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1 Introductie 

1.1 Aanleiding voor dit rapport 

Op 10 september 2013 werden er 1.250 handtekeningen gepresenteerd aan de 

gemeenteraad van Horst aan de Maas. Deze waren opgehaald door een burgerinitiatief dat 

aandrong op een onderzoek naar de mogelijkheid om alle adressen in de gemeente van 

een hoogwaardige breedbandaansluiting te voorzien. Naar aanleiding daarvan heeft de 

gemeente acties ondernomen om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Dit heeft onder 

andere geleid tot het instellen van een werkgroep, en het inschakelen van adviesbureau 

Dialogic, wat ruime ervaring heeft in dit dossier.  

Deze ondersteuning van Dialogic heeft al geleid tot een eerder rapport: 

“Breedband in het buitengebied in Horst aan de Maas: routes voor realisatie” (september 

2014) 

In dit eerdere rapport zijn we ingegaan op de technische keuzes die bij het netwerkont-

werp gemaakt kunnen worden. Het voorliggende rapport behandelt het ontwerp van het 

businessmodel en de daarbij gemaakte keuzes. Naar aanleiding daarvan ligt de weg open 

om het project verder ten uitvoer te brengen. Hierbij voorzien wij een fasering zoals 

gepresenteerd in de volgende figuur.  

 

Figuur 1.De tijdslijn van het project. 

Momenteel is fase 1 afgerond, en bestaat er nu een go/no-go-moment om fase 2 in te 

gaan. Hiervoor moet de gemeente besluiten om procesgeld in te zetten om fase 2 uit te 

voeren. Indien de gemeente hier inderdaad middelen voor besluit vrij te maken, kan fase 2 

plaatsvinden: de praktische toetsing van het ontwerp van het businessmodel. Als op basis 

daarvan blijkt dat het project haalbaar is, staat de gemeente andermaal voor een go/no-

go-moment: of zij de benodigde commitment afgeven voor de realisatiekosten. Waar deze 

commitment precies uit bestaat, is afhankelijk van de resultaten in fase 2. Bij een ‘go’ kan 

het netwerk daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
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1.2 Leeswijzer 

De rest van dit rapport licht de fases uit Figuur 1 toe. In hoofdstuk 2 bespreken we de 

aanpak van dit project. In hoofdstuk 3 behandelen we het ontwerp van het businessmodel. 

In hoofdstuk 4 gaan we in op de eerstvolgende uitdaging: het praktisch toetsen van dit 

businessmodel. In hoofdstuk 5 behandelen wij het go/no-go moment dat volgt op fase 2, 

en gaan we kort in op de laatste stappen: de uitvoering en het beheer. 

Verder willen de lezer graag wijzen op een begrippenlijst in bijlage 1. Hierin zijn 

verschillende technische termen en jargon opgenomen en worden ze toegelicht. Tot slot de 

volgende opmerking: Alle financiële kentallen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders 

vermeld.  
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2 Aanpak 

Om tot een ontwerp van een businessmodel te komen, hebben wij in dit project 

verschillende stappen doorlopen die we hieronder kort willen benoemen: 

1. vastzetten uitgangspunten, 

2. consultatie marktpartijen, 

3. bepaling wit gebied, 

4. engineering P.I.M. & Wandy, 

5. workshops met werkgroep en gemeente, 

6. opstellen businessmodel en businesscase. 

Deze zullen we hieronder kort toelichten. 

2.1 Vastzetten uitgangspunten 

In eerste instantie hebben we in enkele bijeenkomsten met de gemeente en de werkgroep 

de initiële uitgangspunten voor dit project vastgesteld. Dit leverde noodzakelijke input voor 

de uitvoering van de volgende drie stappen: ten aanzien van de bepaling van het witte 

gebied hebben we een adressenlijst kunnen opstellen, en wat betreft de engineering 

hebben we de eerste ontwerpkeuzes gemaakt. Ten derde hebben we een korte lijst van te 

consulteren marktpartijen kunnen formuleren.  

2.2 Consultatie marktpartijen 

Voor dit project hebben we contact opgenomen met zowel Reggefiber als Ziggo om hun 

positie ten aanzien van dit project te achterhalen. Met beide partijen was de werkgroep al 

eerder in contact getreden. Vanuit dit eerdere contact heeft de werkgroep kostenschattin-

gen van Reggefiber opgehaald. Deze kostenschattingen blijken nog actueel, maar in 

vergelijking met de kosten die wij hebben berekend zijn deze schattingen relatief hoog. 

Ziggo zag binnen haar footprint nog enkele niet-aangesloten adressen. De operator heeft 

aangegeven interesse te hebben de betreffende percelen alsnog aan te sluiten met een 

coax-aansluiting. Ziggo zag echter geen mogelijkheid voor het realiseren van een coax-

aansluiting voor de adressen buiten haar footprint.  

2.3 Bepaling aan te sluiten adressen 

Als derde stap is er uitgebreid gekeken naar het witte gebied. In eerste instantie zijn er 

3.073 adressen geïdentificeerd die geen NGA ter beschikking hebben. Maar hier bleken 

verschillende typen van aansluitingen onder te vallen: behalve huishoudens waren dit 

bijvoorbeeld ook veel recreatiewoningen en bedrijventerreinen. Deze laatste twee 

categorieën bleken een significant aandeel van de percelen te omvatten. Onderaan de 

streep komen we op de volgende hoeveelheden: 

 Circa 1.638 adressen die daadwerkelijk in het buitengebied liggen en middels 

glasvezel kunnen worden bediend; 

 Circa 17 adressen die draadloos kunnen worden ontsloten; 

 Circa 163 adressen die middels coax kunnen worden ontsloten. 

 Circa 1.282 adressen die niet aangesloten worden. Dit komt voor een groot deel 

door recreatiewoningen, adressen op bedrijventerreinen, stallen en percelen met 

een scala aan utiliteitsfuncties (transformatorhuisjes, waterpompen, et cetera).  
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2.4 Engineering P.I.M. & Wandy 

Op basis van de initiële uitgangspunten en de bepaling van het witte gebied hebben wij 

een engineering laten uitvoeren. In eerste instantie heeft engineeringbureau P.I.M. een 

glasvezelnetwerk ontworpen voor het buitengebied van Horst aan de Maas. Op basis 

hiervan is per adres een gemiddelde prijs bepaald voor de aansluitkosten. Ook zijn hiermee 

exorbitante aansluitingen geïdentificeerd: aansluitingen die meer dan €8.000 per adres 

kosten, en die waarschijnlijk beter draadloos aangesloten kunnen worden. Deze grens 

(€8.000) geeft specifiek voor Horst aan de Maas een optimale balans voor een zo hoog 

mogelijk aantal aansluitingen. Bij een hogere grens zal het aantal aansluitingen in het 

ontwerp toenemen, maar het te verwachten deelnemerspercentage zal sterk dalen (te 

hoge aansluitkosten) waardoor het initiatief niet van de grond komt. Engineeringbureau 

Wandy heeft deze draadloze engineering voor haar rekening genomen en een oplossing 

voor deze aansluitlocaties ontwikkeld. 

