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Samenvatting 

Breedbandinternet dringt door tot in de haarvaten van de Nederlandse samenleving. De 

Provincie Fryslân erkent de grote impact van breedband op de maatschappij en wil er zorg 

voor dragen dat de Provincie Fryslân maximaal profiteert van nieuwe ontwikkelingen in dit 

domein. De Provincie heeft nu de kans om in deze ontwikkelingen voorop te gaan lopen in 

Nederland en daardoor zowel het vestigingsklimaat voor bedrijven als de maatschappelijke 

dienstverlening voor haar inwoners te verbeteren. De visie van de Provincie luidt: 

Huishoudens op korte termijn de beschikking geven over een hoogwaardige, toekomstvas-

te en open breedbandinfrastructuur.  

Er is in Fryslân uiteraard al een aantal infrastructuren aanwezig. DSL is in zeer hoge mate 

(99% van de huishoudens) beschikbaar, maar te beperkt toekomstvast. Kabelnetwerken 

zijn ook zeer wijdverbreid (93%), zijn redelijk toekomstvast maar beperkt open. 

Glasvezelnetwerken hebben een lage dekking maar zijn zeer toekomstvast. In de praktijk 

blijken deze glasnetwerken zonder nadere afspraken met overheden niet zondermeer voor 

alle dienstenaanbieders open te zijn. 

Om haar doelen te bereiken kan en mag de Provincie de volgende methoden inzetten: 

 Stimuleren van de breedbandmarkt, bijvoorbeeld door in te zetten op vraagbunde-

ling of door het uitgeven van aansluitsubsidies aan consumenten; 

 Marktconform investeren in de breedbandmarkt; 

 Subsidiëren van de aanleg van breedband in bepaalde gebieden. Dit kan via een 

regulier staatssteuntraject of een Dienst van Algemeen Economisch belang traject 

(DAEB). 

Welke methodes de Provincie mag toepassen hangt af van de situatie in een bepaald 

gebied. In gebieden waar nu zowel een kabelnetwerk als een glasvezelnetwerk ligt, zijn de 

mogelijkheden uiteraard beperkt. Dit worden de zwarte gebieden genoemd en zij beslaan 

circa 48.000 huishoudens. In de gebieden waar alleen kabelnetwerk ligt, zijn de 

mogelijkheden al iets breder, dit zijn de grijze gebieden. Het gaat hierbij om circa 205.000 

huishoudens. De witte gebieden, circa 25.000 huishoudens, waar veelal alleen ADSL 

aanwezig is, bieden veel ruimte voor interventie door de provincie. 

In dit rapport schetsen wij vier strategische opties waarmee de visie van de Provincie 

invulling kan krijgen.  

Scenario 1. ‘Eenmalige impuls voor Fryslân’. In dit scenario geeft de Provincie een 

eenmalige impuls aan de breedbandmarkt door in zwart en donkergrijs gebied de aanleg te 

stimuleren en in wit gebied de aanleg te subsidiëren. Die impuls heeft een provinciedek-

kend, toekomstvast en open breedbandnetwerk tot gevolg. Nagenoeg alle huishoudens 

kunnen een glasvezelaansluiting afnemen; een aanzienlijk deel hiervan kan zelfs kiezen 

tussen een kabel- en een glasvezelaansluiting. Het grote voordeel van dit scenario is dat 

de Provincie geen langlopende belangen heeft in breedbandinfrastructuur of breedban-

daanbieders. 

Scenario 2. ‘Investeren in Fryslân’. In dit scenario investeert de Provincie Fryslân in 

een bedrijf dat breedbandige aansluitnetwerken in Fryslân in beheer heeft. Dit leidt tot een 

uniform aanbod in vrijwel de gehele provincie: nagenoeg overal is een open glasvezelaan-

sluiting beschikbaar. Dit scenario is ingrijpend en legt – in vergelijking met andere 

scenario‟s – een groot beslag op middelen. Daar staat tegenover dat de uitkomsten het 

best aansluiten op de ambitie van de provincie. 
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Scenario 3. ‘Glasvezel in rendabele gebieden’. In dit scenario focust de Provincie op 

de rendabele gebieden (zwart en donkergrijs). Zij probeert de uitrol van open FttH daar te 

versnellen door de aanleg te stimuleren. In de onrendabele gebieden neemt de Provincie 

geen actie: er wordt niet in netwerken geïnvesteerd en er worden geen subsidies 

toegekend. Al met al betekent dit scenario: lage kosten, versnelde beschikbaarheid van 

open FttH in dichtbevolkte gebieden, maar beperkte (in lichtgrijs gebied is alleen beperkt 

open kabel beschikbaar) tot geen (in wit gebied is alleen ADSL beschikbaar) beschikbaar-

heid in de rest van Fryslân. 

Scenario 4. ‘Breedband voor iedereen’. Circa 93% van de huishoudens in Fryslân heeft 

op dit moment toegang tot één (zij het beperkt open en toekomstvaste) NGA: de kabel. 

Een deel daarvan heeft (krijgt op korte termijn) zelfs de beschikking over een tweede NGA: 

FttH. Dit scenario richt zich op de ongeveer 7% van Fryslân dat nog helemaal geen 

toegang heeft tot een NGA: de witte gebieden. De Provincie start een subsidietraject om 

hier de uitrol van glasvezel te bewerkstelligen. 

Analoog aan de visie beoordelen wij deze opties aan de hand van de mate waarin de 

scenario‟s voorzien in: 

 hoogwaardigheid van het netwerk; 

 toekomstvastheid van het netwerk; 

 openheid; 

 beschikbaarheid voor alle huishoudens; 

 uniform aanbod voor alle huishoudens; 

 benodigde tijd waarin het realiseerbaar is. 

Daarnaast wordt het beslag op financiële middelen als geanalyseerd. 

De onderstaande afbeelding maakt inzichtelijk in welke mate de scenario‟s aansluiten bij de 

visie van de provincie. Hieruit blijkt duidelijk dat er niet één meest optimaal scenario is. Of 

een scenario optimaal is, hangt af van persoonlijke en politieke voorkeuren. Het scenario 

met de zwarte lijn (glasvezel in rendabele gebieden) legt bijvoorbeeld het minste beslag op 

middelen, maar scoort het laagst op de inhoudelijke ambitie van de provincie. 
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Hoge toekomstvastheid 

van infrastructuur

Veel openheid

Hoge beschikbaarheid

Weinig differentiatie 

urbaan-ruraal

Lage investering 

(middelen)

Weinig subsidie 

(middelen)

Korte doorlooptijd

Glasvezel in rendabele gebieden

Breedband voor iedereen

Investeren in Fryslan 

Eenmalige impuls voor Fryslan 

 

De onderstaande tabel geeft indicatief inzicht in financiële middelen die met de scenario‟s 

gepaard gaan. Hierbij maken we onderscheid tussen niet en wel revolverende financiering. 

Indien de Provincie kiest voor een zeer hoge dekkingsgraad dan dient zij rekening te 

houden met de kosten aan de bovenkant van het spectrum en vice versa.  

 

Scenario Subsidie 

(niet revolverend) 

Investering 

(revolverend) 

Eenmalige impuls  €150 tot €300 miljoen Nvt  

Investeren in Fryslân €0 tot €50 miljoen €50 tot €100 miljoen 

Glasvezel rendabel  €5 tot €10 miljoen Nvt 

Breedband iedereen €100 tot €200 miljoen Nvt 

 

Het is aan de Provincie Fryslân om een keuze te maken tussen de scenario‟s. Nadat een 

scenario gekozen is, volgt een verdere tactische en operationele invulling hiervan. Eén van 

de belangrijkste aspecten hierin is het opzetten van samenwerking met partners. 

Gemeenten zijn hiervoor de meest geëigende partijen. Door partnering kunnen de kosten 

van het project met meerdere partijen gedeeld worden. 
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1 Doelstelling en randvoorwaarden 

1.1 Visie  

Slechts vijftien jaar geleden was het Internet het domein voor een selecte groep 

gebruikers. Een kleine groep hoogopgeleide mannen gebruikte het Internet voor vooral 

professionele toepassingen. Maar in 2010 heeft 94% van de Nederlanders toegang tot 

Internet.1 Om toegang te krijgen tot Internet wordt er op grote schaal gebruikt gemaakt 

van breedbandaansluitingen. In recordtempo is breedband tot alle haarvaten van de 

samenleving doorgedrongen. Het is een perfect voorbeeld geworden van een „enabling 

technology‟ dat innovaties in bijna elk domein mogelijk maakt. Van publieke sectoren als 

zorg en onderwijs tot commerciële sectoren als financiële dienstverlening en de 

makelaardij.  

Ook in Fryslân is het aantal bedrijven en huishoudens dat gebruikt maakt van breedband-

internet geëxplodeerd. Bedrijven die telefonie- en kabel-TV-netwerken exploiteerden 

maakten hun netwerken ook geschikt om breedbandinternet aan te bieden. Innovaties, 

zowel op het gebied van techniek als op het gebied van business modellen, zorgden ervoor 

dat de kwaliteit van hun dienstverlening steeds hoger werd. Bovendien worden de laatste 

jaren er zelfs steeds meer glasvezelnetwerken uitgerold die specifiek zijn ontworpen om 

breedbandinternetdiensten van zeer hoge kwaliteit te leveren. Daarnaast begint ook mobiel 

Internet een steeds grotere rol in de samenleving te spelen. 

De Provincie Fryslân erkent de grote impact van breedbandinternet op de maatschappij en 

wil er zorg voor dragen dat de Provincie Fryslân maximaal profiteert van nieuwe 

ontwikkelingen in dit domein. Hierdoor kan de Provincie voorop lopen in Nederland en 

daardoor zowel het vestigingsklimaat voor bedrijven als het welzijn van haar inwoners 

verbeteren. De visie van de Provincie luidt: Huishoudens op korte termijn de beschikking 

geven tot een hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandinfrastructuur. Later in dit 

hoofdstuk zullen wij deze visie nader concretiseren. 

In deze rapportage staat de realisatie van open infrastructuur centraal. We realiseren ons 

dat voornamelijk diensten – in plaats van infrastructuur - tot maatschappelijk en 

economische rendement leiden. Een open infrastructuur is een voorwaarde voor een 

gezonde markt voor deze diensten. Een dergelijke open infrastructuur is nu zeer beperkt 

aanwezig en daarom is de ontwikkeling van innovatieve diensten ook beperkt. Om deze 

kip-ei problematiek te doorbreken richten we ons hier op strategieën om te komen tot een 

hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandinfrastructuur. 

1.2 Doelstelling van dit rapport 

De doelstelling van dit rapport is het ontwikkelen en analyseren van coherente strategische 

beleidsopties voor de Provincie Fryslân die zij kan hanteren om haar breedbandvisie te 

realiseren. Met andere woorden: Welke activiteiten kan de Provincie ontplooien om 

huishoudens op korte termijn de toegang te geven tot een hoogwaardige, toekomstvaste 

en open breedbandinfrastructuur?  

                                                

1 Bron: CBS Statline 
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1.3 Afbakening 

Voor dat een inhoudelijke analyse wordt gemaakt is het belangrijk om een heldere 

afbakening te hanteren. Hierbij zijn twee punten relevant: 

Ten eerste is het goed om de discussie te beperken tot breedbandige aansluitnetwerken. 

Hiermee bedoelen we de infrastructuur die van huizen naar een centraal punt (PoP) gaat. 

Al naar gelang de inrichting van een netwerk staat er een PoP per straat, blok of wijk. Het 

aansluitnetwerk bestaat bij zowel DSL als kabelnetwerken voor het grootste deel uit de 

koperen infrastructuur die is aangelegd voor respectievelijk telefonie en kabel-tv. De kern 

van netwerken van deze aanbieders bestaat echter veelal uit optische netwerken2. De 

beperkingen van het netwerken liggen veelal niet in de (optische) kern, maar in de 

(koperen) uiteinden. Vergelijk het met een tienbaanssnelweg met hele krappe afritten.  

Ten tweede beperken we ons tot de doelgroep huishoudens. Op het eerste gezicht lijkt dit 

een duidelijke afbakening, maar ook hier is een nuancering relevant. Hoe wordt er 

bijvoorbeeld omgegaan met de zakelijke locaties die tussen woonhuizen liggen? Soms gaat 

het om zakelijke dienstverlening, maar soms ook om detailhandel. Vanwege het open 

karakter van het toekomstige netwerk ligt het voor de hand bedrijven die binnen het 

verzorgingsgebied liggen de mogelijkheid te geven aan te sluiten tegen dezelfde 

voorwaarden, maar niet specifiek naar bedrijventerreinen en grootzakelijke klanten te 

kijken. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat zakelijke klanten al via de Fryslân Ring 

breedbandaansluitingen afnemen. 

1.4 Verantwoording 

Dit onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd door de bureaus Stratix en Dialogic en ook het 

rapport is in gezamenlijkheid opgesteld. Beide bureaus zijn volledig onafhankelijk en 

hanteren een pragmatische aanpak. In het onderzoek is -vooral voor wat betreft juridische 

aspecten- gebruik gemaakt van desk research. Daarnaast is een aantal gesprekken 

gevoerd met voor dit onderzoek relevant personen en organisaties. Op verzoek van de 

Provincie Fryslân zijn de gesprekken met netwerkaanbieders medegevoerd door de 

directeur van de Fryslân Ring, het breedbandinitiatief voor de zakelijke markt in Fryslân. In 

een bijlage bij dit rapport is een overzicht van de gesprekspartners te vinden.

                                                

2 Optische netwerken maken gebruik van het medium glasvezel en verzenden data door middel van 

licht. Klassieke netwerken maken gebruik van het medium koper en verzenden data door middel van 

elektriciteit. 
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2 Interne analyse 

2.1 Ambitie  

In deze paragraaf schetsen we de ambitie van de Provincie zoals die tijdens meerdere 

gesprekken met de opdrachtgever naar voren gekomen is. Later in dit rapport gebruiken 

we deze ambitie als toetsingskader. Uiteraard zet de visie van de Provincie de ambitie al op 

hoofdlijnen neer, maar er is duidelijk behoefte om dit nader te concretiseren. 

Hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuur 

In de visie wordt gesproken over hoogwaardige en toekomstvaste netwerken. Deze 

netwerken zouden geschikt moeten zijn om, eventueel na upgrade van de randapparatuur, 

te voorzien in een enorme groei van het dataverkeer in de komende tientallen jaren en 

dienen tevens ruimte te bieden aan allerlei nieuwe diensten. 

TNO en Dialogic3 onderzochten in 2010 in welke mate breedbandnetwerken toekomstvast 

zijn. Hieruit kwam naar voren dat, indien wij kijken naar een termijn tot 2020, 

glasvezelnetwerken toekomstvast zijn, dat kabelnetwerken via relatief laagdrempelige 

aanpassingen dit ook zijn, maar dat er voor DSL relatief kostbare aanpassingen moeten 

plaatsvinden. Wanneer wij kijken naar een langere tijdshorizon, bijvoorbeeld 2040, dan is 

het lastig om zowel de ontwikkeling van zowel de vraag als het aanbod te voorspellen. 

Duidelijk is echter wel dat, als gevolg van vervangingsinvesteringen en groei in vraag, 

netwerken voor een steeds groter deel uit glasvezel gaan bestaan. Zowel bij de telefonie- 

als bij de kabelnetwerken hebben we de afgelopen tien jaar een grote mate van verglazing 

van het netwerk gezien; alleen de laatste, meest kostbare kilometers bestaan tegenwoor-

dig nog steeds grotendeels uit de klassieke koperen drager. Op de zeer lange termijn is 

dan ook de verwachting dat netwerken volledig optisch worden. In hoofdstuk drie geven 

we een uitgebreide analyse van de verschillende technologieën en de mate waarin zij 

hoogwaardig en toekomstvast zijn.  

Open breedbandinfrastructuur 

De visie zet ook duidelijk neer dat het moet gaan om open netwerken. Openheid heeft 

betrekking op de wijze waarop een eigenaar van een aansluitnetwerk partijen hoger in de 

waardeketen toegang geeft. We zien in de praktijk dat partijen met controle over het 

aansluitnetwerk bij voorkeur ook diensten over dit netwerk leveren. Een bekend voorbeeld 

is het Nederlandse bedrijf YouCa dat via de kabelnetwerken van derden analoge televisie 

wilde gaan leveren, maar hiervoor geen toegang (tegen acceptabele voorwaarden) krijgt 

van kabelbedrijven. De Provincie wil echter zo veel mogelijk openheid om op deze wijze 

bijvoorbeeld (diensten)innovatie te stimuleren. Ook het Ministerie van Economie, 

Landbouw en Innovatie en de Europese Commissie hechten veel belang aan openheid 

getuige hun beleid van de afgelopen jaren.4 In het kort zorgt openheid voor:  

                                                

3 TNO en Dialogic, “Vraag en aanbod Negt-Generation Infrastructures 2010-2010”. 25 februari 2010. 

Beschikbaar via http://www.dialogic.nl/images/stories/actueel/Next-generation_infrastructures.pdf 

4 Zie bijvoorbeeld de eis van de Europese Commissie jegens Deutsche Telekom dat zij haar glasvezel 

netwerk openstelde voor concurrenten. Voor meer info: 

http://www.nytimes.com/2009/12/04/technology/companies/04telekom.html?_r=1 

http://www.dialogic.nl/images/stories/actueel/Next-generation_infrastructures.pdf
http://www.nytimes.com/2009/12/04/technology/companies/04telekom.html?_r=1
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 Concurrentie en dus een goede prijs-kwaliteitverhouding; 

 Mogelijkheden voor nieuwkomers om gemakkelijk toe te treden op de diensten-

markt; 

 Een vrije keuze van de consument tussen verschillende aanbieders; 

 Diversiteit van aanbod; 

 Vrij Internet waar geen diensten geblokkeerd worden omdat ze ook op een andere 

manier worden aangeboden. 

Openheid kan op verschillende manieren bestaan. 

 Laag 1: Toegang geven tot passieve infrastructuur. De eigenaar van het aansluit-

netwerk verhuurt het medium (bijvoorbeeld een telefoonlijn) aan een andere partij. 

Deze partij kan deze lijn vervolgens gebruiken om diensten te leveren aan de eind-

klant. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Tele2 die via de telefonielijnen 

van KPN DSL aanbiedt.  

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

netwerk verhuurt een actieve verbinding aan een andere partij. Vaak wordt er 

gebruik gemaakt van een generiek technisch protocol (ethernet of IP) waardoor het 

eenvoudig is om diensten te leveren.  

 Laag 3: Toegang geven tot diensten. Die eigenaar van het aansluitnetwerk geeft 

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

bijvoorbeeld aan RTL4 dat via kabel-tv bij een huishouden komt.  

 

Figuur 1. Verschillende functionele lagen in telecommunicatie5 

Bij openheid gaat het er niet alleen om dat partijen toegang krijgen, maar ook onder welke 

condities dit kan. Er zijn talloze voorbeelden van eigenaars van aansluitnetwerken die voor 

hun eigen diensten gunstiger condities bieden dan voor diensten van andere aanbieders. 

Hierdoor wordt concurrentie beperkt en wat innovatie kan remmen. 
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De focus van de Provincie Fryslân zal zich in dit kader richten op het realiseren van 

openheid op laag 1 en/of op laag 2 en 3. Daarnaast speelt een discussie over internettoe-

gang op nationaal, Europees en soms zelfs mondiaal niveau onder de noemer 

„Netneutraliteit‟. Dit is een zeer vergaande discussie, waarvoor het niet voor de hand ligt 

om hieraan als Provincie actief een positie in te nemen. 

Beschikbaarheid 

In Fryslân bestaat, ten opzichte van andere delen van Nederland, relatief veel afgelegen 

gebied. Er is een groot aantal huishoudens, vaak boerderijen, dat ver verwijderd is van 

andere huishoudens. Deze huishoudens lopen vaak achter bij de uitrol van infrastructuren. 

In de praktijk moet een balans gevonden worden tussen de ambitie en de inzet van 

middelen. Dit patroon speelt (of speelde) bij verschillende soorten netwerken, zoals 

riolering, gasnetwerken, telefonie en wegen. Dit effect speelt ook bij hoogwaardige 

breedbandnetwerken een rol.  

Als het gaat om beschikbaarheid dan speelt de vraag: Krijgen alle huishoudens een 

aansluiting op hoogwaardige, toekomstvaste, open breedbandinfrastructuur? Het is evident 

dat het wenselijk is dat alle huishoudens een aansluiting krijgen, maar een volledige 

dekking een grote impact op de omvang van de benodigde investeringen. Figuur 2 maakt 

duidelijk dat de aansluitkosten per huishouden sterk verschillen. Voor het grootste deel van 

de huishoudens lopen de kosten beperkt uiteen, maar de kosten om de afgelegen huizen in 

Fryslân aan te sluiten zijn in verhouding enorm, zelfs buiten proportioneel. Het lijkt daarom 

ook acceptabel om een zeer hoge, maar niet volledige, dekking te accepteren.  
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Figuur 2. Geschatte verhouding tussen kosten per huishouden en dekkingsgraad 

Differentiatie tussen gebieden 

Naast de vraag of alle huishoudens een aansluiting krijgen, kan er ook sprake zijn van een 

meer subtiel onderscheid: krijgen alle huishoudens exact hetzelfde aanbod? Het heeft 

uiteraard de voorkeur om geen onderscheid te maken tussen de meer urbane en de meer 

rurale gebieden, maar het kan het succes van bepaalde opties aanzienlijk beïnvloeden. Een 

volledig uniform aanbod kan er in bepaalde gevallen bijvoorbeeld voor zorgen dat de 

                                                                                                                                       

5 Expertgroep Breedband, “Nederland Breedbandland”. 30 mei 2002. Beschikbaar via 

http://www.citynet.nl/upload/NL_Breedbandland_hoofdrapport.pdf 

http://www.citynet.nl/upload/NL_Breedbandland_hoofdrapport.pdf
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kosten van het project zo hoog worden dat bijna geen huishouden meer een aansluiting zal 

afnemen.  

Er kan sprake zijn van differentiatie op verschillende dimensies: 

 Verschil in moment van realisatie. Er kan sprake zijn dat huishoudens in bepaalde 

gebieden eerder aan bod komen dan huishoudens in andere gebieden. 

 Verschil in gebruik van technologieën. In een aantal gevallen kan het aantrekkelijk 

zijn om sommige gebieden te ontsluiten met een andere technologie. Een voor de 

hand liggend voorbeeld lijken draadloze oplossingen in de meest rurale gebieden. 

 Verschil in prijsstelling. Deze laatste dimensie van differentiatie heeft waarschijnlijk 

de meeste impact. Het is een belangrijke afweging in welke mate er kruissubsidie 

(of solidariteit) moet zijn tussen goedkopere en duurdere huishoudens.6  

Doorlooptijd 

Om de ambitieuze visie van de Provincie te realiseren, vergt de nodige doorlooptijd. 

Uiteraard is de voorkeur dat het zo snel mogelijk gebeurt, maar bepaalde opties kunnen 

een substantieel langere doorlooptijd hebben. Vanuit praktische overwegingen hanteren we 

hierbij een bovengrens in doorlooptijd van tien jaar.  

2.2 Middelen  

Financiële middelen  

Er zijn twee soorten financiële middelen die aangewend kunnen worden in dit project: 

subsidie- en investeringsgelden. Het heeft daarbij de voorkeur van de Provincie om tegen 

zo min mogelijk middelen een zo groot mogelijk resultaat te halen. 

Financiële participatie 

De Provincie Fryslân heeft de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, kapitaalmid-

delen uit „het Falcon-vermogen‟ in te zetten en financieel te participeren in projecten die 

aan een aantal criteria voldoen. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een gezond 

rendement op het vermogen. Deze participatie kan de vorm krijgen van zowel een lening 

als een aandeelhouderschap. 

Subsidie 

De Provincie kan middelen aanwenden die als subsidie worden geoormerkt. Hierbij zou 

gebruik kunnen worden gemaakt van het Ruimtelijk Economisch programma (REP). Maar 

er zijn uiteraard ook andere mogelijkheden om subsidiegelden aan te wenden. Subsidie 

kan zowel verstrekt aan afnemers als aan aanbieders van breedbandinfrastructuren. 

