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Geachte Statenleden, 
 
 
Aanstaande woensdag (11 december) spreekt u over een onderwerp dat mij en het 
bedrijf dat ik vertegenwoordig erg aan het hart gaat: hoe krijgen we snel breedband bij 
alle burgers en bedrijven van Nederland, in dit geval Drenthe. 
 
In onze brief van 12 april j.l. (Reactie Ziggo op breedbandplannen provincie Drenthe 
i.k.v. Vitaal Platteland) hebben we reeds aangegeven graag mee te willen denken over 
een oplossing voor de 8% Drentse percelen die nog geen snel internet kunnen afnemen: 
het zogenaamde witte gebied. 
 
Wij zijn nog steeds van mening dat eventueel stimuleringsbeleid va de provincie zich op 
deze 8% zou moeten richten. De overige percelen beschikken al over een netwerk dat 
door de Europese Commissie als toekomstvast wordt bestempeld: het Hybrid-Fiber-Coax 
(HFC) netwerk van de kabelbedrijven. Daarnaast rolt KPN-Reggefiber de komende jaren 
haar FttH-netwerk uit. De meeste percelen in Drenthe kunnen in de toekomst dus kiezen 
tussen twee toekomstvaste netwerken - HFC én FttH – zonder dat de provincie daar iets 
voor hoeft te doen. 
 
Dit zal niet gelden voor het witte gebied en juist daar kan de provincie dus het verschil 
maken. Een oplossing voor deze gebieden vraagt in onze ogen samenwerking tussen alle 
betrokkenen: huishoudens en bedrijven zelf, de overheid én telecombedrijven. Alleen 
door gebundelde vraag, zelfredzaamheid en bijdragen van burgers en bedrijven te 
combineren met de investeringsbudgetten van telecombedrijven kan (een deel van) het 
witte gebied worden aangesloten. 
 
In brieven van OpenNet en ECO Oostermoer wordt voorgesteld de focus juist breder te 
leggen dan het witte gebied. Ziggo wil van de gelegenheid gebruik maken om op een 
aantal aannames en redeneringen die aan dat voorstel ten grondslag liggen te reageren: 
 

- Het zou financieel gunstiger zijn om niet alleen het witte gebied, maar ook 
andere gebieden (zwart en grijs) aan te pakken. 
 
Dit klopt alleen als de gemiddelde prijs per aansluiting wordt bekeken. Het is 
evident duurder om niet alleen in witte gebieden uit te rollen, maar ook in grijze 
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en zwarte gebieden. Er moeten immers veel meer aansluitingen gerealiseerd 
worden. Het is bovendien zonde van het geld om in gebieden uit te rollen die al 
beschikken over een toekomstvast netwerk. Dat zal zich ook vertalen in een zeer 
beperkte investeringsbereidheid van burgers en bedrijven in zwarte en grijze 
gebieden. 
 

- De opdeling tussen zwart, grijs en wit gebied zou niet relevant zijn, omdat er 
geen sprake is van overheidsfinanciering. 

 
De opdeling in zwart, grijs en wit wordt inderdaad ingegeven door de Europese 
staatssteunrichtsnoeren. Die stellen kortweg dat overheidssubsidies in zwart en 
grijs gebied niet zijn toegestaan. Alleen in wit gebied mogen subsidies worden 
gebruikt. Overigens ziet de Europese Commissie goedkope leningen ook als 
subsidie. Zodra de provincie dus denkt aan het financieel steunen van 
breedbanduitrol verdient het absoluut aanbeveling dat te beperken tot wit 
gebied.  

 
- Alleen FttH zou toekomstvast zijn. 

 
De Europese Commissie stelt expliciet dat er twee netwerken zijn die moeten 
worden beschouwd als Next Generation Access (NGA) netwerk, of toekomstvast 
netwerk: FttH en HFC. Dat via HFC-netwerken zorgdiensten en camerabewaking 
niet mogelijk zouden zijn is klinkklare onzin. De meest succesvolle zorgdienst van 
Nederland (Zuidzorg) draait al jaren op een HFC-netwerk. 
 

- Kabelbedrijven investeren niet in hun netwerken. 
 
Ziggo investeerde over 2013 €320 miljoen in haar netwerk en de bijbehorende 
apparatuur. De komende jaren blijven we dat doen. 

 
Wij hopen dat u deze aandachtspunten mee zult nemen bij de verdere verkenning en 
uitwerking van breedbandplannen in uw Provincie. Wij gaan er vanuit daarbij betrokken 
te worden 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, zijn wij uiteraard altijd bereid tot 
een nadere toelichting. 
 
Met vriendelijke groet, 
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