2.5 Workshops met werkgroep en gemeente 

Naar aanleiding van de engineering hebben we twee workshops georganiseerd, één met de 

werkgroep en een met de gemeente (op ambtelijk niveau). In deze sessies hebben we de 

verschillende keuzes ten aanzien van het businessmodel uitgebreid besproken. Vragen die 

hierbij zijn langsgekomen zijn onder andere: 

 Is het acceptabel als een deel van de aansluitingen geen glasvezelaansluiting 

krijgt? 

 Welke partij neemt het eigendom van het netwerk? 

 Welke mogelijkheden ten aanzien van kostenbesparing zijn acceptabel? 

 Is een garantstelling van de gemeente bespreekbaar? 

2.6 Opstellen businessmodel en businesscase 

Naar aanleiding van de workshops en de eerder genomen stappen hadden we daarmee 

voldoende input om het businessmodel en bijbehorende businesscase op te stellen. De 

resultaten daarvan presenteren wij in het volgende hoofdstuk. 
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3 Ontwerp businessmodel 

In dit hoofdstuk bespreken we het uiteindelijk gekozen businessmodel en de bijbehorende 

uitgangspunten. We gaan hierbij in op de doelstelling, visie en uitgangspunten voor de 

realisatie van breedband in Horst aan de Maas.  

3.1 Doelstelling en visie 

De beleidsdoelstelling van de Gemeente Horst aan de Maas is om bewoners en organisaties 

in het buitengebied toegang te bieden tot een snelle en betrouwbare breedband-

verbinding. Meer specifiek wenst de gemeente voorwaarden te scheppen zodat haar 

bewoners en bedrijven gebruik kunnen maken van voordelen als: 

 toegang tot online zorgdiensten en –applicaties; 

 het benutten van online mogelijkheden tot het verbeteren van de bedrijfsvoering; 

 het realiseren van diensten met betrekking tot veiligheid (zoals intelligente 
camerabeveiliging); 

 toegang tot online onderwijsdiensten uit het primair, voortgezet en beroepsonderwijs; 

 mogelijkheden tot thuiswerken.  

 

De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk bewoners en bedrijven tegen acceptabele 

kosten toegang te bieden tot hoogwaardige diensten. In eerste instantie tracht de 

gemeente om alle bewoners en bedrijven in Horst aan de Maas toegang te bieden tot een 

vaste NGA-verbinding. Aan de andere kant moet toegang tot deze infrastructuur 

laagdrempelig zijn; bewoners en bedrijven moeten geen exorbitante kosten hoeven te 

betalen.  

3.2 Uitgangspunten 

Om de doelstelling te behalen voorzien we de volgende uitgangspunten voor het ontwerp 

van het businessmodel: 
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Dimensie 

businessmodel 

Uitgangspunt 

Focusgebied Er bestaan 3.073 percelen in het buitengebied. De businesscase is echter 

gemaakt op 1.638 aansluitlocaties in wit gebied: grote bedrijventerreinen en 

recreatiewoningen worden buiten beschouwing gelaten.  

Technische 

invulling 

Glasvezel voor 1.638 percelen 

 Aanlegkosten gemiddeld €3.311 (excl. BTW)1 per verblijfslocatie 

Voor 17 extreem geïsoleerde aansluitlocaties draadloze optie.  

 Aanlegkosten indicatief €1.750 (excl. BTW) per aansluitlocatie 

(maatwerk).2  

Voor 163 witte huishoudens midden in grijs gebied is gerekend met een coax-

aansluiting. De percelen die middels coax ofwel draadloos worden ontsloten 

zijn buiten de businesscase gehouden. 

Propositie aan 

eindgebruiker 

Toegang tot een triple-play-aanbod met een prijs van ongeveer €50 per 

maand, net als in de rest van Horst aan de Maas. Daarnaast betalen 

eindgebruikers een zogenoemde ‘buitengebiedstoeslag’. Voor deze 

buitengebiedstoeslag hebben eindgebruikers twee betaalmodellen: 

 Model direct afbetalen (incl. BTW): bij aanvang eenmalig €4.000  

 Model gespreid betalen (incl. BTW): bij aanvang eenmalig €200 + 

maandelijks €20, voor 20 jaar 

 

Startpenetratie van 65% met een jaarlijkse groei van 2% van de niet-klanten 

(‘na-aansluiters’) 

 

Na-aansluiters: hebben hetzelfde betalingsmodel als deelnemers van het 

eerste uur, maar betalen de extra aansluitkosten zelf.  

Financiering 

 

Financiering door lening €4,9 mln bij BNG3 

 Lening heeft een looptijd van 20 jaar tegen een rentepercentage van 

2,7% 

 Gemeente Horst aan de Maas verleent garantstelling over deze lening. 

 De gemeente rekent geen netto degeneratiekosten (ten bedrage van 

€198.000) voor de aanleg van het netwerk 

Tabel 1. Uitgangspunten businessmodel voor het focusgebied, de technische invulling, de propositie 

aan eindgebruiker en de financiering.  

De bovenstaande uitgangspunten zullen in de komende tijd mogelijk worden bijgesteld. In 

het volgende hoofdstuk gaan we zoals gezegd nader in op de vervolgstappen. De volgende 

paragrafen behandelen de uitgangspunten uit de bovenstaande tabel in meer detail. 

Achtereenvolgens lopen we de volgende punten langs: 

 Focusgebied 

 Technische invulling 

 Propositie aan de eindgebruiker 

 Financiering 

                                                

1 Alle bedragen in dit rapport zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld 

2 Deze prijs is gebaseerd op engineering van engineeringbureau Wandy en zal later in dit rapport 

toegelicht worden. Afhankelijk van de ligging van geïsoleerde verblijfslocatie kunnen draadloze 

verbindingen worden ingezet voor het ontsluiten van één locatie of een cluster van geïsoleerde 

locaties.  

3  Merk op dat met dit uitgangspunt gerekend is, maar er ook andere manieren zijn om vreemd 

vermogen te betrekken.  



Dialogic innovatie ● interactie 9 

3.2.1 Focusgebied 

Het project zal zich richten op de 1.818 (1.638 glasvezel + 163 coax + 17 draadloos), 

huishoudens en bedrijven (met uitzondering van grote bedrijventerreinen en recreatiege-

bieden) die geen toegang hebben tot NGA-verbindingen en die zijn gevestigd in het witte 

gebied. 

Figuur 2 geeft de spreiding weer van wit gebied in de gemeente. Hier zijn (clusters van) 

witte percelen aangegeven met rode stippen. In totaal zijn er 3.073 percelen waar geen 

hoogwaardige verbinding beschikbaar is. In het project laten we echter grote bedrijventer-

reinen en recreatiewoningen buiten beschouwing. We komen dan tot een focusgebied van 

1.818 @@ idem@@ aansluitingen. De volgende figuur toont het infrastructuuraanbod per 

perceel in Horst aan de Maas. 

 

Figuur 2. Infrastructuuraanbod per perceel in Horst aan de Maas.  

Een veel gestelde vraag bij de realisatie van breedband in de buitengebieden, is of het 

combineren van de uitrol van nieuwe netwerken in grijze gebieden (waar alleen kabel is) 

met witte gebieden (waar geen kabel en glasvezel is) niet efficiënter is. Immers, zo wordt 

vaak gedacht, is in het grijze gebied de aanleg van glasvezelnetwerken relatief goedkoop 

ten opzichte van het witte gebied. Door de gebieden samen te nemen zou de gemiddelde 

aansluitprijs dalen waardoor de business case positiever wordt. 

