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Inleiding
Binnen Regio Rivierenland worden ICT en breedbandvoorzieningen beschouwd als essentiële hulpmiddelen
om de bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een in het oog
springend probleem daarbij is dat vooral in buitengebieden de kwaliteit, toegankelijkheid en
betaalbaarheid van breedbandvoorzieningen steeds meer te wensen overlaat.
Dat is een maatschappelijk probleem, dat het lokale bestuur binnen Regio Rivierenland zich aantrekt.
Daarom zoekt Regio Rivierenland naar de meest efficiënte manier om te zorgen iedereen gebruik kan
maken van een brede, open en neutrale digitale snelweg. Regio Rivierenland werkt voor dat doeleinde
samen met diverse partijen, waaronder de Provincie Gelderland, Duurzame Economische Innovatie en
ICTRecht.
Dit white paper is opgesteld door ICTRecht in opdracht van Regio Rivierenland met het doel om de visie en
voortgang in het dossier breedband helder voor het voetlicht te brengen. De Regio wil op deze manier
burgers, bedrijven en collega-overheidsinstellingen informeren en uitnodigen tot het bieden van eigen
perspectieven en informatie.

Digitale maatschappij en economie vereisen een goede digitale snelweg
Tegenwoordig leven wij in een digitale informatiemaatschappij. Ook onze economie is in hoge mate ‘data
driven’ geworden. Het succes van onze maatschappij én economie, wordt daardoor steeds afhankelijker
van onze informatie-infrastructuur. De eisen aan de beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van
breedbandvoorzieningen worden dan ook steeds hoger.

Snellere verbindingen, slimmere samenleving
Betere infrastructuur hecht de maatschappij letterlijk en figuurlijk beter samen. In dit tijdperk van slimme
digitale technologie, groeien onze mogelijkheden om informatie op te slaan en te verwerken exponentieel.
Zo ook onze behoefte aan infrastructuur die de capaciteit heeft om deze groei te faciliteren en om steeds
meer data tegelijk te verzenden en ontvangen, zonder opstoppingen.
Hoe sneller en betrouwbaarder de synapsen met informatie aankomen, hoe slimmer we worden, zowel in
concurrentie als in samenwerking. In concurrentie betekent dit de mogelijkheid om anderen letterlijk en
figuurlijk te slim af te zijn. In samenwerking betekent dit efficiëntere, slimmere en ook meer samenwerking.
Snellere verbindingen zorgen dus voor een slimmere samenleving. En omgekeerd draagt een slimme
samenleving ook zorg voor snelle verbindingen.

Beter breedband betekent méér economische groei
Dankzij toenemende ervaring, aandacht en onderzoek worden de positieve effecten die een goede
kwaliteit breedbandinfrastructuur heeft op economische groei en maatschappelijke doelstellingen steeds
beter inzichtelijk. Bijvoorbeeld in Piëmont, Italië en in Cornwall, Verenigd Koninkrijk werden de positieve
effecten van breedbandprojecten op economische indicatoren geraamd op 7% tot 10%.i Ander onderzoek
stelt dat elke verdubbeling in gemiddelde breedbandsnelheid in het algemeen resulteert in 0,3% extra BBP
(geïsoleerd van overige factoren die economische groei mede bepalen).ii Dergelijke resultaten zijn
eenvoudig te verklaren. Net als andere infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen, (lucht)havens en
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energienetten, verlagen breedbandvoorzieningen de drempels en kosten van economische activiteit. Hoe
beter de breedbandvoorzieningen, hoe sneller, efficiënter, gemakkelijker en meer economische activiteit er
kan plaatsvinden. Regio Rivierenland ziet het bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en
betaalbaarheid van breedbandinfrastructuur dan ook als een solide economische investering.

Breedband is goed voor democratie
Het internet is de plaats bij uitstek geworden waar onze informatiemaatschappij samenkomt om informatie
te ontvangen en te delen, om meningen te uiten en om kennis te nemen van meningen van anderen.
Dankzij de toegankelijkheid, openheid en neutraliteit van het internet als platform, is de informatie op het
internet zo divers als menselijke gedachten maar kunnen zijn. Zolang de toegankelijkheid, openheid en
neutraliteit gewaarborgd blijven en informatie door iedereen zonder belemmeringen en verstoppingen kan
worden uitgewisseld via het internet, hoeven we ons weinig zorgen te maken voor een gebrek aan
mediapluriformiteit.iii
Al sinds enige tijd maken ook overheden steeds meer en beter gebruik van het internet om burgers te
informeren en om informatie en meningen van burgers te vragen. Vanwege het gebruiksgemak en de
efficiëntie worden steeds meer overheidsdiensten online aangeboden. Digitale loketten zijn altijd vanaf
waar dan ook bereikbaar en wachttijden worden steeds meer iets van het verleden. Nieuwe wetten en
besluiten worden tegenwoordig vaak via het internet open ter consultatie aangeboden, zodat
belanghebbenden en experts op een laagdrempelige manier hun visie kunnen delen en kunnen bijdragen
aan de kwaliteit en het draagvlak van regelgeving. Dergelijke ontwikkelingen brengen het ideaal van een
Atheense democratie op een veel grotere schaal in zicht.iv Door effectief gebruik te maken van openbare
informatie, zoals via https://data.overheid.nl/ beschikbaar wordt gesteld, zouden mensen zowel
individueel als collectief in staat kunnen worden gesteld om intelligentere en meer op feiten gebaseerde
beslissingen te maken, waarmee welzijn en welvaart kunnen worden vergroot.v

Breedband is onmisbaar voor iedereen
Voor steeds meer basale handelingen die iedereen in de maatschappij moet kunnen uitvoeren, zoals het
solliciteren naar werk, het regelen van bankzaken en het doen van een belastingaangiftevi, zijn ICT en
internettoegang een steeds onmisbaarder hulpmiddel. Zelfs rechtszaken kunnen tegenwoordig online
worden gevoerd, bij de eKantonrechter.vii Om dergelijke redenen beschouwen steeds meer mensen
internettoegang als een noodzakelijke voorwaarde voor volwaardige participatie in de maatschappij en als
een grondrecht of universeel mensenrecht.viii
Met de opkomst van cloud computing, smart city concepten en innovatieve digitale oplossingen voor zorg
en onderwijs op afstand, zal onze collectieve en individuele afhankelijkheid van ICT en breedband alleen
maar verder toenemen. De weduwe in Appelscha heeft anno 2014 geen ouderwetse telefoonlijn meer
nodig, maar veeleer een moderne glasvezelaansluiting waar niet alleen spraaktelefonie, maar daarnaast
nog ontelbare andere diensten en vormen van informatie-uitwisseling tegelijk mogelijk zijn.ix

Breedbandinfrastructuur in de EU nog onvoldoende, óók in Nederland
Tegenwoordig ontstaan steeds meer klachten over een tekortschietende kwaliteit van breedband, met
name in buitengebieden.x Tegelijkertijd bestaat het beeld dat Nederland in Europa vooroploopt op het
gebied van breedband en al klaar is voor de toekomst.xi Wordt er niet te vroeg gejuicht?
Pagina 3 van de 16

april 2015

Tabel: aantallen beschikbare aansluitingen en snelheden per kabeltype

Aansluitingen x 1000. Bron ACM Telecommonitor tweede kwartaal 2014

xii

Uit de bovenstaande tabel met gegevens van de ACM uit 2014 blijkt dat 3.739.000 van de 6.740.000 (56%)
aansluitingen nog minder dan 30 megabit per seconde (mbps) aan digitale informatie kunnen ontvangen en
verzenden. Slechts 13% van de aansluitingen haalt de snelheid van 100 mbps.
Dit terwijl de EU een duidelijke doelstelling heeft vastgesteld om ervoor te zorgen dat in 2020 de snelheid
van breedband overal in de EU boven de 30 mbps komt te liggen en dat minimaal de helft van alle
huishoudens in de EU een breedbandverbinding heeft met een snelheid van meer dan 100 mbps.xiii Uit de
data van de ACM blijkt duidelijk dat Nederland nog niet voldoet aan deze doelstelling van de EU. Dit beeld
wordt bevestigd door data gepubliceerd door de Europese Commissie:xiv
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Opvallend is dat Nederland het in de categorie van snelheden boven de 100 mbps moet afleggen tegen
diverse Oost-Europese landen, waar aanzienlijke snelheidswinsten zijn behaald dankzij de aanleg van
glasvezelkabels tot de huizen en kantoren.xv Volgens de gegevens van de Europese Commissie voert
Zweden de hoogste snelheidsklasse aan in de EU, met ruim twee maal zoveel aansluitingen boven de 100
mbps als Nederland, dat op de zesde plaats staat. Het lijkt daarbij geen toeval dat Stockholm een bekend
voorbeeld is van een stad waar de overheid zorg draagt voor passieve glasvezelinfrastructuur.xvi
Theoretische snelheden versus echte snelheden
De aanzienlijke discrepantie tussen het beeld dat op 95% van de aansluitingen in Nederland al een snelheid
van meer dan 100 mbps mogelijk is en de data van de Europese Commissie en de ACM waaruit blijkt dat
slechts 4% (EC) tot 13% (ACM) van de aansluitingen in Nederland een snelheid van meer dan 100 mbps
heeft, lijkt grotendeels verklaarbaar door het aanzienlijke verschil tussen de theoretisch maximaal haalbare
snelheden waar aanbieders meestal mee adverteren en de snelheden die daadwerkelijk worden gehaald.
Uit onderzoek van een populair consumentenprogramma op televisie blijkt bijvoorbeeld dat 75% van de
consumenten de beloofde internetsnelheid niet haalt.xvii Volgens onderzoek uitgevoerd in opdracht van de
Europese Commissie bedraagt de gemiddelde daadwerkelijk behaalde snelheid in de EU ongeveer 75% van
de geadverteerde snelheid.xviii Het ligt voor de hand dat de groei van een digitale economie die moet
draaien op enkel theoretische transmissiesnelheden, ook vooral theoretisch zal blijven.
Een tweede mogelijke verklaring is de prijs van de abonnementen. Als er weliswaar een abonnement van
meer dan 100 mbps wordt aangeboden, terwijl het maandbedrag voor deze snelheid te hoog is, zal dat
abonnement niet worden afgenomen door consumenten.xix
Om de doelstellingen te halen, zullen de snelheden van minimaal 30 mbps voor ieder huishouden en minimaal 100 mbps voor ten minste de helft van alle huishoudens daadwerkelijk gehaald moeten worden en
zullen de abonnementen met deze snelheden ook voldoende betaalbaar moeten zijn.

De digitale snelweg is van glasvezel
Sinds de uitvinding van glasvezelkabels in de jaren 70 van de vorige eeuw, zijn deze een essentieel
onderdeel gaan uitmaken van alle breedbandnetwerken. Alleen voor het laatste stuk verbinding tussen de
huizen en de centrale of de wijkkast van de aanbieder, wordt nog vaak gebruik gemaakt van ouderwetse
koperkabels die oorspronkelijk voor analoge telefonie (twisted pair koper) en televisie (coax) zijn aangelegd.
Schematisch kunnen de gangbare typen breedbandnetwerken als volgt worden weergegeven.
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Glasvezelkabels zijn zeer geschikt voor de overdracht van digitale data en zijn voor dat doeleinde verreweg
superieur aan ouderwetse koperkabels. Dit kan worden geïllustreerd door de volgende grafieken.

Brondata: Broadband Investment Guide 2014, uitgegeven door de Europese Commissie.

