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Management samenvatting 

1 Introductie 

Provinciale Staten van Limburg hebben geen eenduidig beeld over (de omvang van) de 

problematiek van het ontbreken van Next Generation Acess (NGA) in Limburg. Zij hebben 
besloten een inventarisatie op het gebied van snel Internet in Limburg uit te laten voeren. 
In dit rapport presenteren Dialogic en Intertec de uitkomsten van dit onderzoek. We 
hebben dit onderzoek uitgevoerd door circa 25 personen te spreken, databestanden en de 
(wetenschappelijke) literatuur te analyseren. 

NGA staat voor Next Generation Access networks. Eenvoudig gezegd zijn dit 
telecommunicatienetwerken die snelle internetverbindingen (meer dan 30 Mbit/s) kunnen 
leveren aan huishoudens en zakelijke afnemers. In de witte gebieden is er geen NGA 
beschikbaar, in de grijze gebieden één NGA en in de zwarte gebieden kunnen afnemers 

kiezen tussen twee of meer NGA-infrastructuren. Een belangrijke afbakening is dat dit 
rapport betrekking heeft op aansluitnetwerken en niet over de achterliggende of 

voorliggende kernnetwerken. Tevens richten we ons primair op de fysieke netwerken en 
niet op de diensten die geleverd kunnen worden. Een laatste relevante afbakening is dat 
we het wel hebben over huishoudens en zakelijke afnemers, maar dat we allerlei objecten, 
zoals waterzuiveringen, dijkbewaking en sluizen, buiten beschouwing laten. 

In dit rapport gaan we in op de volgende elementen: de problematiek aan de vraagkant 
(hoofdstuk 2), de inventarisatie van de aanbodkant (hoofdstuk 3), technische oplossingen 
(hoofdstuk 4), de business case (hoofdstuk 5), de financiële en juridische kaders 
(hoofdstuk 6), en de strategische opties voor de Provincie (hoofdstuk 7). 

2 De economische en maatschappelijke impact van een beperkte 
telecommunicatie-infrastructuur in Limburg 

Telecom levert een substantiële bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid. Dit 
effect is een opstelsom van een groot aantal indirecte kleine voordelen ervaren door een 

groot aantal bewoners en zakelijke gebruikers dat gebruik kan maken van 
breedbandtoepassingen. 

Specifiek voor het Limburgse platteland zien we waarde van NGA in het verbeteren van het 
vestigingsklimaat, in het toepassen in innovatieve diensten voor gezond zelfstandig ouder 
worden, slimme mobiliteit, het participeren in de moderne samenleving, onderwijs op 
afstand en tot slot het ontwikkelen van ICT-vaardigheden. Verder biedt NGA mogelijkheden 
voor ondernemers voor het vergroten en delen van de kennisbasis, het inzetten op nieuwe 
typen bedrijvigheid en het inzetten op nieuwe typen bedrijfsconcepten, en het vergroten 

van het concurrentievermogen door in te zetten op bijvoorbeeld smart services, Big Data 
en smart cities. 

De geïnterviewde personen bevestigen het belang van een breedbandinfra-structuur met 

een groot en goed bereik, niet alleen uit oogpunt van snelheid, maar vooral vanuit 
gewenste connectiviteit (inclusief beschikbaarheid, betrouwbaarheid, continuïteit, capaciteit 
èn ook snelheid). Daarnaast acht men de diensten en (toekomstige) toepassingen over 
deze infrastructuur van belang. Als we dit totale palet van infrastructuur en toepassingen 
bekijken zijn niet alleen breedbandoperators, maar ook toekomstige nieuwe stakeholders 

zoals gemeenten, financiële instellingen, onderwijs en zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
van belang. 

Een kwart van de bedrijvigheid in het witte buitengebied is agrarisch. Een andere sector 
sterk vertegenwoordigd in het Limburgse buitengebied betreft de recreatiesector. De 

gebieden in Limburg waar geen NGA beschikbaar is kunnen worden getypeerd door een 
lage bevolkingsdichtheid, een ietwat lager inkomen, een hoger aandeel koopwoningen met 
een relatief hogere waarde dan de huizen in de bekabelde en verglaasde gebieden. In de 
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witte gebieden is een grote afstand naar aanbieders van educatie, gezondheidszorg en 
cultuur. 

