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Notitie ten behoeve van: Commissie voor Economische Zaken en Bestuur 

 

Inleiding 

 

In de Agenda van Brabant en in het bestuursakkoord Tien voor Brabant formuleert de Provincie 
haar ambitie om Brabant te laten uitgroeien tot een internationale top kennis- en 
innovatieregio. In de ogen van Gedeputeerde Staten is een goede hoogwaardige 
breedband infrastructuur een basisvoorziening om de kansen die ICT biedt - voor 
economische groei en werkgelegenheid en het bieden van oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen in Brabant - ook daadwerkelijk te benutten. De ‘digitale 
ontsluiting’ van Brabant is voor zijn toekomstige ontwikkeling mogelijk van even groot 
belang als ooit de aanleg van wegen, het gasnet, het riool en het elektriciteitsnet zijn 
geweest. Voor deze infrastructuur heeft de provincie als economische gebiedsautoriteit een 
verantwoordelijkheid om de kansen en mogelijkheden van de digitale wereld voor alle 
Brabantse huishoudens, ondernemingen en instellingen toegankelijk te laten zijn.  
 
In deze Digitale Agenda van Brabant wordt de rol en betekenis van een exellente digitale 
infrastructuur in Brabant inzichtelijk gemaakt, en wordt deze vertaald in een drietal 
beleidsopties. 

 

De rol van ICT voor economische groei  

De afgelopen decennia heeft informatie- en communicatietechnologie (ICT) onze 

samenleving aanzienlijk veranderd. Met de opkomst van internet is informatie in overmaat 

beschikbaar en zijn de manieren waarop we communiceren en relaties aangaan ingrijpend 

gewijzigd. ICT zorgde voor het ontstaan van nieuwe vormen van bedrijvigheid, en zorgde 

ervoor dat hele bedrijfstakken overbodig werden. Volgens een studie van de OECD kan 

60% van de economische groei uit de periode 1985 – 2000 terug gevoerd worden op 

nieuwe ICT toepassingen. Een recente analyse van de plannen van de Nederlandse 

Topsectoren laat zien dat 10 tot 50% van de beschreven activiteiten -en 30% van de 

genoemde innovatieprocessen - in de Nederlandse topsectoren ICT gedreven is. ICT zorgt 

voor innovatie, verandert markten en verhoogt de productiviteit van bedrijven, 

instellingen en overheden.  
 

Hoogwaardig breedband als noodzakelijke voorwaarde voor economische 

groei 

Dit wordt voor een groot deel mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van breedband. 

Breedband is het telecommunicatie netwerk dat ons in staat stelt een veelheid aan diensten 

te betrekken van aanbieders, uiteenlopend van bankieren, allerhande producten en 

diensten, entertainment, gaming, telewerken, afstandsleren, communicatie met overheden 

en instellingen, en zorgdiensten. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

basisbreedband (oa. koper/ADSL) en hoogwaardige breedband infrastructuren – in het 

Engels ‘Next Generation Access Networks’ of NGA netwerken. Deze netwerken bestaan geheel 

of gedeeltelijk (in het geval van kabel) uit glasvezel, waardoor er veel meer bandbreedte 

wordt geboden. Hierdoor wordt de snelheid van de toegang tot het internet verhoogd en 

wordt het gebruik van specifieke applicaties en toepassingen mogelijk. Brussel rekent onder 

meer kabel (DOCSIS 3.0), VDSL en glasvezel tot NGA netwerken.  

 
De digitalisering van de samenleving is terug te zien in de gestaag stijgende vraag naar 
bandbreedte. Een recente studie schat in dat de vraag naar data tot 2020 maar liefst 50 
keer (!) zo veel zal zijn geworden dan in 2012, dankzij onze steeds stijgende computer- 
telefoon en mobiele apparatuurgebruik. De aanwezigheid en kwaliteit van NGA 
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netwerken in Brabant zal in toenemende zin een concurrentiefactor van betekenis gaan 
worden voor de Brabantse economie. 

 

De Digitale Agenda van Europa streeft ernaar dat basisbreedband tegen 2013 voor alle 

Europeanen ter beschikking is gesteld. Hieraan wordt in Brabant ruimschoots voldaan. 

Ook is het streven dat alle Europeanen tegen 2020 toegang hebben tot hoogwaardig 

breedband met verbindingssnelheden van meer dan 30 Mbps en dat ten minste 50 % van 

de gezinnen zich abonneert op internetaansluitingen van meer dan 100 Mbps. Of deze 

ambitie door de markt gerealiseerd wordt in Brabant zonder provinciale bemoeienis, valt 

te betwijfelen. 

 

Digitalisering draagt bij aan de ambities van de Agenda van Brabant  

Digitalisering speelt niet alleen een sleutelrol in ons economisch herstel en het behoud van 

onze welvaart, maar is ook cruciaal voor het realiseren van onze maatschappelijke 

opgaven. In deze Digitale Agenda van Brabant presenteren wij u een analyse van de 

manieren waarop een hoogwaardige breedband infrastructuur kan bijdragen aan vier van 

Brabants’ maatschappelijk-economische beoogde transitieopgaven, zoals ook beschreven 

in de Agenda van Brabant.  

Deze transities zijn: de transitie naar een gezonde zorgeconomie die ertoe bijdraagt dat 

Brabanders langer en gezonder oud kunnen worden (‘gezond oud worden’); de transitie 
naar een vitaal platteland waarin een duurzame en innovatieve agro-food sector, een 

modern MKB en een levendige vrijetijdseconomie gepaard gaat met het repareren van de 

ongewenste gevolgen van bevolkingskrimp (‘vitaal platteland’); de transitie naar een 
groene, CO2 arme economie door decentrale energieopwekking, het sluiten van 

kringlopen en het beter inzetten van onze natuurlijke energiebronnen (‘energietransitie’); 
en de transitie naar optimale, innovatieve, en groene vormen van mobiliteit en 

mobiliteitsmanagement in Brabant (‘slimme mobiliteit’). In al deze sectoren speelt ICT, en 
daarvan afgeleid de benodigde hoogwaardige breedband infrastructuur, een belangrijke 

rol.  

 

Naast deze maatschappelijke opgaven wordt ook het belang van de economische 

basisstructuurversterking onderkend. De aanwezigheid en de toegankelijkheid van 

supersnel breedband voor bedrijven – al dan niet op bedrijventerreinen - en het aantal 

huishoudens dat daadwerkelijk aangesloten is op supersnel breedband is voor diverse 

typen bedrijven een belangrijke factor in de vestigingskeuze, draagt bij aan de 

modernisering van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld via cloud computing of ketenintegratie) en 

is een noodzakelijke voorwaarde voor ICT gedreven innovatieve bedrijfsmodellen.  

 

Marktfalen en provinciale rol 

Ondanks de economische en maatschappelijke zegeningen die via digitalisering te behalen 

zijn, heeft de provincie in het meeste van deze ontwikkelingen geen directe rol te spelen. 

Dat ligt anders voor de breedbandinfrastructuur in Brabant, waar de provincie als 

economische gebiedsautoriteit een verantwoordelijkheid heeft om de kansen en 

mogelijkheden van de digitale wereld voor alle Brabantse huishoudens, ondernemingen en 

instellingen toegankelijk te laten zijn.  

 

De markt van telecominfrastructuren (waartoe zowel vaste infrastructuren via koper, kabel 

(HFC) en glasvezel (fiber to the home/business of FttH/FttB) als mobiele infrastructuren van 

2e, 3e of 4e generatie worden gerekend) is momenteel een geprivatiseerde markt. 

Investeringsbeslissingen van marktpartijen worden genomen op basis van economische 

afwegingen (met in acht neming van overwegingen op het gebied van concurrentie, de 
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vraag naar diensten en de vigerende provinciale of gemeentelijke beleidskaders en 

voorwaarden) en leiden niet vanzelf, zonder overheidsingrijpen, tot de maatschappelijk 

gewenste uitkomst van een open en hoogwaardige breedband infrastructuur voor alle 

Brabanders. Betoogd wordt, dat er sprake is van dynamisch marktfalen: de markt 

investeert te weinig, te langzaam en te selectief, waardoor een hoogwaardige 

breedbandinfrastructuur in Brabant onvoldoende snel en op de verkeerde manier 

(bijvoorbeeld tekort schietend in mate van openheid) tot stand komt. Met name het 

buitengebied van Brabant zal door de ongunstige economische kosten/batenanalyse de 

markt niet ‘vanzelf’ van een hoogwaardige breedband-infrastructuur worden voorzien, 

terwijl juist hier de maatschappelijke urgentie van het in stand houden van 

maatschappelijke diensten en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, het hoogste 

zijn.  

 

Ook rondom de ontsluiting van bedrijventerreinen en instellingen functioneert de markt 

dysfunctioneel. Onderzoek van Heliview (2012) laat zien dat ongeveer een kwart van de 

bedrijven (27%) op bedrijventerreinen momenteel op glasvezel is aangesloten, maar dat 

dit zou toenemen tot meer dan 60% als glasvezel op bedrijventerreinen (beter) aanwezig 

zou zijn. Momenteel is de aanleg van glasvezel is duur, en alleen voor grotere bedrijven 

betaalbaar. Wanneer er door individuele bedrijven met een van de commerciële 

aanbieders in zee wordt gegaan ontstaat er een korte termijn vendor lock-in doordat er geen 

– of tegen zeer hoge kosten - diensten van derden (bv. voor camerabewaking) kunnen 

worden ingekocht, en een lange termijn vendor lock-in (en voor de netwerkaanbieder een 

lokale monopolie-positie) omdat het voor concurrerende aanbieders minder interessant 

wordt te investeren op hetzelfde bedrijventerrein, met alle prijsopdrijvende gevolgen van 

dien. Glasvezel blijft zo een luxeproduct, in plaats van een basisvoorziening, voor 

Brabantse bedrijven.  

 

De provincie heeft de juiste schaalgrootte om in dit speelveld een bijsturende rol te spelen. 

 

Drie interventiescenario’s 

Bij de ontwikkeling van beleidsopties voor provinciaal handelen, is het uitgangspunt dat de 

economische of maatschappelijke benutting van nieuwe of bestaande breedbandinfrastructuren de 

belangrijkste focus is. In deze notitie wordt een tweesporenbeleid voorgesteld, waarbij het initiëren 

en stimuleren van ICT gedreven innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen (nut) gepaard gaat met 

projecten gericht op verdere uitrol en verbetering van NGA netwerken in Brabant (net). De inzet is 

net én nut.  

 

Om deze visie te realiseren, onderkennen we in deze notitie een drietal scenario’s voor provinciaal 

ingrijpen, met uiteenlopend ambitieniveau en omvang van provinciale inzet.  

 

Nulscenario: Markt en Gemeenten aan zet  

Provinciale inzet: In dit scenario onderkent de provincie het belang van breedband voor regionaal-

economische ontwikkeling, maar laat zij het primaat voor actief handelen over aan de markt, aan 

gemeenten en aan lokale initiatieven. De provincie zet in op kennisontwikkeling, kennisdeling, 

communicatie en het monitoren van de ontwikkelingen op het gebied van het benutten van de 

kansen van ICT en de markt gedreven ontwikkeling van hoogwaardige breedbandinfrastructuur in 

Brabant. In dit scenario wordt een Digitale Agenda Brabant kennis- en discussie portal op internet 

ontwikkeld, worden voorlichting- en kennisuitwisselingsbijeenkomsten voor diverse doelgroepen 

georganiseerd, en worden onderzoeken op het gebied van nieuwe marktoplossingen en nieuwe 

technologische mogelijkheden mede mogelijk gemaakt. Met dit scenario zijn eenmalige kosten van 

€ 0,5 miljoen gemoeid.  
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Kosten/baten: Dit scenario draagt bij aan het verhogen van de transparantie van de telecommarkt in 

Brabant en aan het ICT bewustzijn van beleidsmakers, ondernemers en burgers in Brabant. Dit 

scenario draagt niet expliciet bij aan de beoogde maatschappelijke transities in Brabant, en draagt 

ook niet bij aan een oplossing voor de onderkende marktproblemen, waaronder de te trage en een 

selectieve uitrol van glasvezelnetwerken in Brabant, het ontbreken van hoogwaardige 

breedbandaansluitingen in het Brabantse buitengebied en op veel bedrijventerreinen en de 

problemen rondom de openheid van kabelnetwerken.  Ook voor de problemen op het gebied van 

openheid van netwerken en interconnectie op het niveau van dienstenplatforms wordt geen 

oplossing geboden. Er zijn wel economische kosten te verwachten, bijvoorbeeld in termen van de 

relatieve vermindering van het innovatie- en concurrentievermogen van het Brabantse 

bedrijfsleven en een vermindering van de aantrekkelijkheid van het vestigingsbeleid ten opzichte 

van andere regio’s. Daar staat tegenover, dat er beperkt een beslag gedaan wordt op provinciale 

middelen. 

Financieel-economisch perspectief: De € 0,5 miljoen betreffen niet-revolverende uitgaven. Zij worden 

opgevoerd op de provinciale begroting als invulling van de PM post uit de Voorjaarsnota.  

 

Scenario 2. Stimuleren en Faciliteren  

Provinciale inzet: In dit scenario kiest de provincie voor een rol als verbinder en aanjager van de 

benutting van ICT kansen in Brabant. Hiervoor wordt een pakket aan maatregelen van € 18,- 
miljoen euro voorgesteld, waarvan € 14 miljoen euro aan de nut-kant is bestemd voor het 

stimuleren van ICT toepassingen in maatschappelijk wenselijke domeinen (breedband 

dienstenfonds) en € 4 miljoen ten behoeve van de net-kant bestemd is voor een provinciaal 

breedbandloket.  

Maatregelen:  

- Voorgesteld wordt aan de nutkant een breedband dienstenfonds te initiëren waarbij geïnvesteerd 

wordt in projecten die gericht zijn op de implementatie/opschaling van innovatieve ICT diensten 

en innovatieve ICT gedreven bedrijfsmodellen binnen de maatschappelijke transitie domeinen 

(gezond ouder worden, vitaal platteland, energietransitie en slimme mobiliteit). Deze projecten 

moeten een positieve spin-off aantonen in termen van extra marktinvesteringen in aantal 

aansluitingen, of een kwalitatieve verbetering in de hoogwaardige breedbandinfrastructuur  in 

Brabant. Het beheer van dit fonds zou moeten worden belegd bij een uitvoeringsorganisatie. 

- Aan de netkant is de provinciale inzet gericht op het nemen van maatregelen gericht op het 

praktisch en procedureel verlagen van de niet-financiële belemmeringen voor investeringen door 

marktpartijen, lokale overheden, parkmanagers en bewoner coöperaties, in de vorm van een 

provinciaal breedband loket. Dit loket kan lokale initiatieven helpen door het geven van 

marktinformatie, het verzorgen van materiaal voor publieksvoorlichting, het geven van informatie 

over technologische ontwikkelingen, het adviseren bij vraagbundeling, het bijeenbrengen van 

diverse typen investeerders, het adviseren over en assisteren bij Europese subsidiemogelijkheden, 

het adviseren over juridische vormen en beperkingen en het geven van praktische adviezen 

rondom aanleg, realisatie, onderhoud en administratie. Het breedband loket zou een 

coördinerende rol moeten spelen in het samen met marktpartijen en publieke organisaties 

verbeteren van de toegankelijkheid en interconnectie van netwerken op het niveau van 

dienstenplatforms. Met het oog op de gewenste slagkracht zou dit breedbandloket bij een nieuw op 

te richten of al bestaande uitvoeringsorganisatie moeten worden ingericht. 

 

Maatschappelijke/economische baten:  

Dit scenario levert een bijdrage aan de maatschappelijke ambities van de provincie. De beoogde 

projecten uit het breedbandfonds rondom decentrale energieopwekking, zorgeconomie, innovaties 

in de agro-foodsector, veiligheid en duurzaamheid  dragen bij aan de beoogde maatschappelijke 

transitieprocessen en stimuleren de uitrol en toegankelijkheid van NGA netwerken in Brabant. De 

oprichting van een provinciaal breedbandloket zullen de marktproblemen in de telecommarkt 
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verminderen, en zal daardoor de uitrol van hoogwaardig breedband in de commercieel rendabele 

delen van Brabant versnellen.  

 

 

Financieel-economisch perspectief: 

Voor het breedband dienstenfonds wordt een fondsvoeding van € 14 miljoen euro voorzien. Het 
fonds zal worden opgezet in lijn met de investeringsstrategie uit de Agenda voor Brabant. 

Aansluiting en multiplier met Europese programma’s in de nieuwe structuurfondsperiode (oa. 
european innovation partnerships, active and healthy ageing, europese landbouwfondsen), en 

cofinanciering door maatschappelijke partners (ZLTO, zorgverzekeraars, gemeenten) wordt 

beoogd.  

Het breedbandloket is niet-revolverend van aard. De benodigde € 4 miljoen gaat ten laste van de 

provinciale begroting als invulling van de PM post uit de Voorjaarsnota, of worden als 

uitvoeringskosten ten laste gebracht van het breedbanddienstenfonds (bovenop de € 14 miljoen). 
 

Scenario 3. Investeren en Realiseren  
Provinciale inzet: 

In dit scenario wordt een aanzienlijke stap verder gezet dan het eerste en tweede scenario. 

Naast de maatregelen uit het tweede scenario financiert de provincie ook mee bij de 

aanleg van NGA netwerken in de zogenaamde Brabantse ‘witte’ gebieden. Het betreft hier 
de oprichting van een breedband financieringsfonds voor investeringen in die gebieden 

waar op dit moment nog geen toereikend NGA netwerk ligt (dat betreft met name het 

buitengebied, maar ook in steden kunnen witte gebieden voorkomen). Alleen in deze 

‘witte’ gebieden is overheidsingrijpen om staatssteun technische redenen de facto vanuit 

Brussel toegestaan. De technologische invulling (glasvezel, kabel, WIFI) wordt hierbij 

nadrukkelijk open gehouden. Voor dit scenario is circa €27 miljoen aan 
investeringsreserve nodig, in aanvulling op de €14 miljoen uit scenario 2 (samen €41 
miljoen). Met de reservering van €27 miljoen voor een breedband financieringsfonds kan 
een fonds met een maximale omvang van een circa 90 miljoen euro worden gecreëerd. 

Hiermee kan een totale investeringsimpuls worden losgemaakt van in totaal 230 miljoen 

euro, waarin naast de provincie eindgebruikers, private banken, andere overheden en 

infrastructuuraanbieders gezamenlijk 140 miljoen euro voor hun rekening nemen. Dit 

komt neer op een financiële multiplier van 2,6. 

 

Maatregelen: 

Het voorstel is, en breedband financieringsfonds op te richten. Dit fonds heeft tot doel, de 

financiering van hoogwaardige breedbandvoorzieningen in de witte gebieden van Brabant 

(zonder NGA netwerk, veelal in het buitengebied) mogelijk te maken.  

 

Het fonds maakt een onderscheid in drie typen doelgroepen. 

(1) Boerderijen, bedrijven en huishoudens buiten dorpskernen. Deze percelen kosten 

gemiddeld zo’n €3000,- per aansluiting. Volgens opgaven van de kabelaars betreft dit 

ongeveer 7% of 70.000 Brabantse huishoudens en boerderijen.  

(2) Bedrijven op bedrijventerreinen in ‘wit’ gebied. Volgens Heliview betreft het hier 
ongeveer 4154 bedrijven op bedrijventerreinen die buiten de dorpskernen liggen (20% 

van het totaal aantal bedrijven). De gemiddelde kosten bedragen € 4000,- per aansluiting;  

(3) Geïsoleerd witte percelen. Dit zijn zo’n 1500 percelen in Brabant met uitzonderlijke 
hoge aansluitingskosten, waardoor andere technologieën (met name draaloze 

straalverbindingen) in beeld komen.  
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Elke aansluiting wordt gefinancierd door een mix van, in het geval van een huishoudens in 

het buitengebied, de reguliere investering door een netwerkaanbieder (€1000,-), een 

eenmalige aansluitbijdrage door een afnemer (€ 100,-), een commerciële lening (€ 800,-) 

en een achtergestelde lening vanuit het breedband financieringsfonds (€ 1100,-). (Voor de 

andere twee doelgroepen geldt dezelfde systematiek, maar andere bedragen). De 

commerciële lening en de lening uit het breedbandfinancieringsfonds worden over een 

periode van 10 jaar terugbetaald via een opslag op het abonnement voor triple-play 

diensten (internet/telefonie/televisie). Dit zou voor een bedrag van € 17,50 per maand 
moeten kunnen. 

 

Aanspraken uit dit fonds kunnen worden gedaan door coöperaties waarin een coalitie van 

tenminste twee typen belanghebbenden (bedrijven, gebruikers, parkmanagers, 

netwerkaanbieders, maatschappelijke organisaties, gemeenten) zitting hebben, en die ten 

minste 100 huishoudens of 25 bedrijven vertegenwoordigen. Voorstellen kunnen ook 

betrekking hebben op de aanleg van een dubbele last mile en een mix van mobiele en vaste 

infrastructuren. 

 

Het breedband financieringsfonds wordt beheerd door de provinciale organisatie, die 

hiertoe extra toegerust zal moeten worden. Mogelijk zijn landelijke of Europese fondsen 

(bijvoorbeeld het – nog niet vanuit Brussel opengestelde - Connecting Europe Facility) 

inzetbaar om investeringsrisico’s af te dekken.  
 

Maatschappelijke/economische kosten/baten: 

Dit scenario zorgt ervoor dat het aantal NGA aansluitingen in Brabant sterk zal toenemen. 

Hierdoor kan Brabant (weer) een koploperpositie pakken in termen van het aantal NGA 

aansluitingen in de provincie – passend bij de provinciale ambitie van Brabant als 

innovatieve top-kennis-en innovatieregio. De inzet van ICT bij het inzetten van de 

maatschappelijke transitieprocessen wordt door de vergrootte footprint van het NGA-

netwerk sterk gestimuleerd, met tal van directe en indirecte economische en 

maatschappelijke spin-off effecten. Met name als het gaat om zorgtoepassingen in 

onrendabele buitengebieden, verwachten we dat de maatschappelijk baten substantieel 

zullen zijn. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het Brabantse vestigingsklimaat. 

 

Financieel-economisch perspectief: 

Voor dit scenario is circa €27 miljoen aan investeringsreserve voor het breedband 
financieringsfonds nodig, in aanvulling op het breedband dienstenfonds van €14 miljoen 
uit scenario 2. De totale fondsvoeding bedraagt daarmee  €41 miljoen. Beide fondsen 
zullen worden opgezet in lijn met de investeringsstrategie uit de Agenda voor Brabant. 

Voor het breedbandloket (€ 4 miljoen) en het management van het breedband 
financieringsfonds (€ 2 miljoen) wordt € 6 miljoen opgevoerd op de provinciale begroting 

als invulling van de PM post uit de Voorjaarsnota, of als uitvoeringskosten ten laste 

worden gebracht van het breedband financieringsfonds (bovenop de €41 miljoen). 
 