 

                                                

6 Hier is een duidelijke analogie met reisbewegingen. De kosten van bereikbaarheid is voor bewoners 

van het buitengebieden hoger en de kwaliteit hiervan is lager.  
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Niet-financiële middelen 

Naast de financiële middelen die de Provincie kan inzetten, is er een aantal niet-financiële 

middelen die in dit kader mogelijkheden biedt. De meest relevante opties zijn: 

 De Provincie heeft een krachtige naam en herkenbaar logo die zij kan verbinden 

aan het project. Zeker in de communicatie naar burgers, kan een zichtbare betrok-

kenheid van de provinciale overheid vertrouwen kweken. De Provincie zou dit 

voordeel kunnen inzetten in een marketing- of vraagbundelcampagne. 

 De Provincie heeft de mogelijkheid om samen te werken met gemeenten. Doordat 

provincies en gemeenten in dit kader vaak soortgelijke doelen hebben en lijnen 

tussen deze organen vaak kort zijn, ligt samenwerking voor de hand. Bij een Frys-

lânbreed project is de Provincie daarom meest aangewezen coördinerende partij.  

 De Provincie kan partijen (eenvoudiger) toestemming geven telecommunicatienet-

werken via haar eigen civiele infrastructuur te laten lopen. Concreet kan dit 

betekenen dat een netwerkaanbieder haar kabels door een brug, sluis of weg van 

de Provincie laat lopen. Uiteraard kan de Provincie er ook voor proberen te zorgen 

dat andere civiele infrastructuur (beheerd door gemeenten, Rijksoverheid, Rijkswa-

terstaat, et cetera) beschikbaar komt voor dit doel. Ook zou zij de aanleg van 

breedbandnetwerken kunnen combineren met andere (infrastructurele) projecten 

waar zij bij betrokken is. Dit onderwerp wordt ook wel Slim Graafweg genoemd. 

 De Provincie kan haar breedbandbeleid inbedden in andere beleidslijnen. Doordat 

breedband een „enabling technology‟ is, kan het worden ingezet om beleidsdoelen 

van de provincie, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, zorg en onderwijs, te 

realiseren. 

2.3 Juridische mogelijkheden 

De mogelijkheden die provincies hebben om de uitrol van breedband te stimuleren worden 

op een aantal manieren beperkt door Europese richtlijnen. Die beperkingen (en de 

mogelijkheden die overblijven) worden in deze paragraaf behandeld. 

Centraal daarbij staan de “Communautaire richtsnoeren voor de toepassing van 

staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken” die de 

Europese Commissie in september 2009 presenteerde.7 Deze richtsnoeren zetten uiteen 

onder welke voorwaarden het overheden toegestaan is de aanleg van breedbandinfrastruc-

tuur8 (mede) te financieren. 

Achtereenvolgens gaan we in op het reguliere traject voor de goedkeuring van 

overheidssteun, de alternatieve routes DAEB en MEIP en, tot slot, vraagbundeling. 

                                                

7 Europese Commissie, “Communautaire richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in 

het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken”. 30 september 2009. Beschikbaar via: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:235:0007:0025:NL:PDF.  

Beweringen en quotes in paragraaf 2.3 zijn afkomstig uit dit document, tenzij anders vermeld! 

8 De richtsnoeren gaan zowel over de aanleg van traditioneel breedband, als over de aanleg van NGA-

netwerken (voor een definitie, zie verderop in dit document). Wij focussen hier op het laatste type 

netwerk, dat is immers waar de ambitie van de Provincie zich op richt. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:235:0007:0025:NL:PDF
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2.3.1 Regulier traject voor de goedkeuring van overheidssteun 

Een belangrijke doelstelling van Europese wet- en regelgeving is het scheppen van gelijke 

concurrentievoorwaarden voor ondernemingen die op de gemeenschappelijke markt 

opereren. Overheidssteun is in dat kader meestal niet toegestaan; het schept in veel 

gevallen voordelen voor bepaalde ondernemingen en is daardoor concurrentievervalsend 

Dat geldt ook voor steun ten aanzien van breedbanduitrol.  

Er zijn echter uitzonderingen waarin overheidssteun wel mag en deze worden in 

voornoemde richtsnoeren gedetailleerd uiteengezet. Cruciaal daarbij is dat de Commissie 

de vraag of overheidssteun al dan niet “verenigbaar is met de staatssteunregels” 

(toegestaan is) laat afhangen van de al aanwezige infrastructuur in een bepaald gebied. In 

een gebied waar nauwelijks breedbandinfrastructuur aanwezig is, mag meer dan in een 

gebied waar twee of meerdere netwerken concurreren. In het laatste geval zou 

overheidsingrijpen immers meer marktverstorend kunnen zijn. 

Specifiek maakt de commissie onderscheid tussen wit, grijs en zwart gebied: 

Een gebied waar NGA-netwerken momenteel niet voorhanden zijn en waarschijnlijk niet in 

de nabije toekomst9 door particuliere investeerders zullen worden aangelegd en volledig 

operationeel zullen worden gemaakt, moet als een wit NGA-gebied worden beschouwd.  

Een gebied moet als een grijs NGA-gebied worden beschouwd wanneer er in de komende 

drie jaar slechts één NGA-netwerk voorhanden is of zal worden uitgerold en geen andere 

exploitant plannen heeft om in de komende drie jaar een NGA-netwerk uit te rollen. 

Indien er in een bepaald gebied meer dan één NGA-netwerk bestaat of in de komende drie 

jaar meerdere NGA-netwerken zullen worden uitgerold, moet dat gebied in beginsel als een 

zwart NGA-gebied worden beschouwd. 

NGA-netwerken worden daarbij gedefinieerd als vaste toegangsnetwerken die volledig of 

gedeeltelijk uit optische elementen bestaan en die breedbandtoegangsdiensten kunnen 

leveren met betere kenmerken (zoals een hogere verwerkingscapaciteit) dan de diensten 

die via bestaande netwerken met koperen telefoonlijnen worden geleverd. Dit lijkt in de 

praktijk te suggereren dat kabel op basis van DOCSIS 3.010 én FttH als NGA worden 

beschouwd. 

Ten aanzien van de verschillende soorten gebieden11 merkt de commissie het volgende op: 

                                                

9 In dit verband moet de term “in de nabije toekomst” worden verstaan als “binnen een termijn van 

drie jaar”. 

10 Dit concept wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht. 

11 Ook waar het traditioneel breedband betreft (xDSL, kabel o.b.v. DOCSIS2.0) maakt de commissie 

overigens onderscheid tussen wit, grijs en zwart gebied. In wit gebied is geen infrastructuur 

aanwezig (noch xDSL, noch kabel), in grijs gebied één infrastructuur (xDSL of kabel) en in zwart 

gebied twee of meer (xDSL én kabel). In Fryslân is in de praktijk geen sprake van traditioneel wit 

gebied (ieder huishouden heeft toegang tot ADSL) en zeer beperkt sprake van traditioneel grijs 

gebied (de kabelaars bereiken 93% van de huishoudens). Met andere woorden: het overgrote deel 

van de Provincie is traditioneel zwart gebied. Dat betekent dat de commissie additionele eisen stelt 

aan de rol die overheden spelen bij de uitrol van NGA. Waar daar sprake van is zullen we dat 

benoemen.  
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Wit NGA-gebied 

Mits lidstaten aan een reeks voorwaarden voldoen, zal de commissie maatregelen ter 

ondersteuning van de uitrol van NGA-netwerken in wit gebied verenigbaar verklaren met 

de staatssteunregels van het Verdrag. 

Dit geldt echter alleen voor wit NGA-gebied waar ook traditioneel breedband afwezig is. 

Dit komt in Fryslân (bijna) niet voor (er is immers vrijwel overal DSL) en er geldt daarom 

een aanvullende eis. Voor de toekenning van steun voor NGA-netwerken door de 

betrokken lidstaat moet worden aangetoond dat breedbanddiensten die via het 

traditionele breedbandnetwerk worden geleverd, niet toereikend zijn om aan de behoeften 

van de burgers en ondernemingen in het betrokken gebied te voldoen (ook rekening 

houdend met een mogelijke toekomstige modernisering), en er geen minder verstorende 

maatregelen kunnen worden genomen (waaronder regelgeving ex ante) om de gestelde 

doelen te bereiken. 

 

Grijs NGA-gebied 

In grijs NGA-gebied moet de Commissie een grondiger analyse verrichten om na te gaan 

of een overheidsoptreden verenigbaar kan worden geacht met de staatssteunregels. Hier 

kan een overheidsoptreden er immers toe leiden dat bestaande investeerders worden 

verdrongen en de mededinging wordt vervalst. 

De Commissie zal overheidsoptreden slechts verenigbaar verklaren, indien door de 

betrokken lidstaat kan worden aangetoond: 

 Dat het bestaande of geplande NGA-netwerk niet toereikend is of zal zijn om aan 

de behoeften van de burgers en de ondernemingen in het betrokken gebied te 

voldoen; en 

 Dat er geen minder verstorende maatregelen kunnen worden genomen (waaron-

der regelgeving ex ante) om de gestelde doelen te bereiken. 

Voor een gedetailleerde uitwerking van deze uitgangspunten, zie de juridische bijlage. 

In grijs NGA-gebied dat wat betreft traditioneel breedband zwart gebied12 is, gelden 

opnieuw aanvullende voorwaarden: de commissie is van mening dat in deze gebieden 

bestaande netwerkexploitanten prikkels moeten krijgen om hun huidige traditionele 

breedbandnetwerken te moderniseren tot supersnelle NGA-netwerken waarnaar zij hun 

bestaande klanten kunnen migreren. In die gebieden is er in beginsel geen verder 

overheidsoptreden noodzakelijk. Hier kan echter van worden afgeweken door aan te tonen 

dat de bestaande exploitanten van basisbreedband niet van plan zijn om in de komende 

drie jaar in NGA-netwerken te investeren, bijvoorbeeld door te bewijzen dat de 

investeringen die de bestaande netwerkinvesteerders de afgelopen jaren hebben gedaan 

om hun breedbandinfrastructuur te moderniseren teneinde aan de vraag van hun 

gebruikers naar hogere snelheden te voldoen, niet toereikend waren. 

 

                                                

12 In de praktijk betekent dit gebied waar voorheen al xDSL en kabel (op basis van DOCSIS2.0) 

concurreerden én (op korte termijn) één NGA-netwerk wordt geleverd. Dit NGA-netwerk kan zowel 

door middel van een upgrade van kabel naar DOCSIS3.0, dan wel door de uitrol van FttH 

gerealiseerd worden. 
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Zwart NGA-gebied 

In gebieden waar al meer dan één NGA-netwerk voorhanden is of waar particuliere 

investeerders bezig zijn met het uitrollen van een concurrerend NGA-netwerk, zal de 

Commissie van oordeel zijn dat steun voor een extra concurrerend NGA-netwerk dat met 

staatsmiddelen wordt bekostigd, de mededinging waarschijnlijk ernstig zal verstoren en 

niet verenigbaar is met de staatssteunregels. 

 

Samengevat is de huidige situatie: in zwart NGA-gebied is overheidssteun niet toegestaan, 

in grijs NGA-gebied onder strikte voorwaarden, in wit NGA-gebied onder mildere 

voorwaarden. Ook in de laatste twee gevallen moet echter een traject voor de goedkeuring 

van overheidssteun gevolgd worden. Dat betekent concreet dat voorgenomen steun moet 

worden aangemeld bij de Commissie.13 

Hierbij moet bedacht worden dat zowel definities, regelingen alsook de bestaande situatie 

aan (geleidelijke) veranderingen onderhevig zijn. Vooral de perceptie over wat 

breedbandige aansluitnetwerken zouden moeten bieden, groeit, zoals in hoofdstuk 3 wordt 

uitgelegd, op lange termijn mee met de vraag en (technische) mogelijkheden. 

2.3.2 Alternatieve routes: DAEB en MEIP 

Er zijn nog twee routes voor overheden om in overeenstemming met de staatssteunregels 

de aanleg van breedbandinfrastructuur te financieren: DAEB en MEIP. Hier is bij voorbaat 

geen sprake van staatssteun en dus hoeft voornoemd traject voor de goedkeuring van 

overheidssteun dus niet doorlopen te worden. 

Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 

Steun die is verleend aan ondernemingen belast met een DAEB is uitgezonderd van het 

staatssteunverbod.14 De Provincie heeft veel vrijheid bij het benoemen van een DAEB; zij 

bepaalt of zij de ontwikkeling van een NGA beschouwt als een DAEB en hoe aan die DAEB 

invulling moet worden gegeven.15 

Maar ondanks die ruime bevoegdheid bij de bepaling van wat als een DAEB moet worden 

beschouwd, kan de Commissie in geval van een kennelijke fout bezwaar maken en tegen 

de overheidsfinanciering optreden. Bij de bepaling of de Provincie al dan niet zo‟n 

kennelijke fout gemaakt heeft, zal de commissie aansluiten bij het hiervoor behandelde 

traject voor de goedkeuring van overheidssteun. Ook hier geldt dus: geen overheidsingrij-

                                                

13 Bij de beoordeling van de vraag of aangemelde maatregelen in wit of grijs NGA-gebied evenredig 

zijn, heeft de Commissie in haar besluitvormingspraktijk bepaalde noodzakelijke voorwaarden 

beklemtoond om de betrokken staatssteun en de mogelijke vervalsing van de mededinging tot een 

minimum te beperken. Ingeval niet is voldaan aan die voorwaarden, wordt een grondige beoordeling 

verricht die waarschijnlijk zal leiden tot de conclusie dat de steun niet verenigbaar is met de 

gemeenschappelijke markt. Die voorwaarden worden in de juridische bijlage in meer detail 

uitgewerkt. 

14 Daarvoor moet wel aan de in de rechtspraak ontwikkelde criteria voldaan worden, zie de juridische 

bijlage. 

15 Boer&Croon, Stibbe, Verdonck & Associates, “Plan van aanpak Next Generation Network Provincie 

Limburg”, 8 oktober 2010. Beschikbaar via: 

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/111995/B3_Plan_van_aanpak_Boer_en_Croon_Ne

xt_Generation_Network_Limburg.pdf 

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/111995/B3_Plan_van_aanpak_Boer_en_Croon_Next_Generation_Network_Limburg.pdf
http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/111995/B3_Plan_van_aanpak_Boer_en_Croon_Next_Generation_Network_Limburg.pdf
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pen in zwart NGA-gebied, strike voorwaarden bij ingrijpen in grijs gebied, etc. Een 

belangrijk verschil met de toetsing binnen het DAEB-kader is echter16, dat de Commissie in 

het reguliere staatssteuntraject volledig zal toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan. Bij 

een DAEB kan de Commissie alleen toetsen of de Provincie een kennelijke fout heeft 

begaan. Een toets op staatssteun is daarmee – althans in theorie – zwaarder dan een 

DAEB-toets. Het is de vraag of dit ook de praktijk zal zijn.17 De Commissie zal niet willen 

dat bij lidstaten het beeld ontstaat dat breedbandprojecten eenvoudig onder de noemer 

van een DAEB te realiseren zijn. 

Market Economy Investor Principle (MEIP) 

Ten aanzien van MEIP stellen de richtsnoeren van de EC het volgende: 

Wanneer de overheid de uitrol van breedband ondersteunt door middel van een participatie 

of een kapitaalinbreng in de vennootschap die het project zal uitvoeren, moet worden 

nagegaan of deze investering staatssteun inhoudt. Volgens de rechtspraak van het Hof van 

Justitie van de Europese Gemeenschappen volgt uit het beginsel van gelijke behandeling 

dat kapitaal dat, al dan niet rechtstreeks, door de overheid ter beschikking van een 

onderneming wordt gesteld onder met normale marktvoorwaarden overeenkomende 

omstandigheden, niet als staatssteun kan worden aangemerkt.  

In haar Amsterdam-beschikking18 heeft de Commissie de toepassing van het beginsel van 

de particuliere investeerder in een markteconomie onderzocht. In deze beschikking werd 

onderstreept dat grondig en uitgebreid moet worden aangetoond dat een publieke 

investering marktconform is, hetzij onder verwijzing naar een significante participatie van 

particuliere investeerders, hetzij aan de hand van een goed businessplan dat blijk geeft 

van een passend rendement op de investering. Wanneer particuliere investeerders aan het 

project deelnemen is het een conditio sine qua non dat zij het commerciële risico van de 

investering onder dezelfde voorwaarden als de publieke investeerders voor hun rekening 

nemen. 

2.3.3 Vraagbundeling 

Een decentrale overheid kan (pre-)sales activiteiten inzetten om de markt te stimuleren.19 

Dit wordt ook wel vraagbundeling genoemd. Er is dus geen sprake van financiering van de 

aanleg van breedbandnetwerk. Dergelijke inspanningen hebben doorgaans een geldwaarde 

die hoger is dan de de-minimisvrijstelling.20 Het is daarom van groot belang om de 

overheidsinvesteringen en vooral de resultaten van die investeringen op een eerlijke wijze 

in de markt te plaatsen. Daartoe kan de overheid bijvoorbeeld kiezen voor een zogenaamd 

'open partnership'. Dat wil zeggen dat de verzamelde vraag niet-selectief in de markt 

wordt gezet: alle netwerkaanbieders die interesse hebben en aan de gestelde voorwaarden 

                                                

16 Ibid 

17 Ibid 

18 Idem 7 

19 Rijksoverheid, “Handreiking breedband”. Online publicatie, beschikbaar via: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/breedband/handreiking-breedband 

20 De 'de-minimisvrijstelling' stelt dat overheden ondernemingen mogen steunen tot een maximum 

van €200.000 per drie jaar. Het gaat hierbij overigens niet alleen om financiële steun! Ook steun in 

natura moet - omgerekend naar een geldbedrag - onder de grens blijven. Als een decentrale 

overheid op zeer grote schaal (voor meer dan €200.000) ambtenaren, locaties, et cetera ter 

beschikking zou stellen ten behoeve van een breedbandproject zijn de staatssteunregels dus zeker 

van belang. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/breedband/handreiking-breedband
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voldoen krijgen toegang tot de verzamelde vraag. Hiertoe sluit de decentrale overheid een 

raamovereenkomst met de geïnteresseerde netwerkaanbieders. De eindgebruiker kiest 

vervolgens individueel met welke netwerkaanbieder hij of zij een contract sluit. 

Netwerkaanbieders kunnen vanaf het begin deelnemen, maar ook later instappen. De 

decentrale overheid stelt echter wel voorwaarden aan de condities waartegen deelnemende 

netwerkaanbieders die vraag bedienen. Het kan gaan om maximale prijzen en minimale 

technische condities (waaronder openheid). 

2.4 Conclusies 

De Provincie heeft een duidelijke ambitie en deze kent een aantal dimensies. Er zijn 

duidelijke trade-offs tussen deze aspecten. Figuur 3 visualiseert de criteria waaraan de 

verschillende strategische opties getoetst gaan worden.  

Toekomstvastheid 
van infrastructuur

Openheid

Beschikbaarheid

Differentiatie 
ruraal-urbaan

Doorlooptijd

Subsidie

Investering

laag

laag

90%

differentiatie

10 jaar

10 M€

100 M€

hoog

hoog

100%

egalitair

0 jaar

0 M€

0 M€

 

Figuur 3. Beoordelingscriteria voor strategische opties. (Aspecten van de ambitie in blauw, inzet van 

middelen in het rood.) 

De Provincie Fryslân heeft zowel financiële middelen als niet- financiële middelen die zij 

kan aanwenden om haar ambitie te realiseren. Wat betreft de financiële middelen: Er kan 

zowel gesubsidieerd geïnvesteerd worden. Beide financiële middelen van de Provincie in 

Figuur 3 op genomen. Dit is weliswaar geen onderdeel van de ambitie, maar het is evident 

dat de Provincie haar ambitie wil bereiken met minimale inzet van middelen. Niet-financiële 

middelen zijn vooral de naam de provincie, haar organiserend en coördinerend vermogen, 

haar civiele infrastructuur en de andere beleidslijnen.  

De Provincie wordt vooral door Europese richtlijnen beperkt in hoe zij zich op de 

breedbandmarkt kan opstellen. In toenemende mate van inmenging zijn dat: 
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Type ingrijpen Omschrijving 

Geen ingrijpen De Provincie laat de markt haar werk doen, er is geen rol voor de provincie. 

Stimuleren De Provincie stimuleert de breedbandmarkt, bijvoorbeeld door in te zetten op 

vraagbundeling of door het uitgeven van aansluitsubsidies aan consumenten. De 

Provincie is echter niet betrokken – direct noch indirect - bij de aanleg van 

netwerken. 

Investeren De Provincie investeert in de breedbandmarkt en hanteert daarbij het Market 

Economy Investor Principle. In de praktijk kan dat betekenen dat zij samen met 

een marktpartij (joint venture) een nieuw netwerkbedrijf opricht dat in de 

Provincie breedband gaat leveren. Het kan ook betekenen dat zij aandelen koopt 

van een bestaande marktpartij en de breedbandambities van die partij probeert te 

sturen. 

Subsidiëren De Provincie subsidieert de aanleg van breedband in bepaalde gebieden (i.t.t. de 

eerder genoemde aansluitsubsidie komt deze subsidie direct bij marktpartijen 

terecht). Daarvoor volgt zij een regulier staatssteuntraject of een DAEB-traject. 

Voor het uitgeven van de subsidies wordt een aanbestedingsachtig traject gevolgd. 

De subsidie komt terecht bij die marktpartij die met de minste subsidie een gebied 

kan aansluiten. 

Investeren & 

subsidiëren 

De Provincie investeert in de breedbandmarkt zoals hierboven (onder de 3e bullet) 

aangegeven. Die investeringen worden gecombineerd met subsidies voor de 

aanleg van breedband in bepaalde gebieden, zie eveneens hierboven (onder de 4e 

bullet). Het bedrijf waar de Provincie aandeelhouder van is dingt, evenals andere 

marktpartijen, mee naar die subsidies. In feite staat deze opstelling tussen de 

twee voornoemde in. 

Figuur 4. Overzicht van de mogelijke interventies van de Provincie 
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3 Analyse van de externe omgeving 

Dit hoofdstuk bespreekt de mogelijkheden die de Provincie heeft om in te grijpen in de 

breedbandmarkt. Om tot die mogelijkheden te komen, volgen we het stramien: (1) wat wil 

de Provincie, (2) wat kan de Provincie, (3) wat mag de Provincie? In paragraaf 2.1 

beschrijven we de ambitie van de Provincie. In paragraaf 2.2 komen de middelen die de 

Provincie tot haar beschikking heeft aan bod. Paragraaf 2.3, tot slot, behandelt diverse 

juridische aspecten waaraan de Provincie gebonden is. We beginnen dus breed en kaderen 

steeds verder in, tot we op een realistische set van mogelijke interventies komen. 

3.1 Ontwikkelingen op macro niveau 

Sociaaleconomische ontwikkelingen 

In de Provincie Fryslân speelt een aantal majeure sociaaleconomische ontwikkelingen. Zo is 

er sprake van toenemende vergrijzing, een krimp van de bevolking in sommige gebieden 

en een dalend voorzieningenniveau op het platteland. Om antwoorden te vinden op deze 

problematiek zijn nieuwe oplossingen nodig. Een hoogwaardige en open breedbandinfra-

structuur kan een platform bieden dat oplossingen faciliteert; het meest treffende 

voorbeeld hiervan is misschien wel het Surfnet netwerk dat universiteiten en hogescholen 

bedient. 

In een zekere zin is het belang van een hoogwaardige breedbandinfrastructuur te 

vergelijken met traditionele infrastructuur als water, spoor- en autowegen. Ook in de 

wetenschappelijke literatuur wordt hier geregeld aan gerefereerd.21 Overigens heeft de 

overheid bij de totstandkoming van deze infrastructuren in Nederland doorgaans een 

belangrijke rol gespeeld. 

 

(Inter)nationale ontwikkelingen 

Er zijn twee ontwikkelingen buiten Fryslân die in dit kader zeer relevant zijn. Ten eerste 

zijn zowel de Provincie Overijssel22 als de Provincie Limburg23 druk aan de slag om de uitrol 

van hoogwaardige netwerken te stimuleren. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen. Een 

voordeel hiervan kan zijn dat er in Nederland een bredere beweging en een vergroot 

draagvlak is voor dergelijke interventies. Ook kunnen ervaringen en best practices tussen 

de initiatieven worden uitgewisseld. Een nadeel kan echter zijn dat het competitieve 

voordeel dat Fryslân tracht te bewerkstelligen verminderd wordt omdat dit ook in andere 

provincies zal gaan spelen. Indien er sprake is van het realiseren van nieuwe netwerken 

kan tevens een schaarste in (graaf)capaciteit een beperkende factor zijn. 