Uiteraard hebben we deze stelling getoetst. Hiervoor hebben we ons gericht op één 

specifiek, maar representatief, gebied: America.  

 

Combineren van grijs en wit gebied in America 

Het eerste deel van de stelling (gemiddeld lagere kosten) blijkt te kloppen: Het 

keuze uit twee hoogwaardige 
verbindingen
een hoogwaardige verbinding
geen hoogwaardige 
verbinding beschikbaar
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combineren van grijs en wit verlaagt de gemiddelde aansluitkosten. De onderstaande 

tabel geeft hier een overzicht van: 

Type gebied Gemiddelde 

aansluitkosten per 

adres (P) 

Aantal adressen (Q) Kosten totaal 

(P x Q) 

grijs gebied  € 2.047  207  € 423.720 

wit gebied  € 4.405  137  € 603.539 

wit en grijs gebied  € 2.986  344  € 1.027.259 

Het tweede deel van de stelling draait om het verbeteren van de business case. Wat hier 

feitelijk mee bedoeld wordt is dat het grijze gebied een positieve kasstroom laat zien, 

waardoor de lastige business case in het witte gebied eenvoudiger wordt. Laten we 

daarom alleen naar het grijze gebied kijken en analyseren onder welke condities hier een 

positieve kasstroom gerealiseerd kan worden: 

 We achten het niet mogelijk om ook in dit gebied een buitengebiedstoeslag aan 

afnemers te vragen. Deze adressen kunnen nu al gebruik maken van het aanbod 

van Ziggo en van het aanbod over DSL. Dit laatste is weliswaar veelal trager dan 

in de kernen, het zal sneller zijn dan in het witte gebied. Slechts een zeer beperkt 

deel van de afnemers zal daadwerkelijk €4000 eenmalig of €200 eenmalig plus 

€20 per maand  extra willen betalen om gebruik te kunnen maken van glasvezel.  

 Als we kijken naar de marginale meerkosten voor het grijze gebied in America (en 

dus bijvoorbeeld geen kosten voor de organisatie meenemen), dan is er een pene-

tratie nodig van circa 75% om tot een break-even case te komen indien er geen 

buitengebiedstoeslag wordt gehanteerd. Dit betekent dat alleen als de penetratie 

hoger is (of wordt) dan 75% het grijze gebied een positieve bijdrage kan leveren 

aan het witte gebied. 

 In de kernen heeft Reggefiber en haar dienstenaanbieders enige tijd geleden 

glasvezel uitgerold, dus dit geeft ons een aardige indicatie voor te halen penetra-

tie. Toch is de casus niet geheel vergelijkbaar: In het huidige grijze gebied is DSL 

gemiddeld trager en de vraagbundeling in het witte gebied kan vraagbundeling in 

grijs stimuleren. Aan de andere kant zijn Reggefiber en haar dienstenaanbieders 

zeer bedreven in vraagbundeling. Als we kijken naar de penetratie in de kernen, 

dan ligt dit rond de 30%. Een nieuwe vraagbundeling in het grijze gebied zal iets 

betere of slechtere resultaten (+/- 10%) realiseren, maar zal waarschijnlijk nooit 

boven de 75% uitkomen. 

De opsomming geeft reden tot de volgende conclusie: hoewel het combineren van grijs en 

wit gebied in America leidt tot lagere gemiddelde aansluitkosten, leidt het tot een minder 

positieve business case dan voor het witte gebied alleen.  

Er zullen verschillen zijn tussen de deelgebieden in Horst aan de Maas, maar die zijn 

beperkt. Omdat Reggefiber de meeste goedkope glasvezelaansluitingen reeds gerealiseerd 

heeft, zullen de gemiddelde aansluitkosten voor de huidige grijze gebieden relatief hoog 

liggen. Om die reden kunnen we voor heel Horst aan de Maas de volgende conclusie 

trekken: het combineren van grijs en wit gebied leidt tot een minder aantrekkelijke 

business case dan voor het witte gebied alleen.  

We focussen ons dus op de resterende huishoudens en organisaties in de buitengebieden 

Horst aan de Maas waar geen hoogwaardige verbinding voorhanden is, en het in de 

verwachting ligt dat dit de komende drie jaar zo blijft. Een belangrijke verklaring voor het 

uitblijven van marktwerking is dat de aanlegkosten in dit gebied hoger zijn dan de 

investeringsbereidheid in de markt. Zoals uit Figuur 2 is af te leiden zijn deze meerkosten 
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te wijten aan de relatief grotere afstanden die in het buitengebied dienen te worden 

overbrugd.  

 

 

De beweegredenen om te focussen op wit gebied4 

 Ten eerste hebben huishoudens en bedrijven gevestigd in wit gebied een urgente 

vraag naar sneller internet. Dagelijks ondervinden zij de negatieve gevolgen van 

een ontoereikende internetverbinding. Aanleg van infrastructuur voor deze doel-

groep heeft een maatschappelijke meerwaarde.  

 De tweede reden is dat in deze gebieden een hoog draagvlak zal zijn voor snel 

internet. Er is tenslotte geen vergelijkbaar alternatief. Hiertoe hoeven we niet met 

marktspelers te concurreren, en is er dus minder risico. 

 Ten derde geeft focus op enkel wit gebied ruimte aan publieke financiers om 

binnen de kaders van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening steun te verle-

nen te verlenen voor aanleg van NGA-infrastructuur.  

Deze afbakening van het doelgebied brengt de volgende consequenties met zich mee: 

 bewoners en bedrijven die reeds een coax-verbinding tot aan de erfgrens hebben 

liggen vallen buiten het initiatief, 

 bewoners en bedrijven die tegen acceptabele kosten toegang hebben tot een coax-

verbinding omdat zij in Ziggo-gebied zijn gesitueerd vallen buiten het initiatief, 

 bedrijventerreinen vallen buiten initiatief, 

 recreatieterreinen kunnen een aansluiting tot aan de erfgrens krijgen, zij mogen de 

aanleg van het netwerk op eigen terrein zelf organiseren.  

3.2.2 Technische invulling 

Het grootste deel van de aan te sluiten locaties, namelijk 1.638 adressen, zal worden 

aangesloten op een glasvezelverbinding. Deze technologische optie kwam in de vorige 

analyse voor het leeuwendeel van de percelen in het buitengebied van Horst aan de Maas 

naar voren als voorkeursoptie. Naast deze standaardaanpak is er ook een aanpak voor 

uitzonderlijk gelegen locaties. Dit zullen slechts enkele uitzonderingen zijn. Hierbij 

onderscheiden we twee typen uitzonderingen. 

De eerste uitzondering betreft enkele extreem geïsoleerde locaties in het buitengebied. 

Zoals te zien is in Figuur 3 liggen de meeste locaties relatief geclusterd, echter zullen 

enkele uitzonderingen ver verwijderd zijn van de rest (zie pijl in Figuur 3). Dergelijke 

locaties drijven de aansluitkosten enorm op, er moeten ten slotte veel meters extra worden 

gegraven om deze percelen te bereiken. Voor een dergelijke uitzondering is aansluiten via 

een draadloze verbinding een kostenefficiënte optie.  