Glasvezel is snelheidskampioen
Netwerken met glasvezelkabels die volledig tot aan de huizen en kantoren reiken (fiber to the premises,
FTTP) halen nu gewoonlijk al downloadsnelheden die ruim 3 keer hoger zijn dan netwerken met een deel
televisiekabel (DOCSIS) en bijna 20 keer hoger dan netwerken met een deel telefoonkabel (DSL) en mobiele
verbindingen (LTE). Bij de uploadsnelheden zijn de verschillen nog aanzienlijk groter: FTTP haalt momenteel
gewoonlijk 20 keer hogere uploadsnelheden dan DOCSIS en 100 keer hoger dan DSL en LTE.
Eén glasvezelnetwerk is sneller dan een telefoonnetwerk, televisienetwerk en mobiel netwerk samen
Uit de grafieken blijkt duidelijk dat één glasvezelnetwerk nu al diverse malen meer capaciteit levert dan een
DSL-netwerk, een DOCSIS-netwerk én een mobiel netwerk bij elkaar opgeteld. En bij alle netwerken die niet
volledig maar slechts voor een deel op glasvezelkabels zijn gebaseerd, geldt dat hoe groter de afstand is die
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de data over koperkabels of door de lucht moet afleggen, hoe langzamer de daadwerkelijk behaalde
snelheid wordt.xx
Het verschil zal alleen maar groter worden
Aangezien de fysische limiet (bandbreedte) van glasvezelkabels letterlijk duizenden malen hoger ligt dan
van koperkabels en radiogolven, wordt verwacht dat dit verschil in de toekomst hoe langer hoe groter zal
worden.xxi Bij glasvezelnetwerken is de (passieve) kabel geen beperkende factor, maar de snelheid
waarmee de (actieve) belichtingsapparatuur lichtpulsen aan en uit kan zetten en de hoeveelheid gigabits
per seconde de (actieve) internetrouters kunnen verwerken. In tegenstelling tot netwerken met
koperaansluitingen, zijn glasvezelnetwerken praktisch oneindig sneller te maken door steeds betere actieve
apparatuur aan te sluiten op dezelfde glasvezelkabels.
Een digitale snelweg tegen een digitale zandweg
Simpel gezegd kunnen glasvezelkabels dus worden beschouwd als tienbaansnelwegen voor digitale data,
terwijl radiogolven en ouderwetse koperkabels daar als zandpaadjes tegen afsteken. De Broadband
Investment Guide 2014 van de Europese Commissie noemt FTTP dan ook de ultieme lange-termijn
oplossing voor breedband.xxii

De kink in de kabel: marktfalen
We kunnen ons afvragen waarom bestaande, concurrerende marktpartijen de verreweg superieure
glasvezelkabels niet zelf in rap tempo overal helemaal tot alle huizen en kantoren aanleggen, maar gebruik
blijven maken van een coax of twisted pair koper ‘last mile’, die in wezen een knelpunt vormt. Een
verklaring hiervoor is marktfalen. Daar zijn diverse vormen van aan te wijzen.
Gebrek aan concurrentie
Het aantal aanbieders in Nederland dat de fysieke kabelinfrastructuur voor breedbandverbindingen
exploiteert, is in feite beperkt tot twee. Eén aanbieder met twisted pair aansluitingen en één met coaxaansluitingen. Er is daarnaast nog een partij die glasvezelaansluitingen aanlegt en exploiteert, maar deze is
in feite eigendom van de exploitant van twisted pair koper aansluitingen. Deze partijen hebben er
schijnbaar meer commercieel belang bij om hun verouderde koperen aansluitnetten, veelal oorspronkelijk
verkregen van overheden, zo lang mogelijk uit te nutten dan om te investeren in de aanleg van superieure
kabels naar alle huizen en zodoende een grote, sprongsgewijze verbetering plaats te laten vinden.
Informatieasymmetrie
Breedbandtechnologie is complexer dan veel consumenten en MKB-bedrijven begrijpen. Zij zijn vaak niet of
onvoldoende in staat om relevante kwaliteitsindicatoren, zoals download én uploadsnelheden, lagxxiii,
jitterxxiv, en overboekingsfactorenxxv goed te begrijpen en onderscheiden. Vaak wordt ook enkel
geadverteerd met een theoretische maximumsnelheid, die in de meeste gevallen niet daadwerkelijk
haalbaar blijkt. Als consumenten niet goed weten waar zij op moeten letten, zullen zij verkeerde keuzes
maken en kunnen zij de marktpartijen niet goed disciplineren met behulp van hun keuzegedrag.
Kip-ei probleem
Het is moeilijk om te weten wat er met aanzienlijk hogere breedbandsnelheden voor nieuwe toepassingen
mogelijk zijn, wanneer deze snelheden nog niet door marktpartijen worden aangeboden en/of gehaald. Het
is ook moeilijk om consumenten over te halen om snellere breedbandtoegang af te nemen, als zij nog geen
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‘killer-app’ kennen waar deze snelheid echt voor nodig is. Zo’n baanbrekende toepassing kan echter niet
van de grond komen als de hogere snelheden nog niet beschikbaar zijn.
Positieve externaliteiten
Betere breedbandverbindingen hebben positieve effecten, die niet alleen merkbaar zijn voor de afnemer
van de verbinding en de aanbieder die het abonnementsgeld ontvangt, maar ook voor anderen.xxvi
Innovatieve cloud-diensten zullen bijvoorbeeld aanzienlijk beter presteren wanneer de internetverbinding
van de klant beter is. Dit kunnen overigens ook aanbieders van diensten in de zorg of het onderwijs op
afstand zijn. Dergelijke aanbieders zijn erbij gebaat dat consumenten en bedrijven betere verbindingen
afnemen, maar kunnen daar zelf weinig of geen directe invloed op uitoefenen. In feite profiteert iedereen
die meer informatie wil kunnen verzenden of ontvangen ervan als andere partijen (ook) betere
breedbandverbindingen hebben. Net als negatieve externaliteiten, zoals milieuvervuiling, zijn positieve
externaliteiten een vorm van marktfalen, waardoor ingrijpen door de overheid nodig kan zijn.xxvii
Business-modellen richten zich op tol heffen, voorrang verkopen en andere vormen van discriminatie
De maatschappelijke waarde van infrastructuur is over het algemeen het grootste wanneer deze open is en
tegen gelijke voorwaarden vrij toegankelijk is voor iedereen, zoals bij het fysieke wegennet. Diverse
breedbandaanbieders hebben echter laten blijken dat zij toe willen naar business-modellen waarbij
toepassingen en informatie op het internet worden gediscrimineerd. Toepassingen op het internet die
concurreren met andere diensten van de telecomaanbieder, zouden geblokkeerd of vertraagd worden.
Door voorrang te verkopen op min of meer verstopte netwerken, zou veel geld kunnen worden verdiend,
terwijl de noodzaak tot investeren in capaciteit juist zou worden afgeremd. Door internettoegangsdiensten
te differentiëren naar gebruikstypen, zouden deze diensten minder homogeen en uitwisselbaar worden,
wat de concurrentiedruk op pure snelheid en prijs (verder) zou verlagen en bovendien de vrije markt in
internettoepassingen zou verstoren. Ook zou de vrijheid van internetgebruikers worden beperkt om naar
eigen keuze informatie, diensten en applicaties via het internet te ontvangen en verzenden, via de
apparaten die zij willen. Dergelijke effecten kunnen tevens worden beschouwd als negatieve
externaliteiten voor de interneteconomie als geheel. Nederland heeft om dergelijke redenen als eerste
land in Europa wetgeving aangenomen die het principe van netneutraliteit beschermt.

Draadloze verbindingen, geen substituut maar complementair
Om de kosten van het leggen van glasvezelkabels naar huizen en kantoren te besparen, wordt vaak
gekeken naar de mogelijkheden van draadloze transmissie. Net als koperkabels, kennen draadloze
technieken voor dataoverdracht fysische beperkingen ten opzichte van glasvezelkabels.
Mobiel heeft altijd lagere snelheden dan glasvezel
Diverse factoren maken de daadwerkelijk behaalde snelheden van mobiele verbindingen in de praktijk
aanzienlijk lager dan de theoretische maxima van de betreffende generatie technologie. Net als bij
koperkabels geldt dat de snelheid terugloopt naarmate de afstand oploopt. Hoe verder een gebruiker van
een mast af staat, hoe langzamer de verbinding dus zal worden. Ook kunnen verschillende signalen van
verschillende netwerken interfereren, wat vertraging oplevert. Verder wordt de totale capaciteit van een
mast gedeeld tussen alle gebruikers die op de mast zijn aangesloten.xxviii Bij mobiele netwerken wordt in
normale gebruikssituaties vaak slechts ongeveer 10-20% van de theoretische maximumsnelheid gehaald.xxix
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Dergelijke problemen spelen ook bij internet via satelliet en doordat de te overbruggen afstanden
aanzienlijk groter zijn, is er meer vertraging en een lagere doorvoercapaciteit. Doordat de aantallen
gebruikers per mast en de afstand van een gebruiker tot een mast sterk kunnen verschillen, kunnen de
behaalde snelheden sterk fluctueren. En als mobiele verbindingen de enige optie zouden zijn, zouden er
per mast veel meer gebruikers zijn, wat de snelheid per gebruiker sterk omlaag zou brengen.
Abonnementen met beperkte datalimieten per maand
In tegenstelling tot abonnementen voor vaste internettoegang, gelden voor mobiele verbindingen vaak
limieten van enkele gigabytes per maand. Wanneer in een maand meer data wordt verzonden, moet er
gewoonlijk extra worden betaald, of wordt de snelheid sterk vertraagd. In Nederland zijn bij mobiele
verbindingen datalimieten van 1 of 2 GB per maand gebruikelijk, terwijl één DVD bijvoorbeeld al 4,7 GB
bedraagt.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat bijna niemand ervoor kiest om een vaste verbinding weg te doen en
te vervangen door een mobiele verbinding. De meeste mensen hebben zowel een vaste verbinding voor
thuis als een mobiele verbinding voor onderweg. Deze diensten vullen elkaar dus eerder aan dan dat zij
elkaar kunnen vervangen. Als mensen in buitengebieden het genot van een volwaardige vaste
breedbandverbinding zou worden ontzegd, zou dat bijdragen aan een digitale kloof en persoonlijke,
maatschappelijke en economische schade teweegbrengen.
Voorzichtigheid zou geboden kunnen zijn met draadloze transmissie in verband met volksgezondheid
Draadloze transmissie biedt vele mogelijkheden en gemakken die kabels niet kunnen bieden. De meeste
mensen maken daar dagelijks zorgeloos gebruik van en praktisch iedereen staat regelmatig bloot aan
diverse soorten radiogolven, schijnbaar zonder enig gevaar. Toch bestaan er zorgen dat de hoogfrequente
radiogolven die gebruikt worden in technieken zoals LTE en WiFi, schadelijk zouden kunnen zijn voor de
gezondheid. Volgens de World Health Organization is het duidelijk dat draadloze transmissietechnieken die
binnen de daarvoor geldende normen van intensiteit blijven, in elk geval geen sterk gevaar voor de
volksgezondheid opleveren. Dat wil echter niet zeggen dat subtielere effecten uitgesloten zijn, of zelfs
sterke effecten op specifieke, kleine groepen van de bevolking. Om dergelijke redenen stelt de WHO dat er
(nog) meer onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijke gezondheidseffecten van radiogolven.
Draadloze communicatietechnologie lijkt vooralsnog dus veilig, maar voorzichtigheid kan geboden zijn.xxx

Overheid kan helpen bouwen aan de digitale snelweg
Hierboven is omschreven waarom overheden er verstandig aan doen om te helpen de kwaliteit,
betaalbaarheid en toegankelijkheid van breedbandvoorzieningen te verbeteren. Regio Rivierenland ziet
diverse mogelijkheden om dit probleem op te lossen en doet nader onderzoek om deze verder uit te
werken en de meest geschikte oplossing in de praktijk te realiseren. Daarbij spelen de volgende stappen:
1. Kwaliteit en dekking van de huidige infrastructuren precies in kaart brengen, marktconsultatie;
2. Oplossingsrichtingen identificeren, uitwerken en juridisch valideren;
3. Oplossing kiezen en juridisch toetsen;
4. Oplossing uitvoeren.
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Kwaliteit en dekking van de huidige infrastructuren precies in kaart brengen, marktconsultatie
Om te weten waar de problemen liggen en wat het precies zou kosten om deze op te lossen, is het nodig
om een duidelijk en accuraat beeld te hebben van de bestaande infrastructuur. Regio Rivierenland stelt dit
beeld vast aan de hand van een openbare marktconsultatie waarbij aan marktpartijen is gevraagd op welke
adressen in de hele regio zij breedbandaansluitingen hebben en welke snelheden zij daarover
daadwerkelijk kunnen realiseren. Ook is gevraagd naar de concrete investeringsplannen van de aanbieders
in de komende drie jaar. Op basis van de analyse van de huidige beschikbare en ontbrekende infrastructuur,
wordt het gebied vastgesteld waar een oplossing voor moet worden gevonden.
Oplossingsrichtingen identificeren, uitwerken en juridisch valideren
Duidelijk is dat economie en maatschappij baat hebben bij beter breedband en dat breedbandnetwerken
aanzienlijk sneller en beter worden wanneer de glasvezelkabels dichterbij de huizen en kantoren worden
gebracht. De ideale situatie is dat ieder huis en kantoor een glasvezelaansluiting heeft. Vanwege marktfalen
blijft de uitrol van glasvezelinfrastructuur tot aan de huizen en kantoren tot dusverre achter op wat de
digitale economie en maatschappij eigenlijk nodig hebben. Enkele krenten worden uit de pap gevist, terwijl
grote gebieden worden overgeslagen, met name waar de bevolkingsdichtheid lager is.
Regio Rivierenland wil er dan ook voor zorgen dat zoveel mogelijk huizen en kantoren op glasvezel worden
aangesloten.
Het ligt voor de hand om prioriteit te geven aan de plaatsen waar de huidige breedbandinfrastructuur het
ergste tekort schiet. Dat is met name waar er relatief lange afstanden over telefoonkabels moeten worden
afgelegd. Er zouden echter belangrijke schaalvoordelen kunnen worden behaald wanneer direct zoveel
mogelijk huizen en kantoren op glasvezel worden aangesloten. Door iederéén die nog niet op glasvezel is
aangesloten te voorzien van dit ideale kabeltype, zou dus aanzienlijk kunnen worden bespaard op de
kosten per aansluiting. Regio Rivierenland onderzoekt hoe groot de besparingen precies zouden kunnen
zijn.
Voor de financiering en exploitatie van een (passief) glasvezelnetwerk zijn er diverse wegen die naar Rome
kunnen leiden. Regio Rivierenland kijkt naar de volgende oplossingsrichtingen.
Publiek-private samenwerking (eventueel volgens MEIP)
Terwijl in wezen iedereen profiteert van betere breedbandinfrastructuur, kunnen bepaalde partijen die
bepaalde producten en diensten verlenen er in het bijzonder bij zijn gebaat. Denk aan telecombedrijven
zonder eigen fysieke kabelinfrastructuur en aanbieders van innovatieve cloud-diensten die hogere
capaciteit en kwaliteit nodig hebben. Met dergelijke partijen zou een samenwerking aangegaan kunnen
worden om de fysieke infrastructuur gezamenlijk te financieren en op een open en neutrale manier aan
iedereen beschikbaar te stellen, voor maximaal maatschappelijk en economisch nut.
De overheid zou zich daarbij als een marktpartij kunnen gedragen volgens de ‘market economy investor
principle’ (MEIP) of gewoon als een overheid. Beide wegen hebben voor- en nadelen, die Regio
Rivierenland in detail onderzoekt. Om de kans van slagen van een publiek-private samenwerking helder te
krijgen, dient overleg plaats te vinden met marktpartijen die bereid zouden zijn om bij te dragen aan een
betere breedbandinfrastructuur. De Regio Rivierenland is hier druk mee bezig. De uitdaging bij deze
oplossingsrichting is om een samenwerking op een zo evenwichtig, stabiel en eerlijk mogelijke manier
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vorm te geven en de openheid en neutraliteit van de infrastructuur te waarborgen. Een risico zou kunnen
zijn dat marktpartijen die investeren toch manieren zullen zoeken (en vinden) om zoveel mogelijk
voordelen van de investering exclusief aan zichzelf toe te eigenen en daarmee afbreuk doen aan de
openheid, neutraliteit en het algemene nut van het netwerk.
Coöperatie
Op diverse plaatsen in Nederland is men erin geslaagd een glasvezelnetwerk te realiseren door middel van
een coöperatie. Een gemeente kan volgens dit model garant staan voor een bancaire lening, die aan een
coöperatie wordt verstrekt op voorwaarde dat deze via een ‘vraagbundeling’ een minimaal percentage
gebruikers van het netwerk aan zich bindt. Coöperatieve projecten slagen echter niet overal. Het succes
van deze methode is sterk afhankelijk van het succes van de vraagbundeling, het vertrouwen dat mensen
hebben in de coöperatie en hun bereidheid om in de coöperatie te participeren.
Overheidsonderneming
Het aanleggen en exploiteren van fysieke breedbandaansluitingen zou goed als zuivere overheidstaak
kunnen worden beschouwd. De economische eigenschappen van de fysieke breedbandinfrastructuur voor
de digitale snelweg komen op diverse punten overeen met die van het fysieke wegennet en andere
infrastructuur die gewoonlijk door de overheid wordt aangelegd:








Aanleg is kostbaar. Uit diverse onderzoeken blijkt dat maar liefst 70-80% van de kosten van het
creëren van een breedbandnetwerk ligt in de civiele werkzaamheden, zoals het graven van geulen
en het leggen en afmonteren van kabels.xxxi
Duplicatie van de fysieke glasvezelinfrastructuur is inefficiënt. Eén glasvezelaansluiting biedt meer
dan genoeg capaciteit voor internettoegang, digitale telefonie, digitale televisie en nog diverse
andere digitale diensten tegelijk. Eén goed onderhouden, open wegennet is beter en efficiënter
dan iedere autofabrikant zijn eigen tolweg te laten aanleggen. In bestuurlijk opzicht de pijlen
richten op infrastructuurconcurrentie, lijkt ook voor de digitale snelweg een kritieke vergissing.
Financiering door marktpartijen is moeilijk. Als een marktpartij de aanleg zelf moet financieren,
tellen de positieve spill-overs niet mee op de balans. Terwijl de financieringstermijn van een fysiek
glasvezelnetwerk gemakkelijk op 20 jaar zou kunnen worden gezet, willen marktpartijen
logischerwijs sneller winst maken. Dat zou mogelijk kunnen zijn door prioriteit te verkopen en op
andere wijze te discrimineren in vormen van het gebruik, terwijl dat juist afbreuk zou doen aan de
algemene nutswaarde. Overheden kunnen op langere termijn investeren dan marktpartijen en de
positieve effecten voor de economie en maatschappij als geheel tellen voor overheden juist wél
mee op de balans.xxxii
Marktwerking op dienstenniveau wordt gestimuleerd. Het moeten aanleggen van eigen fysieke
infrastructuur, vormt al snel een onoverkomelijke barrière voor toetreding tot de
telecommunicatiemarkten. Als ieder taxibedrijf zijn eigen wegen zou moeten aanleggen, zouden er
weinig taxibedrijven zijn.

Bijvoorbeeld in Stockholm wordt al sinds ongeveer twintig jaar passieve glasvezelinfrastructuur door een
overheidsbedrijf aangelegd en geëxploiteerd en dat lijkt geen windeieren te hebben gebracht. De totale
sociaaleconomische opbrengst van de publieke investeringen in glasvezel aldaar wordt geschat op 1,9
miljard euro.xxxiii Stockholm wordt ook genoemd als de enige stad ter wereld waar er vier mobiele providers
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met LTE concurreren.xxxiv De verklaring daarvoor kan worden gezocht in de vrij toegankelijke en dekkende
glasvezelinfrastructuur, waar mobiele aanbieders eenvoudig en voordelig hun masten op aan kunnen
sluiten.
De ontwikkeling van glasvezelkabels zelf is nog altijd aan innovatie onderhevig. Met enige regelmaat
worden nieuwe soorten glasvezelkabel ontwikkeld die nóg meer capaciteit hebben. Het is dan ook
belangrijk om in mantels voor kabels te voorzien die het zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk maken om
nieuwe kabels door bestaande mantels te trekken of te blazen.

De verhouding tussen markt en overheid en staatssteun
Zoals hierboven aangegeven, kunnen overheden op diverse manieren bijdragen aan het realiseren van een
digitale infrastructuur die onze informatiemaatschappij en -economie nodig hebben en verdienen. Daarbij
worden wel de Europese regels omtrent staatssteun toegepast, behalve als de overheid zich als een
marktpartij zou gedragen (MEIP). Daarbij moet direct worden opgemerkt dat het uiteraard niet van
marktpartijen zelf kan worden verwacht dat zij marktfalen oplossen. Het is dus zeer de vraag of een
overheid die marktfalen wil oplossen, dat wel zal kunnen door zich als een marktpartij te gedragen.

Aanleg en exploitatie van fysieke breedbandinfrastructuur hoeft geen staatssteun te zijn
Vrij gangbaar is de gedachte dat iedere bijdrage van overheden aan breedbandvoorzieningen boven een
minimumdrempel als staatssteun wordt gezien. Dit vormt een belemmering voor lokale, regionale en
provinciale overheden om effectief bij te dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van
breedbandvoorzieningen. Dit terwijl de rol van overheden in het realiseren van andere belangrijke
infrastructuur niet ter discussie staat. Waarom zou de aanleg van fysieke snelwegen eigenlijk geen
staatssteun zijn en de aanleg van digitale snelwegen wel?
Het kan worden gezegd dat een cloud-dienstverlener meer profiteert van breedbandvoorzieningen dan een
taxibedrijf (een enkele uitzondering daargelaten), maar voor iedere openbare voorziening geldt in feite dat
sommige mensen daar meer van profiteren dan anderen. Dat maakt de voorziening als zodanig nog geen
selectieve steun. Bijvoorbeeld een taxibedrijf profiteert wellicht meer van een goed onderhouden
wegennet dan een kapper, maar dat wil nog niet zeggen dat investeringen in het wegennet ‘selectieve’
steun van de overheid aan bepaalde bedrijven oplevert.
Het doel van staatssteunregulering bij breedband is om te voorkomen dat markten worden verstoord en
dat overheden investeringen doen die beter door marktpartijen gedaan kunnen worden. Het moet
gewaarborgd worden dat enige steun daadwerkelijk resulteert in een verbetering van de kwaliteit,
toegankelijkheid, betaalbaarheid en gebruik van breedbanddiensten. Zorg dragen dat glasvezelkabels alle
huizen en kantoren bereiken waar de markt daar binnen de komende drie jaar niet voor zorgt, lijkt een
buitengewoon effectief middel om de kwaliteit van breedbanddiensten te verhogen en om concurrentie
tussen dienstaanbieders te versterken.
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Openheid en neutraliteit, noodzakelijke voorwaarden voor de digitale snelweg
Net zoals het fysieke wegennet essentieel is voor de economie van fysieke producten en diensten, is het
digitale wegennet essentieel voor de economie van digitale producten en diensten. De positieve
neveneffecten van goede infrastructuur zijn logischerwijs het grootste wanneer deze voor iedereen vrij
toegankelijk is onder dezelfde voorwaarden. Wanneer iedereen kan participeren en innoveren, plukt de
maatschappij als geheel daar de vruchten van. De capaciteit voor burgers om vrij en ongehinderd
informatie met elkaar te delen, is bovendien van essentieel belang voor het functioneren van ons
democratische publieke bestel en een fundamenteel recht van iedere burger in een democratische
rechtsstaat.
Een maatschappij waar alleen tolwegen bestaan waar wordt afgerekend op basis van de waarde van de
vervoerde inhoud, is een maatschappij die economisch en sociaal aan alle kanten wordt ingehaald. Dat
geldt net zo goed voor digitale snelwegen waarover pakketjes met bits en bytes worden vervoerd als voor
fysieke snelwegen waarover mensen en goederen worden vervoerd.
Slim beleid vereist dus een open en neutraal digitaal wegennet.
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(http://www8.gsb.columbia.edu/citi/sites/citi/files/Panel%203.Martin%20Fornefeld%20paper.pdf).
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Hoe geringer de totale capaciteit van de fysieke (aansluit)netwerken en hoe groter het aantal gebruikers dat de
totale capaciteit moeten delen, hoe duurder de snelste pakketten gemaakt moeten worden om in de buurt te komen
van de kwaliteit die daarin wordt beloofd.
xx

Doordat de afstand van de klant tot de wijkkast of centrale per klant verschillend is, is het bij coax en twisted pair
kopernetwerken ook moeilijker vooraf aan te geven wat de daadwerkelijk behaalde snelheid zal zijn. Daardoor
kunnen consumenten minder goed weten welke kwaliteit zij in huis halen.
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hoger dan van koperkabels. Het moment dat glasvezelkabels de beperkende factor worden, ligt dus zeer ver vooruit,
pas bij snelheden die vele duizenden malen hoger liggen dan nu tegen normale prijzen beschikbaar zijn voor
consumenten. Om een indicatie te geven: in 2011 was het record over glasvezel al 100 tbps (1 terabit = 1000 gigabit),
volgens (http://www.popsci.com/technology/article/2011-04/two-different-fiber-optic-technologes-top-100-terabitsecond-speeds-fastest-ever). In 2014 is het record in Nederland gevestigd op 255 tbps. Zie
http://www.nu.nl/internet/3912978/recordpakket-data-glasvezel-gestuurd.html.
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xxiii
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toepassingen, zoals videobellen en gaming heeft jitter sterke nadelige effecten.
xxv

De totale capaciteit van een breedbandaansluiting voor consumenten en klein-zakelijke klanten, is meestal
verdeeld over een x aantal klanten. Wanneer meer klanten die de totale capaciteit delen, tegelijkertijd gebruik maken
van hun verbinding, daalt de snelheid die zij kunnen halen. De mate waarin de capaciteit wordt gedeeld met anderen,
wordt gewoonlijk uitgedrukt als de overboekingsfactor.
xxvi

Dit worden ook wel externe effecten of spillovers genoemd. Zeker bij infrastructuur spelen deze spilovers een
belangrijke rol. Hierover is veel economische kennis beschikbaar, zie bijvoorbeeld B. Frischmann, ‘Infrastructure: The
Social Value of Shared Resources’, Oxford University Press 2013. Diverse hoofdstukken van dit boek zijn gratis
beschikbaar via SSRN (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2000962). Via Youtube is een college van
een uur te bekijken van prof Frischmann (Stanford) (https://www.youtube.com/watch?v=ASnvCWlGZaI).
xxvii

Zie in dit verband ook de bijdrage van de EU aan de OECD Working Party No. 2 on Competition and Regulation,
‘Financing the roll-out of broadband networks’, 16 juni 2014, p. 4
(http://ec.europa.eu/competition/international/multilateral/2014_jun_broadband_networks_en.pdf).
xxviii

Om de potentie van moderne technieken zoals LTE te benutten, moet de mast zelf overigens wel zijn aangesloten
op glasvezel.
xxix