                                                

21 Dunnewijk (2009) „De locale socio-economische impact van „fiber to the home‟. Beschikbaar via: 

http://www.merit.unu.edu/publications/reports/200906_loc_soc_ec_imp.pdf 

22 Niewsbericht van Glasvezel.nu. “Investeringsplan heel Overijssel op glasvezel in volgende fase”. 19 

april 2010. Beschikbaar via: “http://www.glasvezel.nu/nieuws/001974-20100419_investeringsplan-

heel-overijssel-op-glasvezel-volgende-fase 

23 Op 22 oktober verscheen het rapport van Boer&Croon in opdracht van de Provincie Limburg waarin 

zij een plan van aanpak formuleerde met betrekking tot de realisatie van een NGA in Limburg. 

http://www.merit.unu.edu/publications/reports/200906_loc_soc_ec_imp.pdf
http://www.glasvezel.nu/nieuws/001974-20100419_investeringsplan-heel-overijssel-op-glasvezel-volgende-fase
http://www.glasvezel.nu/nieuws/001974-20100419_investeringsplan-heel-overijssel-op-glasvezel-volgende-fase
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Ten tweede zijn internationale ontwikkelingen ook in dit kader relevant. Een belangrijke 

ontwikkeling is de recessie en de bijbehorende lage rentestand. Dit kan het investeren in 

netwerken aantrekkelijk maken omdat de kapitaalkosten nu zeer laag zijn. De recessie 

heeft er ook toe geleid dat nationale en internationale overheden veelal minder remmend 

zullen optreden indien decentrale overheden de lokale economie willen stimuleren. 

3.2 Breedband: vraag en aanbod  

3.2.1 Wat is hoogwaardig breedband? 

De begrippen „breedband‟ en „Next Generation Networks‟ worden in allerlei contexten vrij 

willekeurig op verschillende manieren gebruikt. Daarnaast zijn er sowieso veel definities 

van het begrip „breedband‟ en „Next Generation Networks‟. Bovendien zijn deze definities 

aan verandering onderhevig omdat de vraag zich sterk ontwikkelt. Zowel bij het invullen 

van de ambitie van Provincie Fryslân als het bepalen van de huidige situatie is dit 

belangrijk. Zo spreekt de Europese Commissie van een breedband verbinding bij een 

capaciteit van minstens 144 kbit/s, terwijl de OECD 256 kbit/s downstream gebruikt. Deze 

minimale bandbreedtes zijn in feite dus nog vrij laag, en in Nederland is dit niet wat men in 

de volksmond onder „breedband‟ zal verstaan. De FCC (US) gebruikt in 2010 een definitie 

van 4Mb/s downstream en minstens 1 Mbit/s upstream.  

3.2.2 Vraag naar breedband 

De hoeveelheid dataverkeer van en naar huishoudens is de afgelopen 10 jaar explosief 

gegroeid door het gebruik van Internet. Daar waar het Internet in het begin voornamelijk 

werd gebruikt voor het af en toe verzenden, ontvangen en opvragen van informatie (e-mail 

en web browsing), wordt het vandaag de dag in toenemende mate gebruikt voor 

toepassingen die continu grote hoeveelheden dataverkeer uitwisselen, zoals het afspelen 

(streamen) van online videobeelden (bijv. YouTube, Uitzendinggemist) en het spelen van 

online video games.  

De toenemende groei van dataverkeer is, zoals hierboven al aangegeven, voor het grootste 

deel toe te schrijven aan endogene groei. Dit houdt in dat bestaande verbindingen in 

toenemende mate worden belast met meer dataverkeer. Een belangrijke oorzaak daarvan 

is het gebruik van één en dezelfde technologie (het Internet Protocol) voor het aanbieden 

van verschillende typen diensten (internet, telefonie, TV) over dezelfde infrastructuur. 

Voorheen werd hiervoor een infrastructuureigen datatransmissietechniek worden gebruikt, 

denk aan analoge telefonie en TV. Voornamelijk het aanbod van hoogwaardige (High 

Definition) televisie en videodiensten genereren grote hoeveelheden dataverkeer. Een 

andere factor die mede het succes verklaart van het Internet en de bijbehorende groei van 

dataverkeer is het zogenaamde Long Tail effect24: niche diensten die zonder Internet niet 

rendabel zouden kunnen worden aangeboden kunnen veel gemakkelijker klanten vinden. 

Daarnaast is de toegenomen digitalisering van allerlei soorten dienstverlening, zoals 

digitale overheidsdienstverlening naar burgers en het digitaal beschikbaar stellen van 

digitale (multimedia)archieven door bibliotheken en instanties als het Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluid, een belangrijke veroorzaker van endogene groei. 

                                                

24 http://nl.wikipedia.org/wiki/Long_Tail 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Long_Tail
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Figuur 5. Groei dataverkeer, uitgesplitst naar verschillende applicaties (Bron: Cisco / Dialogic) 
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Figuur 6. Breedbandaansluitingen en penetratie per 100 inwoners.25 

                                                

25 Europese Commissie, “Broadband – COCOM report. Broadband access in the EU: situation at 1 july 

2010” (working document). 1-7-2010. Beschikbaar via 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=6502 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=6502
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Een ander deel van de groei in verkeer wordt veroorzaakt doordat de penetratie toeneemt: 

exogene groei door nieuwe aansluitingen. Gelet op de huidige breedbandpenetratie in 

Nederland, is deze groei echter nauwelijks meer mogelijk. In 2010 had namelijk 90% van 

de huishoudens een breedbandverbinding, wat neerkomt op 39 abonnees per 100 mensen  

(zie Figuur 6). 

Vanuit het verleden zien we dat de markt maar zeer ten dele de vraag voor internetdien-

sten bepaalt (zie Annex A.1). Snel voortschrijdende technologische innovaties die voor een 

lagere prijs en hogere beschikbaarheid zorgen van infrastructuur, opslag- transmissie- en 

verwerkingscapaciteit van zowel zakelijke informatiesystemen als gebruikersapparatuur, 

scheppen de nieuwe voorwaarden voor de introductie van nieuwe diensten waarvan het 

succes enkele jaren geleden niet of nauwelijks voorzien werd. Voorbeelden zijn YouTube en 

Yahoo Video, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van Internet om digitale foto‟s met 

vrienden te delen via sociale netwerk websites als Hyves en Facebook.  

Hoewel sommige futurologen26 wijzen op mogelijk toekomstige afvlakking van de groei van 

het dataverkeer doordat de limieten van de menselijke verwerking van data op een 

gegeven moment bereikt worden, lijkt deze toename zich voorlopig nog wel even door te 

zetten. Dat komt mede doorat steeds meer apparaten een internetaansluiting krijgen, denk 

bijvoorbeeld aan beveiligingscamera‟s die op afstand worden uitgekeken. Dit wordt ook wel 

The Internet of Things genoemd. 

Door deze datahonger zullen de grenzen van de capaciteit van een aantal van de huidige 

koper gebaseerde infrastructuren die gebruikt worden om huishoudens aan te sluiten 

vroeger of later bereikt worden, ondanks het gebruik van technieken die het mogelijk 

maken om steeds meer informatie over dezelfde aansluiting te verzenden.  

3.2.3 Aanbod van breedband  

De huidige vraag aan dataverkeer kan door de huidige infrastructuren worden gefaciliteerd, 

maar de toekomstvastheid varieert per type infrastructuur; de beschikbare ruimte en 

technische mogelijkheden om deze in de toekomst nog efficiënter te benutten variëren 

sterk. In Annex A.2 worden verschillende typen breedbandige infrastructuren besproken. 

Onderstaande vergelijkingsmatrix biedt een samenvatting van deze gegevens. Ten 

behoeve van de leesbaarheid zijn veralgemeniseringen toegepast, mogelijkheden en 

beperkingen liggen in werkelijkheid soms zelfs subtieler dan in de Annex kon worden 

aangegeven. 

                                                

26 Paul Ostendorf tijdens het Nationaal Breedband Debat 2010: “Ik stel ernstige vraagtekens bij het 

nut van hogere snelheden. De menselijke zintuigen kunnen niet meer aan dan 12 megabit per 

seconde. Meer 'doet' een mens gewoon niet. Voor een gezin van vier personen kom je dan op 

ongeveer 50 Mb/s uit. Dat betekent dat je, vertaald in de vereiste capaciteit van het netwerk, met 

een snelheid van 100 Mb/s een gezinshuishouding volledig verzadigt.” 
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Figuur 7. Vergelijkingsmatrix aansluitnetwerken 

                                                

27 Regulering ten aanzien van de verplichting aan KPN om a) Ontbundelde toegang op wholesale-

niveau (ULL) te leveren aan derden en b) hoge en lage kwaliteit wholesale-breedbandtoegang (WBT) 

te leveren aan derden  

28 Met uitzondering van kleine kabelbedrijven zoals Kabelnoord, die wel toegang bieden voor diensten 

van andere partijen 

29 Toegang tot het fysieke glasvezelnetwerk (d.m.v. ODF access) is gereguleerd door OPTA, maar deze 

maatregel leidt in de praktijk tot: a) beperkt aantal operators op laag (2) van actieve infrastructuur 

en b) aanbod van met name gebbundelde diensten (combinaties TV, Telefonie, Internet) 

30 Mobile Virtual Network Operator, heeft geen eigen netwerk maar levert dienst over netwerk van 

andere mobiele operators. 
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Nederland loopt momenteel nog voorop in aanbod, maar keuzes zijn nodig om dit in de 

toekomst te kunnen waarborgen. Een aantal belangrijke observaties dat volgt uit 

bovenstaande matrix en dat belangrijk is bij het maken van deze keuzes is: 

 Openheid wordt vooral door economisch-strategische motieven bepaald, en minder 

door technische beperkingen. Op het ogenblik is koper (DSL) door regulering in de 

praktijk opener dan de kabel (coax). 

 Openheid is vooral daar van belang waar vrije keuze voor consumenten, diversiteit 

in aanbod en een redelijke prijs niet op een andere manier wordt bewerkstelligd. 

Als in de toekomst steeds minder infrastructuurtypen de vraag kunnen beantwoor-

den, wordt voor de overblijvende infrastructuren openheid dus steeds belangrijker. 

 De toekomstvastheid van kabel met betrekking tot breedband internettoegang 

hangt mede af van de ontwikkelingen in op het gebied van televisiekanalen: aan-

bod en afname van analoge kanalen en HD televisie en de keuze voor unicast en/of 

broadcast beïnvloeden hoeveel capaciteit er beschikbaar is voor andere diensten. 

 Diensten over Internet (Over-The-Top diensten) kunnen een bedreiging vormen 

voor dienstenaanbieders die soortgelijke diensten „naast‟ Internet aanbieden. 

 Als toegang tot laag 1 en 2 alleen kan worden terugverdiend door het aanbieden 

van verschillende bundels (zoals triple play) hebben aanbieders van slechts 1 spe-

cifieke dienstvorm (bijvoorbeeld alleen telefonie of alleen televisie) een nadeel. 

 Bij nieuwere infrastructuurtypen is er veel minder „last‟ van „legacy‟ gebruik, omdat 

de capaciteit meer dan voldoende is en er meerdere technische mogelijkheden zijn 

om zelfs oude technologieën te ondersteunen als evolutiepad (DOCSIS over fiber). 

 De kosten van evolutie (migratiepaden) van DSL en kabel via respectievelijk FTTC 

of HFC netwerken naar volledige FttH netwerken, moeten afgewogen worden tegen 

de kosten van directe FttH aanleg. Er is namelijk tijdelijk allerlei extra apparatuur 

in wijkcentra en straatkasten nodig die later weer overbodig wordt. 

3.2.4 Inzet van breedbandinfrastructuren: Fryslân in perspectief 

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de huidige situatie in Fryslân is ten aanzien van 

de afname (penetratie) en beschikbaarheid van breedband. Daarvoor wordt in het eerste 

deel een vergelijk gemaakt tussen de breedbandpenetratie in Fryslân en die in Nederland 

en de EU. In het tweede deel wordt beschreven op welke schaal en op welke wijze de 

verschillende breedbandinfrastructuren uit de vorige paragraaf worden ingezet in 

Nederland en Fryslân.  

Breedbandpenetratie in Nederland en Fryslân 

Het percentage huishoudens met een breedband internetverbinding in Fryslân loopt 

ongeveer parallel met het Nederlandse gemiddelde, maar blijft iets achter.  
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Figuur 8. Groei breedbandpenetratie in EU, Nederland en Fryslân (Bron: Eurostat) 

Beschikbaarheid van breedband in Nederland en Fryslân 

In Nederland en Fryslân zijn verschillende breedbandinfrastructuren beschikbaar, waarvan 

verreweg nog steeds de meest gebruikten DSL en kabel zijn. Van glasvezel wordt nog 

nauwelijks gebruik gemaakt door huishoudens (zie Figuur 9). 

Breedbandpenetratie naar technologietype
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3%

DSL

Kabel

Glasvezel

 

Figuur 9: Breedbandaansluitingen per type op 30 juni 2010 (Bron: OPTA31)  

Elk van deze infrastructuren zal hieronder kort worden toegelicht, waarbij steeds kort 

wordt ingegaan op de volgende zaken: de beschikbaarheid van de infrastructuur, mate van 

openheid van het netwerk, de gebruikte technologieën en huidige aangeboden bandbreed-

tes en de grootste aanbieders van de infrastructuur. Een samenvatting van deze gegevens 

is tevens opgenomen in een vergelijkingsmatrix in Annex A.5.  

 

                                                

31 OPTA, “Structurele monitoring breedband - rapportages Q2 2010”. 18-10-2010. Beschikbaar via: 

http://www.opta.nl/nl/download/publicatie/?id=3279 

http://www.opta.nl/nl/download/publicatie/?id=3279
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DSL 

Circa 60% van alle Internet aansluitingen in Nederland zijn DSL aansluitingen32; DSL is 

daarmee het meest populaire breedbandproduct in Nederland. Door de aansluitverplichting 

hebben nagenoeg alle ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens de mogelijkheid een 

aansluiting op het kopernetwerk van KPN te gebruiken. Ongeveer 99% van die 

aansluitingen zijn geschikt voor Internet via ADSL.33  

Het koperen telefonie-aansluitnetwerk in Nederland is in handen van KPN. Toegang tot dit 

aansluitnetwerk is gereguleerd door de OPTA, waardoor KPN de verplichting heeft andere 

dienstenaanbieders toe te laten op dit netwerk. In de praktijk gebeurt dit door andere 

dienstenaanbieders fysieke (ULL) of virtuele (WBT) toegang te geven tot de aansluitlijn van 

de consument. De grootste partijen die toegang op basis van ULL van KPN afnemen zijn 

Tele2, BBned (nu Tele2) en Online. Deze partijen plaatsen hun eigen apparatuur in de 

nummercentrales van KPN, om daarmee diensten aan te bieden aan hun eindgebruikers. 

Andere dienstenaanbieders, die niet willen investeren in apparatuur, kopen WBT toegang in 

bij KPN of andere aanbieders van WBT.  

De meest gebruikte internettoegang technologie in Nederland is ADSL2(+), waarmee 

download snelheden tot 24 Mbit/s en uploadsnelheden tot 3,5 Mbit/s kunnen worden 

behaald. De opvolger van ADSL2+ is VDSL. Dit wordt door diverse dienstenaanbieders 

momenteel in steeds meer plaatsen in Nederland aangeboden. Hierdoor wordt het mogelijk 

om internetdiensten met down- en uploadsnelheden tot respectievelijk zo‟n 50 Mbit/s 

download en 5 Mbit/s upload aan te bieden. Volgens KPN hebben momenteel zo‟n 3,25 

miljoen adressen de mogelijkheid om VDSL af te nemen en dit aantal zal in de loop van 

2011 doorgroeien naar 3,85 miljoen aansluitingen34. Binnen Fryslân wordt VDSL 

momenteel onder meer in de plaatsen Leeuwarden Heerenveen en Sneek. Theoretisch is 

het mogelijk om snelheden te behalen tot meer dan 100 Mbit/s te halen, afhankelijk van 

onder meer de lengte van koperdraad tot de wijkcentrale. 

Kabel 

Bijna 40% van alle Internet aansluitingen in Nederland zijn kabel-internet aansluitingen35, 

en zo‟n 94% van alle Nederlandse huishoudens hebben de mogelijkheid gebruik te kunnen 

maken van internetaansluiting via de EuroDOCSIS 3.0 techniek36. In Fryslân heeft 

ongeveer 93% van de huishoudens37 de mogelijkheid te beschikken over een kabel-

internet aansluiting38.  

Toegang tot de kabelnetwerken is, in tegenstelling tot het kopernetwerk van KPN, niet door 

de OPTA gereguleerd. Dit resulteert erin dat de grootste kabelaars Ziggo en UPC derde 

                                                

32 Als voetnoot 31 

33 Europese Commissie, “Broadband – COCOM report. Broadband access in the EU: situation at 1 july 

2010” (working document). 1-7-2010. Beschikbaar via 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=6502 

34 Nieuwsbericht KPN Wholesale. “Uitbreiding VDSL-dekking door introductie VDSL-Buitenring. 

Beschikbaar via: http://www.kpn-wholesale.com/nl/over-kpn-wholesale/nieuws/uitbreiding-vdsl-

dekking-door-introductie-vdsl-buitenring.aspx  

35 Als voetnoot 31 

36 97% van alle huishoudens heeft de mogelijkheid gebruik te maken van een kabelaansluiting, 

waarbij dan ook andere technieken dan DOCSIS3 worden gebruikt 

37 Voor Fryslân ligt dit percentage – met name vanwege het rurale karakter - lager dan landelijk. 

38 Website voor beschikbaarheid ADSL in Friesland. Beschikbaar via: http://www.adslin Frys-

lân.nl/available.htm 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=6502
http://www.kpn-wholesale.com/nl/over-kpn-wholesale/nieuws/uitbreiding-vdsl-dekking-door-introductie-vdsl-buitenring.aspx
http://www.kpn-wholesale.com/nl/over-kpn-wholesale/nieuws/uitbreiding-vdsl-dekking-door-introductie-vdsl-buitenring.aspx
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partijen geen toegang bieden tot hun netwerk. Eindgebruikers hebben voorts niet de 

mogelijkheid om via deze netwerken internettoegang en/of televisiediensten af te nemen 

van andere aanbieders. Een aantal kleinere kabelbedrijven in Nederland biedt wel een 

bepaalde mate van toegang tot hun netwerk. Voorbeeld hiervan zijn CAI Harderwijk en 

Kabelnoord. Laatstgenoemde bedient een deel van de kabelmarkt in Fryslân en biedt derde 

partijen (Ziggo en UPC) toegang. (zie Annex A.3) 

Bijna alle kabelbedrijven hebben de afgelopen jaren hun netwerken gemoderniseerd door 

het realiseren van een hybride fiber coax netwerk (HFC netwerk), waarbij glasvezel tot op 

enkele honderden meters van de huizen is aangelegd en oude netwerkapparatuur 

vervangen is door nieuwe, EuroDOCSIS 3.0 apparatuur. Hierdoor kan men nu internettoe-

gang met down- en uploadsnelheden tot respectievelijk 120 Mbit/s en 10 Mbit/s aanbieden. 

De kabelaars geven echter aan dat met de huidige mate van verglazing snelheden tot 450 

Mbit/s mogelijk zijn. Deze moderniseringsslag is in Fryslân ook gemaakt, waarmee alle 

aansluitingen binnen de verzorgingsgebieden van Ziggo, UPC en Kabelnoord geschikt zijn 

gemaakt voor het leveren van dergelijke snelheden.  

Glasvezel 

Slechts zo‟n 2,5 % van alle Internet aansluitingen in Nederland zijn op dit moment (2010) 

glasvezel aansluitingen39. In het derde kwartaal van 2010 had wel circa 8% van alle 

huishoudens in Nederland de mogelijkheid om aangesloten te worden op een particuliere 

glasvezelaansluiting. Het is de verwachting dat het aantal huishoudens dat gebruik kan 

maken van een glasvezelaansluiting de komende twee jaren de grens van één miljoen 

aansluitingen zal passeren.  

Actuele en toekomstige glasvezelaansluitingen 
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Figuur 10. Actuele en toekomstige glasvezelaansluitingen40 

                                                

39 Idem 32 

40 Stratix, “FttH in the Netherlands 2010 Q1”. Augustus 2010. Beschikbaar via: 

http://www.stratix.nl/ftth/aanvraagformulier.php 

http://www.stratix.nl/ftth/aanvraagformulier.php


Dialogic NEXT STEP & Stratix Consulting 32 

De meeste activiteit omtrent de aanleg van glasvezel volstrekt zich in de provincies 

Flevoland, Overijssel en Noord Brabant. De drie noordelijke provincies, Groningen, Drenthe 

en Fryslân, maar ook Limburg en Zeeland blijven vooralsnog achter (zie Figuur 11). 

In Flevoland ligt bij meer dan 50% van de huishoudens glasvezel voor de deur,

49% heeft daar nu glasvezel in de meterkast
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Figuur 11. Glasvezelpenetratie per Provincie in Nederland41 

In Fryslân heeft nog vrijwel geen van de huishoudens de mogelijkheid te beschikken over 

een glasvezel Internet aansluiting en de beschikbaarheid van particuliere glasvezelaanslui-

tingen in Fryslân is momenteel dus nog zeer beperkt. Alleen in Leeuwarden wordt 

momenteel een gemeentebreed (m.u.v. buitengebieden) glasvezelnetwerk aangelegd door 

de firma Reggefiber waarop zo‟n 48.000 huishoudens zullen worden aangesloten42. 

Daarnaast is Kabelnoord in 2009 met een pilot project gestart in de gemeente Dongerdeel, 

waarbij zo‟n 150 woningen in de nieuwbouwwijk de Trije Terpen in Dokkum reeds zijn 

voorbereid voor het leveren van diensten via een glasvezelnetwerk. Zie Annex A.4 voor 

een geografische weergave van glasvezeldekking in Fryslân. 

Huidige toegang tot het passieve glasvezelnetwerk van Reggefiber wordt gereguleerd door 

de OPTA, waarbij er een tariefplafond geldt voor zogenaamde ODF toegang. Dit maakt het 

voor actieve operators mogelijk om zelf apparatuur te installeren in de wijkcentrales (PoP) 

van Reggefiber en vervolgens diensten aan te bieden naar de eindgebruikers, of wholesale 

breedbandtoegang te leveren aan service providers.  

Het merendeel (90%) van de particuliere glasvezelaansluitingen in Nederland is in handen 

van de firma Reggefiber. De overige 10% is in handen van kleinere (lokale) partijen, 

waarvan de bekendste het Communication Infrastructure Fund (kortweg CIF) is. 

Momenteel wordt over een aantal glasvezelnetwerken van Reggefiber symmetrische 

bandbreedtes tot maximaal 200 Mbit/s geleverd.  

Alternatieve technologieën  

Er zijn verschillende technologieën die een alternatief kunnen zijn voor vaste breedbandin-

frastructuren, maar die met het oog op de toekomst in meer of mindere mate hun 

beperkingen hebben (met name ten aanzien van bandbreedte). Deze worden hieronder 

kort besproken.  

                                                

41Ibid 

42 Momenteel zijn ca. 9.000 huishoudens al voorzien van een glasvezelaansluiting (Bron: Stratix FttH 

Database 3Q-2010) 
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Mobiele netwerken bieden weliswaar steeds hogere bandbreedtes maar dit zal altijd een 

fractie zijn van de capaciteit die geboden kan worden door een vaste glasvezelaansluiting. 

Bovendien is het bij mobiele netwerken vaak zo dat hoge bandbreedtes pas kunnen 

geboden onder optimale omstandigheden: dichtbij de GSM of UMTS mast, en met niet te 

veel actieve gebruikers in een cel. Deze omstandigheden zijn juist in landelijke gebieden 

moeilijk voor iedereen te bewerkstelligen. 

Microwave Radio Links worden vooral gebruikt voor het ontsluiten van GSM/UMTS masten 

in gebieden waar het minder rendabel is om een vaste lijn (tegenwoordig veelal glasvezel) 

aan te leggen naar de vaste infrastructuur van de telefoonaanbieder. Ook worden 

dergelijke verbindingen gebruikt als tijdelijke verbindingen met redelijke bandbreedtes 

noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor het aansluiten van tijdelijke GSM/UMTS masten bij 

uitval van vaste masten of bij verwachte drukte bij evenementen, om breedbandverbindin-

gen bij tijdelijke evenementen te bieden en om tijdelijke televisieverbindingen te 

verzorgen.  