Gevraagd besluit 

Gedeputeerde Staten bevelen scenario 3 aan als voorkeursscenario. Uw Commissie wordt 

gevraagd in te stemmen met een verdere uitwerking en onderbouwing van dit scenario en 

deze betrekken bij besluitvorming in de Najaarsbrief 2013 en hierover gelijktijdig met de 

behandeling van de begroting in PS hierover besluiten. 

 

Vervolg 
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Afhankelijk van de scenariokeuze van Uw Commissie zal de uitwerking van het gekozen 

scenario door Gedeputeerde Staten ter hand worden genomen. 

 

Verdere uitwerking van het de twee voorgestelde fondsen (het breedband dienstenfonds en 

het breedband financieringsfonds) zullen ter hand worden genomen in het kader van de 

voorbereidingen van de in de Voorjaarsnota aangekondigde 2e tranche 

investeringsagenda. Bij het uitwerken van de opzet van de fondsen zullen we uitgaan van 

de randvoorwaarden die we aan onze Investeringsstrategie hebben gesteld, en zullen de 

mogelijkheden van Europese cofinanciering nader worden onderzocht.  

 

In de Voorjaarsnota 2012 zijn nog geen middelen voor dit dossier gereserveerd. Verdere 

uitwerking is afhankelijk van de nadere afweging van Uw Staten bij de behandeling van de 

Najaarsbrief en de begroting voor 2013. Een principebesluit over de instelling van deze 

twee fondsen kan worden genomen bij de begrotingsbehandeling in het najaar (PS 16 

november).  

 

Overige maatregelen, waaronder de verdere uitwerking van het breedbandloket, zullen via 

een kaderstellende notitie in 2013 aan Uw Staten worden voorgelegd.  

 

De uitwerking van deze kaderstellende notitie zal via een breed proces van publieke 

consultatie ter hand worden genomen. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Economische en maatschappelijke impact van ICT 

De afgelopen decennia heeft informatie- en communicatietechnologie (ICT) onze samenleving 
aanzienlijk veranderd. Met de opkomst van internet is informatie in overmaat beschikbaar en zijn de 
manieren waarop we communiceren en relaties aangaan ingrijpend gewijzigd. ICT zorgde voor het 
ontstaan van nieuwe vormen van bedrijvigheid, en zorgde ervoor dat hele bedrijfstakken overbodig 
werden. Volgens een studie van de OECD kan 60% van de economische groei uit de periode 1985 – 
2000 terug gevoerd worden op nieuwe ICT toepassingen1. Een recente analyse van de plannen van 
de Nederlandse Topsectoren2 laat zien dat 10 tot 50% van de beschreven activiteiten -en 30% van de 
genoemde innovatieprocessen - in de Nederlandse topsectoren ICT gedreven is. ICT zorgt voor 
innovatie, verandert markten en verhoogt de productiviteit van bedrijven, instellingen en overheden.  
 
Dit wordt voor een groot deel mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van breedband. Breedband is 
het telecommunicatie netwerk dat ons in staat stelt een veelheid aan diensten te betrekken van 
aanbieders, uiteenlopend van bankieren, allerhande producten en diensten, entertainment, gaming, 
telewerken, afstandsleren, communicatie met overheden en instellingen, en zorgdiensten. Er kan 
een onderscheid worden gemaakt tussen basisbreedband (oa. koper/ADSL) en hoogwaardige 
breedband infrastructuren– in het Engels‘Next Generation Access Networks’ of NGA netwerken. Deze 
netwerken bestaan geheel of gedeeltelijk (in het geval van kabel) uit glasvezel, waardoor er veel 
meer bandbreedte wordt geboden. Hierdoor wordt de snelheid van de toegang tot het internet 
verhoogd en wordt het gebruik van specifieke applicaties en toepassingen mogelijk. Brussel rekent 
onder meer kabel (DOCSIS 3.0), VDSL en glasvezel tot NGA netwerken. Al deze netwerken zijn in 
Brabant te vinden. 
 
Volgens Eurocommissaris Kroes3speelt digitalisering de komende eeuw niet alleen een sleutelrol in 
ons economisch herstel en het behoudt van onze welvaart,maar is zij ook cruciaal voor onze 
maatschappelijke opgaven: “Digitale technologieën spelen een sleutelrol bij het verbeteren van het 
dagelijks leven van mensen, bijvoorbeeld in termen van een betere keuze voor de consument, het 
verbeteren van de toegang tot informatie, entertainment en andere diensten. Digitale technologieën 
zullen onze gezondheidszorg verbeteren en ons helpen de uitdagingen die onder meer de 
klimaatveranderingen ons voorleggen, aan te pakken. Wij hebben de kans de manier te veranderen 
waarop we informatie, kennis en cultuur met elkaar delen en ontwikkelen. Als we deze kans grijpen, 
zullen we van de 21e eeuw een eeuw maken waarin individuen grotere autonomie, politieke 
gemeenschappen grotere democratie, en samenlevingen meer mogelijkheden hebben voor 
zelfverheffing en intermenselijk contact”.  
 
De digitalisering van de samenleving is ook terug te zien in de gestaag stijgende vraag naar 
bandbreedte. Een studie van TNO bracht in kaart dat de vraag naar bandbreedte met 30-40% per jaar 
toeneemt (zie ook figuur 1). Een recente studie van Greenpeace4 schat in dat de vraag naar data tot 
2020 maar liefst 50 keer (!) zo veel zal zijn geworden dan in 2012, dankzij onze steeds stijgende 
computer- telefoon en mobiele apparatuurgebruik. Deze toename van de vraag wordt toegeschreven 
                                                   
1 Van Ark, O’Mahony. The productivity gap between Europe and the US. OECD factbook 
2Lundqvist, A. et al (2012) Roadmap ICT for the top sectors. 
3 Kroes, lancering van de Digitale Agenda voor Europa, 19 mei 2010 
4Greenpeace wijst op het energieprobleem dat door al dit dataverbruik wordt gecreëerd, en agendeert de noodzaak tot 

duurzaam energieverbruik in datacentra. In: Greenpeace International (2012) How Clean is your Cloud? 



aan steeds verder gaande digitalisering in tal van sectoren: algemeen internetgebruik (YouTube, on 
demand TV, I-pads), e-governement (digitaal loket voor bedrijven, streaming van debatten), e-health 
(zorg op afstand, communicatie tussen huisarts en instellingen), e-learning (ICT gebruik in primair en 
voortgezet onderwijs, afstandsonderwijs, ICT in de bedrijfsvoering) en e-business (integratie van 
bedrijfsprocessen, cloud computing, samenwerking MKB met betrekking tot telefonie en beveiliging).  
 

Ontwikkeling van dataverkeer over vaste lijnen voor consumenten
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Figuur 1. Groei van de vraag naar bandbreedte. Bron: TNO en Dialogic (2010) Vraag en aanbod Next-
Generation Infrastructures 2010 – 2020. 

 

1.2 Hoogwaardig breedband als basisvoorziening 

Ondanks de economische en maatschappelijke zegeningen die via digitalisering te behalen zijn, heeft 
de provincie in veel van deze ontwikkelingen geen directe rol te spelen. Dat ligt anders voor de 
hoogwaardige breedbandinfrastructuur in Brabant. In de ogen van Gedeputeerde Staten5 is een 
goede hoogwaardige breedband infrastructuur een basisvoorziening om de kansen die ICT biedt - 
voor economische groei en werkgelegenheid en het bieden van oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen in Brabant - ook daadwerkelijk te benutten. De ‘digitale ontsluiting’ van Brabant is voor 
zijn toekomstige ontwikkeling mogelijk van even groot belang als ooit de aanleg van wegen, het 
gasnet, het riool en het elektriciteitsnet zijn geweest. 
 
Voor deze infrastructuur heeft de provincie als economische gebiedsautoriteit een 
verantwoordelijkheid om de kansen en mogelijkheden van de digitale wereld voor alle Brabantse 
huishoudens, ondernemingen en instellingen toegankelijk te laten zijn. In deze Digitale Agenda van 

                                                   
5Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 11 oktober 2011 
 



Brabant wordt de rol en betekenis van een excellente digitale infrastructuur in Brabant inzichtelijk 
gemaakt.  
 

1.3 Over glasvezel en kabel 

De EU2020-strategie onderstreept het belang van de aanwending van breedband om de 
maatschappelijke integratie en het concurrentievermogen in de Europese Unie te bevorderen. Om 
dit te verwezenlijken, streeft de Digitale Agenda van Europa ernaar dat basisbreedband tegen 2013 
voor alle Europeanen ter beschikking is gesteld. Ook is het streven dat alle Europeanen tegen 2020 
toegang hebben tot hoogwaardig breedband met verbindingssnelheden van meer dan 30 Mbps en 
dat ten minste 50 % van de gezinnen zich abonneert op internetaansluitingen van meer dan 100 
Mbps. 
 
De huidige ICT infrastructuren zijn op dit moment in staat in de huidige vraag naar breedband te 
voorzien. Door de verwachte stijgende vraag van 30- 40% per jaar naar bandbreedte lopen we echter 
tegen de grenzen van de mogelijkheden van de huidige infrastructuren aan. De mate van 
toekomstvastheid van diverse typen netwerken is verbeeld in figuur 2. Al op dit moment is het 
huidige kopernetwerk (xDSL van KPN) ontoereikend, en is het proces van uit fasering begonnen. 
 
Ondanks de komst van nieuwe meer breedbandige mobiele netwerken (4G/LTE) en het verder 
‘oprekken’ van huidige DSL-netwerken, zijn experts het er over eens dat enkel vaste NGA-netwerken 
(glasvezel en kabel) ook op langere termijn in de autonome exponentiële bandbreedtegroei kunnen 
blijven voorzien.  
 

Een groot voordeel van glasvezel boven de kabel is dat de maximale bandbreedte in theorie hoger 
ligt. Daarnaast zijn kabelnetwerken op dit moment relatief gesloten en zijn ook in het kabelnetwerk 
investeringen nodig om daadwerkelijk de gewenste bandbreedte te kunnen aanbieden. Over de 
uitnutting van het kabelnetwerk is discussie – volgens kabelaars kan dit netwerk (door een steeds 
efficiëntere verpakking van ‘content’ en optimalisering van de in- en outputapparatuur) nog 15 jaar 
of langer mee, volgens anderen (oa. TNO, 2010) loopt dit netwerk in 2020 tegen de grenzen van zijn 

technologische mogelijkheden aan.  

 



 

Figuur 2. Mate waarin huidige infrastructuren ‘toekomstvast’ zijn. Bron: TNO en Dialogic (2010) Vraag en 
aanbod Next-GenerationInfrastructures 2010 – 2020. 

 
 
In geval van nieuwe aanleg wordt door alle infrastructuuraanbieders van glasvezeltechnologie 

gebruik gemaakt. Ook kabelaars onderkennen dat glasvezel uiteindelijk de meest toekomst vaste 
technologische oplossing is, en kiezen daarvoor bij nieuwe investeringen6. Andere technologische 
netwerken via mobiel, straalverbindingen en satelliet kunnen in sommige gevallen een oplossing 
bieden, maar hebben toch een glasvezelinfrastructuur als ‘ruggengraat’ nodig.  
 

1.4 Mogelijkheden en onmogelijkheden van draadloze netwerken 

Nieuwe mobiele 4G-netwerken kunnen theoretisch snelheden tot 100 Mb/s halen. Vaak wordt 
gedacht dat deze draadloze netwerken een alternatief zijn voor – vooral voor buitengebieden 
kostbare – uitrol van NGA netwerken. In een rapport gemaakt door Simpact in opdracht van de 
provincie Limburg7 over de mogelijkheid om draadloos internet toe te passen als 
breedbandinfrastructuur, daar waar vaste infrastructuur onrendabel is, is gedetailleerd uitgezocht de 
regio Maastricht-Heuvelland hoe met een mix van vast en draadloos breedband tot een dekkend 
netwerk gekomen kan worden, waarbij ook de buitengebieden inclusief buurtschappen en solitaire 
panden kunnen worden voorzien van breedbandige connecties. De uitkomst van het onderzoek laat 
zien dat een geheel draadloos breedband met niet-overboekte capaciteiten van 100 Mbps of meer 
per aansluiting in beide richtingen, nu en in de nabije toekomst, zowel technisch als economisch, niet 
haalbaar is. Een mix van vast en draadloos breedband is in principe wel mogelijk, maar lijkt op basis 
van de businesscaseregio Maastricht-Heuvelland organisatorisch heel complex, ook kostbaar en niet 
toekomstvast gezien de steeds stijgende vraag naar bandbreedte. Voor draadloos breedband is een 
fijnmazige ‘ruggegraad’ van bij voorkeur glasvezelverbindingen nodig, omdat de daadwerkelijke 

                                                   
6 De aanbesteding van Schoolnet Brabant (2012) waarbij kabelaar Ziggo drie van de vier onderkende 
kavels zal gaan verglazen is hiervan een voorbeeld. 
7 Provincie Limburg/Simpact BV. (2011) Quickscan Draadloos breedband in het buitengebied. 



geleverde bandbreedte afhankelijk is van de afstand tot een basisstation, en het aantal gebruikers 
dat er tegelijkertijd gebruik van wil maken.Binnen 500 meter vanaf het basisstation zijn diensten van 
100 Mbps beschikbaar, maar op een afstand van 3 kilometer is dit nog maar maximaal 25 Mbps. De 
gegarandeerde snelheid zal daarom in de praktijk veel lager liggen. Gezien de kosten en de 
functionaliteit zijn mobiele opties (nog) geen structurele oplossing voor grootschalige vervanging van 
vaste aansluitingen voor huishoudens of zakelijke afnemers.8 
 
Hoewel draadloze netwerken niet kunnen concurreren met het vermogen van vaste netten tot het 
leveren van bandbreedte, staat daar tegenover dat het door zijn flexibiliteit een geheel andere 
verzameling toepassingsmogelijkheden biedt. Denk bijvoorbeeld aan het op afstand monitoren van 
licht, temperatuur en beveiliging van apparatuur in huis en in het bedrijf.9 Ook de doelgroepen van 
draadloze technologieën zijn anders: mobiele oplossingen zijn bijvoorbeeld heel aantrekkelijk voor 
passanten, vanuit het perspectief van de bevordering van toerisme en recreatie, voor het bieden van 
‘multimediale gastvrijheid in Brabant’. Bij de verdere uitwerking van deze Digitale Agenda zal ook de 
provinciale rol in mobiele netwerken nader onderzocht worden. 
 
 

1.5 Doelstellingen en probleemstelling 

De kern van deze digitale agenda kan worden samengevat met ‘Zonder Net geen Nut’. In deze 
Digitale Agenda voor Brabant presenteren we een wenkend perspectief op de manieren waarop ICT 
een rol kan spelen in economische en maatschappelijke transitieprocessen zoals die zijn onderkend 
in de Agenda voor Brabant. Maar deze kansen kunnen voor een groot deel pas benut worden als de 
benodigde infrastructuur aanwezig is.In deze Digitale Agenda maken we onderscheid tussen ‘nut’ en 
‘net’ en geven we een nadere invulling aan beide onderdelen zodanig dat er een onderling 
versterkende werking vanuit gaat.10 Hoewel digitale diensten niet zonder geschikte infrastructuur 
kunnen en andersom, kennen beide een eigen dynamiek en eigen afzonderlijke doelstellingen. Bij 
dienstenontwikkeling streven we naar effecten op korte termijn, terwijl infrastructuurinvesteringen 
een lange adem vergen en een bijbehorende lange termijndoelstelling. Daarom is het van belang dat 
de provincie een tweesporenbeleid ontwikkelt dat tegelijkertijd voldoende integraal wordt 
uitgewerkt. Met de beschikbaarheid van een wijdverbreid NGA-netwerk kan Brabant op diverse 
terreinen uitgroeien tot internationale kraamkamer voor slimme maatschappelijke toepassingen.  
 
De kernvraag ten grondslag aan de Digitale Agenda voor Brabant luidt:Welke mogelijkheden biedt ICT 
voor de Provincie Noord-Brabant voor de realisatie van haar maatschappelijke opgaven en het 
benutten van economische kansen, en in welke zin worden deze kansen mogelijk gemaakt door 
hoogwaardig breedband in Brabant?  
 
De afgeleide vraag luidt vervolgens: Welke scenario’s kunnen worden onderscheiden voor provinciale 
interventie ter stimulering van de uitrol en benutting van hoogwaardig breedband, uitgaande van 
verschillende ambitieniveaus en rekening houdend met diverse financiële, juridische, technische en 
organisatorische condities en implicaties? 
 

1.6 Leeswijzer 

                                                   
8 Zie ook ministerie van EL&I (2012), Handreiking breedband voor gemeentes en provincies, p.6. 
9Berenschot in opdracht van InnovatieZuid (2012) Roadmap Short-range Wireless Communications. 
10 Zoals ook geadviseerd door de Europese Commissie (2011) in Guide to Broadband Investment, 
Smart Specialisation Platform, September. 



Deze startnotitie behandelt in het volgendehoofdstuk 2 de stand van zaken van hoogwaardig 
breedband in Brabant, met daarin een analyse van het marktfalen in Brabant.  
 
In Hoofdstuk 3 worden de kansen voor digitalisering voor Brabant belicht, bezien vanuit Brabant’s 
maatschappelijke opgaven Gezond Ouder worden, Vitaal platteland, Energietransitie enSlimme 
Mobiliteit. 
 
In Hoofdstuk 4 worden de drie scenario’s voor provinciale interventie gepresenteerd.  
 
We eindigen met een Hoofdstuk 5 over het gevraagd besluit en het vervolgproces.  
 
In de Appendix wordt de onderbouwing van de financiële implicaties van scenario 3 gegeven. 



2. Breedband in Brabant 

In Noord-Brabant is de afgelopen jaren een groot aantal initiatieven gestart voor het aanleggen van 
breedbandinfrastructuur en aansluitingen voor zowel huishoudens als bedrijven en instellingen. Een 
belangrijke vraag die speelt bij de ontwikkeling van de Digitale Agenda Brabant is in hoeverre de 
infrastructuur voldoet, en wat de knelpunten zijn bij de uitrol van supersnelle 
breedbandaansluitingen. Deze paragraaf geeft een overzicht van de huidige status van 
breedbandinfrastructuur in Brabant. 
 

2.1 Stagnatie in de uitrol van NGA netwerken in Brabant 

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie tot de top kennis- en innovatieregio’s van Europa te 
behoren. Volgens het Economisch Programma is het van belang dat het provinciale beleid inzet op 
zowel ‘de basis op orde’ als ‘op weg naar de top’ (met Brabantse topsectoren). Hoogwaardige 
breedband is zo’n cruciale voorwaarde scheppende factor die economische groei mogelijk maakt. 
Volgens de door de provincie Noord-Brabant onderschreven visie ‘Brainport 2020’ maakt eenNGA 
netwerk in Brabant open innovatieprocessen beter mogelijk en trekt  - mits de uitrol van deze 
netwerken versneld ter hand wordt genomen - onderzoek, kennis, bedrijfsleven en werkgelegenheid 
aan. De versnelling van de NGA netwerk ontwikkeling is daarom ook in de Brainport 2020 agenda als 
een van de urgente ‘basics’ actie onderkend.  
 
Op dit moment onderscheidt Brabant zich niet in positieve zin met betrekking tot de uitrol van zijn 
NGA netwerk. Enkele feiten hierbij als illustratie:  
 
- Volgens de brancheorganisatie FTTH council Europe telt Europa (EU35) in Juni 2011 4,6 miljoen op 
glasvezel aangesloten huishoudens tegenover 9,5 miljoen in de Verenigde Staten. Indicatief voor de 
verschuivende economische macht is, dat Azië momenteel al 46 miljoen actieve huishoudens telt. 
Kopposities worden ingenomen door Zuid-Korea (57%), Japan (42%), Hong Kong (42%), en de 
Verenigde Arabische Emeritaten (32%). Binnen Europa vormen Litouwen (27%), Noorwegen (14%), 
Zweden (13%), Slovenië (10%) en Rusland (9%) de voorhoede (FTTH council, 2011).  
 
- In Nederland staan 7,3 miljoen woningen (en 650.000 bedrijven), maar tot dusver zijn er slechts 
568.000 (7,8%) van de woningen op glasvezel aangesloten, met gemiddeld 3% actieve abonnees. Ten 
opzichte van andere Europese landen neemt Nederland tegenwoordig een 13e plaats in (was de 9e 
plaats) (zie figuur 3); 



 
Figuur 3. Europese ranking van uitrol van glasvezel naar huishoudens (FttH). Nederland is gezakt van een 9e 
naar een 13e plaats. Bron: FTTH Council Europe, Februari 2011 
 
- In vergelijking met andere provincies neemt Noord-Brabant een relatief gunstige positie in met 15% 
glasvezel tot de deur (‘homes passed’) en het hoogste aantal actieve abonnees (‘homes connected’) 
in Nederland, namelijk 7,6% van de huishoudingen (Stratix, 2010); 
 
Tabel 1. Dekkings- en penetratiegraad FttH per provincie (Bron: Stratix, 2010) 

Flevoland Overijssel
Noord-

Brabant
Gelderland Limburg Friesland

Glasveze l tot de deur 51% 20% 15% 6% 0% 0%

Glasvezel in de meterkast 46% 15% 11% 5% 0% 0%

Glasveze l abonnees 7% 7% 8% 2% 0% 0%
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Deze stand van zaken met betrekking tot de uitrol van glasvezel, is terug te voeren op de aard van de 
markt. 
 
 
 

2.2 Marktproblemen 

De markt van telecominfrastructuren (waartoe zowel vaste infrastructuren via koper, kabel (HFC) en 
glasvezel, als mobiele infrastructuren van 2e, 3e of 4e generatie worden gerekend) is momenteel een 
geprivatiseerde markt. Investeringsbeslissingen van marktpartijen worden genomen op basis van 
economische afwegingen (met in acht neming van overwegingen op het gebied van concurrentie, de 



vraag naar diensten en de vigerende provinciale of gemeentelijke beleidskaders en voorwaarden) en 
leiden niet vanzelf, zonder overheidsingrijpen, tot de maatschappelijk gewenste uitkomst van een 
open en hoogwaardige breedband infrastructuur voor alle Brabanders. In veel landen wordt daarom 
een actief beleid gevoerd om de uitrol van NGA netwerken te bevorderen. In de eerder aan de 
commissie EZB aangeboden ‘procesnotitie Digitale Agenda voor Brabant’ van 13 april 2012 werd een 
vergelijking gepresenteerd van het supersnel breedband beleid van Brabant met andere Nederlandse 
provincies, en van werd er gekeken naar het breedband beleid in enkele vooruitstrevende regio’s. De 
resultaten zijn vervat in figuur 4. 
 