Zie bijvoorbeeld The Verge, 23 november 2011, ‘Verizon LTE torture test: Why 4G can't replace your DSL (yet)’
(http://www.theverge.com/2011/11/23/2578711/verizon-lte-explained).
xxx

http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/. De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa nam
in 2011 een resolutie aan die tot voorzichtigheid maant
(http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=/documents/adoptedtext/ta11/eres1815.htm).
xxxi

Zie bijvoorbeeld http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KKAH12001ENN-chap3-PDFWEB3.pdf.

xxxii

Aan de kant van de techniek is duidelijk dat glasvezelkabels al ruim 40 jaar verreweg superieur zijn aan
andere media voor dataoverdracht. In de afgelopen tijd zijn breedbandnetwerken steeds sneller geworden,
mede dankzij verbetering in modulatietechnieken voor elektromagnetische golven over koperkabels en
door de lucht, maar daarbij worden de afstanden die kunnen worden overbrugd steeds kleiner, waardoor
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het glasvezel steeds verder bij de eindpunten gebracht moet worden. Niets wijst erop dat dit in de
komende tijd zou gaan veranderen. Wanneer de behoefte aan capaciteit om data te verzenden en
ontvangen blijft toenemen, en niets maakt aannemelijk dat dit niet zo zou zijn, zal uiteindelijk dus overal
glasvezel tot de huizen en kantoren gebracht moeten worden. Hoewel techniekonafhankelijkheid een
deugd kan zijn, moet daarin niet worden doorgeschoten. Overheden durven ook te erkennen dat auto’s
sneller zijn dan paard en wagen en dat er dus snelwegen nodig zijn voor auto’s, in plaats van zandwegen
die voor paard en wagen prima zouden voldoen. Hetzelfde behoort te gelden voor glasvezelnetwerken
tegen kopernetwerken.
xxxiii

Acreo 2013, ‘Stokab, a socio-economic analysis summary’
(https://www.acreo.se/sites/default/files/pub/acreo.se/EXPERTISE/broadband/socioeconomic_return_of_stokab_investment_twocolumns_notjustify.pdf).
xxxiv

FTTH Case Study May 2013, ‘AB Stokab, Stockholm makes hi-tech economy and society a reality. Council-owned
AB Stokab rolls out large-scale dark fibre network across
city’(http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=5037).

Auteursrecht en proclaimer
Dit werk is uitgebracht onder de CC BY-SA 4.0 licentie.
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collega-overheidsinstellingen informeren en uitnodigen tot het bieden van eigen perspectieven en informatie voor het dossier breedband. U kunt
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1 Inleiding
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen tien gemeenten binnen de
provincie Gelderland. Regio Rivierenland heeft de bestuurlijke ambitie om de kwaliteit,
beschikbaarheid en betaalbaarheid van breedbandvoorzieningen te verbeteren en om
concurrentie te stimuleren. DEI BV ontwikkelt financierings- en exploitatievormen voor
het realiseren van deze ambitie en toetst deze op praktische haalbaarheid. ICTRecht
levert juridisch advies.
Regio Rivierenland wil haar deelnemende gemeenten een blauwdruk bieden voor het
realiseren van breedbandambities, waarin diverse oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt,
inclusief een concreet en degelijk onderbouwd advies voor een oplossing die het meest
geschikt lijkt voor Regio Rivierenland en de gemeenten die daar deel van uitmaken.
In dit rapport wordt het resultaat van de werkzaamheden beschreven die in fase 3 zijn
uitgevoerd, als vervolg op de resultaten van fases 1 en 2.
FASE 2

Kostenraming
Haalbaarheid
oplosrichtingen

huidige en geplande

Quick scan infra
Kostenraming
Haalbaarheid
oplosrichtingen

breedband infra

EU consultatie
Impact op haalbaarheid door samenvoegen
(alle) gemeenten voor:
Bestaande oplosrichtingen (Geen Staatsteun)
Basisvoorziening (Staatsteun)
Nieuw model (Staatsteun?)

Starten dialoog marktpartijen  Toetsing oplossingsrichting bij marktpartijen

Scope fase 3:
o
o
o
o
o

EU consulteren inzake interpretatie richtsnoeren staatssteun 2013
Verdieping marktconsultatie
Advies omtrent de vraag of belastingen en/of retributies mogelijk zijn
Peilen samenwerkingsbereidheid marktpartijen
Uitwerken oplossingsrichtingen bestuurlijk doelstelling ”Ultrasnel
symmetrisch”
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KIEZEN OPLOSSINGSRICHTING

Quick scan infra

FASE 3
EVALUATIE & CONCLUSIES

Marktconsultatie

EVALUATIE & CONCLUSIES

FASE 1

2 Samenvatting resultaten fases 1 en 2
Regio Rivierenland houdt voor de uitvoering van dit
breedbandproject het stappenplan van de Broadband
Investment Guide van de EU aan.

2.1 Keuze infrastructuur

+

=

Taakstelling Regio Rivierenland
Het (laten) realiseren van een 100 % dekkende toekomstvaste,
open glasvezel infrastructuur voor 2020

In fase 1 en 2 is bestuurlijk vastgesteld dat glasvezel de meest toekomstvaste
infrastructuur is voor de invulling van haar taakstelling.

Taakstelling Regio Rivierenland
Het (laten) realiseren van een 100 % dekkende toekomstvaste,
open glasvezel infrastructuur voor 2020

De onderbouwing van deze keuze is gebaseerd op:

-

Huidige gerealiseerde snelheden per type breedband infrastructuur
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Keuze type
infrastructuur

-

Het fysisch plafond beschikbare bandbreedte per infrastructuur

2.2 Juridische grondslag Taakstelling
In fase 1 is door ICTRecht onderzoek verricht naar het idee dat een goede kwaliteit
breedbandaansluiting voor ieder huis en bedrijf als nuts- of basisvoorziening beschikbaar
zou moeten zijn. Dit heeft geresulteerd in een visiedocument waarin de potentie van dit
idee is onderbouwd. Tevens heeft ICTRecht advies verstrekt inzake de geldende regels
op het gebied van staatssteun bij breedband, zowel schriftelijk als in diverse
presentaties, in Zaltbommel en in Tiel.
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Daarbij is geadviseerd een marktconsultatie te houden over de huidige en toekomstige
breedbandvoorzieningen, omdat dit vereist is wanneer er staatssteun zou worden
verstrekt ten behoeve van een verbetering van de breedbandvoorzieningen. De
marktconsultatie is concreet uitgezet, waarbij het moeilijk is gebleken de aanbieders te
bewegen tot het delen van informatie en inzichten.
In fase 2 is de uitvraag aan marktpartijen aangepast naar aanleiding van de resultaten
uit de eerste consultatie. Tevens is per brief aan de Europese Commissie een aantal
vragen gesteld ten aanzien van onduidelijkheden in de definities die aan een concrete
afbakening van zogeheten ‘witte’, ‘grijze’ en ‘zwarte’ gebieden in de weg staan. DEI BV
heeft o.a. de huidige beschikbare fysieke infrastructuur op adresniveau in kaart gebracht.
De voortschrijdende inzichten zijn daarbij vervat in de white paper breedband Regio
Rivierenland 2014-2015.
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2.3 Haalbaarheid oplossingsrichtingen per gemeente
Voor de 10 gemeenten in Regio Rivierenland geven de resultaten van de Quickscan uit
fase 2 inzicht in de haalbaarheid van deze taakstelling per gemeente.
Oplossingsrichtingen zonder staatsteun
 Entiteit op afstand, voorbeeld is het coöperatieve model
 Publiek private samenwerking op basis van MEIP
Kenmerkend voor deze oplossingsrichtingen is de grote afhankelijkheid van de
vraagbundeling op vrijwillige basis.
Eind fase 2 is geconcludeerd dat de tot dan toe uitgewerkte oplossingsrichtingen zonder
staatsteun per gemeente niet als haalbaar kunnen worden geclassificeerd.
Oplossingsrichtingen met staatsteun
 Basisvoorziening
Volgens deze oplossingsrichting zou ieder huis en kantoor dat nog niet is aangesloten op
glasvezel, een aansluiting moeten krijgen. Voorwaardelijk voor deze oplossingsrichting is
dat staatssteun door de Europese Commissie goedgekeurd zou worden, omdat deze
doelstelling aanleg in witte, grijze én zwarte gebieden zou impliceren.
Resume Quickscan:
Toetsing gemiddeld resultaat Quickscan op de marktstandaard qua prijs:

Kernen
Buitengebied
Industrie
d

Resultaat
engineering
ODF classificering
GEMIDDELDE
CAPEX
Tarief
GEWOGEN CAPEX
Klasse
REGIO
RIVIERENLAND
XXX > 1050
€ 17,43
XXX
> 1450
> € 26,85
XXX
nvt

Resultaat Quickscan
Entiteit op
PPS MEIP
Basisafstand
voorziening

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Toetsing vraagbundelingsdoelstellingen op landelijk behaalde
participatiegraden:

Kernen
Buitengebied

Industrie

Landelijke scores
FTTH Reggefiber netwerken
(KPN)
30% bij ODF tarief van
€ 16,76
n.v.t.
Landelijke score's
Industrieterreinen
netwerken
20-30 % bij tarief van €
180,-

Quickscan doelstellingen vraagbundeling
Entiteit op afstand
XX % bij ODF tarief van
€ XXX
XX % bij ODF tarief van
€ XXX

PPS MEIP
XX % bij tarief van
€ XXX
XX % bij tarief van
€ XXX

Quickscan doelstellingen vraagbundeling
Entiteit op afstand

PPS MEIP

XX % bij tarief van € XX,-

XX % bij tarief van € XXX

Een belangrijke conclusie die uit de resultaten van fase 2 kan worden getrokken, is dat
de oplossing niet moet worden gezocht in een aanpak per gemeente, maar dat een
regionale aanpak de voorkeur verdient vanwege schaalvoordelen.
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3 EU consultatie fase 3
In overleg met Regio Rivierenland is besloten om als onderdeel van de derde fase een
informele dialoog met Europese Commissie starten. Er is een eerste gesprek gevoerd
naar aanleiding van de brief met vragen die is verstuurd.
Resultaten
Bij de Europese Commissie is een coöperatieve basishouding aangetroffen. Men bevestigt
dat goedkeuring voor de aanleg van (passieve) glasvezelinfrastructuur ook in grijze en
zwarte gebieden niet onmogelijk is. Wel wordt er strenger getoetst op factoren zoals de
concrete vraag naar de voorzieningen en de openheid van het netwerk. Hoeveel en hoe
recent bestaande marktpartijen zelf nog hebben geïnvesteerd in de infrastructuur binnen
het gebied, is uitdrukkelijk ook van belang. Wanneer het overslaan van bepaalde (grijze
of zwarte) gebieden zou leiden tot kapitaalvernietiging (aanzienlijk hogere kosten per
aansluiting), zou dit een belangrijk argument kunnen zijn voor een eventuele
goedkeuring.
De Commissie geeft aan dat de kwaliteit van de mapping-fase (in kaart brengen van
dekking en kwaliteit van huidige voorzieningen) van groot belang is en werkt aan
standaardisering om hierbij te helpen. De ervaringen in Regio Rivierenland zouden hier
wellicht aan kunnen bijdragen.
Een vervolggesprek is mogelijk op basis van de nieuwe resultaten marktconsultatie. Dit is
sterk aan te raden als doelstelling is om ook in grijze of zwarte NGA-gebieden aan te
leggen. Een meer volledig verslag van het overleg met de Commissie is beschikbaar op
het kantoor van Regio Rivierenland.
Onderstaande afbeeldingen zijn bedoeld om aan de lezer in één oogopslag een indruk te
bieden van het juridische kader inzake staatssteun bij breedband.