Voor de ontsluiting van buitengebieden is deze techniek veel overwogen, maar in 

Nederland in de praktijk afgezien van tijdelijke oplossingen niet veel toegepast, omdat het 

graven in de Nederlandse bodem relatief gemakkelijk is en voor de lange termijn 

glasvezelverbindingen geprefereerd worden. Het bedrijf Reggefiber experimenteert 

momenteel met deze techniek op kleine schaal in onrendabele gebieden en heeft onlangs 

(2009) in de gemeente Deventer een proef met succes afgerond. 

Er zijn nagenoeg geen abonnementen op satellietinternet in Nederland. Alleen in de 

gebieden waar geen ADSL beschikbaar is, is dit een interessant optie. Het gaat hier echter 

om minder dan 1% van de huishoudens in Nederland.  

3.3 Industrieanalyse  

In deze paragraaf maken we een analyse van de sector vanuit het perspectief van 

bedrijven die een breedbandig aansluitnetwerk exploiteren. Een complicerende factor 

hierbij is dat in de praktijk veel aanbieders verticaal geïntegreerd zijn. Ze bieden dus meer 

elementen uit de waardeketen dan uitsluitend het aansluitnetwerk. Desalniettemin is het 

zeker mogelijk om een degelijke industrieanalyse uit te voeren. 

Het doel van deze sectoranalyse is tweeledig. Ten eerste biedt het inzicht in deze 

industrietak. Het maakt duidelijk op welke wijze partijen concurreren en hoe zij zich 

verhouden tot andere partijen in de waardeketen. Ten tweede toont het de aantrekkelijk-

heid van de industrie vanuit het perspectief van een investeerder. Met andere woorden: 

biedt deze industrie uitzicht op een goed rendement? 
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Rivaliteit: Middel-laag
•Concurrentie tussen coax, 
fiber en xdsl. 
•Mate van concurrentie
afhankelijk van gebied.
•Concurrentie vooral hoger
in waardeketen

Macht afnemers: Laag
•Versnipperd 
klantenbestand 
•Hoge switching costs agv
nieuwe instellingen 
apparatuur
•Eigen productie niet 
mogelijk
•Relatief inelastische vraag

Toetredingsbarriere: 
Zeer hoog

•Hoge kosten aanleg 
netwerk 
•Sterke economies of scale
•Waardevolle bestaande 
relaties met eindgebruikers
•Afgestemde verzameling 
van capaciteiten nodig 
•Zeer hoge exit barrières

Waarde complementen: 
Hoog

•Groot en toenamend aantal 
(on-line) diensten van hoge 
kwaliteit

Macht leveranciers: Laag
•Competitieve markt bij 
aannemers 
•Gestandaardiseerde
infrastructuur (ducts, 
handholes, et cetera)

Macht overheid: hoog
•OPTA reguleert tarieven 
•OPTA reguleert toegang tot 
infrastructuur
•Gemeenten 
verantwoordelijk coördinatie 
graafwerkzaamheden

Dreiging substituten: Laag
•Mobiele oplossingen zelden 
interessante prijs-kwaliteit-
verhouding
•Draadloze TV-oplossing soms
mogelijkheid

 

Figuur 12. Het vijfkrachtenmodel van de sector die breedbandige aansluitnetwerken exploiteert 

Gebruikmakend van het vijf-krachtenmodel43 komt het volgende naar voren: 

 De macht van toeleveranciers, zoals aannemers, is beperkt 

 De macht van (eind)gebruikers is beperkt 

 Het is niet eenvoudig om toe te treden tot deze markt 

 De mate van onderlinge concurrentie op deze markt is enigszins beperkt 

 Er zijn vaak geen goede alternatieven voor het product 

 De groeiende hoeveelheid diensten over de netwerken bieden steeds meer waarde 

 De macht van de overheid, vooral via de OPTA, is groot 

                                                

43 Porter, M.E. “How Competitive Forces Shape Strategy”. Gepubliceerd in Harvard business Review, 

March/April 1979. 
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Er is hier zeker sprake van een aantrekkelijke sector. Bedrijven hebben weinig te duchten 

van afnemers, leveranciers, nieuwe toetreders of substituten. Het is dan ook niet vreemd 

dat het publieke domein de markt probeert te controleren, bijvoorbeeld door prijsplafonds 

op te leggen.  

3.4 Relevante marktpartijen 

De verschillende relevante marktpartijen in Fryslân vertrekken vanuit verschillende 

(technologische) uitgangspunten en hebben daarom variërende visies op de toekomstige 

ontwikkelingen en behoeften. Belangrijke conclusie uit de gesprekken is dat alle partijen 

open staan voor samenwerking, al kijkt men verschillend aan tegen mogelijke samenwer-

kingsmodellen en mogelijke rollen van de Provincie daarbij.  

3.4.1 Relevante partijen 

In deze paragraaf worden de meest relevante partijen in Fryslân besproken. In annex A.6 

is op basis van verschillende karakteristieken een overzicht opgenomen van de grootste 

breedbandaanbieders in Nederland.  

KPN / Reggefiber 

KPN is in bezit van het twisted-pair kopernetwerk in Fryslân. KPN was reeds begonnen met 

FttH uitrol, maar ging in 2008 een joint venture aan met Reggefiber. Reggefiber is een 

investeringsmaatschappij die in verscheidene gebieden in Nederland FttH uitrolt. KPN kreeg 

41% van de aandelen en een optie op nog eens 10% in handen. KPN rolt sindsdien zelf 

geen FttH meer uit, maar investeert indirect via dit vehikel in FttH en verwijst voor FttH-

aangelegenheden door naar Reggefiber. In Fryslân is Reggefiber vooralsnog slechts actief 

in Leeuwarden. De gekozen topologie met unieke vezels naar iedere woning zorgt ervoor 

dat de capaciteit van de aansluitingen vrijwel onbeperkt opschaalbaar is. Het netwerk van 

Reggefiber wordt eveneens gereguleerd door de OPTA. Afhankelijk van de investering per 

gebied stelt OPTA de maximum „lijntarieven‟ vast waartegen andere partijen toegang 

kunnen krijgen tot de unieke glasvezelkabels naar de woningen. Reggefiber levert zelf 

geen diensten, al behoren veel service providers die actief zijn op haar netwerk toe aan de 

KPN/Reggeborgh groep. 

De kabelaars: Kabelnoord, Ziggo en UPC 

In totaal hebben drie kabelaars verzorgingsgebied in Fryslân; Kabelnoord, Ziggo en UPC. 

Kabelnoord heeft vijf gemeenten als aandeelhouders. Zij bestiert een HFC-netwerk 

waarmee zij 29.000 woningen bedient; 98% van de woningen binnen haar verzorgingsge-

bied.44 Het betreft een open netwerk waarover ook Ziggo en UPC als service providers 

diensten kunnen leveren. Deze openheid vereist zijn tol, de capaciteit moet tussen 

verschillende aanbieders gedeeld worden. Het overige gebied van Fryslân behoort tot het 

leveringsgebied van de kabelaars Ziggo en UPC.  

Ziggo heeft 84%45 van de woningen binnen haar verzorgingsgebied aangesloten, UPC 

99%46. Door recente investeringen in het netwerk kunnen Ziggo en UPC bijna alle 

                                                

44 Cijfers afkomstig uit het gesprek dat is gevoerd met de directeur van Kabel noord 

45 Percentage berekend op basis van gegevens zoals door Ziggo aangeleverd. Het gaat hier om het 

aantal aangesloten aansluitpunten (ACN‟s) als percentage van het totale aantal aansluitpunten 

binnen de footprint van Ziggo in Friesland. De eilanden zijn niet meegenomen in deze berekening. 
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aangesloten woningen in Fryslân bedienen met zeer snelle verbindingen (120 Mbit/s). Zij 

stellen dat de capaciteit van hun netwerken zeer opschaalbaar is door de verglazing in het 

netwerk steeds verder door te voeren. Andere internetproviders worden niet op het 

netwerk toegelaten omdat dat niet als een succesvol model wordt gezien. Toch 

beschouwen ze hun netwerk als open omdat klanten alle gewenste diensten via Internet 

van derden kunnen afnemen. Bovendien faciliteren hun netwerken allerlei diensten binnen 

maatschappelijke domeinen als zorg en onderwijs. 

Tele2 

Tele2 is een dienstenaanbieder die er bewust voor kiest om niet zelf te investeren in 

access-netwerken. De brand „Tele2‟ en de achterliggende marketingmotor is de kracht 

waarmee ze een prijsbewuste doelgroep weet te bereiken. Momenteel levert zij haar 

diensten over het kopernetwerk van KPN. Tele2 acht de door OPTA vastgestelde 

lijntarieven waartegen zij toegang krijgen tot het Reggefiber-netwerk vooralsnog te hoog. 

Die tarieven stellen Tele2 niet in staat om over FttH diensten aan te kunnen bieden die 

kunnen concurreren met het aanbod van de kabelaars. 

Jelcer 

Jelcer is een onderneming die FttH wil uitrollen via daarvoor geschikte rioleringen. Zij 

claimt dat de investeringskosten en terugverdientijd aanzienlijk lager liggen dan bij regulier 

graven. Vooral buitengebieden zouden veel goedkoper aan te sluiten zijn. Het beoogde 

lijntarief voor alternatieve aanbieders ligt dan ook lager dan bij Reggefiber. De technologie 

is uitontwikkeld, maar nog niet in de praktijk toegepast. 

3.4.2 Toekomstige situatie 

Reggefiber rolt momenteel in Leeuwarden FttH uit en zal zonder verdere interventie nog 

een aantal aantrekkelijke kernen selecteren voor FttH-uitrol. Reggefiber bekijkt per gebied 

wat de investering is. Omdat het lijntarief door OPTA gereguleerd is, kijkt men, bij de 

beoordeling of een gebied rendabel is aan te leggen, naar de gemiddelde investering per 

woning. Zij stelt dat FttH in een gebied rendabel is uit te rollen wanneer de initiële 

participatie per kern (met een minimale grootte van 50 woningen) minimaal 40% 

bedraagt. De overheid kan dus bijdragen aan de uitrol door onder meer het niet in 

rekening brengen van legeskosten en faciliteren van inspanningen zoals vraagbundeling. 

Reggefiber erkent de onwenselijkheid van het feit dat de buitengebieden dan buiten de 

boot dreigen te vallen. Zij stelt dan ook voor dit plaatje groter te zien; de gemiddelde 

investering per woning in een gebied valt hoger uit, maar buitengebieden worden zo voor 

een deel gefinancierd vanuit de kernen. Het resterende deel zou ingevuld kunnen worden 

door steun van de overheid (aandelen of subsidie), een coöperatie in het buitengebied 

(eenmalige bijdrage tegenover gedeeld eigendom), een combinatie van die twee of, tot 

slot, andere technologie in het buitengebied (bijvoorbeeld draadloos).  

Tele2 heeft in Fryslân een vaste klantenbase. Zij staat open voor een samenwerkingsmodel 

waarin zij deze inzet om, in combinatie met haar marketingmachine, bij te dragen aan 

                                                                                                                                       

46 UPC heeft in het gesprek aangegeven nu 138.000 huishoudens in Fryslân te bedienen. Zij kon 

echter niet aangeven hoeveel huishoudens in totaal binnen haar verzorgingsgebied aanwezig zijn. 

Wij hebben dit aantal geschat door op basis van CBS-data het aantal huishoudens binnen de 

gemeentes van UPC op te tellen. Omdat dit cijfers uit 2009 betreffen, hebben we ook het aantal 

huishoudens (136.000) gebruikt dat UPC bediende in 2009: http://www.upc.nl/over-

upc/nieuws/persberichten/2009/snelste-internet-van-nederland-nu-ook-beschikbaar-in-friesland/ 

http://www.upc.nl/over-upc/nieuws/persberichten/2009/snelste-internet-van-nederland-nu-ook-beschikbaar-in-friesland/
http://www.upc.nl/over-upc/nieuws/persberichten/2009/snelste-internet-van-nederland-nu-ook-beschikbaar-in-friesland/
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vraagbundeling. Het „wisselgeld‟ is dat zij dan tegen lagere lijntarieven diensten kan gaan 

leveren over het te realiseren netwerk. 

Ziggo en UPC geven aan de behoefte van de klant met haar HFC-netwerk nog lang te 

kunnen volgen en ziet geen reden om te veronderstellen dat HFC als geschikte 

infrastructuur eindig is. Zij stellen dat zij hun netwerk zullen upgraden naargelang de 

behoefte van de klant daarom vereist. Zij zien voor zichzelf geen rol weggelegd als 

dienstenleverancier over andere netwerken: zolang er HFC in een woning ligt, zullen ze 

daarover hun diensten leveren. In hun visie moet de overheid niet interveniëren in 

gebieden waar hun netwerk ligt omdat die woningen al toegang hebben tot hoogwaardige 

verbindingen en dit slechts marktverstoring tot gevolg heeft. De overheid zou zich moeten 

toespitsen op het faciliteren van dienstenontwikkeling. Zij erkennen echter wel dat de 

buitengebieden een probleem vormen en staan dan ook open voor samenwerking met de 

Provincie om deze onrendabele gebieden te ontsluiten.  

Kabelnoord heeft een netwerk met een leeftijd van circa 25 jaar. Dat betekent dat binnen 

een termijn van tien jaar veel kabel vervangen moet worden. Men is nu aan het afwegen of 

dat niet meteen FttH kan zijn, aangezien de grond toch open moet. De verwachting is dat 

zij daarmee 90% van de aangesloten woningen van glas zal kunnen voorzien. Het bestuur 

zal daar op korte termijn een beslissing over nemen. Zij ziet een rol voor de Provincie 

weggelegd om te ondersteunen bij het verglazen van ook de laatste 10%. 

3.5 Conclusies 

 Stimuleren, investeren of subsidiëren van nieuwe toekomstvaste aansluitnetwerken 

kan de Provincie Fryslân helpen om achterliggende doelen als welzijn en versnelling 

van economische ontwikkeling te bereiken. 

 Als we kijken naar de verschillende criteria we in paragraaf 2.4. zijn gedefinieerd 

dan scoren de infrastructuren als volgt: 

o Toekomstvastheid van infrastructuur: als er nieuwe infrastructuur aange-

legd moet worden biedt glasvezel de meest toekomstvaste oplossing. 

Bestaande coax aansluitnetwerken zijn redelijk toekomstvast maar met on-

zekerheid met betrekking tot capaciteit op lange termijn. DSL netwerken 

bieden een zeer beperkte toekomstvastheid. 

o Openheid: Voor alle infrastructuren geldt dat openheid vooral een bedrijfs-

matig/organisatorische aangelegenheid is. Openheid op glasvezel is 

vanwege de grote capaciteit in theorie het meest gemakkelijk te organise-

ren, maar moet in de praktijk wel goed gewaarborgd worden. De kabel is 

op het ogenblik het minst open van de infrastructuurtypen. 

o Beschikbaarheid: op het ogenblik zijn bestaande koper en kabelaansluitin-

gen het meest beschikbaar. Glasvezel komt als nieuwe technologie 

langzamerhand beschikbaar voor meer huishoudens. 

o Differentiatie ruraal-urbaan: Voor kabel zien we weinig differentiatie in de 

aangeboden diensten, maar is er wel slechts keuze van één aanbieder per 

voorzieningsgebied. Bij DSL zien we hogere aangeboden capaciteiten in de 

stedelijke gebieden. Voor glas is de differentiatie het grootst qua aanbie-

ders van diensten omdat in verschillende gebieden verschillende 

dienstenaanbieders betrokken zijn bij de initiatieven om glasvezel te intro-

duceren. 
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o Doorlooptijd: Aanleg van alle infrastructuurtypen zijn vergelijkbaar. Het 

graven en het nieuw aansluiten van woningen kost de meeste tijd. 

o Samengevat: DSL voldoet te beperkt aan de visie van de provincie. 

Kabelnetwerken passen enigszins in de visie: ze bieden op korte 

termijn voldoende capaciteit, maar bij blijvende exponentiële toe-

name van het dataverkeer kampen ze op lange termijn met 

beperkingen.47 Daarnaast zijn kabelaanbieders te beperkt open. 

Glasvezel voldoet het best aan de visie van de provincie, maar ook 

hier beperken aanbieders de openheid.  

o Als de Provincie overgaat tot (stimulering van) aanleg van nieuwe, 

toekomstvaste aansluitnetwerken dan is glasvezel de beste optie. 

 Vanuit het perspectief van een investeerder is dit een interessante industrie voor 

lange termijn investeringen, waarbij we ons nu in een window of opportunity be-

vinden voor investeringen in toekomstvaste aansluitnetwerken.  

  Er zal bij de rol van de overheid bij aanleg van nieuwe toekomstvaste aansluitnet-

werken rekening gehouden moeten worden met het feit dat bestaande 

geprivatiseerde diensten als telefonie en televisiedistributie zowel over bestaande 

als nieuwe aansluitnetwerken kunnen worden geleverd. 

 Onderstaand definiëren we op basis van het huidige aanbod breedband infrastruc-

turen, de verschillende typen gebieden in Fryslân:  

                                                

47 Diverse kabelbedrijven zijn al gestart met de eerste voorbereidingen voor een transitie naar FttH, 

bijvoorbeeld de kabelnetten van CIF in Krimpen aan den IJssel en Loenen aan de Vecht, Stichting 

Kabelnet Veendam, Kabelnoord en Stichting KabelMedia Brabant.  
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Type gebied Omschrijving 

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

twee of meer toekomstvaste aansluitnetwerken. In de praktijk betekent dat 

meestal: er is sprake van een HFC-netwerk en men is gestart met de uitrol van 

FttH of heeft zeer concrete plannen dat op korte termijn te doen. 

Donkergrijs Huishoudens in een donkergrijs gebied hebben binnen nu en 3 jaar de beschikking 

over één toekomstvast aansluitnetwerk. Echter: door de inzet van vraagbundeling 

of andere stimuleringsmaatregelen kunnen marktpartijen verleid worden tot 

snellere aanleg van een tweede netwerk. In de praktijk betekent dat meestal: er is 

sprake van een HFC-netwerk en er zijn geen concrete plannen FttH uit te rollen. 

Door de inzet van vraagbundeling of andere stimuleringsmaatregelen kunnen 

marktpartijen wel verleid worden tot snellere aanleg van FttH. 

Lichtgrijs Huishoudens in een lichtgrijs gebied hebben binnen nu en 3 jaar de beschikking 

over één toekomstvast aansluitnetwerk. Bovendien is het niet waarschijnlijk – en 

dat is het verschil met donkergrijs gebied – dat marktpartijen door de inzet van 

vraagbundeling of andere stimuleringsmaatregelen verleid kunnen worden tot 

snellere aanleg van een tweede netwerk. In de praktijk betekent dat meestal: er is 

sprake van een HFC-netwerk en er zijn geen concrete plannen FttH uit te rollen. 

De inzet van vraagbundeling of andere stimuleringsmaatregelen kan marktpartijen 

niet verleiden tot snellere aanleg van FttH. 

Wit Huishoudens in een wit gebied hebben binnen nu en 3 jaar de beschikking over 

geen enkel toekomstvast aansluitnetwerk. In de praktijk betekent dat meestal: er 

is geen sprake van een HFC-netwerk en er zijn geen concrete plannen FttH uit te 

rollen. 

Figuur 13. Type gebied en de omschrijving. 

 Op basis van bovenstaande typering, is onderstaand (Figuur 15) de geografische 

verdeling van toekomstvaste aansluitnetwerken weergegeven. Hierbij moet worden 

aangetekend dat het in dit stadium nog niet mogelijk is gebleken de exacte ligging 

van de witte gebieden aan te duiden Hiervoor dient een verdergaande analyse te 

worden uitgevoerd. Wel is duidelijk welk deel van de huishoudens (binnen de dek-

kingsgebieden van de kabelaars) tot de witte gebieden kan worden gerekend. 

Figuur 14 geeft het aantal huishoudens per type gebied aan. 

Type gebied Geschat aantal huishoudens 

Zwart 48.000 

Donkergrijs 145.000 

Lichtgrijs 60.000 

Wit 25.000 

Figuur 14. Aantal huishoudens per regio 
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Figuur 15. Indicatieve verdeling van witte, grijze en zwarte gebieden in Fryslân48 

                                                

48 Bij dit plaatje zijn de volgende opmerkingen van toepassing: (1) Ameland en Terschelling worden 

bediend door Kabelnoord. (2) Het percentage witte gebieden in UPC gebied is een schatting.(3) 

Ziggo heeft relatief veel ruraal gebied in haar verzorgingsgebied. Enkele witte gebieden in het Ziggo 

gebied zijn het westen van Terschelling, een delen van Harlingen, het Bildt, Franekerdeel en 

Weststellingwerf (4) Witte gebieden binnen het UPC gebied liggen bijvoorbeeld rond de grens met 

het Kabel noord gebied en in het westen van Smallingerland. 
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4 Strategische opties 

Dit hoofdstuk benoemt en beschrijft een aantal coherente strategische beleidsopties 

waarmee de Provincie een open, hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuur 

voor particulieren kan realiseren. De beleidsopties verschillen echter sterk in de mate 

waarin aan de ambities (openheid, hoogwaardigheid, et cetera) wordt voldaan en de mate 

waarin beslag wordt gelegd op middelen van de provincie. 

Bij het benoemen van die opties zijn twee aspecten van belang: 

 Op basis van hoofdstuk 3 blijkt dat de huidige breedbandpenetratie in Fryslân van 

gebied tot gebied sterk verschilt. In sommige delen is een hoogwaardig kabelnet-

werk (HFC) aanwezig én zijn concrete plannen voor een FttH-netwerk (denk aan 

Leeuwarden). In andere delen heeft men alleen de beschikking over ADSL. Het is 

evident dat deze gebieden ander beleid behoeven. Er zou dus sprake moeten zijn 

van een geografisch gedifferentieerd beleid. 

 Het bovenstaande is in lijn met de belangrijkste conclusie uit hoofdstuk 2: de 

Provincie heeft een palet aan mogelijkheden om in te grijpen in de breedband-

markt. Die mogelijkheden variëren van licht tot relatief zwaar. Echter, de 

mogelijkheden die de Provincie heeft verschillen per gebied. 

4.1 Confrontatiematrix 

In deze paragraaf maken we een confrontatie van bovenstaande twee dimensies: hoe kan 

de Provincie zich opstellen in de verschillende gebieden? Daarbij is van belang dat niet alle 

combinaties toegestaan zijn en niet alle combinaties toereikend zijn. In Figuur 16 zijn de 

mogelijke opstellingen van de Provincie en de verschillende gebieden tegen elkaar uitgezet. 

Alle combinaties in dit figuur hebben een kleur, enerzijds op basis van de doelstellingen 

van de provincie, anderzijds op basis van de EC-richtlijnen aangaande breedbandinveste-

ringen: 

 De blokjes rechtsboven zijn rood gekleurd omdat de EC het subsidiëren van de 

aanleg van NGA in zwart gebied in principe niet verenigbaar acht met de interne 

markt. 

 De blokjes linksonder zijn rood gekleurd omdat de betreffende opstelling van de 

Provincie ons inziens ontoereikend is om in genoemde gebieden het uiteindelijke 

doel van de Provincie te verwezenlijken: een hoogwaardige, toekomstvaste en 

open breedbandinfrastructuur. In het wit gebied is op dit moment immers geen 

NGA aanwezig.49 

 Tevens is een aantal blokjes oranje gekleurd, hetgeen het volgende kan aandui-

den: 

                                                

49 Merk op dat wanneer de kabel niet als NGA beschouwd zou worden, dit plaatje er heel anders uit 

zou zien. Zwart gebied is dan grijs gebied en grijs gebied (zowel donker als licht) is wit gebied. Zoals 

gezegd: in onze ogen behoort kabel op het ogenblik zeker wel tot de definitie van een NGA. Maar dit 

geeft wel dat de indeling in verschillende gebieden sterk afhankelijk is van hoe NGA gedefinieerd 

wordt. En daarmee zijn ook de mogelijkheden van de Provincie in te grijpen in deze markt sterk 

afhankelijk van deze definitie. 
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o Waar het gaat om subsidiëren in grijs gebied, acht de commissie dat vere-

nigbaar mits er sprake is van een duidelijk marktfalen : prijzen zijn te hoog 

of het dienstenaanbod is te mager. Bovendien moeten er geen minder ver-

storende maatregelen zijn (bijvoorbeeld ex-ante regulering door OPTA) die 

hetzelfde effect sorteren.  

o Waar het gaat om investeren in lichtgrijs en wit gebied, dat is een combina-

tie die logischerwijs eigenlijk niet kan. Marktpartijen bestempelen dit 

gebied als onrendabel. Stelt de Provincie zich op als marktpartij – dat is 

immers het achterliggende principe bij investeren – dan is het ook voor 

haar onrendabel in dit gebied te investeren. Er is echter een mogelijke uit-

weg: de Provincie zou ervoor kunnen kiezen om in een groter gebied te 

investeren. Kiest de Provincie hiervoor dan kunnen kruissubsidies van 

zwart en donkergrijs gebied naar lichtgrijs en wit gebied plaatsvinden en 

kan de totale business case wel positief uitpakken.  

o In het grijs gebied is een aantal opties beperkt toereikend. De reeds aan-

wezig NGA (kabelinfrastructuur) voldoet immers beperkt aan de eisen die 

de Provincie stelt aan toekomstvastheid en openheid. 

