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Onderwerp Reactie Ziggo op breedbandplannen provincie Drenthe i.k.v.

Vitaal Platteland

Geachte Statenleden,

Tijdens onze aanwezigheid bij de Statencommissie Omgevingsbeleid van 27 maart jl., 
hebben wij mogen vaststellen dat de beschikbaarheid van snel internet voor alle 
huishoudens en bedrijven in de provincie Drenthe, iets is wat door vrijwel alle fracties 
van groot belang wordt geacht. Dat verheugt ons, want Ziggo denk daar net zo over.

Zoals bekend is binnen de geliberaliseerde markt van telecommunicatie, Ziggo een van 
de grote aanbieders in Drenthe. Ziggo heeft haar moderne infrastructuur in vrijwel ieder 
huishouden beschikbaar en biedt daarover de keuze van een veelheid aan multimedia 
diensten, inclusief supersnel internet (120Mps). Onze infrastructuur is net zo 
toekomstvast als glasvezel; niet voor niets worden beide infrastructuren door de 
Europese Commissie benoemd als een z.g. Next Generation Access Network, of NGA.

Een relatief beperkt aantal percelen (circa 8%) heeft geen beschikking over een 
dergelijke verbinding en is aangewezen op de traditionele telefoonlijn. Deze zogenaamde 
“witte gebieden” hebben onze en naar blijkt dus ook uw aandacht.

Ziggo wil met dit schrijven benadrukken, zich constructief op te stellen om te komen tot 
een oplossing voor de witte gebieden. Wij denken graag met u mee hoe we huishoudens 
en bedrijven in deze gebieden in de toekomst kunnen voorzien van een (Ziggo) NGA. 
Belangrijk daarbij is wel dat we hier te maken hebben met zeer dure aansluitingen; zelfs 
in de periode dat de overheid nog eigenaar en aandeelhouder was van de voorgangers 
van Ziggo, werden deze percelen als te duur om aan te sluiten beschouwd. Concreet 
betekent dat, dat aansluitkosten per perceel gemiddeld zo’n €2.500 zullen bedragen.

Een oplossing vraagt daarom 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.

De rol van de provinciale overheid zou daarbij faciliterend, maar vooral ook coördinerend 
moeten zijn. Het is belangrijk om bij een oplossing voor het witte gebied te streven naar 
enige uniformiteit. De situatie waarin de 12 gemeenten van Drenthe ieder voor zich en 
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op basis van een eigen model aan de slag gaan met het aansluiten van het witte gebied 
in hun gemeente, leidt voor telecombedrijven tot zeer hoge transactiekosten die 
uiteindelijk weer van invloed zijn op de kosten van aanleg. Let wel: wij zijn absoluut voor 
lokale betrokkenheid want alleen dan kan succesvolle vraagbundeling in onze ogen vorm 
krijgen, maar wij denken dat de provincie moet waken voor te sterke versnippering.

Wij hopen dat u Gedeputeerde Staten zult vragen deze aandachtspunten mee te 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,

Piet Postma
Regional Director

piet.postma@office.ziggo.nl
06-52021317