Indirect worden alle sectoren getroffen door het ontbreken van NGA, omdat ook hun 
klanten in het witte gebied zitten. Daarnaast worden de bedrijven die zelf geen NGA-
toegang hebben direct getroffen. Bedrijven die geen toegang hebben tot NGA worden 
gehinderd in de algemene bedrijfsvoering. Ook werpt het ontbreken van een NGA-
infrastructuur barrières op voor het inzetten op nieuwe typen bedrijvigheid en het inzetten 

op nieuwe typen bedrijfsconcepten. Tot slot hebben bedrijven zonder NGA een lager 
concurrentievermogen en begeven zij zich in een ‘digitaal isolement’. Hierbij moet wel 
worden aangemerkt dat het witte gebied in Limburg maar circa 2,3% van de percelen 
bevat en de problematiek elders in het land nog omvangrijker is. 

3 Het aanbod van telecommunicatie-infrastructuur in Limburg 

Er zijn drie typen NGA-infrastructuren in Limburg. In de meeste kernen hebben afnemers 
de keuze tussen snelle VDSL2 en kabelverbindingen, met snelheden van meer dan of gelijk 
aan 30 Mbit/s. KPN is de eigenaar van de DSL-infrastructuur. De kabel ligt in handen van 

UPC (in Nederweert en Mook) en Ziggo (de rest van Limburg), beiden onderdeel van 
mediabedrijf Liberty Global International. Glasvezelverbindingen voor huishoudens zijn in 
handen van Reggefiber, dat op zijn beurt een onderdeel van KPN is. Daarbij zijn er nog 

lokale spelers met een eigen netwerk zoals ViaGlas in Bosdael en Stichting CAI 
Hoogvonderen te Roermond. 

Als we kijken naar bedrijventerreinen dan zien we naast KPN, Eurofiber en Ziggo, enkele 

kleine partijen (o.a. Fore Freedom) die zich richten op één bedrijventerrein. Hierbij moet 
echter worden opgemerkt dat er op sommige terreinen wel glasvezel beschikbaar is, maar 
dat er voor nieuwe individuele aansluitingen erg hoge kosten in rekening worden gebracht. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de NGA-problematiek in de kernen en het 
buitengebied. Het toont het aantal percelen in de verschillende categorieën. 

 

Als we kijken naar Limburg dan zien we dat in de kernen alle percelen die NGA willen 
afnemen, NGA kunnen afnemen. Er zijn weliswaar 15.312 percelen (2,8% van alle 

percelen) die geen NGA hebben, maar deze hebben hier in overgrote meerderheid zelf voor 
gekozen. Vaak liften zij mee op een andere NGA-aansluiting van een naburig pand. Bijna 
de helft van alle percelen ligt in de kern en is zwart en kan dus kiezen uit twee NGA’s. In 
de praktijk is dit veelal kabel en VDSL. Circa 44% van de percelen ligt in de kern en kan 
één NGA afnemen: kabel of VDSL. 

Ruim 4% van de percelen ligt in het buitengebied. Circa 2,3% van alle percelen in 
Limburg ligt in het buitengebied en kan geen NGA afnemen en 1,8% kan wel één of twee 
NGA’s afnemen. Ten opzichte van andere Nederlandse provincies doet Limburg het hierin 
zeer goed en zit het qua penetratie op het niveau van de Randstedelijke provincies Utrecht, 

Noord-Holland en Zuid-Holland (of zelfs iets hoger). Er zijn echter zeer grote verschillen 
tussen de gemeenten. In het gebied ten zuiden van de lijn Maasbracht-Roermond is het 
aandeel percelen zonder NGA zeer beperkt. Hier gaat het veelal om kleine clusters 
(concentraties van percelen die op relatief grote afstand van andere bebouwing liggen) of 
om geïsoleerde percelen (één perceel dat op relatief grote afstand van andere bebouwing 

Wit Grijs Zwart

Totaal

Kern Huishoudens 8.189 230.529 266.173 504.891

Bedrijven 7.123 12.693 8.364 28.180

Subtotaal 15.312 243.222 274.537 533.071

Buitengebied Huishoudens 10.456 7.523 840 18.819

Bedrijven 2.494 1.117 93 3.704

Subtotaal 12.950 8.640 933 22.523

Totaal 28.262 251.862 275.470 555.594
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ligt) die buiten de boot vallen. In het gebied ten noorden van deze lijn is het aandeel 
percelen zonder NGA veel hoger. Hier is daadwerkelijk sprake van uitgestrekte gebieden 
waar geen NGA beschikbaar is. De verdeling van de drie soorten gebieden is als volgt. 