 De overige blokjes zijn groen gekleurd. Het betreft combinaties waar weinig tot 

geen randvoorwaarden aan verbonden. 
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Figuur 16. Confrontatiematrix van soorten gebieden en beleidsopties 
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4.2 Strategische opties 

In deze paragraaf bundelen we een aantal van de combinaties uit paragraaf 4.1. Door voor 

elk gebied een uitgekiende aanpak te kiezen komen tot coherente strategieën.  

4.2.1 Scenario ‘Eenmalige impuls voor Fryslân’ 

In dit scenario geeft de Provincie een eenmalige impuls aan de breedbandmarkt door in 

zwart en donkergrijs gebied de aanleg te stimuleren en in wit gebied de aanleg te 

subsidiëren. Die impuls heeft een provinciedekkend, toekomstvast en open breedbandnet-

werk tot gevolg. Nagenoeg alle huishoudens kunnen een glasvezelaansluiting afnemen; 

een aanzienlijk deel hiervan kan zelfs kiezen tussen een kabel- en een glasvezelaansluiting. 

Het grote voordeel van dit scenario is dat de Provincie geen langlopende belangen heeft in 

breedbandinfrastructuur of breedbandaanbieders. 

Scenario in het kort 

De Provincie kiest voor een bescheiden interventie in donkergrijs gebied. Door stimule-

ringsmaatregelen (bijvoorbeeld vraagbundeling) in te zetten verleidt zij de markt tot de 

aanleg van FttH. In ruil voor die stimuleringsmaatregelen verlangt de Provincie openheid 

van de markt. Concreet houdt dat in dat de markt in haar openheid verder moet gaan dan 

wat OPTA afdwingt (ontbundelde glastoegang) opdat alternatieve dienstenaanbieders 

laagdrempeliger hun diensten kunnen aanbieden zonder grote eenmalige investeringen. 

Dat laatste zou een reden zijn ook in zwart gebied stimuleringsmaatregelen in te zetten. In 

principe voorziet de markt zelf in de uitrol van FttH, maar die zal de facto alleen open zijn 

naar het OPTA-model. Dit behelst dat er alleen sprake is van vaste tarieven voor toegang 

tot het passieve aansluitnetwerk. Wil de Provincie additionele eisen kunnen stellen aan 

openheid dan moet zij daar iets voor teruggeven: de stimuleringsmaatregelen. 

Deze bescheiden interventies in zwart en donkergrijs gebied worden gecombineerd met 

een sterke interventie in lichtgrijs en wit gebied. Omdat de uitrol van FttH hier niet vanzelf 

van de grond komt, subsidieert de Provincie de aanleg ervan. Daarbij beperkt de Provincie 

zich tot een passief netwerk: de subsidie gaat niet over laag 2 of laag 3 dienstverlening. De 

subsidie komt toe aan de marktpartij die de minste subsidie nodig heeft om de betreffende 

gebieden te verglazen. Wie betaalt bepaalt, dus de Provincie kan hoge eisen stellen aan 

bijvoorbeeld openheid en toekomstvastheid. 

Kiezen voor een eenmalige subsidie (in plaats van een investering) betekent bovendien dat 

de Provincie de breedbandmarkt voor de komende jaren (circa tien jaar) op de rails heeft 

en zich kan richten op andere prioriteiten. 

De interventie van de Provincie is onderstaand gevisualiseerd. Daarbij duiden de 

donkerblauwe vakken het „kernscenario‟ aan, het lichtblauwe vlak hoe daar mogelijk van 

afgeweken kan worden (zie hierboven: stimuleren in zwart gebied om eisen te kunnen 

stellen aan bijvoorbeeld openheid). 
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Figuur 17. Schematisch overzicht van interventies in scenario ‘Eenmalige impuls voor Fryslân’ 

Resultaat 

Resultaat van de interventie zal een provinciedekkend FttH-netwerk zijn.50 Toekomstvast-

heid is dus gewaarborgd. Openheid is ook gewaarborgd in lichtgrijze en witte gebieden. In 

zwarte en donkergrijze gebieden zal het ervan afhangen hoe goed de Provincie haar 

(eventuele) stimuleringsinspanningen weet uit te onderhandelen. In zwart, donkergrijs en 

lichtgrijs gebied bestaat naast het FttH-netwerk ook een kabelnetwerk (ook een NGA). Dat 

netwerk is in mindere mate toekomstvast en beperkt open, maar zorgt wel voor de nodige 

infrastructuurconcurrentie. 

Voor- en nadelen 

Het scenario is aantrekkelijk wanneer de Provincie het waardevol vindt dat overal een 

toekomstvast, open breedbandnetwerk voorhanden is. Voordeel is bovendien dat de 

Provincie zich na deze eenmalige impuls voor een relatief lange tijd (circa 10 jaar) op 

andere prioriteiten kan richten. 

Tegenover deze voordelen staan hoge uitgaven waarop bovendien geen financieel 

rendement wordt ontvangen. Indien er gekozen wordt voor de eenmalige impuls, zijn hier 

eenmalige kosten van circa €150 tot €300 miljoen (al naar gelang de dekkingsgraad) mee 

gemoeid. Het aanbod in de Provincie is bovendien niet uniform: in zwart en donkergrijs 

gebied heeft de markt meer in de melk te brokkelen dan in lichtgrijs en wit gebied, 

mogelijk dat dat in de eerstgenoemde gebieden tot een minder aantrekkelijk aanbod leidt 

(bijvoorbeeld in termen van openheid). Tot slot: in dit scenario wint één marktpartij 

subsidie voor de aanleg van FttH in lichtgrijs en wit gebied. Gedurende een vooraf 

bepaalde contractstermijn (circa 10 jaar) kan de Provincie eisen stellen aan de exploitatie 

ervan. De vraag is wat daarna gebeurt: creëert de Provincie een nieuwe monopolist? 

Impact scenario op actoren 

Voor de burger betekent het scenario dat overal in de Provincie toekomstvast (en tot op 

zekere hoogte open) breedband kan worden afgenomen. Voor ruim 90% van de 

huishoudens in de Provincie bestaat zelfs de keuze tussen twee NGA-netwerken: FttH en 

kabel. Dat resulteert naar verwachting in sterke concurrentie op prijs en dienstenaanbod. 

                                                

50 Waarbij wel gewaarborgd moet worden dat de stimulering zodanig is dat dit in de donkergrijze 

gebieden op termijn ook gebeurt. 
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Voor de Provincie betekent het scenario een hoge eenmalige uitgave aan de aanleg van 

breedband. Op die uitgave wordt geen financieel rendement ontvangen. De kosten zijn dus 

hoog. 

Voor netwerkaanbieders in Fryslân is de impact van het scenario tweeledig: 

 In wit en lichtgrijs gebied krijgen aanbieders de mogelijkheid publieke middelen 

aan te wenden om bestaande netwerken te upgraden of nieuwe netwerken uit te 

rollen.  

 Partijen met een NGA in een zwart of grijs gebied worden geprikkeld om hun 

netwerk meer open of tegen lagere prijzen aan te bieden.  

4.2.2 Scenario ‘Investeren in Fryslân’ 

In dit scenario investeert de Provincie Fryslân in een bedrijf dat breedbandige aansluitnet-

werken in Fryslân in beheer heeft. Dit leidt tot een uniform aanbod in vrijwel de gehele 

provincie: nagenoeg overal is open FttH beschikbaar. Dit scenario is ingrijpend en legt – in 

vergelijking met andere scenario‟s – een groot beslag op middelen. Daar staat tegenover 

dat de uitkomsten het best aansluiten op de ambitie van de provincie. 

Scenario in het kort 

De Provincie richt samen met één of meer marktpartijen een netwerkbedrijf op. Het bedrijf 

kan grofweg twee activiteiten ontplooien om een aansluitnetwerk in bezit te krijgen. Het 

kan ervoor kiezen om bestaande delen van bestaande breedbandige aansluitnetwerken 

over te nemen of zelf nieuwe breedbandige aansluitnetwerken te realiseren (of een 

combinatie van beide). 

Wil de investering door de EC als marktconform worden beschouwd is het essentieel dat 

marktpartijen en de Provincie onder gelijke condities en voor een substantieel aandeel 

participeren in het op te richten bedrijf. Concreet betekent dit, dat de Provincie een 

aanzienlijke hoeveelheid eigen vermogen in het bedrijf brengt. Het nieuwe netwerkbedrijf 

zal verder als een normaal bedrijf functioneren. Dit is ook vanuit het perspectief van 

rendement op het vermogen van de Provincie van belang. 

Met het grootaandeelhouderschap van de provincie, komt een sturende rol in het bedrijf. 

Dat betekent dat de Provincie (mede) kan bepalen hoe open het netwerk wordt, waar het 

uitgerold wordt, et cetera. De Provincie heeft dus grotendeels zelf in de hand in welke mate 

aan haar ambities tegemoet gekomen wordt. Gezien de positie van de Provincie in het 

debat over openheid, is het onbestaanbaar dat het op te richten bedrijf zich richt op het 

aanbieden van laag 3 diensten. Of het bedrijf zich richt op het exploiteren van een 

aansluitnetwerk (en openheid op laag 1) of zowel een aansluit- als backbonenetwerk (en 

openheid op laag 2) zal in een latere fase nader moeten worden bepaald. 

Het is niet zeker dat het bedrijf overal onder marktconforme condities FttH kan realiseren. 

Mogelijk moet de Provincie voor de (lichtgrijze en) witte gebieden dan ook parallel een 

subsidietraject opzetten (zie ook het subsidietraject zoals beschreven in bovenstaand 

scenario). Dit moet nadrukkelijk gescheiden worden van de investeringsactiviteiten. Het is 

dan ook niet vooraf te garanderen dat het bedrijf waarin de Provincie participeert de 

subsidie verkrijgt. Als een andere marktpartij beter (lees: tegen lagere kosten) in staat is 

de betreffende gebieden te ontsluiten, zal die partij de subsidie ontvangen. Vanuit het 

perspectief van efficiënte allocatie van subsidiemiddelen is dit natuurlijk juist positief. 

De interventie van de Provincie is onderstaand gevisualiseerd. Opnieuw geldt: de 

donkerblauwe vakken duiden het „kernscenario‟ aan, de lichtblauwe vlakken hoe daar 
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mogelijk van afgeweken kan worden (zie hierboven: het al dan niet inrichten van een 

parallel subsidietraject). 
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Figuur 18. Schematisch overzicht van interventies in scenario ‘Investeren in Fryslân’ 

Resultaat 

Resultaat van de interventie zal een provinciedekkend FttH-netwerk zijn. Toekomstvastheid 

en ook openheid zijn gewaarborgd. In zwart, donkergrijs en lichtgrijs gebied bestaat naast 

het FttH-netwerk ook een kabelnetwerk (ook een NGA). Dat netwerk is in mindere mate 

toekomstvast, beperkt open, maar zorgt wel voor de nodige infrastructuurconcurrentie. 

Voor- en nadelen 

Het scenario is aantrekkelijk wanneer de Provincie de breedbandmarkt in sterke mate wil 

beïnvloeden: investeren onder marktconforme voorwaarden geeft de vrijheid overal in 

Fryslân in te grijpen. Dat betekent dat de Provincie aan bijna elke inhoudelijke wens kan 

voldoen: het netwerk kan toekomstvast en open worden ingericht, kan overal onder gelijke 

condities beschikbaar komen, etc. 

De keerzijde van de medaille is allereerst dat er substantiële investeringen – en mogelijk 

ook subsidies – voor nodig zijn (op de investeringen wordt overigens wel rendement 

ontvangen).  

 De eenmalige investering bedraagt circa €50 tot €100 miljoen waarop een markt-

conform rendement gemaakt wordt. Hierbij gaan we uit van een nieuw op te 

richten onderneming waar, naast de provincie, een private partij een substantieel 

aandeel heeft. Daarnaast kent deze onderneming een deel vreemd vermogen, con-

form een voor deze industrie gebruikelijke solvabiliteit. Die investeringen zijn 

tevens voor de lange termijn: de Provincie blijft dus voor lange tijd betrokken. 

 Naast de investering is er mogelijk subsidie nodig. De hoogte van de subsidie hangt 

af van de gewenste dekkingsgraad en de mate waarin kruissubsidie tussen aanslui-

tingen mogelijk is. Desalniettemin zal deze subsidie waarschijnlijk niet hoger zijn 

dan €50 miljoen. 

Daarnaast wordt flink ingegrepen in gebieden waar de markt zelf al actief is. Dat is niet 

verboden maar kan wel tot protesten leiden. Bovendien kunnen marktpartijen de 

levensvatbaarheid van het „provinciebedrijf‟ met prijsverlaging of agressieve marketing 

flink in de weg staan. Tot slot: de combinatie van investeren en subsidiëren kan lastig zijn. 
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De Provincie moet haar rollen daaromtrent zuiver scheiden, maar als grootaandeelhouder 

zal haar er veel aan gelegen zijn dat de subsidie richting het „provinciebedrijf‟ gaat. 

Impact scenario op actoren 

Voor de burger betekent het scenario dat overal in de Provincie toekomstvast en open 

breedband kan worden afgenomen. Dat aanbod is bovendien in hoge mate uniform. In 

circa 90% van de Provincie bestaat zelfs de keuze tussen twee NGA-netwerken: FttH en 

kabel. Dat resulteert naar verwachting in sterke concurrentie op prijs en dienstenaanbod. 

Voor de Provincie betekent het scenario een hoge eenmalige uitgave aan de aanleg van 

breedband. Op een groot deel van die uitgave wordt financieel rendement ontvangen. De 

kosten zijn niettemin hoog. 

Voor netwerkaanbieders in Fryslân zal de impact variëren: 

 De partij(en) die gezamenlijk met de Provincie investeren in een nieuw netwerkbe-

drijf vinden een kapitaalkrachtige partner aan hun zijde. Zij zullen mogelijk echter 

concessies moeten doen aan o.m. het niveau van openheid. 

 Partijen die niet gezamenlijk met de Provincie concurreren krijgen er een sterke 

concurrent bij. Voor deze laatste groep bestaat echter wel de mogelijk om in wit en 

lichtgrijs gebied publieke middelen aan te wenden om bestaande netwerken te 

upgraden of nieuwe netwerken uit te rollen. 

4.2.3 Scenario ‘Glasvezel in rendabele gebieden’ 

In dit scenario focust de Provincie op de rendabele gebieden (zwart en donkergrijs). Zij 

probeert de uitrol van open FttH daar te versnellen door de aanleg te stimuleren. In de 

onrendabele gebieden neemt de Provincie geen actie: er wordt niet in netwerk geïnves-

teerd en er worden geen subsidies toegekend. Al met al betekent dit scenario: lage kosten, 

versnelde beschikbaarheid van open FttH in dichtbevolkte gebieden, maar beperkte (in 

lichtgrijs gebied is alleen beperkt open kabel beschikbaar) tot geen (in wit gebied is alleen 

ADSL beschikbaar) beschikbaarheid in de rest van Fryslân. 

Scenario in het kort 

De rol van de Provincie in dit scenario is beperkt tot het faciliteren van de markt om de 

aanleg van FttH te versnellen. Deze strategie heeft alleen resultaat in zwart en donkergrijs 

gebied; in lichtgrijs en wit gebied zijn zwaardere interventies nodig om de markt in 

beweging te brengen. Het faciliteren kan op verschillende manieren, denk aan vraagbunde-

ling, het verlagen van legeskosten en het vergemakkelijken van de aanvraag van 

vergunningen. In ruil voor met name de vraagbundelactiviteiten kan de Provincie eisen 

stellen t.a.v openheid. Zoals ook in het eerste scenario geldt: in zwart gebied komt de 

uitrol van FttH ook zonder de vraagbundeling op korte termijn van de grond (of is dit reeds 

gerealiseerd), maar door zich ook hier in te spannen kan de Provincie mogelijk eisen 

stellen t.a.v. openheid. 

De interventie van de Provincie is onderstaand gevisualiseerd. Opnieuw geldt: de 

donkerblauwe vakken duiden het „kernscenario‟ aan, de lichtblauwe vlakken hoe daar 

mogelijk van afgeweken kan worden (zie hierboven: al dan niet vraagbundelen in zwart 

gebied). 
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Figuur 19. Schematisch overzicht van interventies in scenario ‘Glasvezel in rendabele gebieden’ 

Resultaat 

Resultaat van de interventie is versnelde beschikbaarheid van open FttH in de meer 

dichtbevolkte gebieden. In lichtgrijs gebied is alleen (beperkt open) kabel beschikbaar. In 

wit gebied (ongeveer 9%) alleen ADSL. 

Voor- en nadelen 

Het scenario is aantrekkelijk vanuit de gedachte dat schaarse middelen worden ingezet op 

de gebieden waar een omschakeling het snelst van de grond komt. De kosten voor dit 

scenario zijn daarom beperkt en liggen op ongeveer €5 tot €10 miljoen. Uiteraard wordt er 

geen financieel rendement gemaakt op deze middelen. Op een later moment kan de 

Provincie bovendien altijd nog besluiten zich wel op lichtgrijs en wit gebied te richten: 

tegen die tijd is er in die gebieden wellicht een duidelijkere behoefte, is wellicht de definitie 

van NGA aangepast aan de groeiende vraag en heeft de markt zich verder ontwikkeld. Tot 

slot: bestaande marktpartijen zullen positief op dit scenario reageren omdat het weinig 

marktverstorend is. 

Daar staat tegenover: 

 De Provincie heeft beperkte zeggenschap over de mate waarin het FttH-netwerk in 

zwart en donkergrijs gebied open zal zijn. Dat zal er van afhangen hoe goed de 

Provincie haar (eventuele) stimuleringsinspanningen weet uit te onderhandelen. 

 Er is op korte termijn geen sprake van open NGA in lichtgrijs gebied en zelfs 

helemaal geen sprake van NGA in wit gebied. 

 Deze aanpak versterkt de digitale tweedeling in de Provincie Fryslân.  

Impact scenario op actoren 

Als dit scenario wordt uitgevoerd krijgen huishoudens in de dichtbevolkte delen van Fryslân 

op relatief korte termijn de beschikking over open FttH. Een deel van de huishoudens (in 

minder aantrekkelijke gebieden) blijven voor breedband aangewezen op een kabelaanslui-

ting. Maar er is ook een deel van de huishoudens dat geen NGA krijgt, maar alleen 

beschikking heeft over xDSL. 

De impact op de Provincie en netwerkaanbieders is zeer beperkt. Met de kleine investering 

van de Provincie wordt de markt versneld en wordt openheid gewaarborgd, verder is er 

weinig invloed. 
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4.2.4 Scenario ‘Breedband voor iedereen’ 

Circa 93% van de huishoudens in Fryslân heeft op dit moment toegang tot één (zij het 

beperkt open en toekomstvaste) NGA: de kabel. Een deel daarvan heeft (krijgt op korte 

termijn) zelfs de beschikking over een tweede NGA: FttH. Dit scenario richt zich op de 

ongeveer 7% van Fryslân dat nog helemaal geen toegang heeft tot een NGA: de witte 

gebieden. De Provincie start een subsidietraject om hier de uitrol van FttH te bewerkstelli-

gen. 

Scenario in het kort 

De Provincie zet een subsidietraject voor de gebieden waar nu geen NGA-aansluitnetwerk 

ligt (wit gebied). Dat subsidietraject (zie ook het eerste scenario) krijgt de vorm van een 

aanbesteding. De marktpartij die de minste subsidie nodig heeft om in het witte gebied een 

NGA uit te rollen, ontvangt die subsidie. De Provincie kan daarbij eisen stellen aan o.m. 

openheid en type infrastructuur. De subsidie is alleen bedoeld voor de uitrol van een 

passief netwerk: het verdere dienstenaanbod is aan de markt. 

In alle andere gebieden doet de Provincie in principe niets. Eventueel kan zij ervoor kiezen 

– analoog aan het voorgaande scenario – een aantal stimuleringmaatregelen in te zetten 

zwart en donkergrijs gebied. Dit is laaghangend fruit (met beperkte kosten kan mogelijk 

aanleg worden versneld en openheid worden afgedwongen) en voorkomt de vreemde 

situatie dat juist het lichtst bevolkte gebied in Fryslân over het beste netwerk beschikt. 

De interventie van de Provincie is onderstaand gevisualiseerd. Opnieuw geldt: de 

donkerblauwe vakken duiden het „kernscenario‟ aan, de lichtblauwe vlakken hoe daar 

mogelijk van afgeweken kan worden (zie hierboven: al dan niet stimuleren in zwart en 

donkergrijs gebied). 
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Figuur 20. Schematisch overzicht van interventies in scenario ‘Breedband voor iedereen’ 

Resultaat 

In de rurale gebieden waar nu nog geen kabel ligt (ongeveer 7% van de huishoudens) kan 

een toekomstvast en open breedbandnetwerk worden gerealiseerd, waarbij dit zowel naar 

de markt als naar de burgers toe als voorbeeld kan dienen voor andere gebieden. 

Voor- en nadelen 

Dit scenario is aantrekkelijk als de Provincie een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van 

NGA tegen minimale kosten centraal stelt. Immers: iedereen heeft na uitvoering de 
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beschikking over minimaal één NGA. Marktpartijen reageren veelal ook positief: er komt 

slechts subsidie voor gebieden waar zij toch niet op eigen houtje kunnen uitrollen. Ook hier 

geldt dat de Provincie op een later moment altijd nog besluiten kan zich op de andere 

delen te richten, in dit geval lichtgrijs en donkergrijs gebied: tegen die tijd is er in die 

gebieden wellicht een duidelijkere behoefte die de capaciteit van de huidige kabelsystemen 

overstijgt, en is wellicht de definitie van NGA aangepast aan de groeiende vraag. 

Een nadeel is echter de grote mate van differentiatie tussen gebieden, waarbij huishoudens 

in wit gebied (betwistbaar de huishoudens waarvoor open NGA de minste toegevoegde 

waarde heeft) de beste aansluitingen hebben. Sterker nog: een groot deel van de 

huishoudens heeft alleen de beschikking over kabel: weliswaar een NGA maar beperkt 

open en toekomstvast. Ook de kosten zijn zeker een nadeel: Met dit scenario zijn kosten in 

de orde grootte van €100 tot €200 miljoen gemoeid. Hierbij gaat het uitsluitend om 

subsidiegelden en zal er geen financieel rendement gemaakt worden op deze middelen. 

Impact scenario op actoren 

Alle huishoudens krijgen de mogelijkheid om een NGA-aansluiting te nemen. Voor de 

meeste huishoudens zal dit betekenen dat zij alleen een kabelaansluiting kunnen 

gebruiken. Echter, een deel van de huishoudens heeft de mogelijkheid om (ook) een 

glasvezelaansluiting af te nemen. De impact op de Provincie is zeer beperkt. In geval van 

stimulans in zwart en grijs gebied wordt, met een kleine investering van de Provincie, de 

markt versneld en openheid gestimuleerd. Voor de witte gebieden brengt dit scenario 

echter een hoge eenmalige uitgave voor de Provincie met zich mee. Op die uitgave wordt 

geen financieel rendement ontvangen. De kosten zijn dus hoog. Netwerkaanbieders krijgen 

de mogelijk om in wit gebied publieke middelen aan te wenden om bestaande netwerken 

te upgraden of nieuwe netwerken uit te rollen. 