Singapore 
• 95% huishoudens FttH-dekking 

eind 2012 (verwachting) 
• Nationale infra voor ‘digital 

mainport’-ambities 
• Digital Nation 2015: informatie-

economie 

Zuid-Korea 
• >47% huishoudens aangesloten 
• Internationaal ‘voorbeeld’ en 

proeftuin 
• Eigen industrie leverancier van 

breedbandapparatuur en standaarden 
• Snelle uitrol glasvezel door 

openstelling glasvezelnet 
energiebedrijf 

  

Boston-Massachusetts-Quincy 
• Dekking Ftth 46%, kabel 

(DOCSIS 3) 97% 
• Overheidsbeleid alleen in 

buitengebied 
• Ontsluiting ‘anchor institutions’ 

(universiteiten, culturele 
instellingen, bibliotheken) 

  

Denemarken 
• 7.5% huishoudens aangesloten op 

glasvezel, 36% in leveringsgebied 
• Energiesector belangrijke katalysator 

uitrol supersnel breedband 
• Verkleinen’digital divide’ruraal en 

urbaan gebied belangrijk thema 
  

 
Figuur 4. Overzicht breedbandsituatie in vergeleken internationale regio's en landen (Bron: Dialogic) 
 
 
 
De motieven voor overheidshandelen in deze markt zijn terug te voeren op het dynamisch 
marktfalen: de markt investeert te weinig, te langzaam en te selectief, waardoor een hoogwaardige 
breedbandinfrastructuur in Brabant onvoldoende snel en op de verkeerde manier tot stand komt. 
 
Cherrypicking 
In 2020 zijn niet ontsloten de landelijke gebieden en kleine dorpen of wijken met een beperkt 
potentieel nieuwe aansluitingen, waar het financiële risico’s op investeringen relatief hoog is. Er 
wordt wel over ‘cherrypicking’ of het plukken van ‘laaghangend fruit’ door marktpartijen gesproken: 
marktpartijen benaderen momenteel gemeenten in Brabant met het aanbod om de aantrekkelijke 
kavels te verglazen, waardoor de financiering van de onaantrekkelijkere kavels moeilijker wordt. Met 
name het buitengebied van Brabant zal door de ongunstige economische kosten/batenanalyse de 
markt niet ‘vanzelf’ van een hoogwaardige breedband-infrastructuur worden voorzien, terwijl juist 
hier de maatschappelijke urgentie van het in stand houden van maatschappelijke diensten en het 
ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, het hoogste zijn. 
 
Complexiteit 



Ook de Brabantse grote steden (B5) blijken voor commerciële aanbieders als Reggefiber momenteel 
niet hoog op het private investerings-prioriteitenlijstje te staan (middelgrote gemeenten met een 
rijke, goed ontwikkelde bevolking wel). Zowel Eindhoven als Tilburg zijn volop bezig om de verglazing 
van hun gemeente te realiseren. De technische en commerciële complexiteit van deze trajecten laat 
zien dat kennisuitwisseling en wellicht zelfs ‘samen optrekken’ van gemeenten binnen en buiten de 
B5 van groot belang is om op de juiste manier stappen voorwaarts te maken.  
 
Versnippering 
Wellicht urgenter dan het aantal aansluitingen in Brabant, is de manier waarop aansluitingen tot 
stand zijn gekomen. Her en der in Brabant zijn op gemeentelijk niveau initiatieven ontstaan (oa. 
Eindhoven, Nuenen, Eersel, Leende-Heeze, ’s Hertogenbosch, Tilburg) om glasvezelnetwerken aan te 
leggen waarin een publieke partij (gemeente, woningbouwcorporatie) een rol speelt. Ook grote 
bedrijven en enkele bedrijvenparken hebben eigen glasvezelnetwerken aangelegd. Vanuit regionaal 
perspectief levert dat een versnipperd landschap op: het aantal aansluitingen blijft nog steeds zeer 
beperkt, diverse netwerken zijn (uit principe of in de praktijk) niet open toegankelijk voor andere 
dienstenaanbieders, glasvezel wordt dikwijls wel door de straat maar niet naar de meterkast 
gebracht, communicatie tussen verschillende netwerken is beperkt of niet mogelijk en op wijk- of 
stadsniveau is het moeilijk om de gewenste ‘economies of scale’ voor nieuwe diensten te realiseren.  
 
Gebrek aan openheid van netwerken 
Door technische en/of commerciële redenen (prijsstelling) kunnen diensten van nieuwe 
marktaanbieders in de praktijk vaak niet over de bestaande netwerken van aanbieders als 
KPN/Reggefiber of de kabelnetwerken van Ziggo en UPC worden aangeboden. Ervaringen – oa. bij de 
Kamer van Koophandel met betrekking tot de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen – laat zien 
dat actieve eigen verantwoordelijkheid van het parkmanagement (b.v. door het opzetten van een 
‘customer owned’ netwerk in plaats van een ‘carrier-owned’ netwerk) en een actieve (financiële) 
betrokkenheid van de gemeente in kwestie de openheid van het netwerk in kwestie kan waarborgen 
– terwijl het ontbreken daarvan juist tot ongewenste lokale monopolie posities van marktpartijen 
leidt. 
 
 
Localemonopolieposities en vendorlock-in 
Ook rondom de ontsluiting van bedrijventerreinen en instellingen functioneert de markt 
dysfunctioneel. De aanleg van glasvezel is duur, en alleen voor grotere bedrijven betaalbaar. 
Wanneer er door individuele bedrijven met een van de commerciële aanbieders in zee wordt gegaan 
ontstaat een korte termijn vendorlock-in doordat er geen – of tegen zeer hoge kosten - diensten van 
derden (bv. voor camerabewaking) kunnen worden ingekocht, en een lange termijn vendorlock-in (en 
voor de netwerkaanbieder een lokale monopoliepositie) omdat het voor concurrerende aanbieders 
minder interessant wordt te investeren op hetzelfde bedrijventerrein, met alle prijsopdrijvende 
gevolgen van dien11. Glasvezel blijft zo een luxeproduct, in plaats van een basisvoorziening, voor 
Brabantse bedrijven.  
 
Problemen met opschaling/uitnutting digitale diensten  

                                                   
11Onderzoek van Heliview (bijlage) laat zien dat ruim een derde van alle bedrijventerreinen in 
Brabant te maken heeft met verplichte afname van diensten bij hun glasvezelleverancier. Dit was bij 
bijna een kwart van de bedrijven niet bekend bij het afsluiten van het contract, en ook een kwart van 
de bedrijven (die te maken hebben met verplichte afname van diensten) is hierover dermate 
ontevreden dat ze bij nieuwe besluitvorming een andere keuze zouden maken. 



De knelpunten bij de ontwikkeling van glasvezelnetwerken plaatsen ook een rem op de ontwikkeling 
van maatschappelijke innovaties. Er is sprake van een kip-en-ei probleem: de uitrol van 
glasvezelnetwerken wordt belemmerd door een tekort aan vraag naar en aanbod van digitale 
diensten. Deze digitale diensten kunnen zich niet ontwikkelen doordat de netwerken ontbreken om 
economisch levensvatbare diensten in de markt te zetten. Bijvoorbeeld in de zorg: door opkomende 
vergrijzingsproblematiek (meer zorg, minder mensen) kunnen zorgverleners niet anders dan 
diensten, zoals nachtzorg of inzet van experts-op-afstand met elkaar gaan delen. Zij kunnen deze 
diensten niet voldoende opschalen en rendabel maken als slechts een deel van hun 
verzorgingsgebied met ultrahogesnelheidsnetwerk is gedekt. Een versnelde uitrol van NGA-
netwerken zorgt dat standaardisatie en duurzame business cases in maatschappelijke innovaties 
mogelijk worden. 
 

2.3 Motieven voor provinciaal handelen 

Zoals hiervoor geschetst is verloopt de uitrol van NGA netwerken in Brabant problematisch, en 
beperkt zij zich tot die gedeelten van Brabant waar investeringen relatief lonend zijn. Volgens de 
Europese Richtlijn Breedband (2009/C235/04, lid 57) is hier sprake van ‘dynamisch marktfalen’: het 
duurt jaren (in Brabant mogelijk 15 tot 20 jaar) voordat bestaande breedbandnetwerkexploitanten 
Brabantbreed investeren – een argument voor overheidsbemoeienis. 
 
Ook de marktproblemen zoals hiervoor geschetst zijn een argument voor actieve betrokkenheid van 
een overheid. Niet alleen de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het glasvezelnetwerk in Brabant, 
ook het kennelijke onvermogen van marktpartijen om de toegankelijkheid van netwerken te 
waarborgen voor dienstenaanbieders, om standaarden af te spreken en om werkzaamheden op 
elkaar af te stemmen, suggereren dat een publieke partij een rol te spelen heeft.   
De provincie heeft de juiste schaalgrootte om in dit speelveld een bijsturende rol te spelen. 

2.4 NGA-aansluitingen voor huishoudens 

De twee grote kabelaanbieders die actief zijn in Brabant (Ziggo en UPC) dekken naar eigen opgave 
ongeveer 93% van de huishoudens. De gebieden waar kabel niet ligt, zijn in het verleden als super-
onrendabel gekenmerkt, en zullen dat naar alle waarschijnlijkheid vandaag de dag grotendeels nog 
steeds zijn. Figuur 5 geeft een benadering van de buurten die buiten het dekkingsgebied van de kabel 
vallen. De kaart laat zien dat deze dekking zich vooral concentreert rondom dorpskernen en in 
steden, waardoor er geografisch gezien toch nog betrekkelijk veel gebieden het zonder NGA netwerk 
moeten stellen, met name in het Brabantse buitengebied. Ook wijken in grote steden kunnen 
overigens verstoken zijn van een NGA netwerk- zo ligt in de gemeente Tilburg 1,5 % van de aan te 
sluiten huishoudens het ‘witte’ gebied waar geen NGA netwerk ligt of vanuit de markt gaat komen. 
 



 

 
Figuur 5. Zwarte, grijze en witte gebieden in de provincie Brabant12. Bron: CBS 2011, bewerking Dialogic. 
 
Kijkend naar de situatie op gemeentelijk niveau blijkt op basis van de laatste cijfers van Stratix13, dat 
in 11 van de 66 gemeenten in Brabant meer dan 80% van de huishoudens is aangesloten op 
glasvezel.In ongeveer 14 gemeenten in Brabant is een lokaal initiatief voor de aanleg van glasvezel te 
vinden is, maar slechts bij een aantal zijn op dit moment daadwerkelijk glasvezelaansluitingen 
gerealiseerd. (Deze situatie is een momentopname). 
 
De grootste commerciële partij die in Noord-Brabant actief is bij het aansluiten van huishoudens op 
glasvezel, is Reggefiber. In Figuur 6 is weergegeven in welke 25 gemeenten Reggefiber actief is 
(groen) en waar het bedrijf glasvezelaansluitingen aanbiedt (blauw). 
 

 
Figuur 6. Activiteit en dekking glasvezel Reggefiber (groen: Reggefiber is actief in de gemeente;  
blauw: netwerk van Reggefiber). Bron: Reggefiber (2012), bewerking Dialogic. 

                                                   
12 De teint geeft een schatting van zwart, grijs of wit gebied. Hoe lichter een gebied, hoe groter de 
kans dat het (grotendeels) wit gebied is. 
13Stratix (2012): Glaskaart. Zie stratix.nl/glaskaart/ 



 
In de vijf grootste steden van Brabant (‘B5’) is Reggefiber nog beperkt actief. Met uitzondering van 
Eindhoven zijn er tot dusver in de B5 slechts een gering aantal glasvezelaansluitingen naar 
huishoudens aangelegd vanuit lokaal initiatief. Dit wordt toegeschreven aan het gegeven dat 
vraagbundeling moeilijker is door lagere sociale cohesie in steden. Kleine kernen zijn hierdoor (in 
eerste instantie) aantrekkelijker, ondanks de hoge aansluitingsdichtheid in steden.  
 
Initiatief voor de aanleg van glasvezel komt vanuit burgers – zoals het internationaal bekende 
initatief van OnsNet Nuenen14-, vanuit marktpartijen (met name Reggefiber zelf) en vanuit 
gemeenten. Onlangs gaven de gemeenten Eindhoven en Tilburg aan de aanleg van glasvezel naar alle 
huishoudens (FttH) in de gemeente te willen stimuleren. In Tilburg wordt de totale investering 
begroot op 80 à 100 miljoen euro. Het merendeel van de investering moet uit de markt komen. De 
gemeente investeert specifiek in het stimuleren van diensten1516. 
 
In de gemeente Heeze-Leende is de aanleg in handen van een plaatselijke coöperatie. De 
gemeenteraad verkoos deze partij boven KPN/Reggefiber omdat laatstgenoemde problemen zag bij 
de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De gemeente stelt zich garant voor een lening aan de 
coöperatie en verder hoopt men geld op te halen bij bedrijven, instellingen en particuliere 
geldschieters17. In Eersel en in Bergeijk worden afspraken gemaakt met Reggefiber, waarbij is de 
mogelijkheden voor het verglazen van het buitengebied nadrukkelijk de inzet is.  
 
De gemeente Eindhoven heeft met succes afspraken met Reggefiber, de Eindhovense 
woningcorporaties, en Ons Net Eindhoven kunnen maken om een versnelling van de uitrol aldaar 
weten te maken. De gemeente Eindhoven besteedt bijzondere aandacht aan open toegang op het 
netwerk voor(minimaal) één zogenaamde maatschappelijke operator, onafhankelijk van de 
infrastructuuraanbieder, de beoogde doelgroep (FttH of FttB/FttI) en naast één of meerdere 
commerciële operators. Dezemaatschappelijke operator moet hetnieuwe dienstenaanbieders voor 
maatschappelijk gewenste toepassingen eenvoudiger maken passende toegang te krijgen tot het 
glasvezelnetwerk en de aangesloten gebruikers. Het gaat hierbij vooral om de condities van toegang 
(met name tariefstelling en kwaliteitsafspraken). Reggefiber werkt mee aan de mogelijkheidvoor een 
dergelijke maatschappelijke operator.  
 

2.5 NGA netwerken voor bedrijven en instellingen 

De dynamiek van zakelijke glasvezelnetwerken is wezenlijk anders dan die voor huishoudens. Aan de 
vraagkant is sprake van een andere behoefte en andere organisatie van vraagbundeling. De aanleg 
van breedband is (wanneer deze vanuit de overheid wordt gestimuleerd) vaak ingegeven door 
andere motieven, bijvoorbeeld in het kader van de revitalisering van bedrijventerreinen. Aan de 
aanbodkant zijn daarnaast andere partijen actief en worden aansluitingen in eerste instantie vaak ‘op 
aanvraag’ aangelegd. Marktpartijen als KPN en Eurofiber leveren in principe aansluitingen op iedere 
denkbare locatie binnen het dekkingsgebied, maar deze worden dan wel op aanvraag (en tegen hoge 

                                                   
14Bv. Genoemd in: European Guide for Broadband Investment, 2011 
15 ANP (20 januari 2012): “Heel Tilburg moet glasvezel krijgen”. 
Ziehttp://tilburg.dichtbij.nl/zakelijk/heel-tilburg-moet-glasvezel-krijgen.  
16 Zie Gemeente Tilburg (2011), Tilburg Aangesloten, Achtergrond informatie bij de collegenota: Voorbereiding 
Glasvezel naar Woningen, juni. 
17 Raadsvoorstel “Een supersnelle nutsvoorziening in Heeze-Leende” (11 april 2011).  

http://tilburg.dichtbij.nl/zakelijk/heel-tilburg-moet-glasvezel-krijgen


kosten) aangelegd. Het MKB is maar zelden bereid of in staat hiervoor aanzienlijke meerkosten te 
betalen. 
 
Onderzoek van Heliview heeft uitgewezen dat momenteel op ongeveer 53% van de 
bedrijventerreinen in Brabant een glasvezelaansluiting afgenomen kan worden.18 Ongeveer 5500 
bedrijven (27%) geeft aan daadwerkelijk een verbinding af te nemen. Van de bedrijven die geen 
verbinding afnemen is een derde dat in de toekomst wel van plan. Interessant is dat ongeveer een 
derde van de bedrijven die de beschikking hebben over een glasvezelaansluiting hiervan geen 
gebruik maken en voorlopig geen plannen hebben om dit in de toekomst te gaan doen.  
 
Hetzelfde onderzoek identificeert ook verschillende toepassingsgebieden voor deze 
glasvezelaansluiting. Bedrijven geven aan waar ze glasvezel momenteel voor (willen gaan) gebruiken. 
Figuur  geeft de top zes van genoemde toepassingen, gesplitst naar branche. Genoemd worden: 
automatiseringsdiensten, voice over IP, snel internet/e-mail, thuis werken, communicatie tussen 
verschillende vestigingen en bedrijfs- en terreinbeveiliging. 
 

 
Figuur 7. Toepassingen voor inzet glasvezelverbinding volgens bedrijven (bron: Heliview) 
 
Het initiatief voor aanleg komt uit verschillende hoeken. In het verleden heeft het bedrijf Fastfiber 
zich gericht op het bundelen van de vraag op bedrijventerreinen, met wisselend succes. In West-
Brabant werkt de provincie samen met de KvK Zuidwest-Nederland en REWIN aan de collectieve 
aanleg van glasvezel op meerdere bedrijventerreinen in Breda en omgeving. Ten slotte komt er ook 

                                                   
18 Zie bijlage Heliview (2012) Benchmarktool Bedrijven Terreinen. 



vanuit de ondernemers zelf initiatief; de ondernemersverenigingen van vijf bedrijventerreinen in 
Eindhoven hebben zich verenigd in ‘Glasvezel Eindhoven’ en een glasvezelnetwerk aangelegd.  
 
In diverse gemeenten lopen of liepen initiatieven om bedrijven op glasvezel aan te sluiten, ook in de 
gemeenten zonder (substantieel) initiatief voor het aansluiten van huishoudens. Rond 2005 was er 
sprake van een groot aantal initiatieven die zich met name richtten op het aanleggen van 
‘glasvezelringen’ waarop bedrijven eventueel konden inhaken.Grote partijen als Ziggo (toen Essent 
Kabelcom), BT, UPC (Priority Telecom), Eurofiber, KPN, Casema en Relined waren al langer actief als 
backbone-providers19. Heden ten dage is een groot aantal zakelijke initiatieven ten einde gekomen; 
in sommige gevallen is er een netwerk aangelegd, in andere gevallen werd niet de benodigde 
drempel gehaald om daadwerkelijk tot aanleg over te gaan. In Tilburg is onlangs nog een nieuw 
initiatief opgestart (in samenwerking met het TIC en IPFiber).  
 
Rondom de ontsluiting van bedrijventerreinen en instellingen functioneert de markt dysfunctioneel. 
De aanleg van glasvezel is duur, en alleen voor grotere bedrijven betaalbaar. Wanneer er door 
individuele bedrijven met een van de commerciële aanbieders in zee wordt gegaan ontstaat een 
korte termijn vendorlock-in doordat er geen – of tegen zeer hoge kosten - diensten van derden (bv. 
voor camerabewaking) kunnen worden ingekocht, en een lange termijn vendorlock-in (en voor de 
netwerkaanbieder een lokale monopolie-positie) omdat het voor concurrerende aanbieders minder 
interessant wordt te investeren op hetzelfde bedrijventerrein, met alle prijsopdrijvende gevolgen van 
dien.  
 
Glasvezel blijft zo een luxeproduct, in plaats van een basisvoorziening, voor Brabantse bedrijven.  
Door de kwaliteit van thuiswerkfaciliteiten te verhogen en meer activiteiten op afstand mogelijk te 
makenis het voor steeds minder activiteiten nodig om in de auto te stappen. Grote partijen zullen 
dergelijke faciliteiten zelf kunnen aankopen (inclusief hoogwaardig breedbandaansluiting); het zijn de 
kleinere bedrijven die zouden kunnen profiteren van breedbandbeleid op het niveau van 
bedrijventerreinen. Dit is voor veel MKB’ers belangrijk, bijvoorbeeld in het kader van de beveiliging 
via cameratoezicht. Voor specifieke groepen MKB’ers – bijvoorbeeld uit de creatieve industrie of 
gaming is het zelfs een doorslaggevende factor in de vestigingskeuze.  
 

2.6 Samenwerking in Brabant 

In Brabant zijn in het verleden diverse initiatieven opgestart met als doel het bieden van een 
‘marktplaats’ waar zakelijke vraag naar breedband en aanbod door marktpartijen elkaar ontmoeten. 
Een voorbeeld is het initiatief BoschNet, opgericht door de gemeente ’s-Hertogenbosch, dat poogt 
aanbod en zakelijke vraag naar glasvezel in Den Bosch bij elkaar te brengen. In initiatieven als de 
Eindhoven Fiber Exchange (EFX), QSP in Tilburg, TAXAN (initiatief van de provincie Noord-Brabant) en 
NDIX (landelijk) vormt de marktplaats tevens een (internet-) knooppunt waar netwerken aan elkaar 
gekoppeld worden. Het verbinden van deze initiatieven is een voorwaarde om diensten 
provinciebreed te ontwikkelen. 
 
In Tilburg is Breedband Tilburg bv actief, dat breedband verbindingen voor non-profit instellingen 
verzorgt (‘manageddark fiber’). Het gaat om 24 instellingen, voor 269 locaties, waaronder ook 
basisscholen e.d. De totale lengte van het netwerk is 120 km. Breedband Tilburg heeft ook 
verbindingen met de regio (Waalwijk, Dongen, Goirle). Eindhoven maakt zich sterk om de 
glasvezelmarkten voor huishoudens (FttH), bedrijven (FttB) en instellingen (FttI) bij elkaar te brengen 

                                                   
19Dialogic (2005): “Glasvezelinfrastructuur in Noord-Brabant: Uitkomsten van de inventarisatie” 



en te komen tot een FttX aanpak zodat de verschillende netten elkaar versterken, in plaats van 
kunstmatig gescheiden worden gehouden. 
 
Verder zijn gemeenteoverstijgende initiatieven, zoals De Digitale Steden Agenda (DSA), waarvan in 
Brabant Eindhoven, Helmond en Tilburg mede-initiatiefnemer zijn. De DSA beoogt een platform te 
zijn waarin gemeenten zich kunnen organiseren, kennis kunnen delen en elkaar helpen bij (het 
stimuleren van) het ontwikkelen van breedbandnetwerken en –diensten. De DSA is georganiseerd 
rond zes thema’s of ‘stadsprofielen’: de ‘bedrijvige’ (trekker is Eindhoven/ Helmond), de ‘zorgende’, 
de ‘lerende’, de ‘groene’, de ‘veilige’ en  ‘onze stad’ (trekker is Tilburg). Ook het SRE 
(Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) heeft een eigen Digitale Agenda opgesteld20. Deze agenda 
krijgt met name invulling vanuit het thema ‘vitale en slimme wijken’.  
 