                                                

4 Het witte gebied is het gebied waar geen enkele hoogwaardige infrastructuur (glasvezel of kabel) 

aanwezig is. In het grijze gebied is één infrastructuur (veelal kabel) aanwezig en in het zwarte 

gebied zijn twee of meer infrastructuren aanwezig. Vanwege de zichtbaarheid hanteren we in onze 

afbeeldingen afwijkende kleuren. Rode stippen liggen in het witte gebied, blauwe stippen in het 

grijze gebied en groene stippen in het zwarte gebied. 
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Figuur 3. Voorbeeld van een extreem geïsoleerde locatie.  

De tweede uitzondering betreffen percelen die eveneens ver verwijderd zijn van andere 

aan te sluiten locaties. Echter betreft dit locaties die omringd zijn door locaties die wel 

toegang hebben tot coax (zie Figuur 4). Hier is aansluiten middels coax een efficiënte 

optie.  

 

Figuur 4. Voorbeeld van een  extreem geïsoleerde locatie in coax-gebied. 

Het aansluiten van bovengenoemde uitzonderingen middels een glasvezelverbinding brengt 

exorbitante kosten met zich mee. Deze kosten dienen te worden verhaald op de 

eindgebruiker. Eindgebruikers in het buitengebied worden hierdoor zodanig op kosten 

gejaagd dat de participatiebereidheid sterk zal dalen en de businesscase niet sluitend kan 

worden gemaakt. 

Tabel 2 geeft het aantal glasvezelaansluitingen per buurtschap weer. Hieruit blijkt dat het 

zwaartepunt van de kosten ligt bij de aansluitingen in Sevenum, Horst en America. 

Gemiddeld betreffen de aansluitkosten €3.311 per aansluiting. 

Deze aansluitkosten zijn een conservatieve schatting: we rekenen ons niet rijk. Op de 

volgende uitgangspunten zou mogelijk bespaard kunnen worden: 

 100% van de huisaansluitingen zal tot de voordeur aangelegd worden. Er zijn 

zeker twee manieren op hierop te besparen: 

o Door deelnemers op hun eigen grond de laatste meters zelf te laten gra-

ven5 

o Door aansluitingen van mensen die in eerste instantie niet meedoen niet 

tot aan de voordeur, maar slechts tot aan de erfgrens of zelfs tot de open-

bare weg aan te leggen. 

 De prijzen voor materialen, graafwerkzaamheden, etc. zijn aan de veilige – dus 

hoge – kant geschat. Naar aanleiding van onderhandelingen met een aannemer 

zouden deze kosten lager kunnen uitvallen. 

                                                

5 Hiermee bespaart men 5-10 euro per meter. 
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De precieze besparingen kunnen pas berekend worden in een volgende fase: ten eerste 

moeten we weten welke bewoners en bedrijven deel willen nemen aan het initiatief, 

anderzijds moet de aannemer bekend zijn. 

 

Tabel 2. Aantal glasvezelaansluitingen en totaalkosten per buurtschap (bron: engineering P.I.M.)6 

In bijlage 2 geven we een overzicht welke percelen via welke infrastructuur worden 

ontsloten. 

Draadloos 

Figuur 5 geeft het concept van een draadloze verbinding weer. Deze locatie kan tegen een 

prijs van €1.500 tot €2.000 worden ontsloten (bij een glasvezelverbinding zouden in dit 

geval deze kosten oplopen tot meer dan €8.000). 

De haalbaarheid van een draadloze verbinding valt of staat bij: 

 beschikbaarheid van een locatie waar vandaan men bereid is het draadloze signaal 

door te zenden (rode stippen in Figuur 5) 

 het hebben van een zichtlijn van een zender naar de ontvanger (groen gebied in Figuur 

5).  

 

                                                

6 Enkele opmerkingen bij deze tabel. In het buitengebied van Griendtsveen en Tienray kiezen we voor 

een draadloze optie, in Melderslo zijn geen percelen die geen NGA hebben. 

Buurtschap Aantal 

percelen

Kosten totaal Gemiddelde 

kosten per 

adres

America 137 € 603.539 € 4.405

Broekhuizen 24 € 130.794 € 5.450

Broekhuizenvorst 62 € 221.927 € 3.579

Evertsoord 94 € 354.450 € 3.771

Griendtsveen 0 € 0 nvt

Grubbenvorst 163 € 519.467 € 3.187

Hegelsom 32 € 178.804 € 5.588

Horst-Noord 45 € 228.506 € 5.078

Horst-Zuid 122 € 312.852 € 2.564

Kronenberg 127 € 363.749 € 2.864

Lottum 131 € 476.192 € 3.635

Meerlo 101 € 376.958 € 3.732

Melderslo 0 € 0 nvt

Meterik 71 € 181.085 € 2.550

Sevenum 442 € 1.187.807 € 2.687

Swolgen 87 € 287.935 € 3.310

Tienray 0 € 0 nvt

Totaal 1638 € 5.424.065 € 3.311
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Figuur 5. Voorbeeld van een optie voor het aanstralen van een geïsoleerd perceel (bron: Wandy).  

De consequentie van het incidenteel toepassen van een draadloze verbinding is dat enkele 

gebruikers een relatief minder betrouwbare en minder toekomstvaste verbinding krijgen 

dan bij een glasvezelverbinding. Desondanks zullen deze gebruikers een enorme 

verbetering ervaren in de bandbreedte die zij kunnen gebruiken.  

In Figuur 7 en 7 geven we een voorbeeld van een zend- en ontvangstlocatie van een 

draadloze verbinding. Zoals deze afbeeldingen toont wordt de zend- en ontvangstappara-

tuur aan de buitenzijde van de woning geïnstalleerd.  

 

Figuur 6. Voorbeeld van een zendlocatie van een draadloze verbinding. 
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Figuur 7. Voorbeeld van een ontvangstlocatie van een draadloze verbinding.  

Coax 

Er zijn zoals gezegd circa 163 percelen die redelijk eenvoudig via coax kunnen worden 

ontsloten. Deze percelen kennen buurtpercelen die wel coax hebben, maar dit zelf niet 

hebben. Indien zij bij Ziggo een verzoek indienen, dan kunnen zij wel een aansluiting laten 

realiseren. Blijkbaar hebben de eigenaars van dit pand hier niet voor gekozen. Een nadere 

bestudering van deze panden lijkt er op te wijzen dat er veel afwijkende percelen 

voorkomen. Denk aan panden die gesplitst zijn, panden die niet echt bedoeld zijn voor 

bewoning et cetera. Ons sterke vermoeden is dus dat slechts een fractie van de 163 

adressen daadwerkelijk een nieuwe aansluiting zal nemen.  

De aansluitingen die via coax zullen worden ontsloten hebben we niet meegenomen in de 

businesscase, aangezien dit individuele keuzes van de bewoners zullen zijn.  

3.2.3 Propositie aan eindgebruiker 

Glasvezel 

Voor de locaties die een glasvezelverbinding krijgen, geldt het volgende: de kosten voor 

een particulier triple-play dienstenaanbod verschillen per locatie en per dienstenaanbieder. 

Gemiddeld bedraagt dit, net als in de rest van Horst aan de Maas, €50 per maand inclusief 

BTW voor de afname van internet, vaste telefonie en televisie. Afhankelijk van de gekozen 

extra’s (extra bandbreedte, extra zenders, etc.) kunnen er meerkosten worden gevraagd. 