 

Bij bedrijventerreinen is het onmogelijk om exacte tellingen te doen op het niveau van 
individuele afnemers. We schatten dat er circa 1.000 bedrijven op bedrijventerreinen 
liggen die geen NGA kunnen afnemen, maar dat wel zouden willen. In het algemeen zien 
we dat er een goed aanbod is van NGA: 250 van de 289 bedrijventerreinen kennen een 
situatie waarin meer dan 50% van de bedrijven NGA kan afnemen. Veruit de meeste 
bedrijventerreinen hebben dus NGA en de meeste bedrijven op deze terreinen kunnen dat 

ook afnemen, zij het dat dit niet betekent dat elk individueel bedrijf door haar ligging ten 

opzichte van het inkoppelpunt even gemakkelijk aangesloten kan worden. Veel (grotere) 
bedrijven met een hoge ICT-afhankelijkheid hebben veelal op eigen initiatief voorzien in 
aansluiting op een NGA-netwerk en van vraagbundeling of afstemming van individuele 
aanvragen is op de meeste bedrijventerreinen slechts beperkt sprake. 

Voor 29 bedrijventerreinen is het NGA-aanbod voor minder dan 50% van de bedrijven 
beschikbaar. Bij de bedrijventerreinen waar in het geheel geen NGA is (10 stuks), is hier 
vaak een goede reden voor, zoals het nog in aanbouw zijn van het terrein. Sommige 
bedrijven op bedrijventerreinen die NGA kunnen afnemen kunnen toch problemen ervaren. 

De kosten hiervan kunnen erg hoog zijn of de NGA kan van onvoldoende kwaliteit zijn. 
Door de extreme heterogeniteit van de afnemers (letterlijk: van DSM tot een kleine 
broodjeszaak) is het onmogelijk om een eenduidig beeld te schetsen van de vraag naar 
NGA. 

 

Limburg is goed ontsloten met backbones. KPN, Ziggo en UPC hebben veel backbone-
infrastructuur voor hun eigen NGA-aanbod gerealiseerd. Ziggo UPC en KPN zijn formeel en 

praktisch niet opengesteld voor gebruik door derden. Relined en Eurofiber zijn de andere 
partijen die de capaciteit op hun backbone ook aan derden aanbieden. De ligging hiervan 
komt sterk overeen met de snel- en spoorwegen in Limburg. 

Er zijn ruim tien grote datacenters in Limburg. Ongeveer de helft hiervan is particulier, dat 
wil zeggen dat de eigenaar (bijvoorbeeld Ziggo, Vodafone) het uitsluitend gebruikt voor 
eigen activiteiten. Het andere deel is commercieel en hier kunnen ook derden ruimte 

afnemen. Er is verder een flink aantal kleinere particuliere en commerciële datacenters. We 
zien dat deze markt sterk groeit (circa 7% per jaar) en de verwachting is dat dit voorlopig 
doorzet. In de sector is groeiende aandacht voor energie-efficiëntie en rol van datacenters 
binnen de digitale infrastructuur. 