100 %
Markt

PPS op basis van MEIP  GEEN
STAATSSTEUN

50 % -50 %

Zwarte gebieden
Zonder glasvezel
Grijze gebieden
Zonder glasvezel
Witte gebieden
Zonder glasvezel
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PPS buiten MEIP  WEL
STAATSSTEUN

100 %
Overheid

Juridische grondslag
Investeringsmodel
passieve laag
naar taakstelling

4 Verdieping marktconsultatie

In fase 3 heeft een verdieping van de marktconsultatie plaatsgevonden. Er hebben
gesprekken plaatsgevonden met diverse marktpartijen inzake de huidige aanwezige
breedbandinfrastructuur. Tevens is onderhandeld over het detailniveau waarop informatie
wordt verschaft en de juridische voorwaarden omtrent het gebruik en de
vertrouwelijkheid van de informatie.
Het doel van deze marktconsultatie is het kunnen indelen van alle aansluitadressen naar
gebiedstype. De EU omschrijft drie gebiedstypen, te weten:
Gebiedstype
Wit gebied
Grijs gebied
Zwart gebied

Kenmerk
geen NGA* infrastructuur aanwezig
één NGA infrastructuur aanwezig
twee of meer NGA infrastructuren aanwezig

*NGA:= Next Generation Acces. De volledige juridische definitie van NGA conform
staatssteunrichtsnoeren is complex en aan interpretatie onderhevig, maar op dit moment
kan er voor de praktijk van uit worden gegaan dat sprake is van een NGA-netwerk indien
de downloadsnelheid groter is dan 30 Mbps.
Marktpartijen hebben dekkingsgegevens over de door hun te leveren downloadsnelheden
van hun aansluitingen verstrekt op PC6-niveau.(*)
*PC6-niveau: het aantal aansluitingen per unieke postcode zonder specificatie van
huisnummers
Discrepantie brondata Infrascan en Marktconsultatie
Zowel van KPN als van Ziggo zijn de dekkingsgegevens op PC6-niveau aangeleverd. De
dekkingsgegevens zijn door marktpartijen uitgedrukt in aantallen aansluitingen per
PC6.
In de Infrascan is per uniek aansluitadres de geregistreerde infrastructuur (type kabel)
in beeld gebracht voor Regio Rivierenland.
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Een vergelijk tussen de infrascan resultaten en de aangeleverde marktconsultatie is op
dit moment dus per definitie niet helemaal zuiver. Het ontbreken van het aansluitadres in
de data van de marktpartijen is hiervan de oorzaak. Ter illustratie hiervan is een
vergelijk voor de adressen in de infrascan gelabeld als “enkel koper” uitgewerkt.
Voorbeeld vergelijk Infrascan adressen met data marktconsultatie
Voor de analyse van het “enkel koper gebied” is een vergelijk gemaakt voor het aantal
“enkel koper aansluitadressen” van de Infrascan met de PC6 data van KPN en Ziggo.
Op basis van de PC6 dekkingsgegevens van Ziggo kan de volgende tabel worden
opgesteld voor het doelgebied “enkel koper”:

Op basis van de PC6 dekkingsgegevens van KPN kan de volgende tabel worden opgesteld
voor het doelgebied “enkel koper”:

Combineren we de data van Ziggo en KPN uit de marktconsultatie, dan ligt het aantal
niet-NGA aansluitadressen tussen de 314 en 8984.
"Niet NGA te classificeren" op basis van KPN

"Niet NGA te classificeren" op basis van ZIGGO

"Niet NGA te classificeren" op basis van beide

XXX

max aantal aansluitadressen

XXX

min aantal aansluitadressen

XXX

max aantal aansluitadressen

XXX

min aantal aansluitadressen

XXX

max aantal aansluitadressen

XXX

min aantal aansluitadressen
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Opmerking:
Op basis van de PC6 informatie is geen betrouwbare conclusie te trekken
Het verdient aanbeveling om dit resultaat terug te koppelen naar de Europese
Commissie en om te bezien of bijvoorbeeld (a) uitgegaan mag worden van het best case
scenario (omdat de marktpartijen er zelf voor hebben gekozen om informatie op PC6niveau aan te leveren in plaats van per adres, zoals was verzocht vanuit Regio
Rivierenland), of (b) een lijst met adressen gepubliceerd moet worden die volgens
gegevens van Regio Rivierenland ‘wit’ zouden kunnen zijn, waarbij de marktpartijen
kunnen aangeven of zich daar adressen tussen bevinden die naar hun mening niet als wit
zijn te kwalificeren.
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5 Retributies en/of belastingen voor breedbandnetwerken
In opdracht van Gemeente Zaltbommel is onderzocht in hoeverre gemeenten
belastingen en/of retributies kunnen inzetten ten behoeve van de financiering van
breedbandvoorzieningen. Hier volgt de managementsamenvatting van het resultaat van
dit onderzoek. De volledige notitie inzake belastingen en/of retributies ten behoeve van
gemeentelijke breedbandvoorzieningen is beschikbaar bij Regio Rivierenland en
Gemeente Zaltbommel.
Ten behoeve van de financiering van de aanleg van een glasvezelnetwerk zou
bijvoorbeeld het tarief van de onroerende zaakbelasting (“OZB”) kunnen worden
verhoogd. De zogeheten macronorm, een afspraak die het rijk met de VNG heeft
gemaakt om de stijging van de OZB-opbrengsten onder gemeenten te beperken, is voor
gemeenten zelf niet juridisch bindend. Het lijkt wel verstandig om de macronorm niet
(teveel) uit het zicht te verliezen. Dit houdt ook samen met een belangrijk nadeel van
de OZB in dit verband: deze kan niet gebiedsgericht kan worden toegepast. Als een
gemeente bijvoorbeeld alleen in ‘wit gebied’ zou zorgen voor de realisatie van
breedbandaansluitingen, zou een verhoging van de OZB niet goed kunnen worden
beperkt tot alleen de huizen en kantoren die een aansluiting krijgen. Een al te sterke
verhoging van de OZB zou dan op gespannen voet staan met het profijtbeginsel en
gelijkheidsbeginsel. Voor alle OZB-plichtigen zouden de lasten dan immers aanzienlijk
stijgen, terwijl niet iedere OZB-plichtige zou worden aangesloten op de nieuwe
breedbandvoorzieningen.
De baatbelasting is juist altijd gebiedsgericht en zou geheven kunnen worden ten
aanzien van uitsluitend de onroerende zaken die een nieuwe (glasvezel)
breedbandaansluiting zouden krijgen. De baatbelasting is op dit moment echter geen
populaire vorm van gemeentelijke belasting, vanwege diverse formele vereisten die in
jurisprudentie strikt zijn uitgelegd. Daardoor wordt de baatbelasting geassocieerd met
hoge perceptiekosten, beperkte doelmatigheid en een aanzienlijk risico op
onverbindendheid. Hoewel het niet volstrekt onmogelijk lijkt om een baatbelasting in te
stellen die zou voldoen aan alle formele vereisten, is het invoeren van een baatbelasting
op dit moment niet goed aan te bevelen.
Retributies zijn te beschouwen als publiekrechtelijke prijzen. Het heffen van retributies
voor het gebruik van breedbandaansluitingen impliceert dat de gemeente deze zelf zou
exploiteren. Dat is niet aan te raden. De voordelen die andere heffingen zouden hebben
in verband met zekerheid van inkomsten, zijn afwezig bij retributies. Retributies vormen
daarom geen geschikt instrument voor de financiering van een (glasvezel)
breedbandnetwerk.
Conclusies





De OZB kan worden verhoogd ten behoeve van breedbandvoorzieningen, maar
het lijkt verstandig om wel in de buurt te blijven van de macronorm.
Baatbelasting is in onbruik geraakt vanwege formele haken en ogen en wordt op
dit moment niet aangeraden.
Retributies worden afgeraden, omdat retributies exploitatie van het netwerk door
de gemeente zelf zou impliceren, wat onverstandig lijkt, en vooraf onzekerheid
zou bestaan over de hoogte van de opbrengsten van de retributies.
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6 Conceptuele ontleding van een breedbandnetwerk
In dit hoofdstuk wordt een breedbandnetwerk conceptueel ontleed en schematisch
weergegeven. Vooral voor lezers die minder zijn ingevoerd in de materie, kan dit een
essentieel hulpmiddel blijken om o.a. het volgende onderdeel inzake de mogelijke
samenwerkingen met diverse soorten marktpartijen goed te begrijpen.

6.1 Breedband ≠ internet
Hoewel toegang tot het open en publieke internet wellicht
de belangrijkste dienst is die klanten via een
breedbandaansluiting zullen afnemen, is een
breedbandaansluiting niet hetzelfde als een
internetaansluiting.
Er zijn immers méér diensten mogelijk met een
breedbandaansluiting, denk aan digitale televisie en
telefonie, slimme meters, domotica en andere diensten.
Dergelijke diensten zouden eventueel ook als
toepassingen over het publieke internet kunnen worden
geleverd, maar specifieke omstandigheden kunnen het wenselijker maken om dergelijke
diensten náást en niet via de internettoegang te leveren.
Breedband wordt vaak vergeleken met een snelweg. De totale snelweg is opgedeeld in
verschillende rijbanen. Een breedbandnetwerk bestaat uit een bepaalde totale capaciteit,
die kan worden verdeeld en gereserveerd voor verschillende diensten.
Onderwijsdiensten of zorgdiensten zouden dus over een
aparte rijbaan kunnen gaan, naast andere diensten, zoals
internettoegang.
Vergelijk deze aparte rijbaan met de busbaan, waardoor
de zorgdienst beschikt over een gegarandeerde capaciteit.
Een rijbaan is dus in de ideale situatie als een
wholesale product verkrijgbaar.
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6.2 Lagen decompositie
Een breedbandnetwerk is een functioneel geheel dat als zodanig niet per se een
enkele (juridische) eigenaar heeft.
Een breedband netwerk is op te delen onderstaande vier lagen:

Laag 3
Diensten laag

Internet, Clouddiensten, Telefonie,
PIN over IP, Alarm, enzovoorts

Laag 2 B
Actieve laag

Management- stuur en
beheersystemen

Laag 2 A
Actieve laag

Schakel- en belichtingsapparatuur

Laag 1
Passieve laag

Buizen, glasvezelbekabeling,
popstations en straatksaten
NUTSVOORZIENING

Laag 0
Interconnect

Aanvoerroute netwerk

Interconnect (Laag 0)
Voor de redundantie van het netwerk zijn
twee aanvoerroutes vereist. De
interconnect opties (ook backhaul
genoemd) bepalen hoe het netwerk haar
aansluiting op de landelijke infrastructuur
realiseert ten behoeve van de aanvoer
van diensten en komen om deze reden bij
voorkeur voor rekening van de eigenaar
van Laag 1.
In bijgaande figuur een schematische
weergave van de gemeentelijke
(regionale) infrastructuur in relatie tot de Landelijke infrastructuur.
Laag 1: Passieve laag
De passieve laag van een breedbandnetwerk bestaat uit:
 Ondergrondse buizen en kabels (koper, coax of glasvezel)
 Bovengronds zogenaamde POP-stations: opstelplaatsen voor apparatuur in de
wijken
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In onderstaande tabel een overzicht van de bestaande laag 1 infrastructuren in
Nederland met de bijbehorende eigenaar.
Type kabelnetwerk

Eigenaar / exploitant

ADSL, ADSL2, VDSL of VDSL2 via twisted
pair over het koper netwerk
Coax

KPN is eigenaar van vrijwel alle fysieke aansluitingen van
glasvezel of twisted pair koperkabels
ZIGGO/UPC is eigenaar van vrijwel alle netwerken die gebruik
maken van coaxkabels
Als grootste marktpartij Reggefiber (KPN voor 100 %
aandeelhouder van Reggefiber) en enkele lokale initiatieven

Glasvezel

De inkomsten voor de eigenaar van het netwerk op laag 1 bestaan uit het vastrechttarief
dat door de gebruiker moet worden betaald voor het gebruik van de passieve laag van
het netwerk.
Laag 2: Actieve laag
De actieve laag van een netwerk bestaat uit:
Laag 2A:
Dit betreft de schakel en belichtingsapparatuur welke door laag 2B wordt aangestuurd.
Laag 2B:
Dit betreft de intelligentie op laag 2 waarmee de belichtings- en schakelapparatuur wordt
bestuurd en beheert. Deze laag is van invloed op de netneutraliteit van een netwerk.
In onderstaande tabel een overzicht per type breedband netwerk de eigenaren en
exploitanten van laag 2A+B.
Type netwerk

Eigenaar / exploitant

ADSL, ADSL2, VDSL of VDSL2 via twisted
pair over het koper netwerk
Coaxkabel

De grootse speler is KPN Wholesale

Glasvezel

ZIGGO/UPC. Gesloten exploitatie waardoor er geen wholesale
aanbod is
KPN Wholesale en op een beperkt aantal andere plaatsen vaak
kleinere spelers

De inkomsten voor de eigenaar van laag 2 bestaan uit het tarief dat maandelijks door de
gebruiker moet worden betaald voor het beheer en gebruik van de schakelapparatuur en
het transport van de diensten.
Laag 3: Dienstenlaag (dienstenverleners en dienstenbundelaars)
De dienstenlaag van een netwerk bestaat uit alle diensten die over een netwerk geleverd
kunnen worden.
De meest afgenomen diensten over netwerken zijn:
 Toegang tot internet
 Radio en televisie
 Telefonie
 Digitaal winkelen
 Elektronisch bankieren
 Diensten voor business en consument
Voorbeeld van nieuwe/opkomende diensten zijn:
 Thuiszorg
 Bewaking op afstand
 E-educatie
 Kerkradio/ kerk tv
 Video on demand (bijvoorbeeld Netflix)
 Online Gaming
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van bekende internet dienstleveranciers actief
op laag 3 per netwerk.
Type netwerk

Eigenaar / exploitant

ADSL, ADSL2, VDSL of VDSL2 via twisted
en/of bonded pair over het koper netwerk

KPN met vele labels als (KPN Interactive, maar ook onder de
naam Concepts ICT, Lijbrandt, xs4all, Edutel, Onsbrabantnet, Kick
XL etc) Tele2, T-mobile, Vodafone, Scarlet, Solcon, Wisper
Naast deze merken zijn er nog vele diensten leveranciers in
Nederland actief met ieder een specifieke niche of specialisme
UPC en ZIGGO

Coaxkabel
Glasvezel

KPN met vele labels als (KPN Interactive, maar ook onder de
naam Concepts ICT, lijbrandt, xs4all, Edutel, Onsbrabantnet, Kick
XL etc) Tele2, T-mobile, Vodafone, Scarlet, Solcon, Wisper
Naast deze merken zijn er nog vele diensten leveranciers in
Nederland actief met ieder een specifieke niche of specialisme

7 Samenwerkingsbereidheid
Zoals in hoofdstuk 6 is omschreven bestaat ieder breedbandnetwerk uit meerdere lagen.

Business model

HUIDIGE SITUATIE

VEREIST

In Nederland komen drie typen infrastructuren voor:
- Koper-netwerk
- Coax-kabelnetwerk
- Glasvezel-netwerk
De huidige koper en glasvezel breedband infrastructuren in Nederland kennen verticaal
geïntegreerde business modellen en zijn gereguleerd door de ACM. Kenmerkend van dit
type business model is dat het eigendom van alle lagen in één hand ligt.