De geboden bandbreedte van de internetverbinding is afhankelijk van de keuze van de 

dienstenaanbieder. Bij glasvezel is een snelle en symmetrische verbinding mogelijk. De 

dienstenaanbieder zal dus probleemloos de geboden bandbreedte kunnen opschalen. 

Door het betalen van een eenmalige aansluitbijdrage en/of een maandelijkse toeslag 

krijgen bewoners en bedrijven toegang tot het netwerk. Over dit netwerk zullen één of 
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meerdere telecomoperators triple-play-diensten aanbieden (internet, televisie en vaste 

telefonie).  

Nu zullen de kosten voor een toekomstvaste internetaansluiting in het buitengebied 

onvermijdelijk hoger liggen dan in de kern, omdat de te overbruggen afstanden groter zijn. 

Bewoners en bedrijven dienen hoe dan ook bij te dragen aan realisatie van het netwerk. 

Middels een zogenoemde buitengebiedstoeslag kunnen eindgebruikers gezamenlijk 

investeren in realisatie van een toekomstvast netwerk. Hierbij onderscheiden we twee 

proposities. Bewoners en bedrijven kunnen kiezen of zij eenmalig willen betalen, of dat zij 

de bijdrage voor toegang tot het netwerk liever spreiden. 

 Direct afbetalen (incl. BTW): bij aanvang eenmalig €4.000.  

 Gespreid betalen (incl. BTW): bij aanvang eenmalig €200 plus maandelijks €20, voor 

20 jaar. 

In het geval dat bewoners die hebben gekozen voor een gespreide betaling willen 

verhuizen, kan de eigenaar van het netwerk verschillende dingen doen. Ofwel hij laat de 

verhuizers doorbetalen of hun schuld in één keer aflossen, ofwel hij laat de nieuwe kopers 

de betaling overnemen, aangezien zij de glasvezelverbinding graag zullen afnemen. Hier 

zal in een latere fase over moeten worden besloten. 

Het grootste deel van de inschrijvers dient zich bij start van het project in te schrijven, wil 

überhaupt de businesscase sluitend worden gemaakt. Na aanleg van het netwerk kan 

alsnog worden ingeschreven, echter dienen deze na-aansluiters wel de extra aansluitkos-

ten te betalen. Na-aansluiten is dus per definitie duurder dan direct inschrijven. Doordat de 

directe inschrijving goedkoper is, is er een prikkel om bij aanvang deel te nemen.  
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Wat zijn de meerkosten als er later wordt deelgenomen aan het project? 

Afhankelijk van de locatie van het perceel heeft de na-aansluiter een aansluitpunt aan de 

rand van de erfgrens (situatie A), of tot in het distributiepunt (situatie B).  

 

Figuur 8. Situatie A. Aan te leggen traject bij na-aansluiting.  

 

Figuur 9. Situatie B. Aan te leggen traject bij na-aansluiting.  

De na-aansluiter dient de aansluitkosten (arbeids- en materiaalkosten) voor het realiseren 

en activeren van de benodigde infrastructuur te bekostigen (bruine lijn in Figuur 8 en 

Figuur 9). Dit zal in orde grootte van €500 tot €2000 liggen, maar uiteraard kan de 

beheerder van het netwerk dit verlagen of verevenen. Naast deze aansluitkosten dient de 

na-aansluiter zich in te kopen in het netwerk. 

 

Het aantal dienstenaanbieders dat daadwerkelijk zijn diensten zal aanbieden over het 

glasvezelnetwerk is afhankelijk van de interesse die bestaat voor het netwerk. Technisch 

gezien zal toegang voor meerdere dienstenaanbieders worden gefaciliteerd. 

Toegang tot glasvezel kan in de buitengebieden niet tegen eenzelfde prijs worden 

gerealiseerd als in de kern. Bewoners en organisaties in het buitengebied betalen echter op 

dit moment al relatief veel abonnementskosten voor diensten waarvan de kwaliteit niet 

vergelijkbaar is met de kwaliteit van het dienstenaanbod in de kern. Aanleg van een 

glasvezelnetwerk biedt voor bewoners van het buitengebied een kwaliteitsverbetering en in 

de meeste gevallen tegen vergelijkbare kosten als dat zij nu maandelijks kwijt zijn.  

Draadloos 

Als wij kijken naar draadloos, dan zien we verschillende technische opties. De meeste 

waarschijnlijke in dit gebied zal leiden tot eenmalige aansluitkosten van €1500 à €2000. 
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Daarnaast kan men internetdiensten afnemen tegen dezelfde kosten als in de kernen. 

Alleen zullen de diensten met zeer hoge snelheden niet beschikbaar komen. 

Coax 

Indien een afnemer bij Ziggo een nieuwe aansluiting zal laten realiseren dient hij of zij 

door deze partij een aansluiting te laten leggen. De exacte kosten zullen een uitkomst zijn 

van onderhandelingen, maar zullen typisch aanzienlijk lager liggen dan voor draadloze 

opties. Daarna heeft deze afnemer de beschikking over alle diensten die Ziggo nu al in 

Horst aan de Maas aanbiedt. 

3.2.4  Financiering 

Om het glasvezelnetwerk te realiseren en de kosten voor beheer en organisatie te dekken 

is financiering vereist. Om precies te zijn gaan we er vanuit dat een bedrag van ongeveer 

€5,5 miljoen benodigd is. Een deel van deze kosten worden gedekt uit de bijdrage van de 

eindgebruikers. De rest moet uit een andere bron worden gefinancierd, en in dit 

businessmodel gaan wij uit van het volgende: 

 Garantstelling van de gemeente Horst aan de Maas 

 Lening via de Bank Nederlandse Gemeenten van €4,9 miljoen, 

 Rentepercentage van lening betreft 2,7% tegen een looptijd van 20 jaar, 

 Minimaal deelnemerspercentage van 65%, 

 Er worden door de gemeente geen netto degeneratiekosten gerekend.  

Het betreft hier een businesscase die de facto niet haalbaar is zonder publieke inzet: het 

gebied is ten slotte niet voor niets oninteressant voor marktpartijen. Om die reden zijn 

eventuele steunmaatregelen dan ook toegestaan.  

We houden de draadloze en coax-oplossingen buiten de financiering. Hiervoor hebben we 

twee redenen: (1) De schaal van de alternatieven (draadloos en coax) is beperkt en (2) de 

financiering in beperkter en zal vooral van eindgebruikers komen.  

3.3 Resultaten businessmodel 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de businesscase haalbaar is onder de hierboven 

genoemde uitgangspunten. De gemiddelde aansluitkosten zijn hierbij €3.311, en de 

startpenetratie is 65% met een netto groei van 2% per jaar van de niet-klanten (na-

inschrijvers).7  De volgende figuur toont de initiële penetratie alsook de groei daarvan. 

Hieruit blijkt dat na 26 jaar 1.227 mensen aangesloten zijn op het netwerk: dit is bijna 

75% van alle adressen. 