4 Technische oplossingen voor het verbeteren van de telecommunicatie-
infrastructuur in Limburg 

Aantal percelen
Geïsoleerde percelen 1.854
Kleine clusters 459
Uitgestrekte percelen 10.637
Totaal 12.950

Type Aantal 

bedrijventerreinen 

Aantal bedrijven 

Categorie 1. Minimaal 50% NGA 250 8.835 

Categorie 2. Minder dan 50% NGA, 

wel backbone 

29 1.173 

Categorie 3. Geen NGA en geen 

backbone 

10 128 
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Er zijn verschillende geschikte technische oplossingen, maar er is niet één beste technische 
oplossing te noemen. Welke oplossing het meest geschikt is, hangt af van het type gebied 

en de daar levende behoeften. Voor de uitgestrekte gebieden met grote aantallen witte 
percelen is glasvezel de beste oplossing. Het is vanuit een technisch oogpunt de meest 
hoogwaardige en toekomstvaste oplossing, eenvoudig via een open model vorm te geven 

en op langere termijn goedkoper dan andere opties. Een belangrijke beperking is wel dat 
realisatie alleen efficiënt of financieel verantwoord kan worden uitgevoerd indien er een 
uitvoerige vraagbundeling is gedaan en dus het merendeel van de afnemers in een gebied 
het netwerk ook gaat gebruiken. Ook vergt het flinke investeringen. 

Voor de geïsoleerde percelen zonder NGA, al dan niet geclusterd, kan per case worden 
bekeken welke techniek het meest geschikt is. Hoewel de realisatie van een 
glasvezelnetwerk technisch de beste oplossing is, kent het in dit geval zeer hoge kosten. 
Daarom stellen we een aantal alternatieven voor: 

• Voor de percelen die net op de rand van een NGA-gebied gebied liggen, is het geregeld 
mogelijk om met een extra investering van grofweg enkele honderden euro’s toch 
aangesloten te worden via Ziggo of Reggefiber. Voor grotere clusters die op redelijke 

afstand van een NGA-gebied gelegen zijn kan het interessant zijn om bij KPN te verzoeken 
om een VDSL-kast te plaatsen. 

• Voor de gebieden waar percelen ver uiteen liggen, maar gemiddeld toch een redelijke 
concentratie is, zijn dedicated punt-multipunt (straal)verbindingen interessant. Een 
voorbeeld van een toepassing betreft een backbone-ontsluiting van een klein cluster 
geïsoleerde aansluitingen. Hier is echter ook weer een vraagbundeling nodig. 

• Voor de zeer geïsoleerde percelen die wel goede 4G dekking hebben en weinig 
gebruikmaken van internet, kan dit een second best oplossing zijn. Straalzenders zijn in 
principe ook een optie, maar zijn relatief duur. 

• Satelliet kan overal worden ingezet en kent beperkte kosten, maar ook beperkte 
kwaliteit. Dit laatste is toe te schrijven aan een relatief lage capaciteit, grote latency en 
hoge storingsgevoeligheid. Deze technologie wordt door de Europese Commissie dan ook 
tot ‘basisbreedbandnetwerk’ bestempeld en expliciet niet tot NGA-infrastructuur gerekend. 
Het ligt dan niet ook voor de hand om in te zetten op deze optie. 

Voor (bedrijven op) bedrijventerreinen die geen NGA hebben, is het realiseren van een 
vaste infrastructuur op basis van glasvezel het meest geschikt. In tegenstelling tot het 

buitengebied, is hier sprake van hoge dichtheid van bedrijven met eenzelfde behoefte. 
Glasvezel is kwalitatief de beste optie, maar kent relatief hoge kosten. Coax kent grofweg 
dezelfde kostenstructuur, is ook geschikt om de dienst te leveren, maar is op termijn 
minder geschikt dan glasvezel. Het is daarbij op dit moment ook nog een gesloten 
netwerk. VDSL is kwalitatief de minste oplossing, maar is vaak meer kostenefficiënt dan 
twee voorgaande opties. Om deze optie als mogelijkheid aan te kunnen merken, dient de 
(te grote) afstand tot de centrale wel (deels) verglaasd te worden. 