SP:=
Service provider, dienstaanbieder op laag 3
NP:=
Network Provider, eigenaar en exploitant van laag 2
PIP:=
Passive Infrastructure Provider, eigenaar en exploitant van
laag 1

LLU:= Local Loop unbundling
Model waarin derden een onbelichte vezel (alleen laag 1) kunnen huren
Bitstream acces:
Model waarin derden een belichte vezel (gecombineerd tarief voor laag 1 en 2)
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In Nederland is KPN eigenaar van de koper en glasvezelnetwerken.
Het coax kabel netwerk van ZIGGO/UPC is niet gereguleerd en is dus een gesloten
business model. Kenmerkend voor een gesloten exploitatie is dat derden geen toegang
op laag 1 en/of 2 kunnen huren.
Indien de overheid een (actieve) rol speelt in de totstandkoming van een
gemeenschappelijke oplossingsrichting en er sprake is van staatssteun dan gelden de EU
regels op dit vlak.
De door de EU voorgeschreven open acces modellen zijn schematisch in onderstaande
figuur weergegeven.

SP:=
Service provider, dienstaanbieder op laag 3
NP:=
Network Provider, eigenaar en exploitant van laag 2
PIP:=
Passive Infrastructure Provider, eigenaar en exploitant
van laag 1
PLOM: Passive-layer open model.
Strikt gescheiden lagen in combinatie met een
gecombineerde laag 2 en 3
ALOM: Active-layer open model.
Gecombineerde laag 1 en 2
3LOM: Three-layer open model.
Strikt gescheiden lagen

Samenwerking (business model) van deze lagen is noodzakelijk voor de realisatie van
een kwalitatief hoogstaand en breed dienstenaanbod voor de eindgebruiker.
In de afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met diverse partijen om de
samenwerkingsbereidheid te toetsen conform bovenstaande business modellen.

7.1 KPN en Ziggo
In de marktconsultatie zijn beide partijen gevraagd naar de huidige en de toekomstig te
verwachten dekkingsgraden van hun netwerken.
Zoals reeds gerapporteerd leveren beide marktpartijen enkel de huidige (PC6)
dekkingsgegevens van hun netwerkaansluitingen.
Als vervolg op deze marktconsultatie verdient het aanbeveling om een dialoog op te
starten en te onderzoeken of er met de huidige eigenaren van de bestaande
infrastructuur in Nederland kan worden samengewerkt in het tot stand brengen van een
volledig dekkende open (glasvezel) breedbandinfrastructuur.
Verslagen van gesprekken en communicatie per mail zijn beschikbaar bij Regio
Rivierenland.
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7.2 Laag 3 partijen
Geconsulteerde autonome laag 3 partijen zijn:
-

Canal Digitaal
Fiber
Solcon

Alle partijen geven aan op alle drie de open acces modellen te kunnen en willen leveren,
mits de laag 2 professioneel en conform de huidige marktstandaarden (denk aan order
en leverstraten) wordt ingericht.
Bovendien geven alle drie de partijen aan dat men overweegt eventueel op termijn haar
activiteiten uit te breiden naar dienstverlening op laag 2 in combinatie met de bestaande
dienstverlening op laag 3.

7.3 Laag 2 partijen
Geconsulteerde autonome laag 2 partijen zijn:
-

NDIX
Aquestora
Tallgrass

NDIX en aQuestora zijn beide kandidaat voor de levering van de op laag 2 benodigde
diensten op eigen titel als operator. Tallgrass is zelf geen operator, maar moet meer
worden gezien als leverancier en/of beheerder van de actieve apparatuur op laag 2 in
opdracht van een operator (= eigenaar en exploitant).
Voor alle drie de partijen geldt dat men zelf geen diensten levert op laag 3, wat volgens
hen een belangrijke bijdrage levert ten aanzien van het borgen van de openheid op laag
2.
Conform welk open business model is bespreekbaar en bepaald door het pakket van
eisen van de netwerkeigenaar en de dienstaanbieders.

7.4 Laag 1 partijen
Er is op dit moment geen autonome partij die plannen heeft om zelfstandig en op korte
termijn de aanleg van een glasvezelnetwerk in de nog niet verglaasde gebieden in de
Regio Rivierenland voor haar rekening te nemen.

7.5 Laag 0 partijen
Geconsulteerde autonome laag 0 partijen zijn:
-

Relined
EFX

Relined vermarkt exclusief de overcapaciteit van de bestaande glasvezelnetwerken van
Prorail en Tennet. Hiermee is Relined een kandidaat voor de levering van de interconnect
verbindingen (backhauls) in Regio Rivierenland.
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EFX is onafhankelijk, onpartijdig en open. Dit betekent dat alle bij EFX aanwezige
dienstenaanbieders te koppelen zijn aan een netwerk in de Regio Rivierenland.
EFX kan zorgdragen voor deze koppelingen door deze in te kopen bij de bestaande
netwerkeigenaren Relined of Eurofiber.
De EFX kan een mogelijk voordeel bieden (door het delen van reeds bestaande
verbindingen) t.o.v. het zelf rechtstreeks inkopen van deze koppelingen bij Relined of
Eurofiber.

7.6 Conclusie samenwerkingsbereidheid
Veel marktpartijen zijn bereid tot samenwerking maar stellen allen specifieke
voorwaarden en eisen ten aanzien van de samenwerking.
Sleutelwoorden voor een samenwerking zijn:





Schaalgrootte  positief over regionale aanpak
Business model doorslaggevend
Professionaliteit vereist
Aansluiten op marktstandaarden voorwaardelijk
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8 Uitwerken oplossingsrichtingen
De uitgewerkte oplossingsrichtingen zijn gebaseerd op de samenwerkingsbereidheid van de
marktpartijen.
Uitgangspunt oplossingsrichtingen:
Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk voor het realiseren van de EU 2020 doelstelling, en zeker
voor de realisatie van de Taakstelling van Regio Rivierenland.

Investerings model

Deelnamegraad

&

Business model

Financierings model

Het investeringsmodel bepaalt de eigendomsverhouding tussen markt en/of overheid. De
investeringsbegroting in dit onderzoek is uitgewerkt voor laag 1 (het passieve netwerk)
op basis van de marktstandaard voor glasvezelnetwerk infrastructuren (Reggefiber PvE
5.x).
Afhankelijk van de eigendomsverhouding in het investeringsmodel zijn er verschillende
financieringsinstrumenten inzetbaar (zowel met als zonder staatssteun). In onderstaand
schema alle mogelijke instrumenten opgesplitst naar marktpartij, bank en overheid.
Financiering passieve laag mogelijk tegen marktconform voorwaarden
Marktpartijen
Storting risico kapitaal

Banken

Overheid

Lening tegen marktrente

Garantstelling op lening
Max 80 % +
Safe harbour premie)

Financiering passieve laag mogelijk tegen NIET marktconform voorwaarden
Marktpartijen
Storting risico kapitaal
Kasstroom garantie

Kasstroom garantie
Storting risico kapitaal

Banken

Overheid

Lening mogelijk onder marktrente

Garantstelling op lening
Max 100 %
Geen verplichtte min.
garantiepremie

Financierings
Instrumenten

Storting risico kapitaal
Kasstroom garantie

Voor het bancaire deel is er gesproken met twee Nederlandse banken, te weten de BNG
bank en de ABN AMRO bank.
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8.1 Doelgebieden
Op basis van de taakstelling van Regio Rivierenland en de EU 2020 doelstelling zijn in dit
onderzoek twee doelgebieden in kaart gebracht en uitgewerkt op basis van de Infrascan
resultaten.

Doelgebied: Enkel koper
Totaal aantal aansluitadressen:
XXX
Totale projectkosten Netwerk :
€ XXX
Engineering plus kostenraming “enkel koper” d.d. maart 2015
Initiële investering per aansluiting:
€ XXX
Uitvoeringsvorm : Regionale aanpak aanleg en exploitatie
Doelgebied: “Enkel koper” plus “Koper Coax”
Totaal aantal aansluitadressen : XXX
Totale projectkosten Netwerk : € XXX
Update engineering plus kostenraming “enkel koper” plus “Koper Coax” eind maart 2015
Initiële investering per aansluiting : € XXX
Uitvoeringsvorm : Regionale aanpak aanleg en exploitatie

8.2 Oplossingsrichtingen
Op basis van de taakstelling van Regio Rivierenland en de EU 2020 doelstelling zijn in dit
onderzoek 4 oplossingsrichtingen voor de twee doelgebieden uitgewerkt in een
blauwdruk.
1.
2.
3.
4.

Doelgebied:
Doelgebied:
Doelgebied:
Doelgebied:

Enkel koper met staatsteun
Koper-Coax hybride model
Koper-Coax zonder staatssteun
Koper-Coax met volledige staatssteun
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8.2.1 Doelgebied: Enkel koper met staatsteun (Blauwdruk 1)

Investeringsmodel en financieringsmodel

Parameters blauwdruk 1:

Alle aansluitadressen zijn in de doorrekening als
niet NGA (“wit”) bestempeld. Op basis van de
AGVV mag transparante staatssteun worden
toegepast voor breedbandinfrastructuur in witte
-gebieden. Op basis van de PC6-gegevens die in
de marktconsultatie zijn aangeleverd, is echter
nog niet sluitend te verifiëren of alle adressen
waar volgens de infrascan enkel koper
beschikbaar is, inderdaad tot het witte gebied
kan worden gerekend.

Kernen:
XXX VE
Deelnamegraad:
XXX%
0 % uptake  XXX %

De investeringsbegroting en de verwachte
beheerkosten zijn gebaseerd op actuele
markttarieven.
De in de doorrekening toegepaste rekenrentes,
aflossingstermijn, afschrijvingsperiode en
financieringsvorm zijn geënt op recente
gesprekken met banken.
De basis van dit model bestaat uit een
revolverende lening van XXX % met een nader
te bepalen looptijd door de overheid en een
garantstelling van 100 % door de overheid op
het bancair te financieren deel aan een entiteit
op afstand.

Basistarief L1: XXX euro excl. BTW
Buitengebied: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %
Basistarief L1: XXX euro excl. BTW
Vakantieparken: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %
Basistarief L1: XXX euro excl. BTW
Industriegebied: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %
Basistarief L1: XXX euro excl. BTW

Business Model
Deze oplossingsrichting vereist een open acces exploitatie door het toepassen van
staatsteun.
Additionele voorwaarden door toepassen AGVV
De staatsteun is geoorloofd mits aan de AGVV voorwaarden is voldaan.
Een overzicht van de voorwaarden:
-

Europese Commissie in kennis stellen (goedkeuring is niet nodig)
Maatregel publiceren met verwijzen naar AGVV inclusief vindplaats in
publicatieblad (L187, 57e jaargang, 26 juni 2014)
Deggendorf-clausule (in de maatregel vastleggen dat ondernemingen die nog
subsidie moeten terugbetalen, geen nieuwe subsidie uitbetaald krijgen.)
Bijhouden staatssteundossier (voor periode van 10 jaar bewaren)
Jaarlijks aan EU Commissie rapporteren over de uitgaven
Alleen binnen wit gebied (geen NGA)
Max €70 miljoen steun per project
Aanbestedingsplicht met inachtneming beginsel technologische neutraliteit
Open, neutrale toegang tot nieuwe netwerk
Monitoring- en terugvorderingsmechanisme als project meer dan €10 miljoen
bedraagt
Alleen transparante steun (bruto-subsidie-equivalent is vooraf te berekenen
zonder risico-analyse, dwz géén kapitaalstortingen of –injecties onder AGVV)
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8.2.2 Doelgebied: Koper-Coax hybride model (Blauwdruk 2)

Investeringsmodel en financieringsmodel
Dit model is een combinatie van het model op
basis van AGVV en het model zonder
staatsteun.

Parameters blauwdruk 2:
Kernen:
XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %

Staatsteundeel
Alle aansluitadressen in het gebied “enkel
koper” zijn in de doorrekening als niet NGA
bestempeld(“wit”). Op basis van de AGVV
mogen deze aansluitingen met transparante
staatssteun worden gerealiseerd.