                                                

7 Deze 2% groei houdt dus in dat van de 35% (100% minus 65%) niet-inschrijvers elk jaar zich netto 

2% van deze groep inschrijft: dat zijn in het eerste jaar zes extra inschrijvers, in het tweede jaar vijf 

extra inschrijvers, etc. Met ‘netto’ bedoelen we dat er ook mensen kunnen weglopen van het 

netwerk, maar dat er in dat geval evenveel extra inschrijvers komen.  
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Figuur 10. Verloop van de penetratie van de eindgebruikers op het glasvezelnetwerk. 

De volgende figuur toont het kasstroomoverzicht van de businesscase die hoort bij het 

hierboven beschreven businessmodel. Hieruit blijkt dat de kaspositie te allen tijde positief 

is, en dat er na verloop van tijd aanzienlijke revenuen gemaakt worden: na 25 jaar is er 

meer dan €3.000.000 aan middelen binnen de organisatie aanwezig. Deze middelen 

kunnen gebruikt worden voor nieuwe netwerkinvesteringen na 25 jaar, of worden gebruikt 

om de buitengebiedstoeslag voor de deelnemers te verlagen.  

 

Figuur 11. Kasstroomoverzicht van de businesscase. 

3.4 Gevoeligheidsanalyse 

Uiteraard hebben we ook gekeken hoe de businesscase zich houdt als er aan verschillende 

parameters gedraaid wordt. Om te beginnen hebben we gekeken wat er gebeurt als er 
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maar een groei van 1% van de niet-inschrijvers ontstaat. In dat geval blijkt de organisatie 

voldoende middelen te hebben om deze beperkte groei op te vangen. Mocht er 0% groei 

ontstaan (er komt netto niemand bij na de aanleg van het netwerk, dan moet er in jaar 6 

ongeveer €1.000 worden bijgeleend, wat het daaropvolgende jaar al terugbetaald kan 

worden. We concluderen dus dat er ook bij minder groei een positieve businesscase 

bestaat. 

Als de gemeente niet de degeneratiekosten ter hoogte van €198.000 wil voldoen, zal de 

organisatie daarvoor geld moeten bijlenen. Als we uitgaan van een BNG-lening van €5,1 

miljoen in plaats van €4,9 miljoen, blijkt dat de businesscase haalbaar is bij dezelfde 

penetratie. 

Gezegd moet worden dat dit een voorlopige businesscase is. Wanneer bijvoorbeeld bekend 

is welke huishoudens en bedrijven bij aanvang deelnemen, weten we welke aansluitingen 

tot aan de erfgrens, en welke tot aan het distributiepunt kunnen worden aangelegd. Een 

andere onzekerheid is de precieze aanlegkosten van het netwerk; deze zal uitkomst zijn 

van een aanbesteding. Het definitieve rentepercentage is eveneens uitkomst van een 

onderhandelingsproces. Hier gaan we op het volgende hoofdstuk nader op in. 
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4 Toetsing businessmodel 

4.1 Praktische toetsing businessmodel 

In het vorige hoofdstuk hebben we aangegeven er een positieve businesscase voor een 

glasvezelnetwerk in het buitengebied van Horst aan de Maas op te stellen is, en hebben we 

de uitgangspunten gegeven waaronder dit geldt. In dit businessmodel is daarbij gewerkt 

met aannames die weliswaar breed zijn gevalideerd in de markt, maar nog concreet 

gemaakt moeten worden voor Horst aan de Maas. Hierbij is het zaak om van alle 

stakeholders intentieverklaringen op te halen die hun propositie zwart-op-wit presenteren.  

Wij identificeren de volgende typen stakeholders: 

 Afnemers: bewoners en ondernemers in het gebied 

 Toeleveranciers: aannemers, operators en dienstenaanbieders 

 Financiers: verschaffers van eigen vermogen, vreemd vermogen en garantstellin-

gen 

 Overheden: gemeente in verschillende rollen, de provincie Limburg 

 Uitvoerders: een nog nader te bepalen organisatie 

In de volgende paragrafen gaan we in op de stappen die ondernomen moeten worden om 

een intentieverklaring van deze partijen op te kunnen halen. 

4.1.1 Afnemers: vraagbundeling onder bewoners en ondernemers 

De vraagbundeling is het pièce de résistance van elk NGA-project in het buitengebied. De 

initiatiefnemers moeten hierbij de bewoners en ondernemers overtuigen van het nut van 

snel internet, en uitleggen waarom daarvoor meer betaald zal moeten worden dan in de 

kern.  

In elke gebied worden ‘innovators’ met een sterke behoefte aan snel internet en dat zal in 

Horst aan de Maas niet anders zijn. Deze mensen zullen zich naar waarschijnlijkheid dan 

ook direct inschrijven. Er zullen echter ook mensen zijn die het nut er niet van inzien en 

zich pas op een later moment of zelfs helemaal niet inschrijven. Het overtuigen van deze 

mensen is niet eenvoudig: Er is niet één doorslaggevend argument. Sommige mensen 

zullen aangesproken worden door de collectieve gedachte van samen een netwerk 

realiseren, anderen zijn gevoelig voor het verbeterde gebruiksgemak en mogelijke nieuwe 

diensten, weer anderen kunnen overtuigd worden door kostenbesparingen te behalen, 

bijvoorbeeld doordat zij vaker kunnen thuiswerken. Uiteindelijk heeft iedere bewoner zijn 

eigen verhaal, en zal - vooral voor hen die twijfelen - een één-op-één-gesprek nodig zijn 

om overgehaald te worden om een intentieverklaring te ondertekenen. 
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Figuur 12. Schematisch overzicht van het vraagbundelingstraject. De meeste energie zal in de early en 

late majority moeten worden gestoken. 

Dit vraagbundelproces zal tijd in beslag nemen, en het is prettig als de initiatiefnemers 

financiële middelen hebben om hun promotiecampagne uit te voeren. Hierbij moet men 

denken aan promotiemateriaal (flyers, posters) en middelen om bijeenkomsten te 

organiseren. 

4.1.2 Toeleveranciers: aannemers, operators, dienstenaanbieders 

Aannemers (laag 1) 

Dialogic heeft voor het buitengebied van Horst zoals gezegd een netwerkontwerp laten 

maken door engineeringbureaus P.I.M. en Wandy, wat heeft geleid tot een prijs die als 

input van de businesscase is gebruikt. Hoewel deze prijs op basis van de huidige 

marktprijzen is vastgesteld, moet er nog wel een aannemer gevonden worden die op basis 

van deze uitgangspunten het netwerk daadwerkelijk gaat realiseren; of zelfs goedkoper, 

aangezien zoals gezegd de huidige kostenschattingen aan de hoge kant zijn. Dit zou een 

lokale partij kunnen zijn, maar ook een partij van elders, bij voorkeur met ervaring met de 

uitrol van FttH. Van een dergelijke aannemer moet dus ook een intentie opgehaald worden 

waarin zij duidelijk maken dat zij het netwerk willen realiseren tegen bepaalde kosten. 

Operators (laag 2) 

De volgende toeleverancier die gezocht moet worden, is de operator (wat we noemen laag 

2). De operator gaat over de actieve apparatuur: de apparatuur die de dark fibers ‘belicht’ 

en er op deze manier voor zorgt dat informatie over de vezels verstuurd kan worden. De 

operator dient in overleg met de toeleveranciers op laag 1 en laag 3 haar aanbod te 

formuleren. Op basis van specifieke eisen van de aannemer of de dienstenaanbieder, kan 

het zijn dat de operator een ander type apparatuur moet plaatsen dat kan leiden tot een 

andere propositie dan wat dat de operator in eerste instantie voorzien had. De propositie 

van de operator moet dus aansluiten op de keuzes op de andere lagen. 