De provincie kan een rol pakken door deze (en mogelijk andere) initatieven verder te verbinden.  
 
 
 

                                                   
20 SRE (2012), Digitale agenda SRE 2020, Een gezamenlijke aanpak van SRE gemeenten voor 
toekomstbestendige vitale en slimme wijken en kernen, versie 21 mei. 



3. Kansen voor digitalisering in Brabant 

3.1 Visie Digitale Agenda van Brabant 

In dit hoofdstuk wordt een analyse geboden van de manieren waarop een hoogwaardige breedband 
infrastructuur kan bijdragen aan vier van Brabants’ maatschappelijk-economische beoogde 
transitieopgaven: (1) de transitie naar een gezonde zorgeconomie die ertoe bijdraagt dat Brabanders 
langer en gezonder oud kunnen worden (‘gezond oud worden’); (2) de transitie naar een vitaal 
platteland waarin een duurzame en innovatieve agro-food sector, een modern MKB en een levendige 
vrijetijdseconomie gepaard gaat met het repareren van de ongewenste gevolgen van 
bevolkingskrimp (‘vitaal platteland’); (3) de transitie naar een groene, CO2 arme economie door het 
sluiten van kringlopen en het beter inzetten van onze natuurlijke energiebronnen (‘energietransitie’); 
en (4) de transitie naar optimale, innovatieve, en groene vormen van mobiliteit en 
mobiliteitsmanagement in Brabant (‘slimme mobiliteit’).  
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Figuur 8. Visie Digitale Agenda van Brabant. Vier maatschappelijke opgaven, realisatie via Brabantse smart 
specializations, en hun vertaling in hoogwaardige infrastructuur footprint  
 
 
Voor deze maatschappelijke opgaven kan de innovatieve Brabantse economie oplossingen en nieuwe 
verdienmodellen ontwikkelen. In al deze opgaven speelt ICT, en daarvan afgeleid – waar van 
toepassing - de benodigde hoogwaardige breedband infrastructuur, een belangrijke rol. De Digitale 



Agenda van Brabant heeft als doel hoogwaardig breedband netwerk te stimuleren op die manieren 
en op die plaatsen waar er maatschappelijk en/of economisch gezien de grootste toegevoegde 
waarde is te behalen. De basisvisie van deze Digitale Agenda van Brabant is verbeeld in figuur 8.  
 
Bij de uitwerking van de maatschappelijke opgaven zijn we op zoek gegaan naar ‘killer applications’: 
ICT toepassingen waarvoor de aanwezigheid van NGA netwerk een mustis. Die hebben we gevonden 
bij diverse uiteenlopende data-intensieve toepassingen en bij toepassingen die een hoge mate van 
betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid vergen. Zo vergt het toenemende gebruik 
vanvideoverbindingen in uiteenlopende sectoren als verkeersmonitoring, beveiliging van 
bedrijventerreinenof arts-patient communicatie absoluut een goede NGA verbinding – internet, 
koper of mobiel is echt ontoereikend. Daarnaast speelt het schaal ook een rol: in hoeverre is het voor 
het behalen van voldoende nut (en levensvatbare businessmodellen) noodzakelijk dat alle 
huishoudens aangesloten zijn?  
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste maatschappelijke opgaven, en de manier waarop een 
hoogwaardige breedband infrastructuur kan helpen om deze op te lossen, besproken.  
 

3.2 Vitaal Platteland: MKB, Agro-Food en Vrijetijdseconomie 

Brabant hecht aan de in stand houding van het groen/rode Brabantse mozaïek – het unieke patroon 
van kleine kernen en platteland waardoor het in Brabant zo goed leven, wonen en werken is. Brabant 
heeft, net als een aantal andere Europese regio’s, te maken met ‘rurbanisation’: de afname van 
voorheen grote verschillen tussen landelijk en stedelijk gebied, zoals opleidingsniveau van inwoners 
en scheiding van economische activiteiten. Brabanders uit landelijk gebied werken steeds vaker in de 
stad en de helft van de beroepsbevolking woont in landelijk gebied. 
 
Digitaal gezien is het platteland op dit moment niet zo goed aangesloten als de stedelijke gebieden. 
Hoewel kabel en DSL het platteland (deels) wel bereiken, blijft de snelheid achter bij die in stedelijk 
gebied. Er is een groot aantal ‘witte vlekken’ waar op dit moment hoogstens basale connectiviteit via 
de telefoonlijn kan worden gerealiseerd. Dit heeft allereerst consequenties voor de leefbaarheid van 
Brabanders. Leefbaarheid is: het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om 
(thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken (eenvoudige) zorg- welzijns- en gemaksdiensten21. 
Voor het in stand houden van het voorzieningenniveau, juist daar in kleine kernen en buitengebieden 
waar deze onder druk staan door de gevolgen van vergrijzing en ontgroening, zijn ICT applicaties en 
de daarvoor benodigde ICT infrastructuur nodig. Te denken valt aan voorzieningen op het gebied van 
zorg (zie de navolgende sectie over gezond ouder worden) en onderwijs (bijvoorbeeld het mogelijk 
maken van thuisstudie of het via ICT samenwerken tussen scholen die eigenlijk te klein zijn). In een 
evaluatie van bureau EIM van het IDOPs programma werd geconstateerd dat de provincie de rol van 
het MKB voor de instand houding van de leefbaarheid in de afgelopen bestuursperiode heeft 
onderschat. Juist voor het MKB is een hoogwaardige breedbandvoorziening belangrijk. Op een 
elementair niveau, omdat een hoogwaardige breedbandverbinding effectief en professioneel 
telewerken en teleleren mogelijk maakt. Voor veel MKB’ers is bovendien de mogelijkheid tot een 
aansluiting op hoogwaardig breedband een cruciale factor voor vestigingskeuze, bijvoorbeeld in het 
geval van financiele dienstverleners of ondernemers in de creatieve (ICT gerelateerd) sector 
(designers, computer game developers).  

                                                   
21 Definitie leefbaarheid van het ministerie van VWS en de VNG. Uit: Startnotitie Leefbaarheid, 17 feb 
2012 



In het algemeen durven we te stellen: naarmate supersnel breedband belangrijker wordt voor 
bedrijvigheid, wordt de locatiekeuze van bedrijven en kenniswerkers steeds meer beperkt tot die 
gebieden in Brabant die beschikken over een NGA netwerk. Een goed NGA netwerk in alle grote en 
kleine kernen in Brabant stimuleert ondernemerschap door heel Brabant, gaat krimp te lijf en 
vermindert de mobiliteitsdruk in Brabant (door de mogelijkheden voor thuiswerken en thuisleren). 
 
Recentelijk ontwikkelde de provincie een nieuwe visie op het transitieproces van het stad en 
platteland. De doelstelling van de provincie ten aanzien van het platteland is om “een topregio in de 
kenniseconomie, ingebed in en steunend op een vitaal landelijk gebied” te worden22.  
 
Een belangrijke factor voor een vitaal platteland is deagro-food sector,na high techde tweede 
economische pijler van Brabant. Het huidige prevalerende verdienmodel voor agro-food in Brabant, 
dat is gebaseerd op kostenreductie en bulkproductie, leidt nu al tot dalende marges, en is op termijn 
onhoudbaar. De provincie voorziet een transitie van bulkproductie naar waarde-creatie en zet in op 
een vitaal agro-foodcomplex in landelijk gebied, met aandacht voor innovatie, duurzaamheid, 
dierenwelzijn en maatschappelijke legitimatie. Om dit te bewerkstelligen wordt een aantal suggesties 
gedaan: het integreren van handels- en productieketens, het afstemmen van aanbod op de vraag en 
zoveel mogelijk zorgen voor een lokale afzetmarkt. In de praktijk zijn er al veel ontwikkelingen op het 
gebied van het toepassen van ICT in landbouw, waaronder precisielandbouw, ketenintegratie, de 
toepassing van camera’s bij het monitoren van vee op andere locaties. In de visie van de topsector 
Agro-Food wordt aan ICT toepassing een belangrijke rol toegekend: smart farming – het gebruik van 
ICT voor processen in het boerenbedrijf - is een belangrijke innovatie driver. Bijvoorbeeld bij 
precisielandbouw, waarbij bij het verbouwen van voedingsmiddelen een nauwkeurige monitoring 
plaatsvindt van de groeiomstandigheden, de klimatologische omstandigheden en de toediening van 
grondstoffen om de gewassen optimaal te laten groeien. Voor het bewaken van de voedselveiligheid 
en het borgen van de voedselkwaliteit is het zichtbaarmaken van de herkomst van producten en het 
transparant maken van de productiewijzewaarbij ICT en hoogwaardig breedband een rol kunnen 
spelen. De beschikbaarheid van real-time informatie over de gehele lengte van de keten kan ook van 
dienst zijn bij het opsporen en vroegtijdig indammen van dierziekten. Tot slot kan ICT ingezet worden 
voor het verbeteren van de communicatie tussen boer en consument, en vergaande digitale 
communicatie tussen verschillende schakels in de keten behoort tot de mogelijkheden.  
 
ICT is ook belangrijk voor de multifunctionele landbouw: de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijfsactiviteiten op het boerenerf. Hierbij kan worden gedacht aan kinderopvang, zorgboerderijen, 
of activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie, bijvoorbeeld verblijfsaccommodaties op 
boerderijen en diverse recreatieprogramma’s en –faciliteiten. Hoogwaardig breedband kan in al deze 
ontwikkelingen een belangrijkeenabelenderol spelen. Dit is een forse ontwikkeling: meer dan de helft 
van de boeren houdt er al nevenactiviteiten op na23.  Ook in relatie tot de verwachte shake-out van 
boerenbedrijven in Brabant, en de noodzaak tot het vinden van herbestemmingen van historische 
panden – bijvoorbeeld richting zakelijke of toeristische toepassingen – kan hoogwaardig breedband 
een doorslaggevende rol spelen. 
 
Het thema Vrijetijdseconomie is voor een vitaal platteland ook interessant, omdat het een van de 
weinige sectoren is die relatief veel werkgelegenheid oplevert in kleine kernen. Hoogwaardig 

                                                   
22Provincie Noord-Brabant (2011), De transitie van het stad en platteland: een nieuwe koers, 
koepeldocument (9 december 2011). 
23 ANP (2012): meer dan helft van boeren verdient bij. Zie 
http://www.nu.nl/economie/2787977/meer-dan-helft-van-boeren-verdient-bij.html. 

http://www.nu.nl/economie/2787977/meer-dan-helft-van-boeren-verdient-bij.html


Breedband kan op een aantal manieren helpen het bestaansrecht van de vrijetijdseconomie in deze 
gebieden te vergroten. Ten eerste kan ICT het bereik van vrijetijdsaccommodaties op het platteland 
vergroten. De knelpunten op dit gebied bevinden zich niet zozeer op het gebied van breedband, 
maar betreffen interoperabiliteit tussen bijvoorbeeld ICT-systemen van de VVV’s en 
reserveringssystemen.  Breedbandtoegang kan wel helpen bij het overbrengen van toeristische 
beeldinformatie in het publieke domein (informatie over natuur, cultuurhistorie, et cetera). Verder 
kunnen vooral vakantieparken en grote (culturele) evenementen sterk profiteren van een goed 
dekkend mobiel breedbandaanbod. Ten slotte kan Brabant zich aantrekkelijker maken als 
toeristische bestemming (en ook bijvoorbeeld voor expats en buitenlandse en/of zakelijke gasten) 
door het aanbieden van gratis internet via Wi-Fi hotspots – in de provincie Zeeland streeft men 
bijvoorbeeld naar een geheel dekkend draadloos netwerk om juist de belangrijke toeristische sector 
daar te ondersteunen. 
 
Tabel 2 geeft een overzicht van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die betrekking hebben 
op een Vitaal Platteland voor het MKB, de agro-foodsector ende Vrijetijdseconomie.  
 
Tabel 2. Sterktes, zwaktes, kansen & bedreigingen van NGA netwerken voor een Vitaal Platteland 

 Kansen Bedreigingen 

Intern • Smart farming, oa. bij 
precisielandbouw en 
ketenmonitoring  

• Mobiele applicaties voor de 
vrijetijdsconsument  

• Vergroting bekendheid en 
bereikbaarheid toeristische 
accommodaties  

• Wifi-hotspots en multimediale 
gastvrijheid 

• Aanleg benodigde infrastructuur is 
duur  

• Innovatieve slagkracht sector is 
(nog) beperkt  

• Leegstand boerderijen 
• Onvoldoende transitie van 

schaalvergroting naar waarde-
toevoeging 
 

Extern • Multifunctionele landbouw 
(boeren met nevenactiviteiten)  

• Ketenlogistiek rond voeding  
• Betere dialoog met burgers, 

anonimiteit van landbouw 
terugdringen, maatschappelijk 
draagvlak sector bevorderen 

• Rol boeren bij decentrale 
energieopwekking  

• Platteland vergrijst en ontgroent: 
kennis trekt weg 

• Prijsdruk door concurrentie op 
wereldmarkt 

• Hoge ecologische druk, uitputting 
natuurlijke hulpbronnen 

• Maatschappelijke zorg om 
gezondheid van mens en dier 
 

 



 

3.3 Gezond ouder worden 

De provincie Noord-Brabant ziet ICT als een veelbelovend middel om de huidige en toekomstige 
vraagstukken in de zorg aan te pakken. Een van de vraagstukken is hoe de kwaliteit en 
beschikbaarheid van zorg kan worden gegarandeerd. Brabant staat voor ingrijpende demografische 
ontwikkelingen: het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren daalt. Dit zet de samenleving 
onder grote druk, in het bijzonder als het gaat om de zorg.De komende jaren zal de spanning tussen 
enerzijds een stijgende zorgvraag en anderzijds een krimpend aanbod door een gebrek aan capaciteit 
en/of financiering van de zorg oplopen. Dat mensen twee jaar langer gezond en zelfstandig thuis 
kunnen wonen, vormt een van de maatschappelijke opgaven waarvoor de provincie zich in dit 
verband gesteld ziet.  
 
Op dit onderwerp heeft de provincie inmiddels ruim ervaring opgedaan, via programma’s als Slimme 
Zorg, Innovatieve Acties Brabant en Op de Bres voor de Zorg. Al in het – inmiddels afgeronde – 
programma Slimme Zorg vond een accentverschuiving plaats van aanbod naar vraag. De uitdaging 
ligt met name in de verschuiving van ‘wat techniek kan’ naar ‘wat mensen vragen’. Met een 
vergrijzende bevolking is het van belang om levenskwaliteit en kwaliteitsbeleving van zorgafnemers 
the optimaliseren. Mensen willen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven hebben, en ondanks 
lichamelijke of andere beperkingen, actief aan de maatschappij deelnemen. Mensen willen ook zo 
lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Dit betekent dat er aanpassingen gedaan moeten 
worden in de bestaande woningen, zodat ze levensloopbestendig zijn. De inzet van ICT biedt hiervoor 
vele mogelijkheden, waardoor ‘ traditionele’ vraagstukken in zorg, wonen en welzijn in een ander 
daglicht komen te staan. Technologische toepassingen kunnen een hogere kwaliteitsbeleving 
realiseren, doordat mensen met behulp van ICT zaken zelf kunnen regelen. Bijvoorbeeld wanneer 
mensen thuis hun bloeddruk opmeten en aan een specialist doorgeven (thuismonitoring) of wanneer 
mensen via een digitaal buurtplein bewoners uit hun eigen wijk kunnen inschakelen voor hulp van 
boodschappen. Daarnaast zijn er forse besparingen op de kosten van de zorg te verwachten. 
Bijvoorbeeld het screenen van zwangere vrouwen in een risicogroep. Ze hoeven niet naar het 
ziekenhuis te komen en een bed te bezetten. Ze kunnen thuis, vanuit hun vertrouwde omgeving, real 
time gemonitord worden. De visie is, dat we toe moeten naar een ‘zorg nieuwe stijl’ die zo min 
mogelijk aangeboden wordt vanuit traditionele instituties als het ziekenhuis of het bejaardentehuis, 
maar wordt aangeboden vanuit de directe omgeving van de zorgbehoevende. Deze 1e lijns zorg moet 
daartoe radicaal versterkt worden, en ICT speelt daarbij een belangrijke rol. De toegevoegde waarde 
van techniek op het snijvlak van zorg, wonen en welzijn is zeer breed. Het kan cliënten onder andere 
meer eigen regie, keuzemogelijkheden, sociale relaties, comfort en meer levensruimte geven in 
intramurale setting2425.    
 
 
 
 
 
De ervaringen in het slimme zorg programma hebben onder meer geleerd, dat de inzet van nieuwe 
ICT toepassingen betekent dat organisatieprocessen anders moeten worden ingericht. De inzet van 
ICT toepassingen heeft gevolgen voor de manier waarop organisatie samenwerken en professionals 

                                                   
24 Innovation network for Active and Healthy Ageing (2012) Business plan Slimmer Leven 2020, 22 
maart 2012 
25 Advies versnellinsgagenda zorgeconomie, Ser Brabant en PRG, mei 2012 



hun werk uitvoeren. Een voorbeeld is de beeldcommunicatie tussen zorgbehoevenden en 
verpleegkundigen. Hiervoor moet niet alleen de benodigde techniek in stelling worden gebracht, 
tevens zullen de aangesloten zorginstellingen ‘ de achterkant’ dusdanig moeten organiseren dat 
vragen bij de juiste professional terechtkomen en in geval van nood direct alarm kan worden 
geslagen.  
 
De inzet van nieuwe ICT toepassingen vergt niet alleen binnen organisaties veranderingen in de 
manier van werken, ook de hele keten zal intensiever met elkaar moeten gaan samenwerken om 
procesverbeteringen en schaalgrootte daadwerkelijk tot stand te brengen (‘systeeminnovatie’). Om 
tot goede samenwerking te komen moeten er nog wel een aantal barrières worden geslecht. De 
functionele bekostigingsstructuur is een voorbeeld van een barrière. Ook hebben potentiele 
gebruikers regelmatig moeite met het accepteren van technieken in hun dagelijkse leven.  
 
Een grote barrière (die in deze notitie centraal staat) vormt ook de beschikbaarheid van een NGA 
infrastructuur met voldoende capaciteit tegen reële kosten voor zorgvragers; senioren en iedereen 
die leidt aan een chronische aandoening. Om zorg via ICT te bieden zullen echt alle woningen waar 
een (potentiële) zorgvrager woont, aangesloten moeten worden. Hierbij zijn de aansluiting van 
afgelegen panden in de buitengebieden regelmatig juist die panden waar de grootste 
waardetoevoeging (kwaliteit van leven) en kostenbesparing (bv. het overbodig maken van een 
dagelijkse taxirit naar het ziekenhuis) valt te verwachten. Nieuwe ICT gedreven zorgaanbieders zijn er 
daarnaast gebaat bij een zo groot mogelijk afzetgebied om maximale schaalvoordelen te kunnen 
behalen.  
 
Op dit moment worden slimme zorgtoepassingen in de meeste gevallen in de vorm van een 
‘platform’ aangeboden, waarbij diverse diensten zijn gebundeld in een voor de eindgebruiker logisch 
geheel. Deze platformen hebben soms een open karakter (‘zorgportaal’) maar zijn geregeld sterk 
gesloten en onderdeel van een verticaal geïntegreerde oplossing van één aanbieder. Uit onderzoek 
van Novay & Nictiz, dat recentelijk in opdracht van de Provincie Noord-Brabant werd uitgevoerd26, 
blijkt dat interoperabiliteit tussen deze systemen nog onvoldoende is gerealiseerd.  
 
Slimme zorgsystemen hebben relatief hoge eisen voor wat betreft veiligheid (bijvoorbeeld voor 
sleuteloplossingen en monitoring op afstand), beschikbaarheid (real-time monitoring) en 
bandbreedte (voor bijvoorbeeld videobellen met zorgverleners). Novay&Nictiz constateerden dat op 
dit moment verreweg de meeste oplossingen ‘over the top’ (dat wil zeggen: over het publieke 
internet) worden aangeboden. Voor toepassingen die meer gericht zijn op welzijn en comfort is dit 
vooralsnog geen probleem gebleken, maar andere, meer zorg en medisch gerelateerde toepassingen 
stellen hogere eisen met betrekking tot beveiliging en betrouwbaarheid van de verbinding wat 
internet niet kan leveren. Hiervoor is toegang tot het netwerk op een lager niveau noodzakelijk.  
 
In tabel 3 wordt de bijdrage van NGA netwerken aan de opgaven rondom gezond ouder worden 
samengevat.  
 
Tabel 3 Sterktes, zwaktes, kansen & bedreigingen m.b.t.de inzet van NGA voor gezond ouder worden 

 Kansen Bedreigingen 

                                                   
26 Provincie Noord-Brabant/Novay&Nictiz (2012): Openheid van platformen voor slimme zorg.  



Intern - Technologische ontwikkelingen in de 
demotica, robotica, diagnostiek; 
- Veel regionale expertise en koploper 
positie (vgl. uitverkiezing brainport als 
‘slimste regio’) 

- Technologische complexiteit mbt. 
openheid infrastructuren; 
- Onvoldoende standaardisatie en 
uniformering van toepassingen in de 
zorg 
- Beperkingen in de ketensamenwerking 
in triple helix-verband 

Extern - Veel belangstelling voor thematiek 
nationaal en internationaal, ook vanuit 
de EU; 
- Sterke Brabantse coalitie (oa. Slimmer 
Leven 2020, Digitale Agenda SRE); 
- Kans op daadwerkelijke 

lastenverlichting in de zorg en de 
verbetering van kwaliteit van leven. 

- Verdienmodellen in zorgeconomie zijn 
afhankelijk van (dure) nog te 
ontwikkelen infrastructuur  
- Functionele kostenstructuur 
zorgeconomie; 
- Toegevoegde waarde techniek wordt 
door gebruikers vaak niet gezien; 
- Belemmerende (landelijke) wet- en 
regelgeving; 

 

3.4 Energietransitie &Slimme Mobiliteit 

Ondanks het feit dat de thema’s slimme mobiliteit, slimme energie en elektrisch rijden binnen de 
provincie eigenlijk vallen onder verschillende beleidslijnen, worden deze thema’s in deze paragraaf 
samen behandeld. Het blijkt namelijk dat de thema’s onderling voor een groot deel overlappen als 
wordt gekeken naar de rol van ICT en breedbandinfrastructuur.Een rode draad door de drie thema’s 
is duurzaamheid: de duurzame, decentrale productie van energie vraagt om slimme netten 
 
Onder invloed van het toenemend aantal windmolens, zonnecellen, de vergisting van mest en 
biomassa in energie, warmtebehoud in de gebouwde omgevingen andere vormen van 
energieopwekking is het energieaanbod op elektriciteitsnetten steeds gevarieerder geworden.  
 
