra apparatuur. 
Ook investeert men in de uitbouw van netten voor mobiel verkeer. Men speculeert 
dat de opbrengsten per aansluiting stijgen of dat een overheid bijspringt door het 
subsidiëren van de aanleg van glasvezelnetwerken.
Voor een regio of gemeente betekent dit dat men afhankelijk is van de plannen 
van marktpartijen. Dit blokkeert een belangrijke voorwaarde voor regionale ontwik-
keling, de beschikbaarheid van een hoogwaardig, open en betaalbaar netwerk. 
Het kan echter ook anders!
 
Hoe moet het bezien worden?
De eerste stap is om te begrijpen dat het vraagstuk rondom breedband niet 
zozeer met telecommunicatie te maken heeft. Het gaat veeleer om infrastructuur. 
De tweede stap is om passende maatregelen te nemen om dit vraagstuk met deze 
insteek op te lossen. Aan de ene kant neemt een gemeente de verantwoordelijk-
heid voor de toekomst in eigen handen door het vraagstuk actief aan te pakken. 
Aan de andere kant vloeien investeringen in breedbandnetwerken direct terug in 
de gemeenschap, doordat ze direct geld opbrengen. Dat is exact de reden waarom 
veel gemeenschappen nu zelf netwerken ontwikkelen of dit al gedaan hebben.

Met name de ontwikkeling van het gebied als geheel is belangrijk. Zowel de 
bebouwde kom als het buitengebied ontsluiten als één gemeenschappelijk 
voorziening geeft invulling aan de Digitale Agenda. Door “eigen” fi nanciering 
worden afzonderlijke belangen één gemeenschappelijk belang.
De opbrengsten van investeringen in het netwerk worden via een coöperatie 

gecombineerd met het gebruik van het netwerk. Kosten voor gebruik worden in 
toom gehouden.

Wat gebeurt er Europees gezien?
De ervaringen van de laatste 10 jaren voor het uitbouwen en exploiteren van 
breedbandnetwerken zijn gekoppeld aan lokale coöperaties. Onder de verant-
woordelijkheid van OpenNet worden deze nu binnen Europa aangeboden, waarbij 
samengewerkt wordt met de Europese Unie. Hoge kwaliteit en economische schaal 
voorkomt netwerken die wel aangelegd zijn, maar onvoldoende gebruikt worden. 
Dit valt te vergelijken met leegstand in zakelijk vastgoed. 

Wat doet OpenNet?
OpenNet neemt de verantwoordelijkheid voor het doorgeven van de diensten van 
aanbieders aan de gebruikers. Hierbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat OpenNet zelf 
nooit een dienstenaanbieder wordt. OpenNet belicht het glasvezelnetwerk (de 
zogenaamde ‘actieve laag’) en investeert daar in. 
Daarbij wordt veelal het passieve netwerk van een lokale coöperatie gebruikt. Deze 
manier van werken wordt inmiddels toegepast in Zweden, Noorwegen, Kroatië, 
Nederland en Oostenrijk en binnenkort in Tsjechië, Letland,Servië en Estland.

Waarom OpenNet?
•  OpenNet ontwikkelt samen met de gemeenschap een breedbandnetwerk  
 van en voor de inwoners, bedrijven en instellingen
•  OpenNet biedt een professionele exploitatie van een OpenNet.
•  OpenNet kent de belangrijke voorwaarden om een netwerk economisch  
 haalbaar te laten zijn. En past deze kennis toe.
•  OpenNet is een open platform voor alle dienstenaanbieders (lokaal en  
 globaal). Deze krijgen toegang tegen dezelfde laagdrempelige voorwaar 
 den. Dit in tegenstelling tot de netwerken van marktpartijen. Het leidt tot  
 keuzevrijheid en eerlijke eindtarieven (concurrentie en marktwerking op  
 het juiste niveau) van dienstenaanbieders.
•  OpenNet weet hoe de lokale gemeenschap aangesproken kan worden  
 en welke argumenten belangrijk zijn voor de zin en de noodzaak van 
 aanleg. Dit creëert draagvlak in de samenleving.