De onderstaande tabel vat het bovenstaande samen. 
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5 De business case voor het verbeteren van de telecommunicatie-infrastructuur 
in Limburg 

De kosten voor het realiseren van glasvezel naar alle percelen in Limburg die geen NGA 

hebben, maar wel vraag maar NGA kennen is volgens onze berekeningen €59,9 miljoen. 
Zoals uit de volgende tabel blijkt ligt de grootste kostenpost in het ontsluiten van de 
uitgestrekte percelen in het buitengebied (€31,9 miljoen voor ruim 10.000 percelen). 
De kosten voor het ontsluiten van de geïsoleerde percelen en de clusters liggen lager, 
op respectievelijk €18,5 en €5,7 miljoen. Echter kunnen met deze investeringen maar 
2.313 percelen worden ontsloten. Het ontsluiten van de bedrijventerreinen zal leiden tot 
een kostenpost van circa €3,8 miljoen. Hierbij moet men wel in ogenschouw nemen dat er 

grote verschillen zijn tussen de bedrijventerreinen en bedrijvigheid in het buitengebied: de 
noodzaak bij (geïsoleerde) agrarische bedrijvigheid in het buitengebied wordt ervaren als 
zeer sterk, bij de bedrijventerreinen is deze minder sterk. 

 Uitgestrekte 

gebieden 

Geïsoleerde 

percelen 

Geïsoleerde 

clusters 

Bedrijventerreinen 

Glasvezel Beste optie Technisch beste 

optie. Maar zeer 

kostbaar. 

Technisch beste 

optie. Maar zeer 

kostbaar. 

Beste optie. 

Coax Optie, maar ligt niet 

voor de hand 

vanwege technische 

beperkingen. 

Optie maar alleen 

indien coax-netwerk 

dichtbij ligt. 

Optie maar alleen 

indien coax-netwerk 

dichtbij ligt. 

Goede optie, maar 

ligt niet voor de 

hand. 

VDSL2 Optie, maar ligt niet 

voor de hand 

vanwege technische 

beperkingen. 

Optie maar alleen 

indien nieuwe 

VDSL2-straatkast 

dichtbij ligt. 

Optie maar alleen 

indien nieuwe 

VDSL2-straatkast 

dichtbij ligt. 

Goede optie, maar 

ligt niet voor de 

hand. 

Straal Geen optie. Veel te 

kostbaar. Wel 

interessant als 

backhaul. 

Zeer kostbare maar 

hoogwaardige optie. 

Zeer kostbare maar 

hoogwaardige optie. 

Wel interessant als 

backhaul. 

Geen optie. Veel te 

kostbaar. Wel 

interessant als 

backhaul. 

Dedicated 

PMP 

Optie, maar ligt niet 

voor de hand als 

vast netwerk 

haalbaar is. 

Goede optie indien 

er tientallen 

afnemers in regio 

liggen. 

Goede optie indien 

er tientallen 

afnemers in regio 

liggen. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

4G Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Zelden optie. Alleen 

indien er dekking is 

en de lijn weinig 

gebruikt wordt. 

Zelden optie. Alleen 

indien er dekking is 

en de lijn weinig 

gebruikt wordt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Satelliet Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 
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Bovenstaande tabel gaat uit van gemiddelde kosten van passieve glasvezelinfrastructuur 

ter hoogte van €3.000 per perceel in de uitgestrekte gebieden met grote aantallen witte 
percelen in het buitengebied. Marktpartijen zijn bereid om hiervan circa €10 miljoen voor 
hun rekening te nemen, aangezien zij dit weer terug kunnen verdienen met de 
vergoedingen die de dienstenaanbieders aan hen afdragen. Dit betekent echter ook dat zij 
het netwerk in handen krijgen en een groot deel van het rendement nemen. Huishoudens 
zijn bereid om beperkte (enkele honderden euro’s) eenmalige kosten te dragen en/of €10 à 

€20 per maand (inclusief BTW) extra te betalen. Daarnaast kunnen zij ook veel niet-
financiële bijdragen doen, zoals een actieve rol nemen tijdens de vraagbundeling. Zakelijke 
afnemers hebben een hogere betalingsbereidheid, vooral als het gaat om eenmalige 
kosten. Op basis van ervaringsgegevens kunnen we afleiden dat deze bereidheid kan 
oplopen van €1.000 tot €5.000 eenmalig voor het mkb, afhankelijk van het type gebied en 
het type ondernemer. 