4.3 Evaluatie strategische opties 

In deze paragraaf worden de verschillende strategische beleidsopties gescoord. Die scoring 

gebeurt op basis van de ambities van de provincie, die in hoofdstuk 2 zijn gepresenteerd 

(zie Figuur 22). Er is sprake van een aantal belangrijke trade-offs: scenario‟s die 

bijvoorbeeld goed scoren op aspecten als openheid en differentiatie, scoren minder goed 

op kosten (investeringen dan wel subsidies), en andersom. Als we uitsluitend kijken naar 

de kosten dan geeft Figuur 21 hier een indicatief overzicht van. 

Scenario Subsidie 

(niet revolverend) 

Investering 

(revolverend) 

Eenmalige impuls  €150 tot €300 miljoen nvt  

Investeren in Fryslân €0 tot €50 miljoen €50 tot €100 miljoen 

Glasvezel rendabel  €5 tot €10 miljoen Nvt 

Breedband iedereen €100 tot €200 miljoen Nvt 

Figuur 21. Inschatting van de hoogte van de subsidies en investeringen per scenario 

In onderstaande tabel zijn de scores van de verschillende scenario‟s samengevat. Het gaat 

hier nadrukkelijke om indicatieve, illustratieve scores. In het blauw worden de aspecten 

van de ambitie getoond; het beslag op middelen is in het rood weergegeven. 
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Hoge toekomstvastheid van infrastructuur 2 1-2 5 5 

Veel openheid 1-2 1 4 5 

Hoge beschikbaarheid 1 5 5 5 

Weinig differentiatie urbaan-ruraal 2 1 4 5 

Korte doorlooptijd 5 2 2 1 

Lage investering 5 5 5 1 

Weinig subsidie 5 2 1 3 

     

Figuur 22. Indicatieve score van de beleidsopties op de relevante dimensies (1=zeer slecht, 5= zeer 

goed) 

De bovenstaande tabel slaat als volgt grafisch neer.  

Hoge toekomstvastheid 

van infrastructuur

Veel openheid

Hoge beschikbaarheid

Weinig differentiatie 

urbaan-ruraal

Lage investering 

(middelen)

Weinig subsidie 

(middelen)

Korte doorlooptijd

Glasvezel in rendabele gebieden

Breedband voor iedereen

Investeren in Fryslan 

Eenmalige impuls voor Fryslan 

 

Figuur 23. Indicatieve grafische weergave van evaluatie van scenario’s 

De visie en ambitie van de Provincie is: Huishoudens op korte termijn de beschikking 

geven tot een hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandinfrastructuur. Als we dit 

koppelen aan de inzet van middelen, dan kunnen we op basis van de bovenstaande 

gegevens de volgende conclusies trekken: 
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 De scenario‟s Eenmalige impuls voor Fryslân en Investeren in Fryslân voldoen het 

best aan de ambities van de Provincie maar leggen tegelijkertijd het grootste be-

slag op middelen. De keuze tussen deze twee hangt af van de voorkeur voor 

structureel investeren of eenmalig subsidiëren. 

 Het scenario Glasvezel in rendabele gebieden is zeer kostenefficiënt maar voldoet 

beperkt aan de ambitie. 

 Het scenario Breedband voor iedereen is de efficiëntste manier een hoge beschik-

baarheid te realiseren, maar heeft minder aandacht voor andere aspecten van de 

ambitie. 

4.4 Tactische en operationele invulling van scenario’s  

Een concrete tactische en operationele invulling van voornoemde scenario‟s valt buiten de 

scope van dit rapport. De Provincie zal immers eerst een keuze moet maken voor één van 

die scenario‟s. Niettemin willen we de Provincie een aantal aspecten geven waaraan bij de 

nadere uitwerking van het voorkeursscenario aandacht besteed zou kunnen worden. 

4.4.1 Samenwerking met partners 

De Provincie kan bij de realisatie van een hoogwaardig, toekomstvast, open breedband-

netwerk met verschillende partijen samenwerken. Door met partijen die dezelfde doelen 

hebben samen te werken kunnen middelen en inspanningen gebundeld worden. De kosten 

voor de Provincie kunnen hierdoor aanzienlijk dalen terwijl er veel sneller en beter 

resultaten geboekt kunnen worden. Onderstaand worden potentiële partners benoemd.51 

Tevens wordt per partner een aantal aandachtspunten uiteen gezet.  

Gemeenten 

Gemeenten lijken de meest evidente samenwerkingspartners. Zo heeft de Provincie hechte 

banden met gemeenten, lijken de organisaties sterk op elkaar en zijn de doelen die zij op 

dit terrein nastreven congruent met elkaar. Dit laatste blijkt onder andere in het grote 

aantal gemeenten in Nederland dat op dit moment een actief breedbandbeleid heeft. De 

Provincie heeft reeds met enkele gemeenten gesprekken gevoerd. Hieruit kwam naar voren 

dat er enthousiasme is om breedband te stimuleren en bereidheid is om samen te werken 

met de Provincie. 

Een samenwerking met gemeenten biedt verschillende voordelen voor de provincie. Ten 

eerste hebben gemeenten vaak een hechtere relatie met inwoners. Deze relatie zou 

bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt in een vraagbundeling. De auteurs van dit stuk 

hebben bijvoorbeeld goede ervaringen met een burgemeester of een wethouder die 

huishoudens of bedrijven wijst op het nut van goede telecommunicatieverbindingen. 

Samenwerking met gemeenten kan echter ook interessant zijn vanuit het perspectief van 

integratie andere beleidslijnen. Zo kunnen de Provincie en gemeenten samen breedband 

inzetten om bijvoorbeeld doelen in de zorg of het onderwijs te bereiken. Gemeenten spelen 

bovendien een belangrijke rol in het coördineren van graafwerkzaamheden. Bij het 

realiseren van een nieuw netwerk kan een gemeente hierdoor een katalyserende (maar 

mogelijk ook sterk beperkende!) rol hebben. Een laatste rol die gemeenten zouden kunnen 

spelen is uiteraard die van medefinancier. 
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Ook gemeenten hebben te maken met juridische kaders. Echter, de mogelijkheden die 

gemeenten hebben om breedband te stimuleren zijn in lijn met de mogelijkheden voor 

provincies (zie Annex B). 

Praktijkvoorbeeld 1. Taskforce Breedband 

Begin 2010 bracht de taskforce Breedband in opdracht van het ministerie van Economische 

Zaken hun menukaart uit.52 In dit document beschrijven zij dat een belangrijke rol van de 

Provincie het enthousiasmeren en ondersteunen van gemeenten is. Daarnaast zien zij voor 

provincies vooral een rol in het bundelen van de financieringsvraag van gemeenten. Zij 

identificeren toegevoegde waarde in het opschalen van de initiatieven van gemeenten. De 

Provincie kan dan een rol spelen in het opzetten van een financieringsmodel waarbij 

gemeenten kunnen aanhaken. Het is duidelijk dat de modellen die wij hier schetsen 

duidelijk een meer pro-actieve rol van de Provincie schetsen. Desalniettemin toont deze 

menukaart duidelijk dat er veel meerwaarde is in het samenwerken met gemeenten. 

In Annex C komt aan bod hoe de menukaart van de Taskforce Breedband zich verhoudt tot 

dit document. 

Woningcorporaties 

Woningcorporaties hebben in een Nederland in een aantal gevallen een flinke rol gespeeld 

bij de uitrol van glasvezelnetwerken. Bij de eerste grootschalige uitrol van glasvezel in 

Nederland speelde de Nuenense woningcorporatie „Helpt Elkander‟ een aanzienlijke rol. 

Maar ook andere woningcorporaties zoals Portaal, Dudok Wonen, De Key, Woningstichting 

Naarden en verschillende studentenhuisvesters hebben ervoor gezorgd dat een groot deel 

veel van haar woningvoorraad is voorzien van een glasvezelaansluiting. Het verdient dus 

zeker de aanbeveling om te inventariseren of er woningcorporaties in Fryslân zijn die een 

rol willen spelen in het breedbanddossier. 

Woningcorporaties hebben een zeer belangrijke bron in handen: Zij hebben controle over 

een aanzienlijk deel van de huizen. Een vraagbundeling wordt op die manier zeer 

eenvoudig omdat de vraag al grotendeels gebundeld is. Daarnaast hebben woningcorpora-

ties een band met huishoudens die zij kunnen inzetten om het gebruik van breedband te 

stimuleren. Als laatste kunnen bij een samenwerking financiële inspanningen over 

meerdere partijen worden verdeeld. 

De juridische impact van samenwerking met woningcorporaties is te vinden in annex B. 

Organisaties met een fysieke koppeling aan huishoudens 

Naast woningcorporaties die een deel van de woningvoorraad bezitten, is er ook een aantal 

partijen dat een fysieke koppeling met bijna alle huishoudens heeft. Hierbij moet in de 

eerste plaats vooral gedacht worden aan gas-, water- en electriciteitsnetwerken. Door 

toenemende informatisering zien deze partijen steeds vaker een behoefte aan een goede, 

open verbinding met huishoudens. Hierdoor kan bij hen de ambitie ontstaan om te 

participeren in een samenwerkingsverband. 

                                                                                                                                       

51 De meest voor de hand liggende samenwerkingspartners zijn uiteraard netwerkaanbieders. Echter 

omdat dit onderwerp al in het hele stuk vervlochten is adresseren wij hen niet in deze context.  

52 Taskforce NGN, “Supersnel breedband voor al uw bewoners en bedrijven”. 16 maart 2010. 

Beschikbaar via: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-

publicaties/rapporten/2010/03/16/menukaart-onderbouwing/toelichting-menukaart-taskforce-ngn-

16-maart-2010-20100325.pdf 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/03/16/menukaart-onderbouwing/toelichting-menukaart-taskforce-ngn-16-maart-2010-20100325.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/03/16/menukaart-onderbouwing/toelichting-menukaart-taskforce-ngn-16-maart-2010-20100325.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/03/16/menukaart-onderbouwing/toelichting-menukaart-taskforce-ngn-16-maart-2010-20100325.pdf
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De meest onderscheidende input van een dergelijke partij is de fysieke connectie naar 

huishoudens. Bij sommige infrastructuren is het mogelijk om dit te gebruiken om een 

nieuw netwerk te realiseren. Maar ook de bestaande klantrelatie met alle huishoudens kan 

ervoor zorgen dat een vraagbundeling veel eenvoudiger kan worden ingestoken. Indien 

deze partijen immers een vraag articuleren is deze daarom gebundeld. Al laatste kunnen 

deze partijen een interessante bron van medefinanciering zijn. 

De juridische kaders waar binnen deze partijen zich dienen te begeven zullen verschillen 

tussen de partijen. Indien samenwerking concreet wordt verdient het de aanbeveling dit 

onderwerp concreet te onderzoeken. 

Europese Unie 

Zeer recent heeft de Europese Commissie een plan gepresenteerd om investeringen op het 

gebied van breedband te stimuleren. Daarin wordt een aantal – mogelijk interessante – 

subsidie- en financieringsmogelijkheden benoemd waar de Provincie gebruik van zou 

kunnen maken:53 Zo kondigt de Commissie plannen aan van de Europese Commissie en de 

Europese Investeringsbank om breedband financieringsinstrumenten op tafel te leggen. 

Concrete voorstellen voor nieuwe instrumenten zullen in het voorjaar van 2011 worden 

onthuld. De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt nu al gemiddeld 2 miljard euro per 

jaar aan leningen voor economisch levensvatbare breedbandprojecten en het is de 

bedoeling dat de EIB meer gaat bijdragen aan breedbandfinanciering door zijn kredietver-

leningsstrategie meer te richten op de prioriteiten van Europa 2020.  

Daarnaast wil de Commissie de invoering van breedband bevorderen door een beter 

gebruik van de structuurfondsen van de EU en de fondsen voor plattelandsontwikkeling: 

EFRO & INTERREG54 

Nederland ontvangt in de periode 2007-2013 middelen (1.907 miljoen euro) uit de 

structuurfondsen. Deze middelen worden ingezet om doelstelling 2 'Regionale Concurren-

tiekracht en Werkgelegenheid' en doelstelling 3 'Europese Territoriale Samenwerking' van 

het Europese regionale beleid te bevorderen. 

Het Kabinet heeft de Europese strategie vertaald naar een aantal prioriteiten voor 

Nederland. Investeringen in breedbandinfrastructuur behoren daar niet toe, beschikbaar-

heid van breedbandinfrastructuur wordt juist als sterkte van de regionale ontwikkeling 

aangemerkt. Wel kan worden ingezet op de ontwikkeling van ICT-diensten en gebruik van 

ICT. De structuurfondsen kunnen ook ingezet worden voor het verbeteren van de 

elektronische dienstverlening door provincies en gemeenten. Tot slot kunnen initiatieven 

op het gebied van vraagbundeling worden ondersteund. Het uitgangspunt is in elk geval 

dat het beleid 'technologie neutraal' is. 

ELFPO55 

De middelen uit het Fonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) kunnen worden ingezet 

voor de aanleg van kleinschalige lokale infrastructuur. De Raad van de EU heeft in het 

                                                

53 Persbericht Europese Commissie, “Digitale agenda: de Commissie presenteert een plan om 

investeringen op het gebied van breedband te stimuleren”. 20-09-2010. Beschikbaar via: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/427&format=HTML&aged 

=0&language=NL&guiLanguage=en 

54 Id 19, over Europese subsidies. Beschikbaar via: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/breedband/handreiking-breedband/europese-subsidies 

55 Ibid 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/427&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/427&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/breedband/handreiking-breedband/europese-subsidies
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kader van het Europees Economisch Herstelplan in maart 2009 via het ELFPO 1.020 

miljoen euro extra middelen aan alle lidstaten beschikbaar gesteld voor plattelandsbeleid 

en breedbandinternet in plattelandsgebieden. Nederland ontvangt hieruit 5,3 miljoen euro 

en de Nederlandse cofinanciering bedraagt 1,8 miljoen euro. In totaal zal 0,6 miljoen euro 

worden besteed aan breedbandinfrastructuur. Het is echter de vraag of er nog een 

substantieel deel van dit bedrag beschikbaar is. 

4.4.2 Kavelaanpak 

De provincie56 kan trachten om spill-over effecten te krijgen door witte, lichtgrijze en 

eventueel zelfs donkergrijze gebieden te combineren in één kavel. Mocht de business case 

in rendabele gebieden in de praktijk toch beter uitpakken dan verwacht, bijvoorbeeld door 

de inzet van niet-financiële middelen van de Provincie of gemeenten, dan kan deze 

meevaller worden aangewend om een deel van het onrendabele gebied te bedienen. 

Bovendien kan deze integrale aanpak ertoe leiden dat er een hogere mate van uniformiteit 

ontstaat.  

Toch heeft ook deze aanpak mogelijk nadelen. Zo is het onduidelijke in welke mate deze 

meevallers zich zullen voordoen en kruissubsidie mogelijk is. Ook dient er bij deze aanpak 

rekening gehouden te worden met het feit dat (alternatieve) marktpartijen aan „cherry 

picking‟ gaan doen, en zich, ondanks het bestaan van kavels, gaan richten op de 

economisch meest interessante delen van de kavel en daarmee de business case van de 

hele kavel voor de rest van de markt kunnen ondermijnen. 

Praktijkvoorbeeld 2. Provincie Overijssel 

In de Provincie Overijssel is op 12 oktober 2010 een voorstel in de Staten gedaan om te 

komen tot een open, toekomstvast en provinciedekkend breedbandnetwerk.57 Dit 

„ambitiedocument‟ legt duidelijk meer focus op tactische en operationele invulling dan dit 

document dat duidelijk de focus legt op het neerzetten van de strategische opties. De 

ambitie van de Provincie Overijssel heeft echter sterke overeenkomsten met de ambitie 

van de Provincie Fryslân. Ook in de gekozen route zien wij duidelijk overeenkomsten 

omdat ook zij identificeren dat het niet mogelijk is om één uniforme aanpak te hanteren. 

Een lijn die zij duidelijk schetsen is het opzetten van een NV waarin de Provincie via een 

risicodragende participatie aan deelneemt. In Overijssel worden er verschillende kavels 

gevormd die zwart, witte en grijze gebieden combineren. Dit is een duidelijke uitwerking 

van het investeringscenario dat wij schetsen. Een andere belangrijke lijn die zij opzetten is 

het ontwikkelen van breedbanddiensten. 

4.4.3 Indirecte subsidiëring 

Indien er sprake is van subsidiëring dan is het zeer waarschijnlijk verstandig om dit breder 

te zien dan een lump sum financiering. Hoewel marktpartijen ongetwijfeld positief zullen 

                                                

56 Het is in deze fase nog niet duidelijk of er een samenwerkingsverband gerealiseerd zal worden. 

Uitsluitend vanwege de leesbaarheid hebben we het in de loop van dit stuk echter over „de 

provincie‟. Het zou echter correcter zijn om te spreken over de „De Provincie c.q. het samenwer-

kingsverband‟. 

57 Provincie Overijssel, “Ambitiedocument provinciedekkend, open en toekomstvast breedbandnet-

werk”. Oktober 2010. Beschikbaar via: 

http://www.overijssel.nl/publish/pages/103355/ambitiedocument_provinciedekkend_open_en_toeko

mstvast_breedbandnetwerk.pdf 

http://www.overijssel.nl/publish/pages/103355/ambitiedocument_provinciedekkend_open_en_toekomstvast_breedbandnetwerk.pdf
http://www.overijssel.nl/publish/pages/103355/ambitiedocument_provinciedekkend_open_en_toekomstvast_breedbandnetwerk.pdf
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reageren op directe financiële middelen heeft de Provincie ook andere middelen die 

interessant kunnen zijn voor marktpartijen. Vooral het wegnemen van risico‟s is prettig 

voor marktpartijen. Enkele mogelijk interessante opties zijn: 

 Het verstrekken van leningen aan marktpartijen die de infrastructuur willen 

realiseren tegen een zeer lage rente.58 Omdat deze markt zeer kapitaalintensief is, 

trekken kapitaalkosten een flinke wissel op de business case van de investeerder. 

Door geld uit te lenen tegen een lage rente daalt de impact. Eventueel kan hiermee 

worden samengewerkt met partijen als de EIB. 

 Het garanderen van een bepaalde afname van huishoudens. De penetratiegraad 

van een nieuw netwerk heeft een zeer grote impact op de business case van afne-

mers en is zeer onvoorspelbaar. De Provincie kan een regeling opzetten waarin zij 

en deel van de risico‟s draagt indien het gebruik van het netwerk beperkt is. Con-

creet kan dit betekenen dat de Provincie garandeert dat bijvoorbeeld 40% van de 

huishoudens een aansluiting afneemt. Indien dit lager ligt dan draagt de overheid 

(een deel van) het tekort aan inkomsten. 

 De Provincie kan de mogelijkheid bieden om de naam en het logo van de Provincie 

in de marketingcampagne in te zetten. 

In het algemeen is het zeer aan te raden de bovenstaande opties uitgebreid juridisch te 

toetsen alvorens ze in te zetten. 

Praktijkvoorbeeld 3. Provincie Limburg 

Ook de Provincie Limburg ontwikkelt een actief breedbandbeleid.59 Zij kiezen om de insteek 

van DAEB te hanteren. Binnen deze route zien zij drie modellen: een bijdragemodel waarin 

de Provincie marktpartijen middelen geeft ten behoeve van de realisatie van de duurste 

aansluitingen. Een participatiemodel waarin de Provincie en marktpartijen samen een 

netwerk realiseren en een eigendomsmodel waarin het netwerk het initiatief van de 

Provincie is. Het eerste model dat zij schetsen lijkt op de strategische optie „Breedband 

voor iedereen‟. De laatste twee modellen zijn duidelijk varianten van het investeringsmodel 

dat ook in dit rapport geschetst wordt. 

4.4.4 Alternatieve aanpak in wit gebied 

Vooral in het witte gebied kan de uitrol van breedbandige netwerken een flinke sprong 

voorwaarts betekenen. Hier staat echter tegenover dat de kosten per huishouden in deze 

gebieden veel duurder zullen zijn. Om deze kosten te drukken kan de Provincie kiezen voor 

een alternatieve aanpak voor (de duurste delen van het) witte gebied. 

 Er kan gekozen worden voor het hanteren van alternatieven technologieën. De 

meest voor de hand liggende opties hierbij zijn draadloze technologieën. Hoewel 

deze lager kosten met zich meebrengen is de kwaliteit ook lager. In ieder geval 

moet bij de beslissing over alternatieve technologieën duidelijk zijn wat de toege-

voegde waarde is ten opzichte van de huidige (DSL-)netwerk en wat de kosten zijn 

die er mee gepaard gaan. Hierbij moet niet alleen naar de kosten per technologie 

                                                

58 Hier is dus geen sprake van investeringen volgens ons model omdat hier juist niet volgens het MEIP 

wordt gehandeld. 

59 Idem 15 
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gekeken worden: het gebruik van verschillende technologieën in één netwerk zorgt 

bijvoorbeeld ook voor extra complexiteit in de operationele sfeer. 

 Er kan worden gekozen voor een afwijkende operationele invulling van de realisatie 

van netwerken in sommige witte gebieden. Zo zou er bijvoorbeeld een Fiber-to-

the-Farm project kunnen worden opgezet waar boeren zelf (een deel van) de infra-

structuur op hun eigen perceel realiseren. Hierdoor kunnen gebruikers sterker 

worden betrokken en kunnen kosten worden gedrukt.  

 

4.4.5 No regret maatregelen 

Er is een aantal maatregelen dat de Provincie sowieso kan uitvoeren zodat haar ambitie 

sneller of eenvoudiger gerealiseerd kan worden.  

 Ten eerste kan de Provincie netwerkaanbieders eenvoudiger de mogelijkheid geven 

om via de civiele infrastructuur van de Provincie netwerken aan de leggen. Om een 

aantal huishoudens aan te sluiten op een breedbandnetwerk is het bijvoorbeeld 

nodig om een kruising met een waterweg te hebben. Indien een netwerkaanbieder 

zijn kabels aan of onder een brug of sluis van de Provincie kan hangen dan zijn zijn 

kosten hiervoor gering. Echter, indien dit niet wordt toegestaan lopen de kosten 

voor alternatieve opties, zoals een gestuurde boring, snel in de tienduizenden eu-

ro‟s. 

 Ten tweede kan de Provincie breedband inbedden in haar beleid. Breedband is 

bijna altijd een middel en nooit een doel. De Provincie kan het middel breedband in 

bijna al haar beleidslijnen inzetten om haar eigen doelen te bereiken. Denk aan 

diensten in het kader van plattelandsontwikkeling, zorg, onderwijs, et cetera.  

Figuur 24 toont of een tactische / operationele invulling relevant is voor een scenario.  
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Samenwerking met partners √ √ √ √ 

Kavelaanpak √ X √ √ 

Indirecte subsidiering X √ √ √ 

Alternatieve aanpak in wit gebied X √ √ √ 

No regret maatregelen √ √ √ √ 

Figuur 24. Toepasbaarheid van tactische en operationele opties binnen de scenario’s 





Dialogic NEXT STEP & Stratix Consulting 59 

5 Vervolgstappen 

Doelstelling van onderliggend rapport was het benoemen van een aantal strategische 

opties waarmee de Provincie haar ambities ten aanzien van breedband kan verwezenlijken. 

Maar met enkel het benoemen van opties zijn die ambities natuurlijk nog niet gerealiseerd; 

de Provincie zal verschillende vervolgstappen moeten zetten. Onderstaand worden die 

vervolgstappen benoemd. Sowieso verdient het aanbeveling om een ondersteunende 

projectorganisatie op poten te zetten die richting kan geven aan de te nemen stappen en 

deze ter uitvoering kan brengen volgens de eerder uitgezette beleidslijnen. Het is daarbij 

van belang dat de samenstelling van het team zodanig is dat technische, economische en 

juridische vraagstukken opgepakt kunnen worden. 

5.1 Stap 1: prioriteren dimensies en benoemen voorkeursscenario 

In hoofdstuk 2 van dit rapport is een aantal dimensies benoemd dat centraal staat in de 

ambitie van de Provincie. De Provincie streeft naar een breedbandnetwerk dat open, 

toekomstvast, provinciedekkend, et cetera is. Paragraaf 4.3 maakte inzichtelijk dat de 

voorgestelde strategische opties zeer verschillend scoren op deze dimensies. Het ene 

scenario is gunstig wat betreft kosten maar minder gunstig wat betreft openheid, het 

andere scenario resulteert in een coherent provinciaal aanbod maar brengt hoge kosten 

met zich mee, et cetera. 