•  OpenNet biedt keuzevrijheid in een toenemend aanbod aan diensten  
 van aanbieders. Het is mogelijk om eenvoudig te wisselen van aanbieder.
•  OpenNet ondersteunt lokale netwerkeigenaren bij het ontwikkelen van  
 het gebied. Dit geldt bijvoorbeeld voor wetgeving, overheidsrichtlijnen,  
 Europese zaken, organisatie en marketing.

OpenNet deelt het gemeenschappelijk belang met een regio of gemeente om 
breedband voor iedereen tot een sterke impuls te laten gelden. Het moet een 
langdurige voorziening met positieve gevolgen voor iedereen zijn.

Wat is het voordeel van een gemeenschappelijke aanpak?
Voor overheden zijn voordelen van breedband ontwikkeling in eigen hand:
•  Een grote invloed op economische en maatschappelijk ontwikkeling
•  Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en terugkeer van jongeren naar  
 het platteland
•  Rem op het prijsverval van vastgoed
•  Voordeel ten opzichte van regio’s die geen breedbandontwikkeling 
 hebben
•  Investeringen en opbrengsten blijven lokaal
 
Voor wie is OpenNet bedoeld?
•  Bedrijventerreinen
•  Verenigingen van Eigenaren
•  Particulieren en bedrijven
•  Zorgsector
•  Campussen en terreinen
•  Gemeenten

Verhouding met marktpartijen
OpenNet is breedband voor iedereen. Niemand wordt uitgesloten omdat 
iedereen wordt aangesloten. OpenNet is niet geïnteresseerd in het ‘wegdrukken’ 
van huidige marktpartijen. Elke provider is van harte welkom om de gebruikers 
te bedienen met diensten. Echter, hebben zij wel te voldoen aan de afspraken die 
door OpenNet en netwerkcoöperaties gemaakt worden. Omdat er concurrentie 
op diensten plaatsvind door meerdere aanbieders zal dit zorgen voor een goede 
prijs/kwaliteitverhouding.
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Toegepast op Nederlandse situatie
Door de integrale aanpak volgens OpenNet is er een verschil in aanpak met
traditionele telecompartijen. Het verschil komt met name in de fi nanciële 
modellen tot uiting die gehanteerd worden. In de traditionele lijn is dit een 
“risk-based” vastgoed benadering ten opzichte van de “Cost-based” benadering 
van OpenNet. 

Dus voor traditionele telecom is het een noodzaak om het volledig gebied in 
1 keer fi nancieel in kaart te brengen omdat de fi nanciering eenmalig beschikbaar 
komt. In Nederland zien we dat met bezettingsgraden van minimaal 30% wordt 
gerekend ten opzichte van de totale gebiedscapaciteit. 

Waarom is de analyse van Dialogic zo afwijkend van de cijfers die OpenNet op 
basis van doorrekeningen van regievoerende aannemers heeft? De kengetallen 
zijn daarbij tevens concreet voor het gebied Oldambt vastgesteld, doormid-
del van een schouw. Twee aannemers met een lange traditie in het vakgebied  
hebben de afgelopen jaren nagenoeg alle glasvezelprojecten voor de bestaande 
telecommarkt gerealiseerd. De volgende situatie is vastgesteld. 

In het kort de hoofdpunten waarop de waarheid van Dialogic afwijkt van de 
waarheid van iipen/OpenNet:

• Tarieven meterprijs buiten gebied is gelijk gesteld aan binnen gebied,  
 prijs is niet 3000 maar 2500. (Oorzaak: egalisatie in binnen gebied 
 veroorzaakt hoger tarief )
• Wit gebied in volledig isolement van licht grijs gebied beschouwen. 
 Hierdoor wordt slim ontsluiten van buitengebieden niet meegenomen  
 en ook niet het eff ect van middelen totale kostprijs. In een OpenNet   
 situatie neemt men dat wel mee en daardoor daalt de prijs wederom tot  
 1400euro per aansluiting.
• Het volledig buiten beschouwing laten van zwart gebied. In een 
 OpenNet benadering neem je die uiteindelijk ook mee waardoor 
 wederom de gemiddelde prijs daalt tot minimaal 1000 euro eenmalige  
 aanleg.
• Investering voor buiten gebied zien als traditionele telecommarkt 
 waardoor je met te hoger korte termijn rendementen rekent, dit is 
 5-7 jaar terugverdienen investering incl rendement > 7%
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Overigens is dit trouwens hoe  traditionele adviesbureaus een gebied in kaart 
brengen. Voor de provincie Friesland wordt eveneens op deze wijze geadviseerd 
zonder mengvormen met grijze/zwarte gebieden. Deze scheiding wordt ons 
inziens ingegeven door de wijze waarop EU regelgeving voor overheidsfi nancie-
ring wordt vormgegeven. 

Echter gaat het in een breedbandvraagstuk niet om de vraag hoe overheids-
gelden aan te wenden maar eerst te bezien welke infrastructurele aanpak e�  ciënt 
en e� ectief is. Kijk je dan naar de brief van kabelaars (NL Kabel) aan gemeenten, 
dan geven zij aan bereid te zijn de overheid te helpen wanneer zij 2000euro in-
leggen en zij leggen dan 1000 euro bij. Besef hierbij dat zij dan hun eigen zwart/
grijze gebied ook aansluiten en dus die voordelen inboeken. 

En dus fi nanciert de overheid met publiek geld een commercieel telecombelang. 
De waarheid van traditionele telecompartijen klinkt dan leuk maar is in feite een 
sigaar uit eigen doos. De bedrijven gaan de koek verdelen over de gebieden 
waarin zij als in zwart/grijs hebben geïnvesteerd en op deze wijze wordt wit dus 
alsnog gemiddeld in de echte kostprijs. Echter is dit ten koste gegaan van de 
belastingbetaler, wat op zijn minst kwalijk genoemd kan worden.

Casus Oldambt
Betreft doorrekening gebied Oldambt voor 6.905 percelen in plattelandsdorpen 
en 765 buiten locaties. De kengetallen van de betre� ende kleine dorpen, dorpen, 
buitenlocaties worden gebruikt voor het doorrekenen van gemeente Aa en Hun-
ze omdat hiervoor zowel geografi sch gebied alsook volume objecten overeen-
stemt.

Kengetallen:
• Kernen kleiner dan 150 woningen: € 800,- per aansluiting gemiddeld
• Kernen groter dan 150 en kleiner dan 700 woningen: € 775,- per aansluiting 

gemiddeld
• Kernen boven de 700 woningen tot 2500 woningen: € 750,- per aansluiting 

gemiddeld
• Kernen boven de 2500 woningen tot 10.000 woningen: € 700,- per aanslui-

ting gemiddeld

Deze prijs is exclusief het plaatsen en leveren van de POP (Point of Presence) 
gebouwen en de glasvezelring tussen deze gebouwen. 

Berekend met 6 POP (€ 100.000,- p st) en 2 Straatkasten (€4.000,- p st)
Ring € 380.000,- en vergunning behoevende boringen € 445.000,-
Dus totaal voor hele gebied een plusbedrag van € 1.433.000,- voor bovenliggende 
facilitaire infrastructuur.

Aa en Hunze
Deze situatie hebben wij doorvertaald naar de gemeente Aa en Hunze.
Binnen Aa en Hunze geen kernen met meer dan 2500 woningen. 
Voorbeelden van de volumes:

Gieten : 2204 woningen in de kern
Annen : 1485 woningen in de kern
Gasselte: 688 woningen in de kern
Eext: 535 woningen in de kern
Gieterveen: 329
Grolloo: 316
Eextervenschekanaal: 101
Eexterzandvoort: 54

Op basis van deze bron (Aantal woningen per kern Aa en Hunze 2013, bron 
gemeente) vallen er in totaal (zie volgende pagina):



Gebied   Buurt  Kern < 150 150 < Kern < 700  700 < Kern < 2500 Kern > 2500 Buurt  Buiten bij