Door het net ‘slimmer’ te maken kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. De 
informatie over waar op welk moment energie opgewekt wordt, wie het eigendom van deze 
informatie heeft en hoe deze informatie wordt gemanaged, is in toenemende mate ook van 
strategisch belang. De energiesector en de telecomsector groeien wat dat betreft naar elkaar toe. 
Innovaties maken deze ontwikkelingen verder mogelijk. Een voorbeeld hiervan is de intelligente 
koelkast, die NXP op de High Tech Campus Eindhoven ontwikkelde27: op het moment dat de energie 
goedkoop is, gaat deze koelkast extra koelen. Ook zijn sinds kort thermostaten op de markt die via 
een smart Phone op afstand te bedienen zijn.28Regionale netbeheerders werken aan een meer 
structurele oplossing en streven ernaar om binnen afzienbare tijd zogeheten ‘smart meters’ uit te 
rollen. Met deze slimme meters kunnen de netbeheerders veel efficiënter en directer 
energieverbruik meten en regelen.  
 
Zowel de ‘slimme’ apparatuur als de slimme meters communiceren over een netwerk met elkaar, 
maar ook met de energieleverancier en de regionale netbeheerder. Netbeheerders zijn nu al bezig 

                                                   
27 http://www.hightechcampus.com/go/pages/news-
528/article/campus_products___prototypes___nxp-2315.web 
28 http://www.essent.nl/content/particulier/producten/mijne/ethermostaat/index.html 

http://www.hightechcampus.com/go/pages/news-
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om verbindingen tussen onder-, regel-, schakel- en wijkstations te upgraden. Ook partijen als 
BrabantWater zijn bezig met de uitrol van glasvezelverbindingen naar hun installaties. 
 
Voor de communicatie met meters en apparatuur bij de eindgebruiker, en ook bijvoorbeeld voor de 
oplaadpunten voor elektrisch rijden is telecommunicatie-infrastructuur tot aan de meterkast 
noodzakelijk. De vereisten die netbeheerders stellen ten aanzien van deze infrastructuur zijn 
wezenlijk anders dan die voor breedbandaansluitingen voor thuisgebruik. Voor de netbeheerder ligt 
de nadruk namelijk niet zozeer op de capaciteit (bandbreedte), maar op zeer langdurige en 
betrouwbare beschikbaarheid van de verbindingen. De investeringshorizon van dergelijke partijen is 
daarnaast vaak van een andere (langere) orde dan van veel marktpartijen. 
 
Er is een aantal redenen waarom het zinvol is om te kijken of de breedbanddoelen en de doelen op 
het gebied van smart grids met elkaar overlappen. Een van de grootste kostenposten bij de uitrol van 
breedbandnetwerken is bijvoorbeeld het graven. Op het moment dat netbeheerders van plan zijn om 
te gaan graven en infrastructuur voor slimme netten of oplaadpunten voor elektrische auto’s aan te 
leggen zou er tegen marginale meerkosten tegelijkertijd ook breedbandinfrastructuur kunnen 
worden aangelegd (of andersom). De EU verwacht dat via ‘slim graven’ op 30% van de aanlegkosten 
bespaard zou moeten kunnen worden. 
 
Het is mogelijk om nóg een stap verder te gaan dan alleen ‘slim graven’. Een glasvezelkabel bestaat in 
bijna alle gevallen uit meer dan één vezel, waarvan een oplaadpunt er slechts één of twee nodig 
heeft om te kunnen functioneren. Er is dus sprake van grote overcapaciteit die een netbeheerder zou 
kunnen verhuren aan derde partijen. Oplaadpunten fungeren in dat geval als PoP (point of presence). 
Dit PoP kan gebruikt worden voor het faciliteren van zowel draadloze als glasvezelverbindingen. De 
infrastructuur die energiebedrijven nu eventueel al aanleggen tot aan wijkstations kan fungeren als 
backbone. 
 
Tabel 4 geeft een overzicht van de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes met betrekking tot de 
inzet van NGA voor Energietransitie en Slimme mobiliteit. 
 
 
Slimme mobiliteit 
 
Een keerzijde van de verstedelijking, economische groei en vergrijzing in Brabant is de stijging van 
het aantal voertuigen en gereden kilometers. De gemiddelde Brabander maakt meer gebruik van de 
auto dan de gemiddelde Nederlander, en de woon-werkafstand is fors toegenomen29.Door deze 
toename worden snelwegen en steden in Brabant zwaar belast. Dit leidt tot grote 
mobiliteitsproblemenals er geen maatregelen worden getroffen. Naast ongemak voor burgers en 
werknemers zijn de economische kosten van files hoog.  
 
De aanleg en het gebruik van NGA netwerken kan deels ook behulpzaam zijn in deze problematiek. 
Allereerst door het terugdringen van de mobiliteitsbehoefte. Dit gebeurt primair door de facilitering 
van thuiswerken door professionals (‘het nieuwe werken’), teleleren van studenten en het mogelijk 
maken van videoconferencing tussen bedrijven en instellingen ten behoeve van samenwerken. 
Hierdoor is het voor steeds minder activiteiten nodig om in de auto te stappen.  
 

                                                   
29 Uit: Provincie Noord-Brabant (2012) Versterkt Stedelijk Netwerk Brabant, concept-rapportage 



Als tweede kunnen nieuwe technologieën genoemd worden gericht op het creëren van 
mogelijkheden voor slimmere en veiligere mobiliteit. Hierbij wordt gedacht aan ICTsystemengericht 
op efficiencyverbetering in goederenvervoer, automatisch gestuurdevoertuigen, 
verkeersmanagement, beter benutting van bestaande weginfrastructuur,betere reisinformatie en 
elektrisch rijden. 
 
De aanleg en het gebruik van NGA netwerken kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn het accommoderen 
van de groei in het goederenvervoer in Brabant, via innovaties in de logistieke sector.Internationale 
goederenstromen lopen nu nog verre van optimaal omdat bedrijven herhaaldelijk dezelfde 
informatie aan diverse overheidsinstanties moeten aanleveren. Ook de onderlinge 
informatieverstrekking tussen ketenpartners en de systemen die binnen de logistieke keten worden 
gebruikt, zijn voor verbetering vatbaar, bijvoorbeeld via betere systemen gericht op slim beladen en 
transportplanning/routing. Het Logistieke innovatie instituut Dinalog, gevestigd in Breda, is hierbij 
een belangrijke Brabantse speler. 
 
Nieuwe mobiliteitstoepassingen die mogelijk gemaakt worden door hoogwaardig breedband zijn met 
name te vinden bij geïntegreerde innovaties. Zo wordt op de High Tech campus in Eindhoven 
gewerkt aan een intelligente lantaarnpaal gericht op een combinatie van licht en 
energiemanagement, verkeersmonitoring en veiligheid in de openbare ruimte. Andere voorbeelden 
worden van slim vervoer en elektrisch rijden worden momenteel uitgetest in de ‘weg van de 
toekomst’ – de autosnelweg A270 tussen Eindhoven en Helmond, die wordt gebruikt als 
testomgeving door TNO, TU/e en de automotive industrie en de Automotive campus in Helmond 
voor toegepast onderzoek en praktijkproeven naar rijgedrag en ‘connected cars’ (contact tussen 
auto’s onderling en hun omgeving). Rondom deze weg blijkt een glasvezelinfrastructuur onmisbaar, 
en dat geldt missschien in de nabije toekomst wel voor alle wegen in Brabant. 
 
 
Tabel 4. SWOT met betrekking tot de inzet van NGA voor Energietransitieen Slimme Mobiliteit 

 Kansen Bedreigingen 

Intern • Slim graven (combinatie smart 
grids/NGA netwerken) kan kosten 
aanleg netwerken terugdringen  

• Netbeheerder heeft historie en 
competenties m.b.t. 
telecominfrastructuren 

• Bedrijfsstrategieën netbeheerders 
• Innovatievermogen in logistieke sector 

 

Extern • Opkomst van smart grids/smart 
metering levert vraag naar 
telecominfrastructuur 

• Informatie over decentrale 
energieopwekking van toenemend 
strategisch belang 

• ICT toepassingen kunnen 
mobiliteitsbehoefte terugdringen  

• Huidige bekostigingsstructuren zijn nog 
steeds in het voordeel van traditionele 
vormen van energieproductie  

• Belemmerende wet- en regelgeving, 
bijvoorbeeld bij de omgang met 
afvalstromen 

 
 
 
 



4. Scenario’s voor provinciale interventie 

4.1 Drie beleidsscenario’s 

Bij de ontwikkeling van beleidsopties voor provinciaal handelen, is het uitgangspunt dat de 
economische of maatschappelijke benutting van nieuwe of bestaande breedbandinfrastructuren de 
belangrijkste focus is. Wij stellen een tweesporenbeleid voor, waarbij het initiëren en stimuleren van 
ICT gedreven innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen (nut) gepaard gaat met projecten gericht op de 
verdere uitrol en verbetering van NGA netwerken in Brabant (net). De inzet is net én nut.  
 
Met deze randvoorwaarden in het achterhoofd, onderkennen we in dit hoofdstuk drie scenario’s 
voor provinciale interventie, met uiteenlopend ambitieniveau en omvang van provinciale inzet: een 
nulscenario ‘markt en gemeenten aan zet’, scenario 2 ‘Stimuleren en faciliteren’ en een scenario 3 
‘Investeren en realiseren’. Deze worden in de navolgende paragrafen besproken. 
 

4.2 Nulscenario: markt en gemeenten aanzet 

Provinciale inzet: In dit scenario onderkent de provincie het belang van breedband voor regionaal-
economische ontwikkeling, maar laat zij het primaat voor actief handelen over aan de markt, aan 
gemeenten en aan lokale initiatieven. De provincie zet in op kennisontwikkeling, kennisdeling, 
communicatie en het monitoren van de ontwikkelingen op het gebied van het benutten van de 
kansen van ICT en de markt gedreven ontwikkeling van hoogwaardige breedbandinfrastructuur in 
Brabant. In dit scenario wordt een Digitale Agenda Brabant kennis- en discussie portal op internet 
ontwikkeld, worden voorlichting- en kennisuitwisselingsbijeenkomsten voor diverse doelgroepen 
georganiseerd, en worden onderzoeken op het gebied van nieuwe marktoplossingen en nieuwe 
technologische mogelijkheden mede mogelijk gemaakt. Met dit scenario zijn eenmalige kosten van € 
0,5 miljoen gemoeid.  
 
Kosten/baten: Dit scenario draagt bij aan het verhogen van de transparantie van de telecommarkt in 
Brabant en aan het ICT bewustzijn van beleidsmakers, ondernemers en burgers in Brabant. Dit 
scenario draagt niet expliciet bij aan de beoogde maatschappelijke transities in Brabant, en draagt 
ook niet bij aan een oplossing voor de onderkende marktproblemen, waaronder de te trage en een 
selectieve uitrol van glasvezelnetwerken in Brabant, het ontbreken van hoogwaardige 
breedbandaansluitingen in het Brabantse buitengebied en op veel bedrijventerreinen en de 
problemen rondom de openheid van kabelnetwerken. Ook voor de problemen op het gebied van 
openheid van netwerken en interconnectie op het niveau van dienstenplatforms wordt geen 
oplossing geboden. Er zijn wel economische kosten te verwachten, bijvoorbeeld in termen van de 
relatieve vermindering van het innovatie- en concurrentievermogen van het Brabantse bedrijfsleven 
en een vermindering van de aantrekkelijkheid van het vestigingsbeleid ten opzichte van andere 
regio’s. Daar staat tegenover, dat er beperkt een beslag gedaan wordt op provinciale middelen. 
 
Financieel-economisch perspectief: De € 0,5 miljoen betreffen niet-revolverende uitgaven. Zij worden 
opgevoerd op de provinciale begroting als invulling van de PM post uit de Voorjaarsnota.  
 

4.3 Scenario 2. Stimulering en Faciliteren 

Provinciale inzet: In dit scenario kiest de provincie voor een rol als verbinder en aanjager van de 
benutting van ICT kansen in Brabant, door in te zetten op een mix van maatregelen aan zowel de net- 
als de nutkant. Hier wordt een pakket van maatregelen besproken ter grootte van 18 miljoen euro, 
waarvan 14 miljoen euro aan de ‘nut’ kant bestemd is voor het stimuleren van ICT toepassingen in 



maatschappelijk wenselijke domeinen (breedband dienstenfonds) en 4 miljoen is bestemd voor een 
provinciaal breedbandloket om de uitrol van NGA door marktpartijen te faciliteren.  
 
Breedband dienstenfonds  
Aan de nut-kant kan de provincie ICT dienstenontwikkeling stimuleren met een focus op de eerder 
genoemde smart specialisations: gezond ouder worden, duurzame agro-food en vitaal platteland, 
duurzame energie en slimme mobiliteit. Diensten op het gebied van de clusters gezond ouder 
worden, slimme mobiliteit, slimme energie, agro-food en vitaal platteland kunnen direct baat hebben 
bij verschillende manieren van ondersteuning. In hoofdstuk twee zijn diverse kansen en uitdagingen 
aangegeven. Door verdere ontwikkeling of opschaling van bestaande initiatieven die nauw aansluiten 
bij deze kansen en uitdagingen, kan de provincie de maatschappelijke dienstenontwikkeling een 
steun in de rug geven. Per cluster zijn verschillende zaken van belang. Bij gezond ouder worden kan 
de provincie een stimulerende rol spelen bij de opschaling van slimme zorg toepassing in de 
thuiszorg, hulp en zorg op afstand, live video communicatie met artsen, real-time monitoring van 
vitale functies, ontwikkelingen op het gebied van het ‘huis van de toekomst’ etc. Op het gebied van 
agro-food kan bijvoorbeeld gedacht worden aan projecten op het gebied van smart farming, het 
integreren van handels- en productieketens, publiek-boerderij communicatie, en het versterken van 
lokale afzetmarkten.  
 
Bij de inzet van middelen denken we aan projecten gericht op innovatie, opschaling, standaardisatie 
en duurzaamheid die een positieve spin-off aantonen in termen van extra extra marktinvestering in 
aantal aansluitingen of kwalitatieve verbetering in de hoogwaardige breedbandinfrastructuur in 
Brabant. Om focus en massa aan te brengen worden de middelen bij voorkeur ingezet op een 
beperkt aantal (2 of 3) projecten per domein, dit om versnippering zoals we die uit het verleden 
kennen te voorkomen. De dienstenprojecten behoren een concrete NGA-infrastructuur nodig te 
hebben, opdat de markt wordt uitgelokt om passend samen te werken, dan wel nieuwe 
infrastructuur uit te rollen.  De dienstenprojecten moeten duurzame businessmodellen opleveren en 
de betrokkenheid van cruciale stakeholders dient te zijn gewaarborgd, bijvoorbeeld via co-
investering. Het beheer van dit fonds zou moeten worden belegd bij een uitvoeringsorganisatie. 
 
Breedband loket: 
Aan de netkant is de provinciale inzet gericht op het nemen van maatregelen gericht op het praktisch 
en procedureel verlagen van de niet-financiële belemmeringen voor investeringen door 
marktpartijen, lokale overheden, parkmanagers en bewoner coöperaties, in de vorm van een 
provinciaal breedband loket. Dit loket kan lokale initiatieven helpen door het geven van 
marktinformatie, het verzorgen van materiaal voor publieksvoorlichting, het geven van informatie 
over technologische ontwikkelingen, het adviseren bij vraagbundeling, het bijeenbrengen van diverse 
typen investeerders, het adviseren over en assisteren bij Europese subsidiemogelijkheden, het 
adviseren over juridische vormen en beperkingen en het geven van praktische adviezen rondom 
aanleg, realisatie, onderhoud en administratie. Het breedband loket zou een coördinerende rol 
moeten spelen in het samen met marktpartijen en publieke organisaties verbeteren van de 
toegankelijkheid en interconnectie van netwerken op het niveau van dienstenplatforms. Met het oog 
op de gewenste slagkracht zou dit breedbandloket bij een nieuw op te richten of al bestaande 
uitvoeringsorganisatie moeten worden ingericht. 
 
Kosten/baten: 
Dit scenario levert een bijdrage aan de maatschappelijke ambities van de provincie. De beoogde 
projecten uit het breedband dienstenfonds rondom decentrale energieopwekking, zorgeconomie, 
innovaties in de agro-foodsector, veiligheid en duurzaamheid  dragen bij aan de beoogde 



maatschappelijke transitieprocessen en stimuleren de uitrol en toegankelijkheid van NGA netwerken 
in Brabant. De oprichting van een provinciaal breedbandloket zullen de marktproblemen in de 
telecommarkt verminderen, en zal daardoor de uitrol van hoogwaardig breedband in de 
commercieel rendabele delen van Brabant versnellen. Deze maatregelen zullen slechts in beperkte 
mate ertoe leiden dat buitengebieden op een NGA-netwerk aangesloten worden: de voorgestelde 
maatregelen sluiten vooral aan op de bestaande uitrolstrategieën van glasvezelaanleggers.  
 
Financieel-economisch perspectief: 
Voor het breedbanddienstenfond wordt een fondsvoeding van € 14 miljoen euro voorzien. Het fonds 
zal worden opgezet in lijn met de investeringsstrategie uit de Agenda voor Brabant. Aansluiting en 
multiplier met Europese programma’s in de nieuwe structuurfondsperiode, en cofinanciering door 
maatschappelijke partners wordt beoogd. Middelen uit het breedband dienstenfonds kunnen gericht 
worden alloceerd aan de dienstenthema’s. De verdeling van middelen is gebaseerd op de 
maatschappelijke en economische impact en urgentie van het beschikbaar krijgen van NGA-diensten 
en infrastructuur. Een nadere uitwerking op dit punt volgt in de komende maanden. 
 
Het breedbandloket is niet-revolverend van aard. De benodigde € 4 miljoen gaat ten laste van de 
provinciale begroting of worden als uitvoeringskosten ten laste gebracht van het breedband 
dienstenfonds (bovenop de € 14 miljoen).  
 

4.4 Scenario 3. Investeren en Realiseren 

Provinciale inzet: 
In dit scenario wordt een aanzienlijke stap verder gezet dan het tweede scenario. Naast de 
maatregelen uit het tweede scenario financiert de provincie ook mee bij de aanleg van NGA 
netwerken in de Brabantse witte gebieden. Het betreft hier de oprichting van een breedband 
financieringsfonds voor investeringen in het witte gebied waar op dit moment nog geen toereikend 
NGA netwerk ligt (dat betreft met name het buitengebied, maar ook in steden kunnen witte 
gebieden voorkomen). Alleen in deze ‘witte’ gebieden is overheidsingrijpen om staatssteun 
technische redenen de facto vanuit Brussel toegestaan30. De technologische invulling (glasvezel, 
kabel, draadloos) wordt hierbij nadrukkelijk open gehouden. Voor dit scenario is circa €27 miljoen 
aan investeringsreserve nodig, in aanvulling op de €14 miljoen uit scenario 2 (samen €41 miljoen). 
Met de reservering van €27 miljoen voor een breedband financieringsfonds kan een fonds met een 
maximale omvang van een circa 90 miljoen euro worden gecreëerd. Hiermee kan een totale 
investeringsimpuls worden losgemaakt van in totaal 230 miljoen euro, waarin naast de provincie 
eindgebruikers, private banken, andere overheden en infrastructuuraanbieders gezamenlijk 140 
miljoen euro voor hun rekening nemen. Dit komt neer op een financiële multiplier van 2,6. 
 
Een belangrijke overweging bij de vormgeving van dit scenario zijn de beperkende randvoorwaarden 
die de EU oplegt met betrekking tot het interveniëren in de markt van (hoogwaardige) 
breedbandinfrastructuren. De Europese Commissie onderscheidt zwarte, grijze en witte gebieden. 
Zwarte gebieden hebben al twee NGA netwerken, bijvoorbeeld glas en kabel. Hier is staatssteun niet 
toegestaan. In witte gebieden ligt nog geen NGA netwerk, en mag de staat investeren. 
 

                                                   
30 Van de meldingen van investeringen in breedbandinfrastructuren door gemeenten of provincies bij 
de Europese Commissie met betrekking tot staatssteun richt 96% van de goedgekeurde projecten 
zich op investeringen in het witte gebied. 



Tabel 5. EU definities van type breedband gebied versus de mogelijkheid tot 
overheidsinvesteringen 
 
Type gebied Omschrijving 

Zwart Huishoudens, bedrijven of instellingen in een zwart gebied hebben binnen nu en 3 
jaar de beschikking over twee of meerNGA netwerken, zoals HFC-netwerk (kabel) 
of glasvezel. Overheidsinvesteringen in netwerkontwikkeling is niet toegestaan.  

Grijs  Huishoudens, bedrijven en instellingen in een donkergrijs gebied hebben de 
beschikking over ten minste éénNGA netwerk. Bovendien zijn er aantoonbaar 
plannen van marktpartijen om binnen nu en 3 jaar een tweede netwerk aan te 
leggen. Overheidsinvesteringen zijn alleen onder stringente voorwaarden 
toegestaan. 

Wit Huishoudens, bedrijven en instellingen in een wit gebied hebben niet de 
beschikking over een NGA netwerk. Er is bovendien geen zicht op verandering 
binnen nu en 3 jaar. Er is geen sprake van een HFC-netwerk en er zijn geen 
concrete plannen FttH uit te rollen. Overheidsinvesteringen in 
netwerkontwikkeling zijn toegestaan. 

 
In grijze gebieden ligt ten minste 1 netwerk, bijvoorbeeld kabel, en zijn marktpartijen niet van plan er 
de komende drie jaar te gaan investeren. Hier is staatssteun alleen onder strenge voorwaarden 
toegestaan. Voorwaarden zijn ten minste dat geen toereikende of veel te dure diensten worden 
aangeboden, dat er geen andere overheidsmaatregelen denkbaar zijn om de problemen op te lossen, 
dat het bestaande netwerk en dekkingsgebied gedetailleerd in kaart is gebracht, dat er een open 
aanbestedingsprocedure wordt gebruikt, dat er niet a priori voor een technologie wordt gekozen en 
dat de ontwikkelde netwerken toegankelijk (open) zijn voor andere operators. 
In tabel 5 wordt de EU-indeling weergegeven. 
 
Maatregelen: 
Het voorstel is, en breedband financieringsfonds op te richten. Dit fonds heeft tot doel, de 
financiering van hoogwaardige breedbandvoorzieningen in de witte gebieden van Brabant (zonder 
NGA netwerk, veelal in het buitengebied) mogelijk te maken.  
 
Het fonds maakt een onderscheid in drie typen doelgroepen. 
 