Wil de Provincie haar voorkeur voor een van de scenario‟s kunnen uitspreken dan moet zij 

de dimensies op basis waarvan die voorkeur bepaald wordt eerst prioriteren. Wat is 

belangrijker: kosten, openheid of dekking? Daar hoort ook bij: duidelijk in kaart brengen 

ten aanzien van welke dimensies eventuele beperkingen gelden. Concreet kan het 

betekenen dat bepaalde scenario‟s niet mogelijk zijn omdat de provincie daarvoor 

onvoldoende budget beschikbaar heeft. Daaruit volgt vanzelf welk scenario het beste aan 

de wensen van de Provincie tegemoet komt. Dit voorkeursscenario kan vervolgens tactisch 

en operationeel worden ingevuld, zie hieronder. 

5.2 Stap 2: tactisch uitwerken scenario 

Onderhavig document beschrijft de kaders van de verschillende scenario‟s. Het is echter 

nodig dat de scenario‟s concreet worden ingevuld om ze in een volgende stap ter 

uitvoering te kunnen brengen. Dat betekent dat er keuzes gemaakt worden, er zijn immers 

meerdere manieren om de benoemde activiteiten van het betreffende scenario te 

implementeren. Een belangrijke vraag is hoe groot de rol van de Provincie moet zijn: wil zij 

optreden als facilitator/initiator of deels uitvoerende partij. Bovendien zal de Provincie 

waarschijnlijk samenwerkingspartners zoeken. Partijen die samen met de Provincie het 

proces ingaan en aan de andere kant de marktpartijen die daadwerkelijk infrastructuur 

gaan realiseren. Er moet nagedacht worden over hoe deze partijen bereikt worden en 

welke vormen van samenwerking wenselijk zijn. 

In geval van stimuleren moet nagedacht worden aan de mogelijke middelen die ingezet 

gaan worden en hoe die het beste ingezet kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld 

vraagbundeling één van die middelen is, ligt het daarbij voor de hand samenwerkingspart-

ners zoals gemeenten en woningcorporaties te zoeken. Wanneer subsidiëring onderdeel 

uitmaakt van het scenario, zal dit middels een aanbesteding in de markt gezet moeten 
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worden. De vraag is dan wát het beste aanbesteed kan worden (wel/niet benoemen 

technologie), welke vorm (bijvoorbeeld een kavelaanpak) daarvoor wenselijk is en welke 

eventuele toekomstige eisen gesteld kunnen en moeten worden. Zodra de tactische keuzes 

gemaakt zijn, kan hieraan operationele invulling gegeven worden. Hieronder wordt dat 

verder beschreven. 

5.3 Stap 3: operationele invulling 

Tot slot dienen de genomen tactische keuzes geoperationaliseerd te worden. Dat kan 

inhouden dat een eventuele aanbestedingsprocedure opgetuigd en uitgezet moet worden of 

dat een nieuw uitvoeringsbedrijf opgericht moet worden in samenwerking met een 

marktpartij. Organisatie van de uitvoering vraagt mogelijkerwijs om andere expertise dan 

in de voorgaande stappen. Afhankelijk van het gekozen scenario en de tactische invulling 

ervan neemt de Provincie een rol met een langere tijdshorizon op zich. Indien zij mede-

eigenaar is van het netwerk, dient zij immers over zaken als exploitatie en onderhoud van 

het netwerk na te denken. Eveneens is continue monitoring van de voortgang nodig zodat 

tijdige bijsturing mogelijk is. 

Praktijkvoorbeeld 3. Provincie Limburg 

Het stappenplan dat de provincie Limburg in dit kader wil hanteren is kent een goed 

voorbeeld van de vervolgstappen. Zij onderscheiden de volgende stappen:  

 Ontwerpfase waarin de gekozen business case verder kan worden uitgewerkt en 

besluitvorming kan worden voorbereid en begeleid. In deze fase wordt ook een 

projectorganisatie ingericht, beleidsmatige ambities en proposities worden in meer 

detail uitgewerkt, er is informeel procedureel overleg met toezichthouders en on-

derzoek naar aanvullende financieringsmogelijkheden wordt gedaan. Ook kan de 

voor dit rapport uitgevoerde verkennende marktconsultatie verder worden uitge-

diept en kan de rol van gemeenten en andere (semi-)publieke organisaties verder 

worden ingevuld. Deze fase eindigt met een go/no-go besluit van provincie. 

 Voorbereidingsfase waarin wordt een gedetailleerd plan van aanpak wordt 

gemaakt, inclusief planning, en worden concreet samenwerkingsovereenkomsten 

met gemeenten en/of andere publieke organisaties afgesloten. Ook wordt de aan-

bestedingsprocedure voorbereid en bij de EC aangemeld. De aanbesteding wordt 

uitgevoerd. Deze fase eindigt met een go/nogo van besluit provincie. 

 Realisatie- en Exploitatiefase: Waarin benodigde juridische entiteiten worden 

opgericht, de financiering beschikbaar wordt gesteld, vergunningstrajecten worden 

doorlopen en uiteindelijk het netwerk wordt aangelegd. Daarna start reguliere 

exploitatie. 

5.4 Aandachtspunten 

Tot slot wijzen we de Provincie op de volgende aandachtspunten bij het verwezenlijken van 

de breedbandambities: 

 Neem in een vroeg stadium contact op met de Europese Commissie: Zoals 

duidelijk mag zijn na lezing van voorgaande hoofdstukken: de Europese Commissie 

heeft een centrale rol waar het gaat om de vraag of een bepaalde aanpak al dan 

niet toelaatbaar wordt geacht. In diverse documenten – die met name in hoofdstuk 

2 van dit rapport uitgebreid de revue gepasseerd zijn – worden duidelijke stappen 
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benoemd die gevolgd moeten worden wanneer de Provincie de aanleg van breed-

band zou willen financieren. Ook is er sprake van duidelijke criteria waaraan 

breedbandplannen moeten voldoen. Toch is iedere situatie anders, evenals het 

oordeel van de Commissie. Het loont dus om de richtlijnen nauwgezet te volgen, 

maar daarover ook tussentijds geregeld af te stemmen met de Commissie. 

 Houd contact met de markt: De eventuele ingreep van de Provincie in de 

breedbandmarkt kan significante implicaties hebben voor marktpartijen, maar 

leunt mogelijk ook op medewerking van die marktpartijen. Bij de beschrijving van 

de verschillende strategische opties zijn die mogelijke implicaties en betrokkenheid 

aangegeven. Het is van belang dat de Provincie de marktpartijen gedurende het 

verloop van het project regelmatig informeert en consulteert, om zo een goede 

relatie met de markt te behouden. Het is in het belang van niemand als marktpar-

tijen zich tegen het project keren. 

 Breng mogelijke risico’s van het project in kaart: Naar aanleiding van deze 

rapportage zal de Provincie mogelijk besluiten dat het opportuun is de provinciale 

breedbandmarkt een impuls te geven. Dat kan langdurige betrokkenheid van de 

Provincie bij die markt betekenen. Het is verstandig vooraf na te denken over de 

vraag wat de Provincie doet als haar betrokkenheid bij de breedbandmarkt niet aan 

de verwachtingen voldoet. Bijvoorbeeld: de Provincie investeert in een nieuwe Ft-

tH-aanbieder, maar het aantal consumenten dat overstapt naar die aanbieder is 

veel lager dan verwacht. Of: de Provincie probeert de markt te stimuleren met 

grootschalige vraagbundelingactiviteiten, maar het aantal consumenten dat inte-

resse toont is veel lager dan verwacht. Vooraf zouden acties moeten worden 

gedefinieerd (1) waarmee dergelijke risico‟s kunnen worden geminimaliseerd en 

(2) die de Provincie onderneemt als er toch sprake van is. Ten aanzien van de 

tweede categorie: daar hoort ook een exit strategie bij. 

5.5 Reflectie 

In deze rapportage voor de Provincie Fryslân hebben Dialogic NEXT STEP en Stratix 

Consulting een geheel onafhankelijke, professionele en pragmatische scenarioanalyse 

doorgevoerd. Hierin zijn alle relevante marktpartijen en betrokken instanties aan bod 

gekomen. In dit onderzoek leggen we nadrukkelijk de focus op een open infrastructuur 

welke als een noodzakelijke voorwaarde wordt beschouwd voor de ontwikkeling van 

diensten die dienen te leiden tot maatschappelijk en economisch rendement. Deze 

infrastructuur is nu zeer beperkt aanwezig en daarom is de ontwikkeling van deze diensten 

beperkt. Om deze kip-ei stuatie te doorbreken is expliciet gekozen voor marktgeoriënteer-

de strategische opties voor de realisatie van een hoogwaardige, toekomstvaste en open 

breedbandinfrastructuur voor de bewoners van Fryslân.  

Waar mogelijk in dit stadium is de menukaart van de Taskforce NGN als uitgangspunt 

genomen waarbij de rol van de provincie in de markt, maar ook de rol van de gemeenten 

en woningcorporaties bij de keuze van geschikte financieringsmodellen van groot belang 

wordt geacht. De drie onderscheiden modellen welke de taskforce heeft aangegeven 

vormen onderwerp van verdere studie in de vervolgfasen van de implementatie van een 

hoogwaardige breedbandinfrastructuur in Fryslân.  

De besluitvorming omtrent de strategische opties door de provincie Fryslân zal aldus in de 

komende periode op een afgewogen, genuanceerde en onderbouwde wijze kunnen 

plaatsvinden. 
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Begrippenlijst 

ADSL: (Asymmetric Digital Subscriber Line) Een DSL standaard voor asymmetrische 

vebindingen over een twisted pair-koperdraad. 

ADSL2+: een snellere versie van ADSL met een theoretische download snelheid tot 24 

Mbps en een upload snelheid van 3 Mbps. 

Breedband: er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van breedband. De 

voornaamste kenmerken zijn een hoge snelheid dan wel doorvoercapaciteit en een 

permanent actieve verbinding. Bovendien is de term breedband aan evolutie onderhevig.  

Coax: een kabel voor het geleiden van hoogfrequente signalen, bestaande uit een kern 

(signaal geleider) en een mantel (bescherming tegen electromagnetische verstoringen). 

Aanvankelijk naar huizen uitgerold voor distributie van het TV-signaal, later ook gebruikt 

voor digitale singalen (digitale TV, Internet, digitale telefonie).  

DAEB: (Dienst van Algemeen Economisch Belang). Wordt nader uitgelegd in 2.3.2. 

De-minimis: Vrijstellingsregeling uitgaande van geldelijke grens waarvan wordt 

aangenomen dat bedragen daaronder niet de (markt)verstorende werking genereren 

waarop de betreffende wet gericht is. 

DOCSIS: (Data Over Cable Service Interface Specification). DOCSIS maakt breedbandver-

bindingen over kabelnetwerken mogelijk. De nieuwste versie „3.0‟ maakt hogere 

snelheden mogelijk door gebruik van parallelle downstream en/of upstream kanalen. Deze 

creeërt dermate veel capaciteit dat HFC-netwerken onder de NGA-definitie van de EC 

kunnen vallen. 

DSL: Digital Subscriber Line is een digitale datacommunicatietechniek die een relatief 

hoge datasnelheid mogelijk maakt over een twisted pair-koperdraadverbinding. 

DSLAM: Digital subscriber Line Access Multiplexer. Een DSLAM is een chassis met xDSL-

modems (bijvoorbeeld ADSL-modems ) die alle signalen aggregeert in een ATM-uplink. 

Ethernet: een veelgebruikt protocol waarmee computers in een netwerk met elkaar 

communiceren 

EuroDOCSIS: Zie DOCSIS 

FTTC: (Fiber to the Curb of Fiber to the Cabinet) FttC is de techniek waarbij een 

breedbandverbinding op een glasvezelkabel (fiber) gezet wordt. De glasvezel overbrugt 

voor een groot stuk de lange afstand van de koperdraad (local loop) tussen de 

telefooncentrale en de eindgebruiker. Enkel tussen de eindgebruiker en de kabelverdeler 

wordt nog koperdraad gebruikt. Door het gebruik van deze techniek ontstaat een hybride 

netwerk. 

FttH: (Fiber to the Home) Techniek waarbij een brredbandverbinding op een glasvezelka-

bel (fiber) gezet wordt. De glasvezelverbinding reikt tot in de woning. 

GSL: Gigabit Digital Subscriber Line 

GSM: (Global System for Mobile Communications) Belangrijkste standaard voor mobiele 

telefonie van oorspronkelijk Europese origine. 
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HFC: (Hybrid Fiber-Coaxial) een netwerk waarbij zowel glasvezel als coax gebruikt worden 

om breedbandverbindingen te realiseren. 

IP: (Internet Protocol) Deel van het protocol dat voor Internet wordt gebruikt die onder 

meer zorgt voor de identificatie en routering middels IP-adressen. 

IPTV: TV-kijken over het Internet Protocol. Voor iedere afgestemde TV dient een aparte 

(unicast) datastream te worden opgezet. 

ISP: Internet Service provider. Aanbieder van internet-dienst. 

MEIP: Market Economy Investerors Principle. Zie 2.3.1 voor meer informatie. 

NGA: (Next Generation Access Network). Definitie van EC luidt: “Vaste toegangsnetwer-

ken die volledig of gedeeltelijk uit optische elementen bestaan en die 

breedbandtoegangsdiensten kunnen leveren met betere kenmerken (zoals een hogere 

verwerkingscapaciteit) dan de diensten die via bestaande netwerken met koperen 

telefoonlijnen worden geleverd.” 

OPTA: Onafhankelijke Post- en Telecom Autoriteit.  

Overboeking: Overboeking kan worden uitgedrukt in een overboekingsfactor en is 

gerelateerd aan de hoeveelheid verbindingen van andere woningen waarmee capaciteit 

gedeeld wordt. Capaciteit wordt gedeeld vanuit het oogpunt van efficiëntie. Het zou erg 

kostbaar zijn om alle verbindingen continu de volledige capaciteit ter beschikking te 

stellen. De ervaring leert immers dat verbinding meestal niet continu vol gebruikt worden. 

Vergelijk het met de autosnelweg: er zou veel meer asfalt benodigd zijn om voldoende 

capaciteit te hebben voor wanneer alle auto‟s in het Nederlandse wagenpark er tegelijk 

gebruik van zouden maken. Afnemers van dataverbindingen merken in principe niks van 

de overboeking omdat er niet continu een volledige databehoefte bestaat. Pas wanneer 

alle verbindingen waarmee capaciteit gedeeld wordt dat doen, zal de beschikbare 

capaciteit dalen onder de eigenlijk afgenomen bandbreedte. Wanneer de overboekingsfac-

tor bijvoorbeeld 1:10 is, zal de beschikbare capaciteit in die situatie nog maar 10% zijn 

van de eigenlijk afgenomen bandbreedte. In principe wordt de capaciteit van de 

aansluitingen bij alle aansluitnetwerken ergens gedeeld. Bij HFC zitten meerdere huizen in 

één segment en wordt er dus al capaciteit gedeeld in het aansluitnetwerk. Bij glasvezel 

hebben alle huizen een unieke glasvezelkabel, maar zal vanaf de PoP naar de backbone 

capaciteit gedeeld worden. De aanbieder kan zelf bepalen wat de overboekingsfactor is 

van zijn producten. 

PoP: Point of Presence. Centraal interface punt in netwerk waar gekoppeld kan worden. 

Dat kan een fysieke locatie zijn met apparatuur (zoals servers, routers en switches).  

Symmetrie. Met symmetrie van een verbinding wordt gerefereerd aan de mate waarin de 

capaciteit voor het binnenhalen van data (download) gelijk is aan de capaciteit om te data 

verzenden (upload). Traditioneel hebben aansluitingen vaak een asymetrische verbinding 

waarbij de downloadcapaciteit groter is dan de upload. Van oudsher is internet dan ook 

gebaseerd op een client-server architectuur: clients haalden vooral data binnen vanaf 

servers en verstuurden zelf beperkt data. Deze trend lijkt te veranderen, mede door 

nieuwe diensten zoals bijvoorbeeld videobellen, waardoor de behoefte aan symmetrische 

verbindingen mogelijk steeds groter wordt. 

ULL: (Unbundled Local Loop) ULL is de vertaling van ontbundelde toegang. Hierbij wordt 

op fysieke toegang geleverd tot netwerkinfrastructuur op een vaste locatie. Dit betekent 

dat de onderneming toestemming krijgt voor het gebruik van de aansluitlijn (local loop) 
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van de eindgebruiker. 

UMTS: (Universal Mobile Telecommuncations System) Opvolger van GSM. Standaard voor 

snelle data-overdracht in mobiele netwerken. 

VDSL: VDSL staat voor Very-high-bitrate Digital Subscriber Line. VDSL is een van de 

opvolgers van ADSL, waarbij een veel hogere download- en uploadsnelheid mogelijk zijn.  

VoD: Video on Demand. 

WBA: (Whole Broadband Access) WBA geeft bedrijven de mogelijkheid om elektronische 

communicatiediensten aan hun eindgebruikers te leveren over het netwerk van derden 

zonder dat zij rechtstreekse fysieke toegang hebben tot de aansluitlijn van de 

eindgebruiker. Wholesale-afnemers nemen breedbandige transmissiecapaciteit af. 

xDSL: Manier om de verschillende DSL-varianten aan te duiden. 

xSP: Manier om verschillende type Service Providers (aanbieders van digitale diensten 

over breedband netwerken) aan te duiden. 
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Annex A: Externe omgeving 

A.1  Toekomstig gebruik online diensten; vergelijk 2007 en 2010 

 

Figuur 25. Toekomstig gebruik online diensten; vergelijk 2007 en 201060 

                                                

60 Dialogic, “Breedband en de gebruiker V”, april 2010. Beschikbaar via: 

http://www.breedbandgebruiker.nl/pdf/Dialogic%20(2010)%20-

%20rapportage%20Breedband%20en%20de%20Gebruiker%202010.pdf 

 

http://www.breedbandgebruiker.nl/pdf/Dialogic%20(2010)%20-%20rapportage%20Breedband%20en%20de%20Gebruiker%202010.pdf
http://www.breedbandgebruiker.nl/pdf/Dialogic%20(2010)%20-%20rapportage%20Breedband%20en%20de%20Gebruiker%202010.pdf
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A.2 Typologie breedbandige infrastructuren 

In deze Annex wordt een overzicht gegeven van de technische eigenschappen van de 

diverse breedbandige aansluitnetwerken. Er wordt kort besproken hoe wat de meest 

algemene gebruiksmogelijkheden zijn, en wat (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen zijn 

voor dit type infrastructuur. Hierbij worden de eigenschappen waar mogelijk gespiegeld 

aan de eerdergenoemde randvoorwaarden en doelen en randvoorwaarden. 

Hierna wordt globaal aangegeven wat de huidige situatie in Fryslân is met betrekking tot 

inzet, gebruik en ontwikkeling van deze infrastructuurtypen. 

DSL 

 bandbreedte: De ontwikkeling van datasnelheden over de traditionele telefoonlijn 

lijkt enigszins af te vlakken. Na ADSL en ADSL2(+) zijn de telefonieaanbieders nu 

aan het overgaan naar VDSL, met zo‟n 40 tot 60 Mbps bandbreedte. Theoretisch 

kan dit worden opgerekt tot meer dan 100 Mbps, afhankelijk van onder andere de 

afstand tot de wijkcentrale. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen als GSL (Gigabit 

Subscriber Line) lijken nog in een research stadium. De frequentieruimte die gere-

serveerd is voor de traditionele analoge spraakverbinding is relatief klein, en wordt 

door de opkomst van IPtelefonie steeds minder gebruikt. KPN zal op termijn de 

analoge verbindingen uitfaseren, maar dit zal de beschikbare bandbreedte op ko-

perlijnen niet significant doen toenemen.  

 Symmetrie: De A van ADSL staat voor Asymmetrisch Omdat traditioneel meer 

verkeer in de downstreamrichting (van het netwerk naar de gebruiker, bijvoorbeeld 

websites) gaat dan de andere kant op is er voor gekozen om de capaciteit van de 

koperlijn asymmetrisch te verdelen en dus meer downstreamcapaciteit te verkrij-

gen ten koste van upstreamcapaciteit. Bij VDSL kan bijvoorbeeld (afhankelijk van 

de omstandigheden) meer dan 100Mbps downstream worden geboden als asym-

metrie wordt toegepast. 

 Openheid: Gereguleerd (OPTA). In de praktijk hebben meerdere partijen op 

meerdere lagen toegang. 

 Overboeking: omdat een telefoonlijn uniek is tot de dichtstbijzijnde apparatuur van 

de DSL aanbieder (DSLAM) is dit in theorie onoverboekt te gebruiken. 

 Toekomstvastheid / migratiepad: Uitfaseren van analoge telefonie biedt weinig 

extra bandbreedte maar zal op termijn wel gebeuren. Landelijke upgrade naar 

VDSL2 in wijkcentrales. Steeds verdere verglazing vanuit de telefooncentrale naar 

straatkasten en vandaar VDSL2 naar de woningen. Dit wordt ook wel FttC (Fiber to 

the Curb) genoemd. 

Kabel 

 Bandbreedte: de meest gebruikte technologie voor de dataverbinding over coax is 

EuroDOCSIS 3. Huidig aangeboden bandbreedtes lopen tot rond de 100mbps. Om-

dat de dataverbinding de plaats van één of meer analoge TV kanalen „inneemt‟ kan 

de bandbreedte theoretisch worden verhoogd, echter wel ten koste van de ruimte 

die ingenomen wordt door analoge TV kanalen. Hoeveel digitale kanalen de plaats 

van één analoog kanaal kunnen innemen hangt af van de compressie. Veelal pas-

sen zo‟n 10 SD (Standard Definition) of zo‟n 2 HD TV kanalen in de 

frequentieruimte die anders gebruikt zou worden voor één analoog kanaal. Sommi-

ge kabelbedrijven weten door voor sommige kanalen een lagere videokwaliteit te 
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gebruiken nog meer digitale kanalen in dezelfde ruimte te passen. Toekomstige 

Docsis varianten kunnen nog hogere bandbreedtes per kanaal verwerken.  

 Symmetrie: Ook bij kabel wordt omwille van hogere downstreamsnelheden de 

capaciteit in de upstreamrichting beperkt. Volledige symmetrie zal ook hier ten 

koste gaan van de downstreamcapaciteit. 

 Openheid: De kabelmaatschappijen zijn niet wettelijk verplicht om andere dien-

stenaanbieders toe te laten. Enkele kleine kabelbedrijven experimenten met 

openheid op laag 2 als opstap naar een opener FttH omgeving. Eén van de belang-

rijkste redenen dat het openheidsvraagstuk bij de kabelbedrijven ingewikkeld is ligt 

in het technische vraagstuk hoe om te gaan met de openheid rond het aanbieden 

van analoge en digitale televisiekanalen. Als meerdere, bijna dezelfde, paketten 

moeten worden gebroadcast over het netwerk kost dat relatief veel capaciteit.  

 Overboeking: in access netwerk is theoretisch geen overboeking noodzakelijk als er 

een directe ongedeelde verbinding is met het core netwerk. In sommige oudere 

kabelnetwerken is dit nog niet overal het geval en „delen‟ meerdere huishoudens 

dus de ruimte op één kabelsegment. Ook is het EuroDOCSIS systeem wat stan-

daard gebruikt wordt zodanig ingericht dat vrijwel altijd meerdere kabelmodems 

per kanaal bediend worden met noodzakelijke overboeking tot gevolg. 

 toekomstvastheid / migratiepad: Analoge TV zal worden uitgefaseerd en de ruimte 

zal dus efficiënter kunnen worden gebruikt voor digitale TV en radio en dataver-

keer. Echter steeds TV kanalen worden gebroadcast in HD en dit kan enigszins op 

gespannen voet staan met de ruimte die ter beschikking wordt gesteld aan data-

verkeer. Op langere termijn zal broadcast worden vervangen door unicast (IPTV) 

waarbij alleen de kanalen die tegelijkertijd in een huishouden worden bekeken 

worden verzonden. Steeds verdere verglazing vanuit de headend naar groepsver-

sterkers en vandaar coax naar de woningen waarbij de segmenten steeds kleiner 

kunnen worden gemaakt. Dit wordt ook wel HFC (Hybrid Fiber Coax) genoemd.  