Het kan aantrekkelijk zijn om voor de extreem dure geïsoleerde percelen een alternatieve 
oplossing te kiezen. Hoewel dit een mindere gebruikerservaring biedt, zijn de kosten veel 
lager. Voor de geïsoleerde percelen en clusters zien we een hoge pluriformiteit in 

technische oplossingen. Zoals de volgende tabel toelicht schatten we de totaalkosten voor 

het ontsluiten van deze typen percelen op een passieve infrastructuur op grofweg €3,8 
miljoen tegenover €23,2 miljoen voor de ontsluiting via vaste infrastructuur. 

 

Hierbij gaan we er vanuit dat marktpartijen ook een deel van de investeringen voor eigen 
rekening nemen en dat is gezien de business modellen die in de markt gehanteerd worden 
ook redelijk. Het betekent echter meestal wel dat afnemers ook gebonden zijn aan deze 
specifieke marktpartijen voor het afnemen van diensten en zij dus geen keuzevrijheid 
hebben. 

6 Financiële en juridische beleidskader 

 Aantal witte 

percelen 

Kosten realisatie 

vaste NGA per 

perceel 

Totale kosten (in 

miljoenen €) 

Kernen Uitsluitend zonder 

vraag naar NGA 

nvt nvt 

Buitengebied: 

Geïsoleerde percelen 

1.854  € 10.000  € 18,5 

Buitengebied: Kleine 

clusters 

459  € 12.500  € 5,7 

Buitengebied: 

Uitgestrekte percelen 

10.637  € 3.000  € 31,9 

Bedrijventerreinen 1.000  € 3.750  € 3,8 

Totaal 13.950  € 59,9 

 

 Aantal witte 

percelen 

Eenmalige 

aansluitkosten bij 

marktpartij 

Totale kosten (in 

miljoenen €) 

Aansluiting op VDSL2 

of coax 

100  € 300  € 0,03 

Dedicated PMP 1.054  € 200  € 0,21 

4G 459  € 150  € 0,07 

Straalverbindingen 700  € 5.000  € 3,50 

Totaal 2.313  € 3,81 
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Als we kijken naar de juridische kaders, dan is het voorkomen van ongeoorloofde 
staatssteun het voornaamste aandachtspunt. Er zijn verschillende juridische routes om 

stimuleringsbeleid staatssteunproof te maken. Onder de de-minimisverordening kan de 
provincie verschillende vormen van lichte stimulering van organisaties toepassen. Een 
andere juridische mogelijkheid is het verstrekken van subsidie aan burgers. Zwaardere 

interventies kunnen via onder andere de Algemene Groepsvrijstellingsverordening(AGVV), 
het Market Economy Investor Principle (MEIP) of Dienst van Algemeen Economisch Belang 
(DAEB). De eerste is specifiek van toepassing op NGA en biedt binnen strakke kaders veel 
ruimte. Het wordt dan ook gebruikt door andere Nederlandse provincies. Het stimuleren 
van NGA in witte gebieden kan goed binnen de bovenstaande kaders, het stimuleren van 
NGA in grijze gebieden is juridisch complex. 

Bij de financiële kaders zien we dat het generieke Uitvoeringskader vooral relevant is. Er 
zijn verschillende instrumenten die kunnen worden ingezet. Subsidies kunnen worden 
ingezet om de markt te stimuleren als kosten te hoog zijn; hiervoor zijn specifieke kaders 

ingesteld. Als we kijken naar actievere vormen (garanties/borgstellingen, leningen en 
deelnemingen/participaties) dan wordt duidelijk dat de aanwezigheid van een strategische 
provinciaal belang in alle gevallen relevant is. De eerste twee instrumenten hebben het 
karakter van een instrument dat de markt stimuleert en hechten dan ook grote waarde aan 

gelijkwaardige inzet van marktpartijen en marktconformiteit. Deelnemingen en 
participaties komen aan bod als een actieve en sturende rol van de provincie wenselijk is. 

Om proactief beleid te maken kunnen middelen op de begroting geplaatst worden en/of 
gebruik gemaakt worden van de immunisatiereserve. Voor dit tweede instrument gelden 
additionele voorwaarden. De belangrijkste is dat een groot deel van de middelen 

revolverend moet worden ingezet. Er zijn nog substantiële middelen beschikbaar in de 
immunisatiereserve, zowel revolverend als niet- revolverend. 