(1) Boerderijen, bedrijven en huishoudens buiten dorpskernen. Deze percelen kosten gemiddeld zo’n 
€3000,- per aansluiting. Volgens opgaven van de kabelaars betreft dit ongeveer 7% of 70.000 
Brabantse huishoudens en boerderijen.  
(2) Bedrijven op bedrijventerreinen in ‘wit’ gebied. Volgens Heliview betreft het hier ongeveer 4154 
bedrijven op bedrijventerreinen die buiten de dorpskernen liggen. De gemiddelde kosten bedragen € 
4000,- per aansluiting;  
(3) Geïsoleerd witte percelen. Dit zijn zo’n 1500 percelen in Brabant met uitzonderlijke hoge 
aansluitingskosten, waardoor andere technologieën (met name draaloze straalverbindingen) in beeld 
komen.  
 
Elke aansluiting wordt gefinancierd door een mix van, in het geval van een huishoudens in het 
buitengebied, de reguliere investering door een netwerkaanbieder (€1000,-), een eenmalige 
aansluitbijdrage door een afnemer (€ 100,-), een commerciële lening (€ 800,-) en een achtergestelde 
lening vanuit het breedband financieringsfonds (€ 1100,-). (Voor de andere twee doelgroepen geldt 
dezelfde systematiek, maar andere bedragen). De commerciële lening en de lening uit het 



breedbandfinancieringsfonds worden over een periode van 10 jaar terugbetaald via een opslag op 
het abonnement voor triple-play diensten (internet/telefonie/televisie). Dit zou voor een bedrag van 
€ 17,50 per maand moeten kunnen. 
 
Aanspraken uit dit fonds kunnen worden gedaan door coöperaties waarin een coalitie van tenminste 
twee typen belanghebbenden (bedrijven, gebruikers, parkmanagers, netwerkaanbieders, 
maatschappelijke organisaties, gemeenten) zitting hebben, en die ten minste 100 huishoudens of 25 
bedrijven vertegenwoordigen. Voorstellen kunnen betrekking hebben op meerdere 
investeringsmodellen (zie tabel 6) en technologieën. Ook kan bijvoorbeeld een project een mix van 
mobiele en vaste infrastructuren combineren. Private en publieke stakeholders zijn vrij om voor een 
specifiek projectvoorstel het meest gunstige model te kiezen, mist dit voldoet aan gestelde eisen. 
Meerdere businessmodellen kunnen in Brabant dan ook naast elkaar bestaan. Zo wordt uitsluiting 
van marktpartijen door een modelkeuze vooraf voorkomen. 
 
Bij de financiële, juridische en organisatorische uitwerking van de breedbandfondsen zal met deze 
staatssteun regels rekening gehouden moeten worden. Andere relevante juridische kaders die in 
beschouwing moeten worden genomen betreft de wet financieel toezicht en het provinciale 
deelnemingenbeleid.  
 
 
Tabel 6. Type investeringsmodellen voor breedband in het buitengebied 
Investeringsmodel  Omschrijving 

Netwerk-
coöperatie 

Gebruikers (consumenten) dragen zelf zorg voor de realisatie van het netwerk 
en verenigen zich hiertoe in een coöperatie. De diensten worden door een 
bestaande marktpartij geleverd. De coöperatie neemt het beheer van het 
netwerk voor haar rekening. 
 

Financierings-
coöperatie 

Gebruikers verenigen zich in een coöperatie, maar de coöperatie beperkt zich 
(in tegenstelling tot een netwerkcoöperatie) tot financiering. De aanleg en het 
beheer van het netwerk worden aan een marktpartij overgelaten. 
 

Dubbele  
Last-mile 

Ieder huishouden wordt voorzien van twéé glasvezelaansluitingen door 
meerdere kabels in één geul te leggen, of door één kabel met meerdere vezels 
te gebruiken. De verschillende aansluitingen zijn in handen van verschillende 
marktpartijen. 
 

Semi- publieke  
Last-mile 

(Semi-) publieke last mile: de overheid neemt zélf (of in samenwerking met 
marktpartijen) het initiatief tot het aansluiten van huishoudens in wit gebied, 
en richt hiervoor een (semi-)publiek netwerkbedrijf op. Dit netwerkbedrijf 
realiseert de last mile door vanaf huishoudens een verbinding te realiseren met 
zogenaamde ‘points of presence’ (PoP’s); dit zijn geconcentreerde 
aansluitpunten op efficiënte locaties waarop meerdere marktpartijen 
vervolgens kunnen inkoppelen om adressen aan te sluiten. 

 
Het breedband financieringsfonds wordt beheerd door de provinciale organisatie, die hiertoe extra 
toegerust zal moeten worden. Mogelijk zijn landelijke of Europese fondsen (bijvoorbeeld het – nog 
niet vanuit Brussel opengestelde - Connecting Europe Facility) inzetbaar om investeringsrisico’s af te 
dekken.  
 



Maatschappelijke/economische kosten/baten: 
Dit scenario zorgt ervoor dat het aantal NGA aansluitingen in Brabant sterk zal toenemen. Hierdoor 
kan Brabant (weer) een koploperpositie pakken in termen van het aantal NGA aansluitingen in de 
provincie – passend bij de provinciale ambitie van Brabant als innovatieve top-kennis-en 
innovatieregio. De inzet van ICT bij het inzetten van de maatschappelijke transitieprocessen wordt 
door de vergrootte footprint van het NGA-netwerk sterk gestimuleerd, met tal van directe en 
indirecte economische en maatschappelijke spin-off effecten. Met name als het gaat om 
zorgtoepassingen in onrendabele buitengebieden, verwachten we dat de maatschappelijk baten 
substantieel zullen zijn. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het Brabantse vestigingsklimaat. 
 
Financieel-economisch perspectief: 
Voor dit scenario is circa €27 miljoen aan investeringsreserve voor het breedband financieringsfonds 
nodig, in aanvulling op het breedband dienstenfonds van €14 miljoen uit scenario 2. De totale 
fondsvoeding bedraagt daarmee  €41 miljoen. Beide fondsen zullen worden opgezet in lijn met de 
investeringsstrategie uit de Agenda voor Brabant.  
Voor het breedbandloket (€ 4 miljoen) en het management van het breedband financieringsfonds (€ 
2 miljoen) wordt € 6 miljoen opgevoerd op de provinciale begroting als invulling van de PM post uit 
de Voorjaarsnota, of als uitvoeringskosten ten laste worden gebracht van het breedband 
financieringsfonds (bovenop de €41 miljoen). 



5. Vervolg 

5.1 Gevraagd besluit 

Gedeputeerde Staten bevelen scenario 3 aan als voorkeursscenario. Uw Commissie wordt gevraagd 
in te stemmen met een verdere uitwerking en onderbouwing van dit scenario en deze betrekken bij 
besluitvorming in de Najaarsbrief 2013 en hierover gelijktijdig met de behandeling van de begroting 
in PS hierover besluiten. 
 

5.2 Vervolg 

Afhankelijk van de scenariokeuze van Uw Commissie zal de uitwerking van het gekozen scenario door 
Gedeputeerde Staten ter hand worden genomen. 
 
Verdere uitwerking van het de twee voorgestelde fondsen (het breedband dienstenfonds en het 
breedband financieringsfonds) zullen ter hand worden genomen in het kader van de voorbereidingen 
van de in de voorjaarsnota aangekondigde 2e tranche investeringsagenda.Bij het uitwerken van de 
opzet van de fondsen zullen we uitgaan van de randvoorwaarden die we aan onze 
Investeringsstrategie hebben gesteld, en zullen de mogelijkheden van Europese cofinanciering nader 
worden onderzocht. 
 
In de VJN 2012 zijn nog geen middelen voor dit dossier gereserveerd. Verdere uitwerking is 
afhankelijk van de nadere afweging van Uw Staten bij de behandeling van de Najaarsbrief en de 
begroting voor 2013. Een principebesluit over de instelling van deze twee fondsen kan worden 
genomen bij de begrotingsbehandeling in het najaar (PS 16 november).  
 
Overige maatregelen, waaronder de verdere uitwerking van het breedbandloket, zullen via een 
kaderstellende notitie in 2013 aan Uw Staten worden voorgelegd. De uitwerking van deze 
kaderstellende notitie zal via een breed proces van publieke consultatie ter hand worden genomen. 
 
 
’s Hertogenbosch, 3 Juli 2012, 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
 
 



Appendix A. Financieringsopties voor verglazing wit gebied 

 
Deze appendix schetst een beeld van de financiële impact van de verglazing van het witte gebied. Op 
dit moment ligt hier uitsluitend het traditionele telefonienetwerk: er is geen glasvezel en geen kabel. 
Als er op dit moment een nieuw netwerk wordt aangelegd, dan kiezen vrijwel alle 
netwerkaanbieders, waaronder ook de kabelbedrijven, voor een glasvezelnetwerk. Er zijn slechts 
zeer beperkt kostenverschillen met andere netwerken, maar de potentie (en dus toekomstvastheid) 
van het netwerk is aanzienlijk groter. Om deze reden kiezen we ervoor om de realisatie van een 
nieuw glasvezelnetwerk als uitgangspunt te nemen. 
 

A.1 Drie soorten witte gebieden 

Om te komen tot de realisatie van een glasvezelnetwerk in de witte gebieden onderscheiden we 
twee soorten gebieden:  

• Het reguliere witte gebied (onrendabel buitengebied). Denk hierbij echt aan de boerderijen, 

bedrijven en huishoudens die buiten de dorpskernen liggen. Hierbij gaat het om een ruim 

70.000 afnemers. Dit zijn veelal huishoudens, maar een deel bestaat ook uit bedrijven. 

Omdat aansluitkosten de bulk van de kosten voor hun rekening nemen en we 

dubbeltellingen willen voorkomen, tellen we bedrijven die geen uniek perceel hebben niet 

mee. Denk hierbij aan meerdere bedrijven op één adres of een boerderij met woon- en 

bedrijfsfunctie. We noemen dit gebied in dit hoofdstuk regulier wit. 

• Bedrijventerreinen die tot het witte gebied behoren. De meeste van deze terreinen liggen 

bij stedelijke of dorpse kernen. Hier is geen NGA beschikbaar en zijn er ook geen concrete 

plannen om dit te realiseren binnen enkele jaren.Omdat kabelnetwerken zeer zelden ook 

bedrijventerreinen aandoen en glasvezel niet overal is uitgerold behoren ook deze 

bedrijventerreinen tot wit gebeid. Zo kan zich dus de situatie voordoen dat een wit 

bedrijventerrein omgeven is door grijze of zelfs zwarte gebieden met woningen. In totaal 

gaat om 4.15431bedrijven die op deze terreinen liggen.  

• Geisoleerd wit.In bijna alle gevallen is de realisatie van een glasvezelaansluiting voor 

woningen in het buitengebied de beste optie. Er is echter een zeer kleine groep woningen die 

dermate geïsoleerd ligt, dat de kosten voor deze aansluiting niet meer te verantwoorden zijn. 

Het aansluiten van bijvoorbeeld één boerderij op een eilandje in de Biesbosch kost 

waarschijnlijk meer dan €200.000. Er zijn alternatieve technologieën (bv.. draadloze 

straalverbindingen) die voor deze gevallen een goed alternatief bieden tegen veel beperktere 

kosten. We schatten in dat het hierbij gaat om 2% van de panden - een kleine 1500 percelen. 

We noemen dit derde type gebied geïsoleerd wit. 

 

A.2 Kostenstructuur en business model 

                                                   
31Heliview (2012), Benchmarktool Bedrijventerreinen. 



De problematiek in de witte gebieden is betrekkelijk eenvoudig. Indien er grootschalig een netwerk 
wordt gerealiseerd dan bedragen de kosten gemiddeld circa €3000 per aansluiting32. Vanuit de 
gebruikelijke modellen die dienstenaanbieders hanteren (grofweg €50 per maand voor internet, TV 
en telefonie) zijn ze echter niet in staat om meer dan ongeveer €1000 per aansluiting te investeren. 
Een oplossing zou kunnen zijn om eindgebruikers €2000 aansluitkosten te laten betalen. Hier is 
echter een beperkt deel van de afnemers toe bereid waardoor de penetratie omlaag gaat en de 
kosten niet meer €3000, maar veel hoger liggen. De oplossing voor dit probleem ligt erin om een 
model te maken dat veel afnemers tegelijkertijd over de streep trekt terwijl de kosten voor de 
provincie beperkt blijven. 
 
Er zijn verschillende financieringsbronnen om te komen tot circa €3000: 
 

• Investeringen van dienstenaanbieders. Doordat de afnemer maandelijks betaalt voor de 

dienstverlening kunnen deze partijen investeren in aansluitingen.  

• Lening bij een bank die de afnemer maandelijks aflost. Een additioneel bedrag dat de 

afnemer maandelijks (indirect) afdraagt aan een bank. Indien er sprake is van een 

garantstelling van een fonds of een substantiële prioritering van deze lening, dan kunnen de 

rentelasten dalen tot circa 6%. 

• Rentedragende lening bij een provinciaal fonds die de afnemer maandelijks aflost. Een 

additioneel bedrag dat de afnemer maandelijks (indirect) afdraagt aan een fonds. Hierbij lijkt 

een rentepercentage van circa 3% opportuun. Dit percentage is grofweg gelijk aan het 

percentage dat de provincie krijgt door bestaande financiële middelen vast te zetten 

(depositorente). 

• Rentevrije lening bij een provinciaal fonds die de afnemer maandelijks aflost. Als 

hierboven, alleen hoeft de afnemer bij deze optie geen rente te betalen over lening. 

• Eenmalige aansluitkosten voor de afnemer. Een eenmalig bedrag dat de afnemer betaalt bij 

oplevering van de aansluiting. 

• Eenmalige aansluitsubsidie vanuit een provinciaal fonds. Een eenmalig bedrag dat het 

provinciaal fonds betaalt bij oplevering van de aansluiting. 

• Garantie. Hoewel een garantie niet primair een financieringsbron is, is het toch nuttig om dit 

in dit kader toe te lichten. Met een door de provincie afgegeven garantie kunnen andere 

partijen (coöperaties, afnemers, et cetera) tegen een gunstiger tarief bij een bank lenen. 

Hierdoor wordt de businesscase vanzelfsprekend veel gunstiger. 

In het vervolg van deze appendix presenteren we één model waarin we gebruik maken van 
verschillende financieringsbronnen. Dit model sluit goed aan op de eisen en wensen van de provincie 
Noord-Brabant en de huidige marktsituatie. Het model richt zich op alle drie de soorten gebieden en 
hanteert de volgende instrumenten: Investeringen van dienstenaanbieders, eenmalige 
aansluitkosten afnemer, lening bij een commerciële bank en lening bij een (nader in te richten) 

                                                   
32 Deze €3000 geldt uitsluitend voor reguliere witte gebieden. Dit bedrag is ontleend aan gegevens 
van diverse netwerkaanbieders 



provinciaal breedbandfonds. De volgende afbeelding toont een schematische weergave van de 
beoogde financiering. 
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Figuur 9. Schematisch overzicht van financieringsmodellen in de drie type gebieden 

 

A.3 Financiële aspecten van het model 

Financiële impact op de provincie 
Bij het hierboven geschetste model hanteren we drie verschillende perspectieven van financiële 
impact. Ten eerste onderscheiden we een bestemmingsreserve als begrotingsmiddel van de 
provincie, vanuit beleidsmatig perspectief. Ten tweede kijken we naar het macro-economisch 
perspectief. Als laatste beschouwen we het fonds als een bedrijf (op project) met een cash flow en 
hanteren we een micro-economisch perspectief. 
In alle gevallen gaan we wederom uit van een programma waarin letterlijk alle afnemers bediend 
gaan worden. Het is onwaarschijnlijk dat deze penetratie van 100% gehaald wordt, maar we kiezen 
voor een worst case (of misschien juist wel: best case) berekening. Indien de penetratie lager is, 
worden de kosten navenant lager.  
 
Het beleidsmatige perspectief: Bestemmingsreserve 
Er zijn drie elementen relevant voor de bestemmingsreserve. De rente op de leningen en een risico-
voorziening leiden tot negatieve impact op deze reserve. Het rendement op de leningen en heeft een 
positief effect. Om te beginnen kijken we naar de risicovoorzieningen (tabel 8). 
 
Tabel 8. Overzicht van risicovoorzieningen (x €1.000.000) 

Type Karakter Risico-

voorziening 

Maximaleomvan

g 

Benodigde  

reserve 



Regulier wit  Financiering van ca. 50% van het 

vreemd vermogen met achtergestelde 

lening. Bewezen technologie. 

10% € 81,2 € 8,1 

Geïsoleerd wit Volledige financiering van relatief 

onbekende technologie. 

30% € 2,6 € 0,8 

Witte bedrijven-

terreinen 

Financiering van 100% van het vreemd 

vermogen met achtergestelde lening. 

Bewezentechnologie. 

15% € 8,3 € 1,2 

Totaal    € 10,1 

 
Ten tweede kijken we naar de rentekosten. Dit doen we op basis van een referentierente van 2%. 
Tabel 9 geeft hier een overzicht van. 
 
Tabel 9. Rentekosten (x €1.000.000) 

Type Termijn (jaar) Rente Maximaleomvang Gederfdrendement 

Regulier wit  10 2% € 81,2 € 16,2 

Geïsoleerdeafnemers 10 2% € 2,6 € 0,5 

Bedrijventerreinen 10 2% € 8,3 € 1,7 

Totaal    € 18,4 

 
Als laatste kijken we naar de opbrengsten uit de leningen (tabel 10). Voor de drie verschillende 
gebieden hanteren we verschillende rentepercentages waartegen we de lening uitzetten. De mate 
van risico in een gebied heeft een impact op de rente. 
 
Tabel 10. Renteopbrengsten (x €1.000.000) 
Type Termijn (jaar) Rente Maximaleomvang Nettorendement 

Regulier wit  10 0% € 81,2 € 0 

Geïsoleerdeafnemers 10 3% € 2,6 € 0,8 

Bedrijventerreinen 10 1% € 8,3 € 0,8 

Totaal    € 1,6 

 
Als we de bovenstaande posten samenvoegen (tabel 11), dan resulteert dit in een totale 
bestemmingsreserve van €27 miljoen. 
 
Tabel 11. Overzicht van de opbouw van de bestemmingsreserve (x €1.000.000) 
Type uitgave Maximaleomvang 

Nettorendement € 1,6 

Gederfderenteopbrengsten € -18,4 

Risicovoorzieningen € -10,1 

Totalebestemmingsreserve € -27,0 

 
Opgesplitst naar de verschillende gebieden, krijgen we de volgende indeling van de 
bestemmingsreserve. 
 
Tabel 12. Verdeling van de bestemmingsreserve naar de verschillende type gebieden  (x €1.000.000) 

Gebied Nettorentederving Risicovoorziening Totaal 

Regulier wit gebied  € 16,24   € 8,12   € 24,36  

Geïsoleerdeafnemers  € -0,26   € 0,78   € 0,52  

Bedrijventerreinen  € 0,83   € 1,25   € 2,08  



Totaal  € 16,81   € 10,14   € 26,96  

 
Het macro-economische perspectief: Investeringen in het witte gebied 
Als we het macro-economische perspectief hanteren, dan kijken we naar de totale investeringen die 
in een bepaald gebied plaats gaan vinden. Hiervoor tellen we alle uitgaven van alle partijen in het 
gebied op. Als er dus wordt overgegaan tot een volledige aansluiting in alle witte gebieden, wordt er 
een totaal bedrag van €228 miljoen geïnvesteerd.  
 
Tabel 53. Totale investeringen in de witte gebieden (in miljoenen euro) 

Gebied investeringenaanbieders financiering 

banken 

bijdrageafnemers bijdragenfonds Totaleinvesteringen 

Regulier wit gebied  € 70,61   € 52,96   € 7,06   € 81,20   € 211,83  

Geïsoleerdeafnemers  € 1,44   € -  € 0,29   € 2,59   € 4,32  

Bedrijventerreinen  € 6,23   € -  € 2,08   € 8,31   € 16,62  

Totaal  € 78,28   € 52,96   € 9,43   € 92,10   € 232,77  

 
Het micro-economische perspectief: Het fonds als bedrijf 
Vanuit een laatste perspectief beschouwen we het fonds als een bedrijf of als een project. Hieruit 
komt naar voren dat het bedrijf een negatief rendement heeft. Dit komt logischerwijs omdat er in de 
witte sprake is van een onrendabele businesscase. De interventie van de overheid is er echter op 
gericht om juist in deze gebieden allerlei spill-over effecten te realiseren die een positief effecten 
hebben op zowel specifiek deze gebieden als Brabant in het algemeen.  
Om beter zicht te krijgen op de liquiditeitsdruk van het breedbandfonds, is het nuttig om te kijken 
naar de kasstromen. Met andere woorden: hoeveel geld gaat eruit en hoeveel vloeit er later terug. 
Hierbij gaan we er van uit dat alle aansluitingen binnen vijf jaar gelijkmatig worden gerealiseerd en 
dat de leningen binnen tien jaar worden terugbetaald. Na vijftien jaar kan het fonds dan worden 
beëindigd. De volgende figuur 10 toont hoe de kasstromen en kaspositie zich ontwikkelen. In de 
eerste vijf jaar wordt er veel geld uitgegeven en de tien jaar daarna komt het geld terug. De netto 
contante waarde van dit project is ruim -€17 miljoen. 
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Figuur 10. Kasstromen en kaspositie in het financieringsfonds 

3.2 Financiële consequenties voor de afnemers 

In de vorige paragraaf werden de financiële consequenties voor de provincie in detail beschreven, in 
deze paragraaf analyseren we de gevolgen voor afnemers. Uiteraard splitsen we dit uit naar de 
verschillende groepen. 

• Afnemers in het reguliere witte gebied die een aansluiting afnemen betalen –net als elke 

afnemer van diensten- een bedrag voor internet, telefonie en/of televisie. De marktprijzen 

hiervan liggen in de orde grootte van €50 per maand. Daarnaast betalen ze rente en aflossing 

voor de leningen. Voor de commerciële en de provinciale lening betaalt men in totaal circa 

€17,50 per maand extra voor het hebben van een glasvezelverbinding. De lening heeft een 

looptijd van tien jaar. De eenmalige bijdrage in de aansluitkosten bedragen €100. 

• Afnemers in het geïsoleerde witte gebied die een aansluiting nemen zullen uiteraard ook de 

gebruikelijke diensten betalen. Daarnaast zijn zij voor tien jaar eveneens circa €17,50 per 

maand extra kwijt aan rente en aflossing van hun lening. De eenmalige bijdrage in de 

aansluitkosten bedragen €200. 

• De zakelijke afnemers op witte bedrijventerreinen die een aansluiting nemen zullen ook een 
extra aflossing gaan betalen. Hierbij gaat het ook om circa €17,50 per maand voor een 
looptijd van tien jaar. De eenmalige bijdrage in de aansluitkosten bedragen in dat geval €500. 
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1. Wat is een bedrijventerrein?

Definitie van een bedrijventerrein
Een bedrijventerrein is een terrein van minimaal 1 ha bruto dat vanwege zijn bestemming bestemd en 
geschikt is voor gebruik door industrie, handel, nijverheid en / of commerciële en niet-commerciële 
dienstverlening.