Glasvezel 

 bandbreedte: van alle hier genoemde access technologieën heeft glasvezel de 

hoogste bandbreedte en gaat de ontwikkeling in het optimaal benutten van de ca-

paciteit nog steeds door. De huidige FttH netwerken kunnen in principe 

downstream capaciteiten leveren varierend van 600 Mbps tot 2.5 Gbps. Nieuwere 

technieken en standaarden laten op termijn mogelijkheden voor snelheden tussen 

de 10Gbps en 1000Gbps zien. 

 symmetrie: De capaciteit van glasvezelverbindingen zijn zodanig hoog dat zeker bij 

last mile FttH verbindingen nog helemaal niet hoeft worden nagedacht over de 

verhoudingen up- en downstream.  

 Openheid: Op laag 1 of laag 2 is het relatief gemakkelijk om openheid te realise-

ren. De capaciteit van één glasvezelpaar en de mogelijkheden om bijv. met 

verschillende „kleuren‟ of VPNs dienstenaanbieders van elkaar te scheiden zijn.  

 Overboeking: In theorie in het accesnetwerk niet nodig. 

 toekomstvastheid / migratiepad: Voor de komende jaren lijkt de maximum 

capaciteit van de huidige apparatuur de vraag te overtreffen. Met het bestaande 

glasvezels kan door nieuwe actieve apparatuur (lasers, modulatietechnieken etc.) 

in de toekomst zelfs nog hogere bandbreedtes worden aangeboden en indien nodig 

meer parallele diensten worden uitgerold. 
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Alternatieven: Straalverbindingen, mobiele netwerken, satelliet 

 Mobiele netwerken: Snelheden tot 10 Mbps mogelijk, maar sterk afhankelijk van 

celgrootte (hoe ver staan de masten van elkaar) en aantal actieve gebruikers in 

een cel. Dit is tevens het voordeel met betrekking tot evolutie: doordat er geen 

fysieke verbinding hoeft te worden vervangen naar de eindgebruiker kan er mee-

gegroeid worden met de behoefte. Zal echter qua capaciteit vrijwel altijd 

achterlopen bij gerichte punt-punt verbindingen als vaste of straalverbindingen. 

 

 Straalverbindingen: Door middel van Microwave bundels kunnen datasnelheden 

van zo‟n 200 Mbps bereikt worden. Nadelen zijn weersinvloeden. Deze techniek 

wordt al op grote schaal onder andere gebruikt voor het verbinden van GSM/UMTS 

masten met elkaar en de backbone netwerken van de mobiele providers. 

 

 Satelliet: Two way One way met fixed uplink of met zeer kleine wireless uplink. 

Nadelen: delay, weersinvloeden, mobiel/niet mobiel, kosten, bandbreedte, securi-

ty/sharing 

 

A.3 Verzorgingsgebieden kabelaars in Fryslân 

Onderstaand kaartje geeft een overzicht van de verzorgingsgebieden van de kabelbedrij-

ven in Fryslân.  

Legenda kaart: 

Groen gebied: Ziggo 

Blauw gebied: UPC Nederland 

Bruin gebied: Kabelnoord 
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Ziggo UPC Kabel Noord Totaal Fryslân
Verzorgingsgebied

Bolsward, Franekeradeel, 

GaasterlÔn-Sleat, Harlingen, 

het Bildt, Lemsterland, 

Littenseradiel, Nijefurd, 

Ooststellingwerf, Opsterland, 

SkarsterlÔn, Sneek, 

Terschelling, Vlieland, 

Weststellingwerf, 

Wymbritseradiel, W¹nseradiel

Ferwerderadiel, 

Leeuwarderadeel, 

Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, 

Menaldumadeel,Achtkarspelen

, Smallingerland, Boarnsterhim, 

Heerenveen 

Dongeradeel, 

Schiermonnikoog, Ameland, 

Dantumadiel, Kollumerland

Fryslân

Aantal huishoudens in 

verzorgingsgebied
117.100* 137.180* 25.000* 279,280

Dekkingsprecentage 

verzorgingsgebied
84%** 99% 98%**** n.v.t.

Aantal huishoudens 

aangesloten
98,364 136.000*** 24,500 258,864

Dekkingsprecentage 

Fryslân
35% 49% 9% 93%

* Aantal huishoudens in verzorgingsgebied is de som van alle huishoudens in de aangemerkte gemeenten waar de betreffende kabelaar actief is. 

In de praktijk is er een bepaalde mate van overlap tussen de verzorgingsgebieden van de kabelaars, welke niet zijn meegenomen in de aantallen.

** Op basis van interview met Ziggo

*** Uit persbericht UPC: http://www.upc.nl/over-upc/nieuws/persberichten/2009/snelste-internet-van-nederland-nu-ook-beschikbaar-in-friesland/

**** Op basis van interview met Kabelnoord
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A.4 Glasvezeldekking in Fryslân per 3Q-2010 
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A.5 Vergelijking breedbandige aansluitnetwerken Nederland en Fryslân 

DSL Kabel Glasvezel
Technologie
Nederland ADSL(2+), VDSL, FTTC DOCSIS 3.0 Optical Active Ethernet
Friesland ADSL(2+), VDSL DOCSIS 3.0 Optical Active Ethernet
Bandbreedte (hoogste aangeboden)
Nederland 50/5 Mbps (VDSL Tele2) 120/10 Mbps 200/200 Mbps
Friesland 50/5 Mbps (VDSL Tele2) 120/10 Mbps 100/100 Mbps
Dekkingspercentage

Nederland
± 99% dekking ADSL ± 97% dekking kabel

± 94% dekking DOCSIS 3.0

± 8% dekking FTTH

Friesland ± 97% dekking ADSL ± 90% dekking DOCSIS 3.0 ± 17% (Leeuwarden)

Openheid aansluitnetwerk

Nederland

Friesland

Grootste aanbieders

Nederland KPN, BBned, Tele2, Online Ziggo, UPC Reggefiber, CIF

Friesland KPN, BBned, Tele2, Online Ziggo, UPC, Kabelnoord Reggefiber 

Toegang tot koperen telefonie-

aansluitnetwerk is gereguleerd 

door OPTA

Toegang tot coaxiale 

kabelaansluitnetwerk is niet 

gereguleerd door OPTA

Toegang tot glasvezel 

aansluitnetwerk is gereguleerd 

door OPTA

 

 

A.6 Overzicht grootste breedbandaanbieders in Nederland 

DSL Kabel Glasvezel

Technologie

KPN ADSL(2+), VDSL, FTTC  -  -

Online ADSL(2+), (VDSL planned)  -  -

Tele2 ADSL(2+), VDSL  -  -

Ziggo  - DOCSIS 3.0  -

UPC  - DOCSIS 3.0  -

Kabelnoord  - DOCSIS 3.0  -

Reggefiber  -  - Optical Active Ethernet

Bandbreedte (hoogste aangeboden)

KPN 40/3 Mbps (VDSL, FTTC)  -  -

Online 20/1 Mbps (ADSL2+)  -  -

Tele2 50/5 Mbps (VDSL)  -  -

Ziggo 120/10 Mbps  -  -

UPC 120/10 Mbps  -  -

Kabelnoord  - 60/6 Mbps  -

Reggefiber  -  - 200/200 Mbps

Aansluitingen

KPN Situatie per 3Q-2010 :

7.000.000 homes passed

3.250.000 VDSL passed 

1.144.000 TV abonnees

2.536.000 internet abonnees  -  -

Online Situatie per 3Q-2010 :

300.000 internet abonnees  -  -

Tele2 Situatie per 3Q-2010 :

1.500.000 homes VDSL passed

438.000 internet abonnees 
 -  -  
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Ziggo

 -

Situatie per 3Q-2010 :

4.123.000 homes passed

3.100.000 TV abonnees

1.518.000 internet abonnees  -

UPC

 -

Situatie per 3Q-2010 :

2.782.500 homes passed

2.663.200 homes passed (2-way)

1.906.800 TV abonnees

815.600 internet abonnees  -

Kabelnoord

 -

Situatie 4Q-2008:

29.000 homes passed

23.417 TV abonnees

11.349 internet abonnees (incl. UPC en 

Ziggo)

150 homes voorbereid

Reggefiber

 -  -

Situatie per 3Q-2010:

611.800 homes passed

475.000 homes connected

Dekkingspercentage

KPN  -  -

Online  -  -

Tele2
 -  -

Ziggo

 -

Dekking Nederland:

± 93% dekking eigen footprint 

Dekking Fryslân:

± 84% eigen footprint

± 35% heel Fryslân  -

UPC

 -

Dekking Nederland:

± 98% eigen footprint

Dekking Fryslân:

± 97% eigen footprint

± 48% heel Fryslân  -

Kabelnoord

 -

Dekking Fryslân:

± 98% dekking eigen footprint

± 10% dekking Fryslân  -

Reggefiber

 -  -

Dekking Nederland:

± 8%

Dekking Fryslân:

± 17% (Leeuwarden)

Dekking Nederland:

± 99% dekking DSL

Dekking Fryslân:

± 97% dekking DSL
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Annex B. Juridische bijlage 

B.1  Rol provincie 

In welke situaties wordt staatssteun verenigbaar worden geacht? Om tot een oordeel te 

komen zal de Commissie nagaan of:  

 de algemene marktvoorwaarden niet doeltreffend zijn, waarbij zij onder meer zal 

kijken naar het niveau van de huidige prijzen voor NGA-breedband, het soort dien-

sten dat aan particulieren en ondernemingen wordt aangeboden en de 

voorwaarden waaronder. Voorts zal de Commissie nagaan of er vraag bestaat of 

waarschijnlijk zal komen naar nieuwe diensten die het bestaande NGA-netwerk niet 

zal kunnen leveren; 

 bij gebrek van een regelgeving ex ante die door een nationale regelgevende 

instantie is opgelegd, er niet aan derden werkelijke netwerktoegang wordt aange-

boden, en of de toegangsvoorwaarden niet tot doeltreffende mededinging leidenl; 

 algemene toegangsdrempels de mogelijke intrede van andere investeerders in 

NGA-netwerken belemmeren; 

 het reeds bestaande NGA-netwerk aangelegd is op basis van een bevoorrecht 

gebruik of een bevoorrechte toegang tot buizen die niet toegankelijk zijn voor of 

niet gedeeld worden met andere netwerkexploitanten; 

 de maatregelen of oplossingen die door de bevoegde nationale regelgevende 

instantie of mededingingsautoriteit in verband met de bestaande netwerkexploitant 

worden opgelegd, de problemen niet hebben kunnen oplossen. 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij de beoordeling van de vraag of 

aangemelde maatregelen in wit of grijs NGA-gebied evenredig zijn? Het gaat om: 

 Het gedetailleerd in kaart brengen van de dekking. Dat betekent o.m. dat duidelijk 

wordt aangeven welke geografische gebieden door de betrokken steunmaatregel 

zullen worden bestreken, wat de mededingingsvoorwaarden en structuur in die 

gebieden zijn en dat er overleg gepleegd wordt met alle belanghebbenden die door 

de betrokken maatregel worden getroffen. Doelstelling is een hoge mate van 

transparantie maar vooral ook om vooraf te kunnen bepalen of een zone „wit”, 

„grijs” of „zwart” is. 

 Het volgen van een openbare aanbesteding om te bepalen wie de steun zal 

ontvangen. 

 Toekenning van steun aan de economisch meest voordelige offerte. 

 Technologische neutraliteit. Lidstaten mogen geen specifieke technologie of 

specifiek netwerkplatform bevoordelen, tenzij zij daarvoor een objectieve recht-

vaardigingsgrond kunnen aantonen. 

 Gebruik van bestaande infrastructuur. Indien mogelijk moeten de lidstaten de 

inschrijvers aanmoedigen om gebruik te maken van de eventueel beschikbare be-

staande infrastructuur, teneinde onnodige verspilling van middelen te voorkomen. 
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 Wholesaletoegang. In ruil voor het ontvangen van staatssteun moet de begunstig-

de ten minste zeven jaar werkelijke wholesaletoegang verlenen. Dat betekent ook 

het recht buizen of straatkasten te gebruiken, zodat derden niet alleen tot de ac-

tieve maar ook tot de passieve infrastructuur toegang hebben. 

 Benchmark-prijsstelling. Om voornoemde werkelijke wholesaletoegang te garande-

ren en de mogelijke vervalsing van de mededinging tot een minimum te beperken, 

is het van cruciaal belang te voorkomen dat de winnaar van de aanbesteding bui-

tensporige wholesaleprijzen toepast. Wholesaletoegangsprijzen moeten gebaseerd 

worden op de gemiddelde gepubliceerde (gereguleerde) wholesaleprijzen die van 

toepassing zijn in andere vergelijkbare, meer concurrerende gebieden van het 

land. 

 Terugbetalingsmechanisme om overcompensatie te voorkomen. Om ervoor te 

zorgen dat de winnaar van de aanbesteding niet overgecompenseerd wordt wan-

neer de vraag naar breedband in het steungebied boven het verwachte niveau 

uitstijgt, moeten de lidstaten in de overeenkomst met de winnende onderneming 

een terugbetalingsmechanisme opnemen. 

Een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) moet aan de volgende, in de 

rechtspraak ontwikkelde criteria voldoen: 

 De begunstigde van een mechanisme voor overheidsfinanciering voor een dienst 

van algemeen economisch belang moet formeel met de desbetreffende taak van 

algemeen economisch belang belast zijn en zijn verplichtingen moeten duidelijk 

omschreven zijn; 

 De parameters op basis waarvan de compensatie zal worden berekend, moeten 

vooraf op objectieve en doorzichtige wijze worden vastgesteld, om te vermijden 

dat de compensatie een economisch voordeel bevat waardoor de begunstigde on-

derneming ten opzichte van concurrerende ondernemingen kan worden 

bevoordeeld; 

 De compensatie mag niet hoger zijn dan nodig is om de kosten van de uitvoering 

van de dienst van algemeen economisch belang geheel of gedeeltelijk te dekken, 

waarbij rekening wordt gehouden met de opbrengsten alsmede met een redelijke 

winst uit de uitvoering van die verplichtingen; en 

 Wanneer de begunstigde niet gekozen is in het kader van een openbare aanbeste-

ding, moet de compensatie worden vastgesteld op basis van de kosten die een 

gemiddelde, goed beheerde onderneming zou hebben moeten maken om deze 

verplichtingen na te komen, waarbij rekening wordt gehouden met de opbrengsten 

en een redelijke winst. 
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B.2  Rol gemeenten 

De mogelijkheden die gemeenten hebben om breedband te stimuleren zijn in lijn met de 

mogelijkheden voor provincies. Tot voor kort was dat niet zo. Door een amendement op 

artikel 5.14 van de Telecommunicatiewet hadden gemeenten vanaf 2007 veel minder 

mogelijkheden om de aanleg van breedbandnetwerken financieel te ondersteunen. Een 

gemeente mocht niet langer zelf openbare elektronische communicatiediensten of -

netwerken aanleggen of aanbieden. Ook mocht een gemeente geen (financieel) belang of 

zeggenschap hebben in een onderneming die een openbare elektronische communicatie-

dienst of bijbehorend netwerk aanlegt of aanbiedt. Er was sprake van een uitzondering: 

het was gemeenten toegestaan een (minderheids-)belang te nemen in een onderneming 

die tot doel heeft een netwerk voor elektronische communicatie aan te leggen, als 

aannemelijk was dat dat netwerk zonder die deelname niet tot stand zou komen. 

In het kader van de crisis- en herstelwet is artikel 5.14 zo aangepast dat gemeenten wél 

weer financieel kunnen deelnemen in de totstandkoming van breedbandnetwerken. Het 

amendement is echter niet geheel teniet gedaan, wat intact blijft zijn een aantal 

waarborgen ten aanzien van organisatorische scheiding van taken en rollen. Ook is 

expliciet bepaald dat bevoordeling van ondernemingen waarin een gemeente een financieel 

belang heeft, is verboden. Tot slot is als extra beginsel voor het gemeentelijk handelen een 

bepaling opgenomen die de gemeente opdraagt de open en non-discriminatoire toegang 

tot een netwerk te bevorderen, indien zij (direct of indirect) een belang of zeggenschap 

heeft in een onderneming die het desbetreffende netwerk aanbiedt. 
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B.3  Rol woningcorporaties 

Ook de woningcorporaties hebben, als zij breedbandactiviteiten willen ontplooien, te maken 

met Europese wet- en regelgeving. Die wet- en regelgeving is de laatste jaren aan veel 

verandering onderhevig, zie ook hieronder. Mocht de Provincie besluiten tot een 

samenwerking met woningcorporaties, verdient het dus de voorkeur in een vroeg stadium 

contact op te nemen met de verantwoordelijke ministeries (BZK: woningcorporaties, EL&I: 

breedband). 

Relevant in dit kader is dat woningcorporaties voor een deel van hun activiteiten (hun 

publieke taak) op verschillende manieren met overheidsmiddelen worden ondersteund. Het 

andere deel van de activiteiten van woningcorporaties (het commerciële deel) verrichten zij 

zonder deze steun. De vraag is nu: mogen woningcorporaties, als zij breedbandactiviteiten 

willen bekostigen, gebruik maken van overheidsmiddelen? Dat mag alleen als die 

breedbandactiviteiten beschouwd kunnen worden als een onderdeel van de publieke taak 

van de woningcorporaties. De handreiking breedband61 (2009) noemt in dat kader: 

 het stimuleren van breedband bij huurders 

 via breedband eigen diensten leveren 

 het stimuleren van zorg en welzijn door derden en 

 het investeren in breedband in de eigen woningen.62 

Hier doorheen loopt een verzoek van de Europese Commissie aan Nederland ervoor te 

zorgen dat de activiteiten van woningcorporaties, die van staatssteun profiteren, een 

rechtstreekse relatie met sociaal achtergestelde huishoudens hebben. Ook moet Nederland 

ervoor zorgen dat de sociale (publieke) en commerciële activiteiten van corporaties 

gescheiden worden uitgeoefend. Kruissubsidiëring van met de markt concurrerende 

activiteiten van corporaties moet worden voorkomen. 63 

Zeer recent heeft de Europese Commissie, in dat kader, de bouw en het verhuur van (1) 

sociale woningbouw en (2) maatschappelijk vastgoed, goedgekeurd als zijnde Diensten van 

Algemeen Economisch Belang. Dat wil zeggen: woningcorporaties handelen in het publiek 

belang, wanneer zij voorzien in sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed. In de 

betreffende beschikking64 heeft de Europese Commissie een bijlage opgenomen waarin een 

limitatieve lijst wordt weergeven van elementen die als maatschappelijk vastgoed 

bestempeld kunnen worden. Breedbandinfrastructuur staat daar niet bij. 

                                                

61 Idem 19, specifiek over woningcoroporaties. Beschikbaar via: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/breedband/handreiking-breedband/staatssteun-en-

breedband/stap-1-beoordelen#anker-wanneer-hebben-woningcorporaties-te-maken-met-de-

europese-staatssteunregels- 

62 Wat dit betreft, kunnen volgens het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), aansluitingen in en 

aan de woning worden bekostigd tot aan het dichtstbijzijnde aansluitpunt in de wijk. Bovendien mag 

er geen sprake zijn van gedwongen winkelnering voor de consument. Dat houdt in dat het 

aangelegde netwerk open toegang moet bieden voor alle geïnteresseerde dienstaanbieders. 

63 Kenniscentrum Europa decentraal, “Woningcorporaties”, 19 oktober 2010. Beschikbaar via: 

http://www.europadecentraal.nl/menu/282/Woningcorporaties.html 

64Europese Commissie, “State aid No E2/2005 and N 642/2009 – The Netherlands Existing and special 

project aid to housing corporations”. Beschikbaar via: 

http://www.europadecentraal.nl/documents/beschikking%20steunmaatregel%20E-2-

2005%20en%20N642-2009.pdf 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/breedband/handreiking-breedband/staatssteun-en-breedband/stap-1-beoordelen#anker-wanneer-hebben-woningcorporaties-te-maken-met-de-europese-staatssteunregels-
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/breedband/handreiking-breedband/staatssteun-en-breedband/stap-1-beoordelen#anker-wanneer-hebben-woningcorporaties-te-maken-met-de-europese-staatssteunregels-
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/breedband/handreiking-breedband/staatssteun-en-breedband/stap-1-beoordelen#anker-wanneer-hebben-woningcorporaties-te-maken-met-de-europese-staatssteunregels-
http://www.europadecentraal.nl/menu/282/Woningcorporaties.html
http://www.europadecentraal.nl/documents/beschikking%20steunmaatregel%20E-2-2005%20en%20N642-2009.pdf
http://www.europadecentraal.nl/documents/beschikking%20steunmaatregel%20E-2-2005%20en%20N642-2009.pdf
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Annex C. Relatie met menukaart 

Inhoud Menukaart Behandeld in dit rapport Aandachtspunten en vervolgstappen 

Eigenschappen van supersnel 

breedband 

De karakteristieken van hoogbreedbandige 

infrastructuren zijn in kaart gebracht, alsmede hun 

inzet in de praktijk binnen de Provincie Fryslân (H3). 

Als vervolgstap zal nauwkeurig in kaart moeten worden 

gebracht wat de exacte dekking is van de verschillende 

breedbandige infrastructuren binnen de Provincie en zal 

een keuze moeten worden gemaakt ten aanzien van de 

meest geschikte infrastructuur bij het verwezenlijken 

van de ambitie. 

Rol Provincie:   Provincie Fryslân heeft zijn ambitie beschreven ten 

aanzien van het tot stand brengen van 

hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfra-

structuur. Daarnaast zijn marktpartijen gehoord over 

hun visie en toekomstige plannen ten aanzien van 

het uitrollen supersnel breedband (H2).   

Vervolgstappen voor de Provincie omvatten onder 

meer: 

- het in kaart brengen van de ambities van gemeenten 

- het bundelen van marktvragen van gemeenten 

- het inventariseren van de vraag naar innovatieve 

diensten op sociaal en economisch gebied en het 

najagen ervan 

Rol Gemeenten: De Provincie heeft reeds met enkele gemeenten 

gesprekken gevoerd. Hieruit kwam naar voren dat er 

enthousiasme is om breedband te stimuleren en 

bereidheid is om samen te werken met de Provincie 

(H4). 

Vervolgstappen voor gemeenten omvatten onder meer: 

- helder krijgen van de ambitie van de gemeente ten 

aanzien van supersnel breedband 

- het analyseren van vraag en aanbod binnen de 

gemeente 

- het inventariseren van de vraag naar innovatieve 

diensten op sociaal en economisch gebied en het 

najagen ervan 

Rol woningcorporaties: In dit stadium zijn de ambities van woningcorpora-

ties binnen de provincie Fryslân nog niet in kaart 

gebracht (H4). 

Vervolgstappen voor woningcorporaties omvatten onder 

meer: 

- helder krijgen van de ambitie van de woningcorpora-

tie ten aanzien van supersnel breedband 

- informeren naar de behoefte onder bewoners ten 

aanzien van supersnel breedband 

- overwegen van financiële participatie 

- het inventariseren van de vraag naar innovatieve 

diensten op sociaal en economisch gebied en het 

najagen ervan 

Financieringsmodellen  In dit stadium heeft de Provincie de diverse 

mogelijkheden voor (financiële) participatie in kaart 

gebracht. (H2 en H4) 

In een vervolgstadium moet afgewogen worden welke 

vorm van (financiële) participatie de meest geschikte is, 

of welke combinaties de meest geschikte zijn. 

Innovatieve diensten In dit stadium heeft de Provincie nog slechts in 

beperkte mate een inventarisatie gedaan ten 

aanzien van de vraag naar innovatieve diensten die 

een bijdrage kunnen leveren aan het sociaal 

economische klimaat binnen bepaalde regio's (H3). 

Het aanjagen van innovatieve diensten kan onder meer 

door: 

- stimuleren en helpen van dienstenontwikkelaars 

- experimenteren op gebied van digitale dienstverlening 

naar burgers 

- het vervullen van een regierol voor ontplooiing en 

ondersteunen van initiatieven 

- verspreiden van best practices en opstellen technische 

standaarden voor infrastructuur 

- optreden als launching customer 

Complementaire mobiele 

netwerken 

In dit stadium heeft de Provincie in kaart gebracht 

wat de karakteristieken van complementaire mobiele 

infrastructuren zijn en is globaal in kaart gebracht 

welk percentage van Fryslân momenteel verstoken 

blijft van breedband (H3). 

Nauwkeurig in kaart brengen van de gebieden in 

Fryslân waar momenteel geen breedband aanwezig is 

of waar de uitrol van supersnel breedband niet rendabel 

is, en waar nieuwe mobiele technologieën mogelijk een 

uitkomst kunnen bieden..  
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