Onderdeel van laag 2 is ook de interconnectie naar een Exchange, waarmee het lokale 

netwerk wordt verbonden met het ‘wereldwijde web’. Ook voor deze interconnectie moet 

een partij gezocht worden. Dit is mogelijk dezelfde partij die de actieve apparatuur zal 

plaatsen, maar voor hetzelfde geld is dit een partij die is toegespitst op dark fiber. Voor 

Benodigde penetratie
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deze backbone-partij geldt ook dat zij een concrete prijs moeten afgeven en moeten 

verklaren dat zij van plan zijn deze interconnectie te realiseren. 

Dienstenaanbieders (laag 3) 

Voor de dienstenaanbieders is het relevant welke diensten zij worden gevraagd om aan te 

bieden. Voor bewoners is dit typisch een triple-play aanbod, waarbij de geleverde 

bandbreedte nog een bespreekpunt kan zijn: is 100 Mbps up en down voldoende, of moet 

er meer geleverd kunnen worden? Ook het televisiezenderpakket is een relevant 

onderwerp voor veel particulieren. Voor ondernemers is televisie typisch minder 

interessant, maar voor hen kan een betere SLA of bepaalde zakelijke diensten een vereiste 

zijn. 

De intentieverklaring over de propositie van de dienstenaanbieders moet helder aangeven 

wat er precies geleverd wordt voor welke prijs. De verklaring moet antwoord geven op 

vragen als: “zijn de kosten voor de billing inbegrepen in het aanbod?”, en “wat zijn de 

toezeggingen ten aanzien van deelname aan de vraagbundeling?”.  

4.1.3 Financiers 

Om de realisatiekosten van het netwerk te financieren, moeten financiers gezocht worden. 

Hierbij kunnen de initiatiefnemers op zoek zijn naar vreemd vermogen of eigen vermogen. 

Als we spreken over eigen vermogen, gaat het typisch over een marktpartij die zelf (mede-

)eigenaar van het netwerk wordt en daarmee een deel van de kapitaalinbreng voor zijn 

rekening neemt. Mocht er niet een dergelijke marktpartij zich aandienen, zal de 

financiering naast van de bewoners zelf ook van banken of overheden moeten komen. Het 

is voor de initiatiefnemers zaak om een aanbod op te halen voor de rentevergoedingen en 

looptijden van deze leningen. De provincie of de gemeente, alsook commerciële banken 

(met name Rabobank en ABN-AMRO) en de Bank Nederlandse Gemeenten zijn in dit kader 

interessante partijen. 

4.1.4 Overheden 

De verschillende overheden kunnen tevens verschillende rollen hebben. Om te beginnen 

heeft de gemeente een belangrijke rol bij de graafwerkzaamheden. Zo heeft men een rol 

als vergunningverlener, maar ook als vrager van degeneratiekosten en leges. Het is op dit 

moment nog niet mogelijk om een exacte bepaling van de degeneratiekosten te geven. Dit 

exacte bedrag hangt onder meer af van de gekozen sleufbreedte en het aantal aan te 

sluiten percelen. Op basis van de huidige engineering en kengetallen schatten we de 

degeneratiekosten op circa €200.000. 

Daarnaast kan de gemeente optreden als financier. Dat kan door middelen te verstrekken 

voor enerzijds de proceskosten die op voorhand gemaakt moeten worden, of anderzijds de 

algehele businesscase te ondersteunen door bijvoorbeeld als garantsteller van leningen op 

te treden. Met een dergelijke garantstelling kunnen de initiatiefnemers tegen veel 

gunstigere condities leningen afsluiten dan zonder garantstelling.  

In de eerste plaats is het verstrekken van middelen ter dekking van proceskosten een 

uitgave voor de gemeente. Toch is het mogelijk dat deze uitgaven van de gemeente op een 

gegeven moment terugkomen. Uiteraard moet het dan wel komen tot een daadwerkelijke 

succesvolle realisatie van een netwerk. Is de uitkomst dat een realisatie niet mogelijk is, 

dan is het uiteraard niet mogelijk om het geld terug te vorderen. Maar zelfs als het 

netwerk gerealiseerd wordt, dan ligt het niet voor de hand om dit bedrag direct terug te 

vorderen van het initiatief. Zeker in de beginjaren zien we veelal een netwerkorganisatie 

die beperkte surplussen kent. Na vijf à tien jaar zien we echter vaak dat overschotten gaan 
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ontstaan en dit lijkt dan ook een goed moment om het bedrag aan de gemeente terug te 

betalen. Op die manier kan het geld revolverend worden ingezet. Het is nog niet exact 

duidelijk hoe dit boekhoudkundig het best kan worden ingestoken. Dit is een vraag voor de 

volgende fase. 

Mogelijk kan de Provincie een rol spelen in de het vervolg van het project. De Provincie 

Limburg heeft breedbandbeleid op haar agenda gezet, maar heeft nog niet helder wat de 

invulling daarvan zal worden. Het is daarom waardevol om in gesprek te blijven met de 

provincie. Dit is op meerdere manieren relevant: de Provincie kan bijvoorbeeld als 

interessante financier optreden. 

4.1.5 Uitvoerders 

De laatste groep stakeholders zijn de uitvoerders zelf: dit is de partij die de praktische 

toetsing en vervolgstappen zal uitvoeren. Veel initiatiefgroepen bestaan uit bewoners en 

ondernemers uit het gebied die zelf grote behoefte hebben aan een hoogwaardige 

internetverbinding. Echter zou de gemeente eveneens zou deze trekkersrol op zich kunnen 

nemen.  

Een losstaande vraag is wie het eigendom van het netwerk op zich zal nemen. Een voor de 

hand liggende route is een netwerkcoöperatie, waarbij de bewoners en ondernemers zelf 

eigenaar van het netwerk worden. Een tweede route is dat de gemeente eigenaar van het 

netwerk wordt. Een laatste oplossing is dat een marktpartij eigenaar wordt van het 

netwerk. In dat geval zal deze een deel van de realisatiekosten voor zijn rekening nemen. 

4.2 Uitvoering 

Zoals in de vorige paragraaf aangegeven zijn er meerdere manieren waarop het vervolg, 

en dan voornamelijk de praktische toetsing, invulling gegeven kan worden. Hiervoor moet 

een projectgroep opgezet worden, waarbij wij in ieder geval de volgende rollen weggelegd 

zien: 

 een projectleider die de toetsing voor rekening neemt, 

 vrijwilligers voor de vraagbundeling, 

 projectgenoot bij de gemeente. 

De projectleider moet in ieder geval het volgende profiel hebben: 

 verstand van financiën en businesscases, 

 kennis van telecomnetwerken en bij voorkeur bekend met marktpartijen, 

 bekend met gemeentelijke wegen, 

 goed ingevoerd in gebied, en  

 ervaring met onderhandelingen. 

Mogelijk zal er niet één projectleider zijn die al deze kennis in zich verenigt. Een oplossing 

daarvoor is om meerdere personen daarbij te trekken, die de verschillende expertises apart 

vertegenwoordigen. We kunnen op dit moment niet inschatten of er een deels vrijwillige 

projectleider uit de gemeenschap gevonden kan worden of dat een projectleider extern 

moet worden betrokken.  