De volgende typen terreinen worden niet aangemerkt als bedrijventerreinen:
- Zeehaventerrein
- En terreinen voor:

- Grondstoffenwinning
- Olie- en gaswinning
- Waterwinning
- Louter agrarische doeleinden (zonder verwerking en logistiek)
- Afvalstort
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1. Bedrijventerreinen in Nederland: Aantal en omvang

Aantal 
bedrijventerreinen

Aantal 
bedrijven

Gem. omvang
in aantal bedrijven

Zuid-Holland 643 18% 24.013 19% 37

Noord-Brabant 554 16% 21.433 17% 39

Gelderland 401 11% 15.459 12% 39

Noord-Holland 400 11% 20.395 16% 51

Overijssel 284 8% 10.058 8% 35

Limburg 270 8% 6.653 5% 25

Friesland 235 7% 5.674 4% 24

Utrecht 205 6% 9.504 7% 46

Zeeland 183 5% 2.587 2% 14

Groningen 176 5% 3.699 3% 21

Drenthe 110 3% 3.881 3% 35

Flevoland 91 3% 4.201 3% 46

Totaal 3.552 100% 127.557 100% 36
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1. Categorisering bedrijventerreinen Noord-Brabant

Categorie Aantal terreinen in categorie Aantal bedrijven in categorie

Top 25 (Meer dan 150 bedrijven) 26 5% 5.767 27%

Groot (75 tot 150 bedrijven) 57 10% 6.012 28%

Middel (40 tot 75 bedrijven) 79 14% 4.255 20%

Klein (Minder dan 40 bedrijven) 392 71% 5.399 25%

Totaal 554 100% 21.433 100%

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de bedrijventerreinen in Noord-Brabant zijn gecategoriseerd 
naar omvang van het terrein, gerekend in het aantal bedrijven dat op het terrein gevestigd is.
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1. Omvang van de bedrijven

1; 11%

1-5; 29%

5-10; 22%

10-20; 17%

20-50; 14%

50-100; 4%

100-200; 2%
200-500; 1%

500+; 0%

Gemiddeld aantal werknemers op de vestiging

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012

Gemiddeld 19 werknemers 
op de vestiging

Werknemersklasse
In onderstaande figuur is de omvang weergegeven van de bedrijven die op bedrijventerreinen in Noord-
Brabant zijn gevestigd. De gegevens zijn gebaseerd op de antwoorden van de bedrijven die hebben 
deelgenomen aan het onderzoek (n=9.381).
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1. Activiteit van de bedrijven

Branche
De figuur toont de economische activiteit van de bedrijven op bedrijventerreinen in Noord-Brabant. De 
gegevens zijn opnieuw gebaseerd op de antwoorden van de bedrijven die hebben deelgenomen aan het 
onderzoek (n=9.381).
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Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012



Deel B: 

Tevredenheid ondernemer met 
bedrijventerrein



Bedrijven actief in de landbouw scoren het beste op de NPS, zij zijn het meest 
te spreken over het bedrijventerrein waar ze gevestigd zijn, ondernemers in de 
non-profit sector zorgen voor een gemiddelde NPS van -12.

11

1. Tevredenheid (NPS) naar branche

17% 12% 12% 12% 12% 12% 16% 14% 10%0%
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-10% -8% -7% -3% -6%
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Handel 
(n=2711)

Horeca, 
sport en 
recreatie 
(n=170)

Fin. dev. 
(n=139)

Zak. en ov. 
dvl. 

(n=2504)

Non-profit 
(n=172)

% Promoters 17% 12% 12% 12% 12% 12% 16% 14% 10%

NPS 0% -8% -4% -10% -8% -7% -3% -6% -12%

% Detractors -17% -20% -16% -22% -20% -19% -19% -20% -22%

Tevredenheid met bedrijventerrein naar branche

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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• Op basis van de 11-puntsschaal varieert de tevredenheid tussen de 6,9 (non-profit) en 
7,4 in de horeca, sport en recreatie. Er zijn geen significante verschillen tussen branches 
wat betreft de tevredenheid met het bedrijventerrein waar men is gevestigd.

1. Tevredenheid naar branche

Landbouw 
(n=135)

Industrie en 
automotive 

(n=1951)

Bouw 
(n=992)

Transport 
(n=370)

Handel 
(n=2711)

Horeca, sport 
en recreatie 

(n=170)

Fin. dev. 
(n=139)

Zak. en ov. 
dvl. (n=2504)

Non-profit 
(n=172)

Gemiddelde 7,1 7,2 7,3 7,1 7,1 7,4 7,1 7,2 6,9

Promotors (9-10) 17% 12% 12% 12% 12% 12% 16% 14% 10%

Passives (7-8) 66% 67% 72% 67% 68% 69% 65% 67% 68%

Detractors (0-6) 17% 21% 16% 21% 20% 19% 19% 19% 22%

Tevredenheid met bedrijventerrein naar branche

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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• Regionale verschillen zijn vrijwel niet aanwezig in de NPS voor bedrijventerreinen in 
Brabant.

1. Tevredenheid (NPS) naar Regio
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NPS -9% -10% -6% -4%

% Detractors -22% -20% -19% -19%

Tevredenheid met bedrijventerrein naar regio

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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• Regionaal ontlopen de tevredenheidscijfers elkaar weinig. Deze variëren tussen de 7,1 
en 7,3. 

1. Tevredenheid naar Regio

RWB (n=2807) Hart van Brabant (n=1345) Vijf sterren (n=2208) SRE (n=2788)

Gemiddelde 7,1 7,1 7,2 7,3

Promotors (9-10) 12% 11% 13% 14%

Passives (7-8) 66% 69% 68% 68%

Detractors (0-6) 22% 20% 19% 18%

Tevredenheid met bedrijventerrein naar regio

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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• Opvallend is de NPS bij organisaties met meer dan 500 werknemers: hoewel dit als 
indicatief beschouwd moet worden, geeft deze groep ondernemers hun 
bedrijventerrein een positieve aanbeveling.

1. Tevredenheid (NPS) naar aantal werknemers
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24%
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NPS -4% -3% -8% -10% -13% -3% -7% -12% 6%

% Detractors -18% -17% -20% -22% -23% -16% -18% -19% -18%

Tevredenheid met bedrijventerrein naar 
werknemersklasse

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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• De gemiddelde tevredenheid bij grote organisaties (>500 werknemers) lijkt iets hoger te liggen dan de 
organisaties met 500 of minder werknemers. De verschillen zijn niet significant.

1. Tevredenheid naar aantal werknemers

1 (n=1016) 1-5 (n=2590)
5-10 

(n=1998)
10-20 

(n=1558)
20-50 

(n=1256)
50-100 
(n=398)

100-200 
(n=205)

200-500 
(n=85)

500+ (n=17)

Gemiddelde 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,3 7 7,3 7,5

Promotors (9-10) 15% 15% 12% 11% 10% 14% 12% 7% 24%

Passives (7-8) 67% 68% 68% 67% 67% 70% 70% 74% 58%

Detractors (0-6) 18% 17% 20% 22% 23% 16% 18% 19% 18%

Tevredenheid met bedrijventerrein naar 
werknemersklasse

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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• De NPS verschilt weinig naar terreinomvang, bedrijven gevestigd op de kleinste 
terreinen lijken iets minder geneigd tot aanbevelen.

1. Tevredenheid (NPS) naar terreinomvang
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-6% -6% -6%
-12%

17% 19% 18% 26%

Top 25 (Meer dan 150 
adressen; n=2744)

Groot (75 tot 150 adressen; 
n=2516)

Middel (40 tot 75 adressen; 
n=1825)

Klein (Minder dan 40 
adressen; n=2063)

% Promoters 11% 13% 12% 14%

NPS -6% -6% -6% -12%

% Detractors 17% 19% 18% 26%

Tevredenheid met bedrijventerrein naar terreinomvang

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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• De tevredenheid uitgedrukt in een gemiddeld cijfer (tussen 0 en 10) variëren tussen de 7,0 en 7,2. 
Bedrijven die zijn gevestigd op een klein bedrijventerrein zijn iets minder tevreden dan de 
bedrijven op grotere terreinen. 

1. Tevredenheid (NPS) naar terreinomvang

Top 25 (Meer dan 150 
adressen; n=2744)

Groot (75 tot 150 adressen; 
n=2516)

Middel (40 tot 75 adressen; 
n=1825)

Klein (Minder dan 40 adressen; 
n=2063)

Gemiddelde 7,2 7,2 7,2 7,0

Promotors (9-10) 11% 13% 12% 14%

Passives (7-8) 71% 69% 70% 62%

Detractors (0-6) 17% 19% 18% 26%

Tevredenheid met bedrijventerrein naar terreinomvang

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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2. Redenen voor tevredenheid

• De voornaamste reden waarom 
ondernemers het bedrijventerrein waarop 
ze gevestigd zijn, zouden aanbevelen is 
vanwege de ligging, bereikbaarheid en 
nabijheid van snelwegen en uitvalswegen.

• Daarnaast speelt de omgeving een grote 
rol; de uitstraling is goed en het 
bedrijventerrein bevindt zich op een A-
locatie. 

• Deze top 5 van redenen is ook van 
toepassing wanneer wordt gekeken naar 
de breakdown in werknemers 
grootteklasse. 

• Ook de diverse regio’s laten een 
vergelijkbaar beeld zien, zoals op pagina 18 
grafisch wordt weergegeven.

14%

9%

5%

36%

32%

11%

12%

23%

34%

42%

11%

10%

13%

49%

40%

7%

5%

7%

57%

48%

11%

8%

13%

28%

51%

14%

14%

14%

41%

27%

9%

23%

9%

27%

55%

11%

10%

18%

33%

47%

17%

22%

28%

6%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mooie- / A-lokatie

Rustig van opzet

Goede uitstraling

Dicht bij snelwegen 
/ uitvalswegen

Gunstige ligging / 
bereikbaarheid

Redenen tevredenheid 
bedrijventerrein naar branche

Non-profit (n=18)

Zak. en ov. dvl. (n=351)

Fin. dev. (n=22)

Horeca, sport en recreatie 
(n=22)
Handel (n=321)

Transport (n=44)

Bouw (n=124)

Industrie en automotive (n=230)

Landbouw (n=22)

Basis: Bedrijven die hun bedrijfsterrein aanbevelen
(c) Heliview Research | Mei 2012
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2. Redenen voor tevredenheid

• Vervolgens lijken bedrijven in de non-profit 
en de financiële dienstverlening 
‘parkeergelegenheid’ vaker te noemen als 
reden tot aanbeveling. Dit gegeven is 
indicatief. 

• Andere redenen die genoemd worden, 
maar veelal door minder dan 10% van de 
ondernemers zijn de kleinschaligheid, het 
liggen aan een doorgaande weg, veilig, 
zichtlokatie en de overzichtelijkheid.
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5%

5%

0%

14%

14%

6%

10%

2%

7%

11%

2%

7%

0%

7%

16%

5%

5%

2%

5%

11%

9%

10%

8%

8%

0%

27%

14%

9%

14%

5%

9%

9%

23%

5%

9%

5%

7%

11%

11%

6%

6%

11%

22%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Goed onderhouden

Gezellig terrein (goed 
onderling 

contact/samenwerking)

Netjes / schoon

Parkeergelegenheid

Dicht bij centrum / 
bebouwde kom

Redenen tevredenheid 
bedrijventerrein naar branche

Non-profit (n=18)

Zak. en ov. dvl. (n=351)

Fin. dev. (n=22)

Horeca, sport en recreatie 
(n=22)
Handel (n=321)

Transport (n=44)

Bouw (n=124)

Industrie en automotive 
(n=230)

Basis: Bedrijven die hun bedrijfsterrein aanbevelen
(c) Heliview Research | Mei 2012
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2. Redenen voor tevredenheid

10%

11%

5%

9%

9%

13%

32%

47%

7%

10%

20%

10%

8%

15%

38%

43%

10%

10%

7%

12%

12%

12%

32%

45%

7%

8%

8%

11%

14%

22%

37%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Netjes / schoon

Rustig van opzet

Dicht bij centrum / 
bebouwde kom

Goed onderhouden

Mooie- / A-lokatie

Goede uitstraling

Dicht bij snelwegen 
/ uitvalswegen

Gunstige ligging / 
bereikbaarheid

Redenen tevredenheid 
bedrijventerrein naar regio

SRE (n=387)

Vijf sterren 
(n=284)

Hart van Brabant 
(n=144)

RWB (n=339)

Basis: Bedrijven die hun bedrijfsterrein aanbevelen
(c) Heliview Research | Mei 2012
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4%
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Gelegen aan 
doorgaande weg

Goede faciliteiten / 
voorzieningen

Veilig

Gezellig terrein 
(goed onderling 

contact/samenwerki
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Parkeergelegenheid

Kleinschalig

Redenen tevredenheid 
bedrijventerrein naar regio

SRE (n=387)

Vijf sterren (n=284)

Hart van Brabant (n=144)

RWB (n=339)

Basis: Bedrijven die hun bedrijfsterrein aanbevelen
(c) Heliview Research | Mei 2012
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3. Redenen voor ontevredenheid

• Ondernemers die het bedrijventerrein 
waarop ze gevestigd zijn, niet aanbevelen 
geven hiervoor diverse oorzaken aan.

• Ongeveer één vijfde van de bedrijven in de 
handel, horeca, transport en industrie 
geven aan de bereikbaarheid onvoldoende 
te vinden. 

• Belangrijkste reden voor ontevredenheid 
binnen de non-profit sector is de 
parkeergelegenheid. Eén derde geeft dit als 
reden aan. 

4%

4%

0%

4%

4%

9%

8%

10%

15%

19%

8%

9%

11%

20%

15%

3%

16%

11%

5%

18%

6%

8%

9%

17%

19%

21%

17%

21%

14%

17%

0%

8%

12%

12%

0%

8%

7%

18%

17%

12%

14%

3%

31%

3%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Overlast 
(vrachtverkeer/daklozen/drugs/

andere huurders)

Slechte aansluiting met (snel) 
wegen / weinig toegangswegen

Parkeergelegenheid 
onvoldoende

Verouderd / gedateerd

Bereikbaarheid onvoldoende 
(auto / OV)

Redenen ontevredenheid 
bedrijventerrein naar branche

Non-profit (n=36)

Zak. en ov. dienstverlening 
(n=458)
Fin. dienstverlening (n=25)*

Horeca, sport en recreatie 
(n=29)*
Handel (n=513)

Transport (n=74)

Bouw (n=149)

Industrie en automotive 
(n=377)
Landbouw (n=24)*

Basis: Bedrijven die hun bedrijfsterrein NIET aanbevelen
(c) Heliview Research | Mei 2012 *indicatief vanwege gering aantal waarnemingen
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3. Redenen voor ontevredenheid
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7%

8%
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Gemeentebeleid / komt belofte 
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Slecht onderhouden

Slechte ligging / Afgelegen

Leegstand / braakliggend 
terrein

Geen uitstraling / sfeer

Redenen ontevredenheid 
bedrijventerrein naar branche

Non-profit (n=36)

Zak. en ov. dienstverlening 
(n=458)
Fin. dienstverlening (n=25)*

Horeca, sport en recreatie 
(n=29)*
Handel (n=513)

Transport (n=74)

Bouw (n=149)

Industrie en automotive (n=377)

Landbouw (n=24)*

Basis: Bedrijven die hun bedrijfsterrein NIET aanbevelen
(c) Heliview Research | Mei 2012 *indicatief vanwege gering aantal waarnemingen
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Ligt in/aan woonwijk/ tussen 
teveel woonhuizen

Onveiligheid

Rommelig / slechte indeling

Redenen ontevredenheid 
bedrijventerrein naar branche

Non-profit (n=36)

Zak. en ov. dienstverlening 
(n=458)
Fin. dienstverlening (n=25)*

Horeca, sport en recreatie 
(n=29)*
Handel (n=513)

Transport (n=74)

Bouw (n=149)

Industrie en automotive 
(n=377)
Landbouw (n=24)*

Basis: Bedrijven die hun bedrijfsterrein NIET aanbevelen
(c) Heliview Research | Mei 2012 *indicatief vanwege gering aantal waarnemingen
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3. Redenen voor ontevredenheid

• Wanneer de terreinomvang in ogenschouw wordt genomen dan blijkt dat de Top 25 terreinen 
vaker (22% van de respondenten) aangeven dat het terrein gedateerd is en onderhevig is aan 
veroudering dan de kleinere terreinen (10% van de ondernemers gevestigd op een klein terrein). 

• Vestigingen op bedrijventerreinen in de regio SRE zijn vaker ontevreden met de bereikbaarheid 
(19% noemt dit), dan vestigingen in de regio RWB (13%).

• Binnen de regio SRE wordt ook de parkeergelegenheid vaker genoemd als reden waarom men 
het bedrijventerrein niet zou aanbevelen. 18% noemt dit, tegenover 11% in de regio’s RWB en 
Vijf Sterren en 8% in Hart van Brabant.
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4. Top 5 Redenen voor vertrek van bedrijventerrein

• De reden die worden genoemd komen 
gedeeltelijk overeen met de genoemde 
redenen als antwoord op de vraag 
waarom men het bedrijventerrein 
waarop men gevestigd is, niet zou 
aanbevelen. De groeimogelijkheden zijn 
onvoldoende. 

• Daarnaast geven respondenten aan zich 
elders te gaan vestigen of te verhuizen 
naar een groter pand. 
Bedrijfsbeëindiging en pensioen worden 
voornamelijk genoemd door de kleinere 
organisaties (1 – 5 werknemers)
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24%

10%

19%

11%
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11%
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16%
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21%
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8%

6%

20%

0%

11%

14%

5%

11%

10%
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3%

23%

13%

7%

6%

5%

7%

16%

4%

7%

2%

11%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Groter pand

Pensioen

Beëindiging bedrijf

Gaat ergens anders 
vestigen / verhuizen

Groeimogelijkheden 
onvoldoende

Redenen voor vertrek van 
bedrijventerrein (naar branche)

Non-profit (n=45)

Zak. en ov. dvl. (n=595)

Fin. dev. (n=31)

Horeca, sport en recreatie 
(n=37)
Handel (n=469)

Transport (n=70)

Bouw (n=148)

Industrie en automotive 
(n=309)
Landbouw (n=21)

Basis: Bedrijven die plannen hebben hun bedrijfsterrein te verlaten
(c) Heliview Research | Mei 2012



Deel C: 

Glasvezel
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1. Huidige marktsituatie glasvezel Noord-Brabant
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1. Huidige marktsituatie glasvezel Noord-Brabant
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1. Huidige marktsituatie glasvezel Noord-Brabant

• De penetratie van glasvezel verschilt op regioniveau minimaal. Ongeveer een kwart van de 
bedrijven maakt gebruik van een glasvezelverbinding. De regio Hart van Brabant blijft iets achter 
met 22% penetratie. 

• De Top25 bedrijventerreinen, qua terreinomvang, kennen een hogere penetratie 
glasvezelgebruik. Hier maakt zo’n 30% gebruik van glasvezel. Ter vergelijking; bij kleine terreinen 
is de penetratie 23%. Hierbij moet worden opgemerkt dat op kleine bedrijventerreinen relatief 
vaker gebruik maken van glasvezel wanneer het aanwezig is (60% maakt er gebruik van, wanneer 
het is aangelegd). Maar op kleine terreinen is minder vaak glasvezel aanwezig, zo’n 39% van de 
vestigingen op kleine terreinen geeft aan dat er glasvezel aanwezig is, tegenover 66% van de 
Top25 terreinen. 

• Ruim een kwart van alle bedrijven zou, op termijn, glasvezel willen gebruiken indien de 
mogelijkheid hiertoe beschikbaar zou zijn. 15% zou dit al in 2012 willen gebruiken. 
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• Financiële dienstverleners bevinden zich vaker op een terrein met 
glasvezel. Ook maken ze er iets vaker gebruik van (37% van alle 
bedrijven in de financiële dienstverlening heeft glasvezel in gebruik).

1. Huidige marktsituatie glasvezel Noord-Brabant

16%

26%

19%

30%

24%

15%

37%

31%

36%

34%

53%

49%

55%

51%

42%

63%

57%

51%

0% 20% 40% 60% 80%

Landbouw

Industrie en automotive

Bouw

Transport

Handel

Horeca, sport en recreatie

Fin. dev.

Zak. en ov. dvl.

Non-profit

Aanwezigheid en gebruik glasvezel op bedrijventerrein 
naar branche

Glasvezel aanwezig

Glasvezel in gebruik

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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• Naast financiële dienstverleners zijn het vaak de grote bedrijven die 
gevestigd zijn op terreinen waar glasvezel beschikbaar is. 81% bij 
bedrijven met 200 werknemers of meer. Deze bedrijven maken er ook 
vaker gebruik van dan de kleine bedrijven.

1. Huidige marktsituatie glasvezel Noord-Brabant
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67%

58%
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1

Aanwezigheid en gebruik glasvezel op bedrijventerrein 
naar werknemersklasse

Glasvezel aanwezig

Glasvezel in gebruik

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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2. Marktpotentie glasvezel in Noord-Brabant

• In onderstaande tabel is de marktpotentie van glasvezel vertaald naar het aantal (mogelijke) 
aansluitingen per regio. Op de volgende pagina vindt u een toelichting op onderstaande tabel.
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2. Marktpotentie glasvezel in Noord-Brabant

• In totaal zijn er op dit moment naar schatting ruim 5.500 bedrijven aangesloten op glasvezel (27% 
van de totale populatie). 

• Nog eens bijna 1.900 bedrijven zijn gevestigd op een terrein waar glasvezel aanwezig is en 
hebben plannen voor een aansluiting. Het ligt derhalve in de lijn der verwachting dat het aantal 
aansluitingen in de komende jaren ten minste door zal groeien naar 7.400.

• Indien op alle terreinen in Noord-Brabant glasvezel aanwezig zou zijn, ligt het in de lijn der 
verwachting dat in de komende jaren het totaal aantal aansluitingen met nog eens ongeveer 
6.000 zou toenemen. In dat geval zou het totaal aantal aansluitingen over een aantal jaar ruim 
13.000 bedragen (bijna twee derde van de totale populatie).
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3. Glasvezel in Noord-Brabant: open of gesloten markt?

• Van alle bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen in Brabant en daar glasvezel 
afnemen, heeft ruim een derde te maken met verplichte afname bij de
huidige glasvezel leverancier. 

• Deze mate van lock-in is het grootst in de regio SRE en het laagst in 
Hart van Brabant.  Het verschil tussen deze beide regio’s is significant; de regio’s wijken echter 
niet significant af van het totaal.