Annen   0000       1485     0009  52

Gasselternijveen  1500       798     1501,1509 10

Gieten   1700       2204     1709  60

Rolde   1900       1785     1902,1903,

               1908,1909 150

Schipborg  0500    220        0509  20

Eexterveen  0600    161        0609  20

Spijkerboor  0700  61          0709,0809,0909,

               0800,0900 90

Annerveenschekanaal 1100    182        1109  0

Eexterveenschekanaal 1200  101          1209  0

Eexterzandvoort  1300  54          1309  1

Gasselternijv.schemond 1600    281        1601,1609 20

Gieterveen  1800,1801   329        1809  99

Nieuwediep  1802  103     

Grolloo   2000    316        2008,2009 29

Schoonloo  2001  79     

Ekehaar   2100  111          2101,2109 83

Eext   0100    535        0109  50

Anloo   0200    156        0209  10

Gasteren  0300    168        0309  10 

Anderen  0400  96          0409  10

Gasselte   1400    688        1401,1409 80

Balloo   1901  61     

Totaal     666  3.036   6.272       794
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Berekening Aa en Hunze
In de praktijk blijkt in Nederland dat de grootste investeerder in glasvezelnetwerken, 
Reggefi ber, gebieden met kernen kleiner dan 2500 objecten niet meeneemt in haar 
propositie. Deze defi nieert OpenNet daarmee als licht grijs gebied, wat voor alle 
dorpskernen in Aa en Hunze geldt.

Investering Aa en Hunze in licht grijs:
666 x  € 800,-  = 
€ 532.800,-� € 479.200,-  /€ 372.000,- /€ 157.600,- {90/70/30%} 599/465/197

3.036 x  € 775,-  
= €  2.352.900,-�€ 2.117.300,- /€ 1.646.000,- /€ 707.700,-2.732/2.124/908

6.272 x  € 750,-  
= €  4.740.000,-�€4.233.750,- /€ 3.293.250,- /€1.412.250,-
5.645/4.391/1.883

Investering in wit:
794 x € 2.800,- 
= €  2.223.200,-

Investering in gebouwinfra en glasvezelring: 
€ 1.433.000,-

Middeling licht grijs en wit: 
Afhankelijk van deelname komt een certifi caat globaal tussen de € 1048,- en € 1569,-

100% participatie {€ 9.848.900,- + € 1.433.000,-} : 10.768     = € 1.048,- per certifi caat
90% participatie kern:{€ 9.053.450,- + € 1.433.000,-} : 9.770= € 1.073,- “ 
70% participatie kern:{€ 7.534.450,- + € 1.433.000,-} : 7.774= € 1.154,- “
30% participatie kern:{€ 4.500.750,- + € 1.433.000,-} : 3.782= € 1.569,- “

Rol van gemeenten
Vanuit provincie en betrokken gemeenten kan ondersteuning geboden worden in:
1. Goedkeuring referentiemodel OpenNet
2. Verwerving lange termijn (20jaar) investeerders
3.  Ondersteuning van lokale processen
4. Ondersteuning  ‘on top off ’ fi nanciering (fi nanciering vooraf bij eerste 
 aanleg in buitengebied)

Rol van OpenNet
OpenNet ondersteunt provincie en betrokken gemeenten bij:
1. Gebiedsontwikkeling doormiddel van verantwoord businessmodel
2. Ondersteuning bij Europese laagrentende voorfi nanciering. De wetgeving  
 rondom overheidssteun is complex, vandaar dat wij op regelmatige basis  
 overleg hebben met het kabinet van Eurocommissaris Kroes en de 
 Europese Investeringsbank, waarbij onderkend wordt dat wij het gebieds 
 belang dienen.
3.  Het bieden van een methode om een rendabele breedbandvoorziening  
 voor iedereen binnen de provinciegrenzen te realiseren. 

Meer informatie

Huub van Ettekoven
h.vanettekoven@openneteurope.eu
06-15003118

Ferenc Jacobs
f.jacobs@openneteurope.eu
06-14995615