Basistarief L1: XXX euro excl. BTW

De investeringsbegroting en de verwachte
beheerkosten zijn gebaseerd op actuele
markttarieven.

Basistarief L1: XXX euro excl. BTW

De in de doorrekening toegepaste rekenrentes,
aflossingstermijn, afschrijvingsperiode en
financieringsvorm zijn geënt op recente
gesprekken met banken.
De basis van dit met staatsteun gefinancierde
deel bestaat uit een revolverende lening van
XXX % met een nader te bepalen looptijd door
de overheid en een garantstelling van 100 %
door de overheid op het bancair te financieren
deel aan een entiteit op afstand.

Buitengebied: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %

Vakantieparken: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %
Basistarief L1: XXX euro excl. BTW
Industriegebied: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %
Basistarief L1: XXX euro excl. BTW

Zonder staatssteundeel
Alle aansluitadressen in het gebied “koper en coax” zijn minimaal NGA-grijs en mogelijk
NGA zwart. In dit model zijn deze daarom zonder staatsteun gefinancierd.
De basis van deze financiering zonder staatsteun bestaat uit een gezamenlijke
kapitaalstorting van totaal XXX % door overheid en/of marktpartij en een garantstelling
van 80 % op het bancair te financieren deel (XXX %) tegen een marktconforme
garantiepremie.
Business Model
Deze oplossingsrichting vereist een open acces exploitatie door het toepassen van
staatsteun.
Mogelijk tegenstrijdige belangen
Dit model vereist volledige overeenstemming tussen de marktpartijen en de overheid
over het toe te passen business model en afspraken over bijvoorbeeld de
winstbestemming.
Additionele voorwaarden door toepassen AGVV
De staatsteun is geoorloofd mits aan de AGVV voorwaarden is voldaan.
Een overzicht van de voorwaarden:
-

Europese Commissie in kennis stellen (goedkeuring is niet nodig)
Maatregel publiceren met verwijzen naar AGVV inclusief vindplaats in
publicatieblad (L187, 57e jaargang, 26 juni 2014)
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-

Deggendorf-clausule (in de maatregel vastleggen dat ondernemingen die nog
subsidie moeten terugbetalen, geen nieuwe subsidie uitbetaald krijgen.)
Bijhouden staatssteundossier (voor periode van 10 jaar bewaren)
Jaarlijks aan EU Commissie rapporteren over de uitgaven
Alleen binnen wit gebied (geen NGA)
Max €70 miljoen steun per project
Aanbestedingsplicht met inachtneming beginsel technologische neutraliteit
Open, neutrale toegang tot nieuwe netwerk
Monitoring- en terugvorderingsmechanisme als project meer dan €10 miljoen
bedraagt
Alleen transparante steun (bruto-subsidie-equivalent is vooraf te berekenen
zonder risico-analyse, dwz géén kapitaalstortingen of –injecties onder AGVV)

8.2.3 Doelgebied: Koper-Coax zonder staatssteun (Blauwdruk 3)

Investeringsmodel en financieringsmodel
Alle aansluitadressen zijn in de doorrekening
zonder het toepassen van staatssteun
gefinancierd.
De investeringsbegroting en de verwachte
beheerkosten zijn gebaseerd op actuele
markttarieven.

Parameters blauwdruk 3:
Kernen:
XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %
Basistarief L1: XXX euro excl. BTW

De in de doorrekening toegepaste
rekenrentes, aflossingstermijn,
afschrijvingsperiode en financieringsvorm
zijn geënt op recente gesprekken met
banken.

Buitengebied: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %

De basis van deze financiering zonder
staatsteun bestaat uit een gezamenlijke
kapitaalstorting van totaal XXX % door
overheid en/of marktpartij en een
garantstelling van 80 % op het bancair te
financieren deel (XXX %) tegen een
marktconforme garantiepremie.

Vakantieparken: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %

Basistarief L1: XXX euro excl. BTW

Basistarief L1: XXX euro excl. BTW
Industriegebied: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %

Business Model
Deze oplossingsrichting vereist geen open
acces exploitatie door het niet toepassen van
Basistarief L1: XXX euro excl. BTW
staatsteun. Een open acces exploitatie geniet
wel de voorkeur gelet op de taakstelling van Regio Rivierenland.
Mogelijk tegenstrijdige belangen
Dit model vereist volledige overeenstemming tussen de marktpartijen en de overheid
over het toe te passen business model en afspraken over bijvoorbeeld de
winstbestemming.
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8.2.4 Doelgebied: Koper-Coax met volledige staatssteun (Blauwdruk 4)

Investeringsmodel en financieringsmodel
Alle aansluitadressen zijn in deze blauwdruk
gefinancierd middels het toepassen van
staatssteun.
De investeringsbegroting en de verwachte
beheerkosten zijn gebaseerd op actuele
markttarieven.

Parameters blauwdruk 4:
Kernen:
XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %
Basistarief L1: XXX euro excl. BTW

De in de doorrekening toegepaste
rekenrentes , aflossingstermijn,
afschrijvingsperiode en financieringsvorm
zijn geënt op recente gesprekken met
banken.

Buitengebied: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %

De basis van deze geheel met staatsteun
gefinancierde blauwdruk bestaat uit een
revolverende lening van XXX % door de
overheid en een garantstelling van 100 % op
het te bancair te financieren deel van XXX%.

Vakantieparken: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %

Business Model
Deze oplossingsrichting vereist een open
acces exploitatie door het toepassen van
staatsteun.

Industriegebied: XXX VE
Deelnamegraad: XXX %
0 % uptake  XXX %

Basistarief L1: XXX euro excl. BTW

Basistarief L1: XXX euro excl. BTW

Basistarief L1: XXX euro excl. BTW
Goedkeurig staatsteun door EU vereist
De goedkeuring van de EU voor het toepassen van deze vorm van staatsteun moet nog
worden verkregen. Deze goedkeuring is niet uitgesloten, maar wordt als lastig
bestempeld, daar er sprake is van overlappingen met zowel grijze als mogelijk ook
zwarte gebieden.
Dientengevolge wordt er strenger getoetst op factoren zoals de concrete vraag naar de
voorzieningen en de openheid van het netwerk. Hoeveel en hoe recent bestaande
marktpartijen zelf nog hebben geïnvesteerd in de infrastructuur binnen het gebied, is
uitdrukkelijk ook van belang. Wanneer het overslaan van bepaalde (grijze of zwarte)
gebieden zou leiden tot kapitaalvernietiging (aanzienlijk hogere kosten per aansluiting),
zou dit een belangrijk argument kunnen zijn voor een eventuele goedkeuring.

Pagina 27 van de 37

9 Strategische visie n.a.v. resultaten en ontwikkelingen in fase 3
9.1 Breedbandklimaat versus taakstelling Regio Rivierenland
In onderstaand schema is visueel weergegeven hoe de taakstelling van Regio
Rivierenland zich verhoud tot de EU 2020 doelstelling en de recente ontwikkelingen
omtrent breedband in de EU.
Taakstelling Regio Rivierenland
Het (laten) realiseren van een 100 % dekkende toekomstvaste,
open glasvezel infrastructuur voor 2020

EU 2020 doelstelling
100 % > 30 mb (NGA) en 50 % > 100 mb

Witte gebieden
Geen NGA netwerk

Grijze gebieden
1 NGA netwerk

Zwarte gebieden
2 NGA netwerken

Witte gebieden
Zonder glasvezel

Grijze gebieden
Zonder glasvezel

Zwarte gebieden
Zonder glasvezel

Met
staatsteun

Zonder
staatsteun

NGA TOETSING

AGVV

Draadloos mobiel breedband in
rurale gebieden middels veiling
Nieuwe radio frequenties

Oplosroute
Start veiling
september

NL Regering

Oplosroute
Start veiling
juni

Staatsteun akkoord
op basis van AGVV
Infrastuctuur neutraal

Aanleg glasvezel
Witte GEBIEDEN

AGVV

ONDERSTEUNING

EU toetsing op
aanleg in grijs/zwart gebied
met staatsteun?

Provincie
Gelderland

Duitsland

Zoals in fase 2 bestuurlijk is vastgesteld, ziet Regio Rivierenland het liefst dat ieder huis
en kantoor binnen de regio wordt ontsloten met een toekomstvaste glasvezelaansluiting.
Deze doelstelling is iets ambitieuzer dan de EU 2020 doelstelling sec, maar komt hier wel
mede uit voort. Er bestaan immers klachten over de tekortschietende kwaliteit van
breedband in met name de buitengebieden en er lijkt een significant aantal adressen te
zijn dat nog niet beschikt over een aansluiting op een NGA-netwerk en nog geen
downloadsnelheid van ten minste 30 mbps haalt.
Gezien men in elk geval voor deze gevallen aan de slag zou moeten, wordt het als
opportuun beschouwd om te proberen te zorgen dat de optimaal toekomstvaste fysieke
infrastructuur (glasvezel) overal beschikbaar komt waar dat nu nog niet het geval is. Dit
vloeit ook voort uit het fenomeen dat schaalgrootte kostendrukkend werkt: grijze
gebieden overslaan zou aanleg van witte gebieden duurder maken. Dit is ook terug te
zien in het verschil in initiële kosten per aansluiting voor doelgebied ‘enkel koper’ (€ XXX)
versus doelgebied ‘nog geen glasvezel’ (€ XXX).
Lastig is echter dat op basis van de infrascan en marktconsultatie nog steeds geen harde
conclusies te trekken zijn over de exacte aantallen witte aansluitingen en nog altijd niet
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op adresniveau inzichtelijk is waar deze liggen. Hier is zoals vermeld nadere afstemming
nodig met de Europese Commissie.
De nationale overheid heeft recentelijk onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid
van mobiele verbindingen in de oplossing van de problemen in buitengebieden. 1 Hoewel
er positieve ontwikkelingen zijn te signaleren op dit vlak, bestaan er nog belangrijke
hindernissen die mobiel vooralsnog geen toereikend alternatief maken. Naast de dekking
van deze mobiele netwerken in witte gebieden zal een met vaste toegang vergelijkbaar
abonnement (onbeperkte databundel) voor deze gebieden moeten worden doorgevoerd.
Uit recente gesprekken met de marktpartijen kent deze oplossing nog de nodige
uitdagingen en vereist tevens een fijnmazig glasvezel netwerk in de witte gebieden om
aan de capaciteit te kunnen voldoen.

Stratix, ‘Onderzoek LTE-dekking in Nederland, Mogelijkheden voor gebieden zonder
snelle vaste internettoegang’, rapport uitgebracht aan het ministerie van Economische
Zaken Hilversum, februari 2015 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-enpublicaties/rapporten/2015/02/01/onderzoek-lte-dekking-in-nederland-mogelijkhedenvoor-gebieden-zonder-snelle-vaste-internettoegang/onderzoek-lte-dekking-in-nederlandmogelijkheden-voor-gebieden-zonder-snelle-vaste-internettoegang.pdf.
1
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9.2 SWOT-analyse
In onderstaande figuur schematisch weergegeven alle aspecten waar men rekening mee moet houden bij het opstellen van een
breedbandplan.

+

Taakstelling Regio Rivierenland
Het (laten) realiseren van een 100 % dekkende toekomstvaste,
open glasvezel infrastructuur voor 2020

=
PPS op basis van MEIP  GEEN
STAATSSTEUN

100 %
Markt

PPS buiten MEIP  WEL
STAATSSTEUN

50 % -50 %

Keuze type
infrastructuur

100 %
Overheid

Juridische grondslag
Investeringsmodel
passieve laag
naar taakstelling

Zwarte gebieden
Zonder glasvezel
Grijze gebieden
Zonder glasvezel
Witte gebieden
Zonder glasvezel

Business model

HUIDIGE SITUATIE

VEREIST

Financiering passieve laag mogelijk tegen marktconform voorwaarden
Marktpartijen
Storting risico kapitaal

Financiering passieve laag mogelijk tegen NIET marktconform voorwaarden
Marktpartijen

Banken

Overheid

Lening tegen marktrente

Garantstelling op lening
Max 80 % +
Safe harbour premie)

Storting risico kapitaal

Banken

Overheid

Lening mogelijk onder marktrente

Garantstelling op lening
Max 100 %
Geen verplichtte min.
garantiepremie

Kasstroom garantie

Kasstroom garantie

Storting risico kapitaal

Financierings
Instrumenten

Storting risico kapitaal

Kasstroom garantie

Investerings model

Deelnamegraad

Oplossingsrichtingen
Business model

Financierings model

&
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In onderstaande SWOT matrix is een score weergegeven voor de 4 uitgewerkte blauwdrukken op basis van de schematisch weergegeven
te doorlopen aspecten van een breedbandplan.
Doelgebied

Enkel koper

Oplossingsrichting

Blauwdruk 1
(met staatsteun)

Enkel koper plus Koper Coax
Blauwdruk 2
(Deels met staatsteun)

Blauwdruk 3
(zonder staatsteun)

Blauwdruk 4
(met staatsteun)