Wat betreft de vraagbundeling is het een vereiste dat hiervoor zich vrijwilligers aandienen. 

De inspanning daarvoor is dermate groot dat het financieel niet realistisch is om hier een 

vergoeding voor te rekenen. Echter zijn voor deze activiteiten vaak voldoende vrijwilligers 

te vinden: ambassadeurs die zelf op hoogwaardig internet zitten te wachten en graag hun 
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buurtgenoten overtuigen om dit mee mogelijk te maken. Deze vrijwilligers dienen het 

volgende profiel te hebben: 

 enthousiasme voor het project, 

 kunnen dit enthousiasmerend overbrengen, 

 zijn bereid veel energie in het enthousiasmeren te steken. 

Tot slot is het belangrijk dat de gemeente goed is aangehaakt. Dit ten eerste omdat er 

financiële commitments van de gemeente worden verwacht, maar tevens omdat er enkele 

operationele vragen bij de gemeente langs zullen komen, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

engineering. Van de gemeentelijke projectgenoot wordt het volgende profiel verwacht: 

 kennis van telecomnetwerken, 

 bekend met gemeentelijke wegen. 

4.3 Begroting en planning van praktische toetsing 

Voor de praktische toetsing is in onze ervaring ongeveer €50.000-€75.000 nodig. Het gaat 

hierbij om middelen voor vraagbundeling (bijvoorbeeld voor het versturen van post en het 

organiseren van informatiebijeenkomsten), oprichtingskosten van een coöperatie, kosten 

voor een accountant en jurist. 

Alleen indien er een projectleider kan worden gevonden die de werkzaamheden op deels 

vrijwillige basis wil uitvoeren, bijvoorbeeld een enthousiaste inwoner van het gebied, dan is 

het bedrag van €50.000 reëel. Indien er een externe projectleider moet worden 

aangetrokken, dan zal het bedrag eerder richting de €75.000 gaan. 

Qua planning is onze ervaring dat de doorlooptijd van het ophalen van intentieverklaringen 

aanzienlijk kan zijn. Aangezien er wel al een engineering en een businesscase ligt, kan er 

sneller resultaat geboekt worden dan wanneer deze activiteiten nog niet waren 

ondernomen. Nog altijd rekenen wij echter met minimaal vijf maanden doorlooptijd voor 

deze praktische toetsing. 
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5 Vervolgstappen 

5.1 Go/no-go 

Naar aanleiding van de praktische toetsing en de resultaten daarvan, kan de definitieve 

businesscase opgesteld worden. Indien inderdaad alle intentieverklaringen zijn opgehaald 

en daarmee de proposities en prijzen van alle partijen bekend zijn, kunnen de uitgangs-

punten geüpdatet worden.  

Op dat moment is sprake van een go/no-go moment voor de gemeente. In eerste instantie 

is het de vraag of de businesscase nog altijd haalbaar is, of dat er een gerede kans bestaat 

dat de vraagbundeling niet van de grond komt. Anderzijds moeten ook de initiatiefnemers 

klaar zijn om de laatste stappen uit te voeren. 

Als de gemeente niet doorzet, zal het initiatief waarschijnlijk ophouden te bestaan. Als de 

gemeente wel wil doorzetten, zullen zij hun eigen intentieverklaringen formeel moeten 

maken en zo de eerste stappen zetten waarna alle contracten formeel gemaakt kunnen 

worden. 

Naar aanleiding daarvan kan het initiatief in de laatste fase komen: die van uitvoering en 

beheer.  

5.2 Fase 3: Uitvoering & beheer 

Als alle seinen op groen staan, kan de daadwerkelijke uitvoering van het project beginnen. 

Hierbij moeten in ieder geval de volgende stappen ondernomen worden: 

 Formeel opzetten organisatie  

 Opdrachtverstrekking netwerkaanleg 

 Opdrachtverstrekking partijen laag 2 en 3 

 Ophalen financiering 

Vervolgens moet het netwerk beheerd worden en de diensten daadwerkelijk geleverd 

worden. Dit zal uiteraard allemaal door professionele partijen gedaan worden. 
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Bijlage 1: Begrippen 

In deze bijlage tonen we de belangrijkste begrippen en vormen van jargon die in dit 

document voorkomen en lichten we dit toe. 

Coax Kabel 

Degeneratiekosten De vergoeding voor versnelde achteruitgang van de kwaliteit van 

de weg of stoep als gevolg van graafwerkzaamheden. 

NGA-netwerk Een NGA-netwerk is een een geavanceerd netwerk dat volgens 

de Europese Commissie door de Europese Commissie  tenminste 

de volgende kenmerken heeft: 

a) zij bieden iedere abonnee betrouwbare diensten aan 

tegen zeer hoge snelheid via optische (of gelijkwaardige 

technologie) backhaul-verbindingen die zich voldoende 

dicht bij de locatie van de gebruiker bevinden om daad-

werkelijk een zeer hoge snelheid van de dienst te 

waarborgen; 

b) zij ondersteunen diverse geavanceerde digitale diensten, 

waaronder convergente All-IP-diensten; en  

c) zij hebben aanzienlijk hogere uploadsnelheden (in 

vergelijking met basisbreedbandnetwerken). 

De Commissie geeft hierbij aan in de huidige stand van de 

ontwikkeling van de markt en de technologie drie typen NGA-

netwerken te onderscheiden.  

a) op glasvezelkabels gebaseerde toegangsnetwerken 

(FFTx); 

b) geavanceerde, geüpgrade kabelnetten, en  

c) bepaalde geavanceerde draadloze toegangsnetwerken 

die een betrouwbare hoge snelheid per abonnee kunnen 

bieden. 

Bron: Artikel 1 lid 138, Verordening nr. 651/2014, gepubliceerd op 17 juni 2014 in 

het Publicatieblad van de Europese Unie 

Triple-play diensten Dienstenpakket met televisie, vaste telefonie en internet van 

eenzelfde provider.  

Wit gebied Gebieden waar er geen NGA voorhanden is en waar dit netwerk 

binnen drie jaar waarschijnlijk ook niet op zakelijke voorwaarden 

zal worden uitgerold. 

Grijs gebied Gebied waar één NGA-netwerk voorhanden is  

Zwart gebied Gebied waar twee of meer NGA-netwerken voorhanden zijn 
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Bijlage 2. Type aansluitingen in witte gebied 

  

Legenda 

Alleen adressen die nu geen kabel en/of glasvezel 

aansluiting hebben worden met een stip weergegeven. 

Hierbij hanteren we de volgende kleurcodering: 

Blauwe: glasvezel 

Geel: Draadloos 

Groen en wit: Coax 

Uiteraard zal het uiteindelijk ontwerp afhangen van de 

vraag vanuit de bewoners. Er zullen ongetwijfeld 

percelen toch niet worden aangesloten omdat er geen 

vraag is naar een aansluiting.  



 

 

 

 

 

 
Contact: 

Dialogic 
Hooghiemstraplein 33-36 
3514 AX Utrecht 
Tel. +31 (0)30 215 05 80 
Fax +31 (0)30 215 05 95 
www.dialogic.nl 
 