7 Strategische opties provincie voor het verbeteren van de telecommunicatie-
infrastructuur in Limburg 

De provincie heeft verschillende strategische opties om de uitrol van NGA in Limburg te 
stimuleren. 

• Men kan kiezen voor het faciliteren en regisseren van initiatieven. Hiervoor zijn 

beperkte middelen nodig en het zorgt ervoor dat bestaand initiatief vanuit de gebieden 
sneller en beter tot wasdom komt. De echte problematische cases blijven echter bestaan 
en deze worden door marktpartijen niet, nauwelijks of in ieder geval zeer beperkt 
opgepakt. 

• Middels het subsidiëren van initiatieven kan in heel Limburg NGA worden gerealiseerd. 
Voor de uitgestrekte witte gebieden kunnen zachte leningen waardevol zijn (waarbij 
rekening wordt gehouden met de actuele lage marktrentes), voor de geïsoleerde percelen 
en clusters ligt een aansluitsubsidie meer voor de hand. De voornaamste uitdaging bij deze 
optie is het kosteneffectief inrichten ervan. 

• De meest proactieve rol van de provincie is het (tijdelijk) verkrijgen van eigendom in 
een nieuw NGA-netwerk. Dit kan deeleigendom, maar ook volledig eigendom zijn. De 

provincie heeft dan veel controle over de wijze (timing, technologie, dekking, et cetera) 
van de uitrol van NGA. Financieel is dit een meer risicovolle route: Is er kans op 
substantiële winsten en verliezen. 

Mocht de provincie een actieve rol kiezen, dan is het aan te bevelen om de andere 
stakeholders nadrukkelijk te betrekken. Door ook van stakeholders in het witte gebied 
(gemeenten, telecommunicatiepartijen, afnemers, potentiële nieuwe dienstenaanbieders) 
een inspanning te vragen, kan de provinciale inspanning (in welke vorm dan ook) 
effectievere werking krijgen. 
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1 Introductie 

Provinciale Staten van Limburg hebben geen eenduidig beeld over (de omvang van) de 

problematiek van het ontbreken van Next Generation Acess (NGA) in Limburg. Zij hebben 

besloten een inventarisatie op het gebied van snel Internet in Limburg uit te laten voeren. 

In dit rapport presenteren Dialogic en Intertec de uitkomsten van dit onderzoek. We 

hebben dit onderzoek uitgevoerd door circa 25 personen te spreken, databestanden en de 

(wetenschappelijke) literatuur te analyseren. 

NGA staat voor Next Generation Access networks. Eenvoudig gezegd zijn dit telecommuni-

catienetwerken die snelle internetverbindingen (meer dan 30 Mbit/s) kunnen leveren aan 

huishoudens en zakelijke afnemers. In de witte gebieden is er geen NGA beschikbaar, in de 

grijze gebieden één NGA en in de zwarte gebieden kunnen afnemers kiezen tussen twee of 

meer NGA-infrastructuren. Een belangrijke afbakening is dat dit rapport betrekking heeft 

op aansluitnetwerken en niet over de achterliggende of voorliggende kernnetwerken. 

Tevens richten we ons primair op de fysieke netwerken en niet op de diensten die geleverd 

kunnen worden. Een laatste relevante afbakening is dat we het wel hebben over 

huishoudens en zakelijke afnemers, maar dat we allerlei objecten, zoals waterzuiveringen, 

dijkbewaking en sluizen, buiten beschouwing laten.  

In dit rapport gaan we in op de volgende elementen: de problematiek aan de vraagkant 

(hoofdstuk 2), de inventarisatie van de aanbodkant (hoofdstuk 3), technische oplossingen 

(hoofdstuk 4), de business case (hoofdstuk 5), de financiële en juridische kaders 

(hoofdstuk 6), en de strategische opties voor de Provincie (hoofdstuk 7). 

1.1 Inleiding 

In 2010 heeft de Provincie Limburg de (on)mogelijkheden onderzocht van de haalbaarheid 

van een provinciedekkend NGA-breedbandnetwerk. Het College van Gedeputeerde Staten 

stelde zich op het standpunt dat de aanleg van NGA-netwerken in Limburg moest worden 

overgelaten aan de markt. 