Technische haalbaarheid
 Volgen marktstandaard
 Leveringsbereidheid

 Samenwerkingsvorm

 Mapping wit, grijs en zwart

N.V.T

Financiële haalbaarheid
 Schaalgrootte
 Tarifering

 Deelnamegraad
 Bedrijfsrisico

Juridisch haalbaarheid
 Verdedigen Mapping
 Businessmodel

 Investeringsmodel

 Financieringsmodel

Opmerking:
Bovenstaande kleuren zijn nu op basis van de op dit moment bekende informatie en attitude van betroken entiteiten weergegeven. Het
verdient aanbeveling om een dialoog op te starten met marktpartijen om te onderzoeken conform weke blauwdruk er een samenwerking
op korte termijn kan worden vormgegeven.
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9.3 Roadmap Regio Rivierenland

FASE 2

Financieel

Kostenraming en engineering netwerk
Enkel koper voor alle gemeenten

Kostenraming netwerk per gemeente

Effect schaalvoordeel één
beheerorganisatie voor 10 gemeenten

Businessmodel
3lom cooperatief
3lom overhiedsmodel

Businessmodel
3lom cooperatief
3lom overhiedsmodel
3lom op basis van MEIP

Peilien samenwerkingsbereidheid
Marktpartijen op
Open acces modellen

Cooperatief zonder
staatssteun
Versus
overheidsmodel

Cooperatief zonder staatssteun
MEIP zonder staatssteun
Overheidsmodel

REEDS UITGEVOERD

BLAUWDRUKKEN:
1. Doelgebied: Enkel koper
2. Doelgebied: Koper-Coax
3. Doelgebied: Koper-Coax
4. Doelgebied: Koper-Coax
staatsst eun

ONDERHANDEN
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met staatsteun
hybride model
zonder staatssteun
met volledige

MOET WORDEN UITGEVOERD

AKTIEPLAN EN REALISATIE

Organisatorisch

Infrascan
Definieren doelgebieden

BESTUURLIJKE KEUZE

Economisch

Afronden marktconsultatie

BREEDBANDPLAN

Verdieping retributie(overheidsmodel)
Start marktconsultatie

Kostenraming
Netwerk
Zaltbommel

FASE 5

Opstart EU Consultatie

Onderzoek grondslag
oplossingsrichtingen

Juridisch

FASE 4

FASE 3

UITWERKEN BLAUWDRUKKEN IN
DIALOOG MET MARKTPARTIJEN

FASE 1

Auteursrecht en proclaimer
Regio Rivierenland heeft dit document naar beste kunnen en weten opgesteld. Regio Rivierenland wil op deze manier burgers, bedrijven
en collega-overheidsinstellingen informeren en uitnodigen tot het bieden van eigen perspectieven en informatie voor het dossier
breedband. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie zeer
op prijs. Gebruik - op wat vooreen wijze dan ook- van dit rapport is alleen naar schriftelijke toestemming van Regio Rivierenland
toegestaan.
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Verbinding in elke (glas)vezel

Breedband in héél Rivierenland

Het komt eraan!

Het komt eraan!

Culemborg

Buren

Neder-Betuwe

Breedband in héél Rivierenland
Geldermalsen

Lingewaal

Tiel

West Maas
en Waal

Neerijnen

Facebooken, films kijken, gamen, thuiswerken en studeren, hoogwaardig onderwijs, zorg-opZaltbommel

afstand, beveiliging, zakendoen; snel internet maakt het allemaal mogelijk. Maar de capaciteit
van de huidige telefoon- en televisiekabels schiet tekort om het steeds groeiende digitale
verkeer aan te kunnen.

Maasdriel

Een computer vandaag is zo’n 900.000 maal krachtiger dan eentje van 30 jaar geleden en de ontwikkelingen gaan razendsnel door. Vergelijk het met een eenbaansweg, aangelegd in de jaren ’50. Die kan
het verkeersaanbod van nu met de miljoenen auto’s, vrachtwagens en motoren niet meer aan.
Zo is het ook met het dataverkeer dat over het huidige netwerk gaat. Die kabels zijn daar niet op
berekend. U merkt dat doordat bijvoorbeeld het internet langzamer wordt of de tv-beelden strepen
of blokjes gaan vertonen. Om maar te zwijgen over de problemen waarmee de zorg, het onderwijs,
ondernemers en de overheid te kampen krijgen én al hebben.

Breedband kan alle wensen en eisen aan
Breedband, een andere term voor supersnel internet, is de oplossing. Hiermee gaat de data niet door
een kabeltje van koperdraad, maar door glasvezel. Hiermee is ongestoord, snel en veel dataverkeer
mogelijk. U kunt er razendsnel mee up- en downloaden. Nu en in de toekomst. En Regio Rivierenland
gaat ervoor zorgen!

Wat is glasvezel?
Glasvezel is zo dun als een haar. Het bestaat uit
twee soorten glas: een flinterdunne kern en een
dikkere mantel die in elkaar gesmolten zijn.
Glasvezel is ontwikkeld om grote hoeveelheden
data razendsnel over grote afstanden te
transporteren. Ze zijn veel minder gevoelig voor
storingen dan traditioneel koperdraad.

Wat is mogelijk met breedband?
Iedereen profiteert van breedband en voor velen is het noodzakelijk om goed te kunnen werken.
Wat mogelijkheden opgesomd:
Thuis
Razendsnel en kwalitatief hoogstaande radio/tv, telefoon en internet. Gamen,
streamen, hologram- en 3D-tv, veiligheid in en rond het huis en in de buurt, uploaden,
videocommunicatie. Maar ook online energie- en klimaatmanagement van uw huis.
Onderwijs
Huiswerk maken, studeren, werkstukken en verslagen maken, achtergronden
onderzoeken, videolessen, chatten met docenten en elkaar, instructiefilms, colleges van
de eigen en andere scholen volgen.
Zorg en veiligheid
Zorg op afstand. Wmo-beleid: mensen blijven langer thuis en hiervoor zijn kwalitatieve,
betrouwbare beeld-spraakverbindingen nodig. Mantelzorgers, zorgprofessionals en
ouderen communiceren met behulp van video-communicatie. Zo hebben verzorgenden
minder reistijd en kunnen meer mensen worden geholpen.
Ondernemers
Online zakendoen, bestellingen afhandelen, track- and tracesystemen, chatten met
klanten, instructievideo’s, videoconferencing, veilig en snel betalen, connecties tussen
vestigingen en met leveranciers, reserveringen, thuiswerken.
Land- en tuinbouw
Drones, modernisering van de (precisie)land- en tuinbouw, online verwerken en
uitwisselen van informatie bij/met land- en tuinbouwkennisinstituten/veilingen/
handelaren.
Recreatie en toerisme
Online reserveringen en bestellingen, wifi voor iedere bezoeker. We kunnen nu al niet
meer zonder.
Overheid
Dienstverlening op afstand, digitale loketten, communicatie tussen gemeenten en
inwoners, 24/7-service.

Contractgestuurde Dienstverlening

Wij werken hard om toekomstvast breedbandinternet
achter élke voordeur in Rivierenland te krijgen

Wat is het probleem?
In ons uitgestrekte Rivierenland is de kwaliteit van de digitale bereikbaarheid onvoldoende. In de
dichtbevolkte kernen ligt soms glasvezel, maar zeker niet in het overgrote deel van onze regio.
Daar liggen ouderwetse telefoon- en televisiekabels. Dat betekent dat u op een gegeven moment
niet meer volledig kunt deelnemen aan de samenleving: in en vanuit huis informatie, zorg en
onderwijs ontvangen, direct contact zoeken, hulp vragen, producten aanschaffen, etc. Met andere
woorden; woont u in een gebied buiten de kern, dan raakt u achterop. Maar ook in de kernen krijgen
de inwoners te maken met de beperkingen van de huidige verbinding.
Regio Rivierenland wil dat iederéén profiteert en erop vooruit gaat. En dat onze regio volledig tot
bloei komt, zowel sociaal, fysiek als economisch.

Vroeger stond er maar 1 pc in huis, tegenwoordig telt een gezin al snel 3 á 4 apparaten die
met internet zijn verbonden: smartphones, tablets, pc’s, laptops en tv’s. Hoeveel telt u er in
uw huis? En bij uw buren? Al dat (toenemende) dataverkeer moet via een koperkabel naar
een wijkcentrale. En daar is die kabel niet op berekend. Breedband is de oplossing.

Telt u mee?
Wat gaan we doen?
Wij werken hard om toekomstvast breedbandinternet achter élke voordeur in Rivierenland te
krijgen. Dat doen wij in partnerschap met kabel- en telecombedrijven, overheden, het onderwijs,
het bedrijfsleven en natuurlijk de gemeenteraden (de vertegenwoordigers van uw belangen). De
provincie Gelderland is een belangrijke partner en ook lopen we op met andere regio’s om samen
méér voor elkaar te krijgen.
We gaan daarbij zorgvuldig te werk. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de financiële,
juridische en praktische haalbaarheid, hiervan rapporten gepresenteerd aan de Tweede Kamer en
partners gezocht. We zijn er trots op de eerste te zijn die het realiseren van een breedbandnetwerk
op deze manier aanpakt. En op onze resultaten tot dusver.
Het is ons doel om vanaf 2016 te gaan werken aan de uitrol van een hoogwaardig, toekomstvast
breedbandnetwerk.

5 Veelgestelde vragen over breedband
Maar ik heb toch al breedband?
Sommige aanbieders verkopen een verbinding via ouderwetse telefoon- en
televisiekabels nog als breedband. In de praktijk beperkt dat echter de snelheid.
Daarom willen wij dat elk huis en kantoor een moderne glasvezelkabel krijgt, die dit
soort beperkingen niet kent. Zo wordt breedband toekomstvast.
Is glasvezel echt nodig? De snelheid via koper gaat toch nog steeds omhoog?
De data-overdracht via koperkabels loopt tegen natuurkundige grenzen aan.
We hebben steeds duurdere apparatuur, die steeds meer energie nodig heeft.
Volgens Ams-IX, één van de grootste internetknooppunten ter wereld, stijgt het
nationale dataverkeer jaarlijks met 30-40%. Het is dus niet de vraag óf we tegen
de grenzen van koper aanlopen, maar wanneer. Met glasvezel bent u écht klaar
voor de toekomst.
Moet ik straks alle kabels in huis vervangen en een nieuwe TV kopen?
Nee, u kunt de meeste apparaten gewoon met glasvezel gebruiken. Zelfs het
analoge tv-signaal komt via glasvezel in huis zodat de tv met beeldbuis ook blijft
werken. U kunt het ‘oude’ netwerk dat nu in de woning zit gebruiken, net zoals alle
tv’s die erop aangesloten zijn.
Gaat alles straks niet gewoon draadloos via wifi, 4G en 5G?
Nee, de kosten van draadloos zijn hoger, terwijl de kwaliteit minder is. Tegen de
huidige kosten per GB, zou u gemiddeld € 700,00 per persoon per jaar kwijt zijn.
Daar komen de maandelijkse kosten voor tv en/of andere digitale diensten nog bij.
Willen de zendmasten al dat dataverkeer aankunnen, moet er glasvezel naartoe
worden gelegd. Per zender kan er maar een beperkt aantal gebruikers tegelijk
werken; er moeten dus heel veel zenders aan een mast komen. Dat is niet haalbaar,
ook omdat vanwege de windbelasting er maar een beperkt aantal zenders aan een
mast gemonteerd mogen worden (bron: Shere masten). Bovendien is de dekking
van het 4G en 5G-netwerk nog niet 100%.
Is glasvezel niet duur?
Voor een bedrijf of particulier alleen wél. Maar door als hele regio gezamenlijk op
te trekken, behalen we schaalvoordelen en dalen de kosten per aansluiting. Op die
manier wordt het voor bedrijven veel interessanter om te investeren in glasvezel.
Doordat wij het grootschalig aanpakken en een netneutraal breedbandnetwerk
gaan realiseren (waarop alle providers hun diensten mogen aanbieden), kunnen wij
de prijs zo laag mogelijk houden. Hierover zullen wij u later specifiek informeren.

U heeft de keuze!
Wij werken er hard aan om te zorgen dat er breedband in elke meterkast in Rivierenland komt. Of dit
bij u thuis zal gebeuren, bepaalt u helemaal zelf. U kunt gewoon bij uw eigen aanbieder blijven of uit
het beschikbare aanbod uw favoriete provider van telefoon, radio, televisie en andere digitale diensten
kiezen. Op het glasvezelnetwerk zullen alle providers welkom zijn. Want zoals een snelweg niet alleen
is aangelegd voor auto’s van een bepaald merk, is ook glasvezel open voor iedereen. Wij zullen u
vroegtijdig naar uw wens tot deelname vragen en houden u op de hoogte.

Heeft u vragen?
Neem contact op met Stan Herms, regionaal projectleider Breedband.
Telefoon: (0344) 63 85 73 | E-mail: herms@regiorivierenland.nl
Bekijk ook onze documentaire over het nut en de noodzaak van breedband in Rivierenland.
Regio Rivierenland
Contractgestuurde Dienstverlening
Postbus 137
4000 AC Tiel
Contractgestuurde Dienstverlening
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