RWB 
(n=203)

Hart van 
Brabant 
(n=99)

Vijf 
sterren 
regio 

(n=151)

SRE 
(n=225)

Totaal 
(n=678)

Verplichte afname bij glasvezelleverancier 36% 26% 36% 44% 37%

Vrije keuze 65% 74% 64% 56% 63%

Mate van keuzevrijheid van 
leverancier diensten over glasvezel

Basis: Bedrijven die ten minste één dienst afnemen over de huidige glasvezelverbinding
(c) Heliview Research | Mei 2012
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3. Glasvezel in Noord-Brabant: open of gesloten markt?

• Met name in de regio RWB was kennis omtrent verplichte afname van additionele diensten het 
minst bekend. De informatievoorziening van de zijde van de glasvezel leverancier lijkt hier 
hiermee als inadequaat te kunnen worden aangemerkt. 

RWB (n=62)
Hart van Brabant 

(n=24)
Vijf sterren regio 

(n=51)
SRE (n=94) Totaal (n=231)

Niet 34% 13% 20% 17% 22%

Ten dele 7% 8% 8% 4% 6%

Volledig 60% 79% 73% 79% 72%

Mate waarin vestiging op de hoogte was van verplichte 
afname van diensten bij glasvezelleverancier

Basis: Bedrijven die verplicht zijn diensten over glasvezel af te nemen bij de eigen leverancier
(c) Heliview Research | Mei 2012
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3. Glasvezel in Noord-Brabant: open of gesloten markt?

• Een kwart van de vestigingen die in Noord-Brabant te maken hebben met verplichte afname is 
hierover dusdanig ontevreden dat zij bij hernieuwde besluitvorming een andere keuze zouden 
maken. Het aandeel vestigingen dat bezwaar heeft,lijkt het hoogst in de 
Vijf Sterren Regio. De verschillen tussen de regio’s zijn
echter niet significant.

RWB 
(n=62)

Hart van 
Brabant 
(n=24)

Vijf 
sterren 
regio 

(n=51)

SRE 
(n=94)

Totaal 
(n=231)

Groot probleem, zeker andere keuze 19% 9% 22% 9% 15%

Gedeeltelijk probleem, niet dezelfde keuze 8% 9% 10% 12% 10%

Gedeeltelijk probleem, dezelfde keuze 22% 22% 16% 15% 18%

Geen enkel probleem, dezelfde keuze 51% 61% 51% 65% 58%

Mate waarin vestiging problemen heeft met verplichte 
afname van diensten bij glasvezelleverancier

Heeft dit effect op de volgende keuze voor glasvezel?

Basis: Bedrijven die verplicht zijn diensten over glasvezel af te nemen bij de eigen leverancier
(c) Heliview Research | Mei 2012
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4. Huidige leveranciers

• Van alle bevraagde bedrijven die gebruik maken van glasvezel in Brabant is de 
meerderheid aangesloten via KPN. Een aanzienlijk kleiner deel maakt gebruik 
van Ziggo (13%). Daarnaast worden regionale aanbieders ingeschakeld. Hoe dit 
per regio en terreinomvang verschilt, is op de volgende sheets uiteengezet.

Essent
2%

Edutel
2%

Ons Net
2%

Breedband Helmond
3%

e-Quest
3%

Eurofiber
3%

Glasnet Veghel
4%

Glasvezel Eindhoven
4%

Signet
4%

OnsBrabantNet
7% Ziggo

13%

KPN
53%

Huidige marktsituatie
Brabant  (n= 1.255)

Basis: Bedrijven met glasvezel
(c) Heliview Research | Mei 2012
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• KPN laat een wisselend beeld zien 
wanneer de uitsplitsing naar 
terreinomvang nader wordt bekeken. 
De grootste en middelgrote terreinen 
schakelen resp. 45% en 44% KPN in als 
leverancier van glasvezel. 
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Ingeschakelde aanbieder glasvezel 
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Groot 
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Basis: Bedrijven die glasvezel in gebruik hebben (top 12 aanbieders op totaalniveau >= 2%)
(c) Heliview Research | Mei 2012

4. Huidige leveranciers
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• In de regio Eindhoven, heeft KPN een 
lagere penetratie dan gemiddeld in 
Brabant. Een kwart van de bedrijven is 
aangesloten via KPN. Een vijfde heeft 
glasvezel vio OnsBrabantNet. Daarnaast 
zijn Glasvezel Eindhoven, Breedband 
Helmond en e-Quest goed 
vertegenwoordigd.Eurofiber; 2%

Claranet; 3%

UPC; 3%

Edutel; 5%

Signet; 6%

Ons Net (Eindhoven / 
Nuenen); 7%

Breedband Helmond; 
9%

e-Quest; 9%

Glasvezel Eindhoven; 
11%

OnsBrabantNet; 19%

KPN; 26%

Huidige marktsituatie
SRE (n= 415)

Basis: Bedrijven met glasvezel. Leveranciers die door <2% worden genoemd, zijn niet weergegeven in de figuur 
(c) Heliview Research | Mei 2012

BBned; 2%

Zelf aan laten leggen; 
2%

Tele2; 2%

Edutel; 2%

Essent; 2%

EBO; 3%

Vodafone; 3%

Eurofiber; 3%

TriNed; 5%

BBeyond; 4%
Signet; 4%

SBBU; 5%

Ziggo; 12%

Glasnet Veghel; 14%

KPN; 37%

Huidige marktsituatie
Vijf Sterren (n= 313)

Basis: Bedrijven met glasvezel . Leveranciers die door <2% worden genoemd, zijn niet weergegeven in de figuur 
(c) Heliview Research | Mei 2012

4. Huidige leveranciers

• In de regio Den-Bosch / Tilburg heeft 
KPN een penetratie van 37%, Glasnet 
Veghel kent een penetratie van 14% 
gevolgd door Ziggo met 12%.
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• In de regio Hart van Brabant maakt de 
helft van de bedrijven gebruik van 
glasvezel via KPN. Tweede aanbieder in 
deze regio is Ziggo met 21% . Signet, 
Eurofiber en Parknet hebben allen een 
penetratie van 6%.

XS4ALL; 1%
Interconnect; 1%

Esprit; 2%

Tele2; 2%

Essent; 5%

Parknet; 6%

Eurofiber; 6%

Signet; 6% Ziggo; 21%

KPN; 50%

Huidige marktsituatie
Hart van Brabant (n= 137)

Basis: Bedrijven met glasvezel. De categorie overig is niet weergegeven in de figuur.
(c) Heliview Research | Mei 2012

voizXL; 1%
Vodafone; 1%

RoutIT; 1%
Zelf aan laten leggen; 

1%

Essent; 2%

Eurofiber; 2%

Ziggo; 19%

KPN; 75%

Huidige marktsituatie
RWB (n=390)

Basis: Bedrijven met glasvezel . De categorie overig is niet weergegeven in de figuur.
(c) Heliview Research | Mei 2012

4. Huidige leveranciers

• In West Brabant is KPN verreweg de 
belangrijkste leverancier van glasvezel. 
Driekwart van de bedrijven heeft KPN 
ingeschakeld als leverancier. Ziggo 
neemt 19% voor haar rekening. 



41

• De top 5 van gegeven antwoorden waar 
men glasvezel voor inzet is nagenoeg in 
alle branches overeenkomstig. 24% van 
de bedrijven actief in de transportsector 
geven ‘bedrijfs- en terreinbeveiliging’
aan als toepassing waar glasvezel voor 
wordt ingezet. 

• Hoe groter het bedrijf, hoe vaker 
glasvezel wordt ingezet voor 
automatiseringsdiensten (Cloud / SaaS). 
Dit geldt ook voor inzet van VoIP en 
communicatie tussen vestigingen.

• De reden snel internet / e-mail wordt 
minder vaak genoemd door grote 
bedrijven dan door kleine bedrijven. 

5. Toepassingen in gebruik

19%

25%

50%

19%

44%

25%

32%

31%

37%

50%

23%

33%

37%

39%

48%

19%

43%

27%

50%

57%

23%

31%

32%

40%

48%

17%

17%

42%

58%

42%

50%

34%

13%

50%

63%

33%

28%

29%

43%

57%

30%

39%

33%

55%

46%

0% 20% 40% 60%

Thuis werken (HNW)

Communicatie tussen 
verschillende vestigingen

Snel internet/email

Voice over IP (VOIP)

Voor 
automatiseringsdiensten; 

Cloud Computing en 
SAAS

Toepassingen waar men nu glasvezel 
voor inzet, naar branche

Non-profit (n=33)

Zak. en ov. dvl. 
(n=433)

Fin. dev. (n=32)

Horeca, sport en 
recreatie (n=12)*

Handel (n=308)

Transport (n=68)

Bouw (n=104)

Industrie en 
automotive (n=276)

Landbouw (n=16)*

Noot: Meerdere antwoorden mogelijk / * gegevens zijn indicatief wegens onvoldoende waarnemingen
Basis: Bedrijven die glasvezel in gebruik hebben
(c) Heliview Research | Mei 2012
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18%

16%

13%

41%

31%

43%

13%

24%

22%

27%

39%

44%

23%

19%

26%

27%

42%

53%

22%

39%

30%

21%

48%

54%

23%

26%

24%

30%

45%

49%

20%

16%

20%

33%

43%

49%

20%

30%

35%

26%

46%

61%

18%

24%

29%

26%

44%

51%

21%

26%

23%

23%

51%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bedrijfs- en 
terreinbeveiliging

Communicatie tussen 
verschillende vestigingen

Thuis werken (HNW)

Snel internet/email

Voice over IP (VOIP)

Voor 
automatiseringsdiensten; 
Cloud Computing en SAAS

Non-profit (n=53)

Zak. en ov. dvl. 
(n=826)
Fin. dev. (n=54)

Horeca, sport en 
recreatie (n=49)
Handel (n=721)

Transport (n=125)

Bouw (n=285)

Industrie en 
automotive (n=616)
Landbouw (n=61)

Noot: Meerdere antwoorden mogelijk
Basis: Bedrijven die gebruik maken van glasvezel of daar plannen toe hebben
(c) Heliview Research | Mei 2012

Toepassingen waar men glasvezel voor in gaat 
zetten, naar branche

5. Toepassingen in gebruik

• Voor de toepassingen waar men 
glasvezel voor gaat inzetten is een top 6 
weergegeven. Bedrijfs- en 
terreinbeveiliging en communicatie 
tussen vestigingen nemen wisselen 
plaats in de top vijf. Meest genoemde 
toepassingen ook voor toekomstig 
gebruik, zijn automatiseringsdiensten en 
VoIP.  

• Naarmate de omvang van het bedrijf 
stijgt, wordt ook vaker 
Videoconferencing genoemd. Te weten 
29% van de ondernemers in de 50-100 
werknemers grootteklasse en 23% van 
de ondernemers met 100 werknemers 
of meer. 
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• Daar waar ondernemers (zeer) tevreden zijn over het bedrijventerrein waar 
ze gevestigd zijn, blijkt vaker glasvezel aanwezig te zijn. Ook het gebruik van 
glasvezel is hoger onder tevreden ondernemers. 

6. Tevredenheid ondernemer 

22%

29%

45%

58%

(Zeer) ontevreden ondernemer

(Zeer) tevreden ondernemer

In welke mate beschikken tevreden/ontevreden 
ondernemers over een glasvezelverbinding

Glasvezel aanwezig op bedrijventerrein Glasvezel in gebruik 

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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• Er is geen verschil tussen ontevreden en tevreden ondernemers met betrekking tot de plannen 
voor gebruik van glasvezel indien dit mogelijk zou zijn. Ongeveer 80% van de ondernemers, die 
gevestigd zijn op een bedrijventerrein waar, naar hun mening, op dit moment geen glasvezel 
aanwezig is, wil hier (op termijn) gebruik van maken. Dit geldt voor zowel  voor ondernemers die 
ontevreden zijn over het terrein waar ze gevestigd zijn (79,6%) als ondernemers die tevreden zijn 
(80,5%). 

• Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen tevreden en ontevreden ondernemers is geen  
verschil zichtbaar in het type en aantal toepassingen waar de ondernemer de glasvezelverbinding  
voor inzet.

6. Tevredenheid ondernemer 



Onderzoeksverantwoording
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Onderzoeksmethode 
Uit naam van Heliview Research hebben netto 9.381 telefonische interviews plaatsgevonden met 
bedrijven die zijn gevestigd op een bedrijventerrein in provincie Noord-Brabant. De interviews zijn 
uitgevoerd op locatie van Heliview Research te Breda. De interviews hebben plaatsgevonden binnen 
het kader van het onderzoek en hadden uitsluitend betrekking op het betreffende onderwerp. Dat wil 
zeggen dat er in het veldwerk geen combinatie van verschillende onderwerpen heeft plaatsgevonden.

Samenstelling steekproef (1)

Onderzoeksverantwoording

2807

2585

1863

2126

2866

1389

2265

2861

Top 25 (Meer dan 150 adressen)

Groot (75 tot 150 adressen)

Middel (40 tot 75 adressen)

Klein (Minder dan 40 adressen)

RWB

Hart van Brabant

Vijf sterren

SRE

Steekproef naar regio & terreinomvang

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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Onderzoeksverantwoording

53%

53%

55%

46%

51,20%

47%

47%

45%

54%

48,80%

RWB

Hart van Brabant

Vijf sterren

SRE

Totaal Noord-
Brabant

Huur

Koop

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012

Samenstelling steekproef (2)

In de SRE regio wordt als enige regio in Noord-
Brabant meer gehuurd dan gekocht. 
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Respondent
Bij het benaderen van de bedrijven is allereerst geverifieerd of het bedrijf daadwerkelijk op de 
gevraagde locatie gevestigd is. Vervolgens is gevraagd naar de algemeen directeur van de vestiging. 
Indien deze niet beschikbaar was, zijn alternatieve functies benaderd die eveneens 
verantwoordelijkheid dragen binnen het bedrijf én die op de hoogte zijn van het onderwerp van 
onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn: de financieel directeur, de vestigingsdirecteur of de operationeel 
directeur. Indien geen van deze personen beschikbaar was op het moment van bellen, werd een 
afspraak gemaakt en op een later tijdstip teruggebeld.

Samenstelling steekproef (3)

Onderzoeksverantwoording

3%

1%

2%

3%

3%

3%

12%

20%

52%

Overig

Financieel directeur

Mede-eigenaar

Eigenaar

Vestigingsdirecteur

Directeur Operations/Operationeel manager

Bedrijfsleider

DGA (Directeur Grootaandeelhouder)

Algemeen directeur

Functie respondent

Basis: Alle bedrijven
(c) Heliview Research | Mei 2012
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Betrouwbaarheid
De uitkomsten in dit onderzoek zijn onderhevig aan steekproeffouten/-marges. Bij de interpretatie van 
de gegevens dient hiermee rekening te worden gehouden. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van 
onderstaande berekening betreffende het 95% betrouwbaarheidsinterval.

Op basis van deze berekening kan met 95% waarschijnlijkheid worden berekend hoeveel hoger of lager 
de gemeten waarden in werkelijkheid zouden kunnen zijn. De nauwkeurigheidsmarges bij een 
steekproef van 9.381 interviews met als interviewresultaat 10% (of 90%) bevatten een boven- en 
ondermarge geldt van 0,6%. Dit betekent dat bij herhaling van het onderzoek bij een soortgelijke 
steekproef, met 95% zekerheid, het resultaat zal liggen binnen de range (10-0,6)% tot (10+0,6)%. Of 
anders gezegd, in ‘werkelijkheid’ zal, met 95% zekerheid, het antwoord liggen tussen 9,4% en 10,6%. 

Indien we bij een volgende meting uitkomen op een waarneming van 12% bij een zelfde aantal 
interviews, dan ligt het ‘werkelijke’ percentage tussen 11,3% en 12,7% (12% +/- 0,7%). 
Bovengenoemde range (9,4% - 10,6%) en de nu gevonden range (11,3% - 12,7%) overlappen elkaar 
niet. Dit betekent dat het verschil tussen het eerste (10%) en het tweede percentage (12%) ‘significant’
is. Er is dus pas sprake van een significant verschil als beide ranges elkaar niet overlappen. 

÷
ø
ö

ç
è
æ

1-n
PxQ x 1,96 = marge

waarbij: P = steekproefuitkomst
Q = 1 - P
n = aantal respondenten

Onderzoeksverantwoording
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Vragenlijst
De gehanteerde vragenlijst is samengesteld door Heliview Research. Vóór de daadwerkelijke start van 
de interviews is de gehanteerde vragenlijst getest op lengte, consistentie en validiteit. Na het testen is 
de vragenlijst zonder wijzigingen in gebruik genomen.  Bij de telefonische verzameling van de gegevens 
is gebruik gemaakt van een CATI-systeem (Computer Assisted Telephone Interviewing), waarbij de 
gegeven antwoorden tijdens de interviews meteen zijn ingevoerd in de computer. 

Briefing
De enquêteurs hebben een interne opleiding op het gebied van business-to-business interviews gehad. 
Voorafgaand aan en gedurende het veldwerk zijn de interviewers uitgebreid mondeling ingelicht over: 
de achtergronden van het onderzoek, de wijze van steekproeftrekken, de gewenste respondenten, de 
vraagstelling, de te verwachten problemen tijdens de interviews. Ook worden de interviews 
steekproefsgewijs meegeluisterd. 

Interviews
Voor dit onderzoek zijn 40 interviewers in dienst van Heliview Research ingeschakeld. De interviews 
zijn afgerond gedurende de weken 36 (2011) t/m 17 (2012) (september t/m april). Een interview 
duurde gemiddeld ruim 11 minuten.

Onderzoeksverantwoording
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ESOMAR/MOA gedragscodes
De interviews zijn uitgevoerd conform de ESOMAR en MOA gedragscodes voor marktonderzoek en de 
WBR (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Dit betekent o.a. dat noch de klant, noch Heliview 
Research inzicht zal krijgen in wie wat heeft geantwoord. De klant wordt dan ook geen zogenaamde 
één-op-één informatie verschaft, tenzij daarvoor in de vragenlijst door de respondent uitdrukkelijk 
toestemming is verleend.

Invoercontrole
De interviews zijn gecontroleerd door steekproefsgewijs, onaangekondigd meeluisteren door de 
veldwerkleiding en een geautomatiseerde controle op de interne consistentie (CATI/SPSS).

Verwerking
Met behulp van het softwarepakket SPSS zijn de onderzoeksgegevens geanalyseerd en verwerkt tot 
tabellen en overzichten. Antwoorden op open vragen zijn in de vragenlijst, waar mogelijk, 
voorgecodeerd. Na afronding van de interviews zijn de antwoorden onder ‘overig’ zoveel mogelijk 
gecategoriseerd naar bestaande codes of voorzien van een nieuwe code. ‘Missing values’ worden 
buiten beschouwing gelaten in het onderzoeksresultaat en worden als normaal verdeeld 
verondersteld.

Projectcoördinatie
De totale coördinatie van het onderzoek is in handen van de analisten. Zij dragen zorg voor planning, 
controle en kwaliteitsbewaking van het veldwerk en statistische analyse.

Onderzoeksverantwoording
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Opmerkingen met betrekking tot het onderzoek en rapportage 
Het kan voorkomen dat onderzoeksresultaten gebaseerd zijn op de antwoorden van een gering aantal 
respondenten. Deze resultaten dienen slechts als indicatief te worden beschouwd. Het betreft hierbij 
resultaten gebaseerd op steekproeven kleiner dan 30.

Bij de rapportage van resultaten gebaseerd op een schaal, of vragen waarbij slechts één antwoord 
mogelijk is, komt het soms voor dat het totaal aan antwoorden uitkomt op een enkel procent meer of 
minder dan 100%. Dit is het gevolg van een optelling van afgeronde cijfers. Er is voor gekozen geen 
correcties in de resultaten aan te brengen om optelling tot 100% mogelijk te maken; dit om een zo 
exact mogelijk beeld weer te geven van de afzonderlijke onderzoeksuitkomsten.

Aanvullende analyse
De gegevens zoals gepresenteerd zijn op automatische wijze gegenereerd uit de onderliggende 
onderzoeksdatabase. Uiteraard zijn de onderliggende onderzoeksdata voor verdere analyse 
beschikbaar. Echter: de kosten samenhangend met deze eventuele extra analyses als ook andere 
activiteiten die door u noodzakelijk worden geacht zijn niet in de standaard prijs inbegrepen. Heliview 
Research doet u gaarne een passend voorstel om eventuele additionele vragen van een afdoende 
antwoord te voorzien.

Onderzoeksverantwoording
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Uitleg Net Promoter Score (NPS) (1)
De Net Promoter Score (NPS) is een instrument voor het meten van klanttevredenheid en -loyaliteit. 
De NPS methode gaat uit van het stellen van één centrale vraag aan klanten:

Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u het bedrijventerrein
zou aanbevelen aan een vriend of collega? 

Hierbij staat 0 voor ‘zeer onwaarschijnlijk’ en 10 voor ‘zeer waarschijnlijk’. De NPS methode 
onderscheidt vervolgens drie verschillende groepen respondenten:

1. “Promoters” (9-10)
2. “Passief Tevredenen” (passives) (7-8) 
3. “Criticasters” (detractors) (0-6)

Onderzoek toont aan dat promoters trouwere bedrijven (of ‘bewoners’) zijn, hun bedrijventerrein 
vaker aanbevelen aan bekenden en daarmee dus autonome groei creëren. In het algemeen wordt 
aangenomen dat promoters meer dan 80% van de aanbevelingen (en in het geval van productafname 
ook het hoogste aantal herhalingsaankopen) voor hun rekening nemen. Loyale bedrijven ontwikkelen 
zich hiermee als het ware tot ambassadeurs van het bedrijventerrein.

Hiernaast wordt verondersteld dat detractors meer dan 80% van de negatieve mond-tot-mondreclame 
voor hun rekening nemen. Ook al zijn zij gevestigd op het bedrijventerrein, 
tegelijkertijd ontmoedigen zij nieuwe klanten en doen zij afbreuk aan de 
reputatie van het terrein. Criticasters zijn de (zeer) ontevreden ‘bewoners’
van een terrein.

Onderzoeksverantwoording
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Uitleg Net Promoter Score (NPS) (2)
Passives worden in deze theorie buiten beschouwing gelaten omdat deze groep gewoon tevreden is, 
maar geen reclame of anti-reclame zal maken.

Om de NPS te berekenen wordt het percentage promoters verminderd met het percentage detractors. 
Het resultaat is de Net Promoter Score (NPS), een score die de loyaliteit van vestigingen of bewoners 
aan een bedrijventerrein definieert en die sterk correleert met de aantrekkingskracht en autonome 
groei van het bedrijventerrein. 

Volgens de bedenkers van de NPS hebben de best scorende organisaties, of in dit geval: 
bedrijventerreinen, een NPS tussen 50 en 80. Over het algemeen behalen organisaties een NPS van 
circa 5-10. 

In het algemeen is het belangrijkste streven een positieve score, die als ‘goed’ wordt beschouwd. Een 
score van 50 en hoger wordt gezien als ‘uitstekend’. 

Onderzoeksverantwoording
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