Inmiddels wordt duidelijk dat de aanleg van NGA-netwerken in Limburg stokt, met name in 

de buitengebieden. Dat is gebleken uit een door Provinciale Staten georganiseerde 

expertmeeting en hoorzitting in september 2014. Provinciale Staten hebben uit deze 

bijeenkomsten echter geen eenduidig beeld over wat de omvang van de problematiek nu 

precies is. Daarom hebben zij op 19 december 2014 besloten tot inventarisatie op het 

gebied van snel Internet in Limburg. Deze opdracht is via een aanbesteding gegund aan 

Dialogic en Intertec. 

In dit rapport presenteren Dialogic en Intertec de uitkomsten van het onderzoek dat zij in 

opdracht van de Provincie hebben uitgevoerd. Deze twee partijen hebben ervoor gekozen 

om voor deze opdracht samen te werken: Dialogic heeft ruim vijftien jaar ervaring met 

strategisch onderzoek en advies op gebied van breedbandbeleid en Intertec is een advies 

en projectmanagementbureau met grote betrokkenheid bij de uitrol van NGA in Nederland 

en kent de ins-en-outs van breedband in Limburg. 

1.2 Beleidscontext 

Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaan initiatieven die erop gericht zijn breedband 

te realiseren. Dit wordt veelal gedreven door het ontbreken van hoogwaardige breedband-
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netwerken in bepaalde gebieden. Hoewel dit gaat om een beperkt aantal percelen 

(ordegrootte 2-8% van de huishoudens in Nederland), gaat het hier in oppervlakte om een 

zeer groot gebied. De afgelopen jaren heeft de firma Reggefiber in Nederland een flink 

aantal huishoudens voorzien van glasvezelaansluitingen. Tegelijkertijd zijn de andere 

infrastructuren (DSL en kabel) flink verbeterd. Hierdoor heeft het merendeel van de 

huishoudens in Nederland de beschikking over één, twee of zelfs drie hoogwaardige (NGA) 

breedbandverbindingen. 

De provincie Limburg heeft een unieke positie in het breedbanddossier. Hoewel de 

Provincie enige jaren koploper was als het ging om breedbandambitie is dit de laatste jaren 

minder sterk naar voren gekomen. Wellicht is de uitrol van glasvezel in Limburg daarom 

relatief beperkt ten aanzien van andere provincies. Maar uiteraard wil dit niet zeggen dat 

het aanbod in Limburg sterk onder de maat is, via het kabelnetwerk kunnen veel afnemers 

in de kernen een prima aanbod afnemen.  

Huishoudens die niet de beschikking hebben over een NGA-verbinding, moeten tevreden 

zijn met een relatief langzame internetverbinding. Zij zijn allen aangesloten op een DSL-

aansluiting via de infrastructuur die vroeger is aangelegd ten behoeve van het telefonie-

netwerk). De snelheid van de verbinding is hierbij sterk afhankelijk van de afstand tot de 

centrale, die zich typisch in een kern bevindt. Op 1 of 2 kilometer van de centrale kan de 

gebruikerservaring nog prima zijn, op 5 kilometer of meer zal de gebruikerservaring sterk 

te wensen overlaten, met name voor internetgebruik met multimediale toepassingen. Het 

NRC tekende in het artikel over traag internet in Limburg het volgende verhaal op. 

Box 1. Enkele citaten uit het artikel “Het internet is zo langzaam dat een spelletje lingo niet lukt” van 

NRC Handelsblad1 

 “Ik heb mijn computer weggedaan, want die was zo traag dat het geen zin meer 

had” Eigenaresse van Marian’s Bloemen in Nederweert-Eind. 

 “Onze mensen zitten soms uren te wachten tijdens het uploaden” Niek Hendrix 

van MLA-TV uit Ospel. 

 “Ik heb voor klanten honderden contracten afgesloten voor snel internet, maar 

zelf krijg ik geen glasvezel.” Jan Truyen eigenaar van een elektronicawinkel uit 

Ospel. 

 “Wij zouden wel vaker filmpjes op internet willen bekijken of lingo spelen. Maar 

het beeld hapert.” “Annerie Janssen beheerder van zorgboerderij De Haam uit 

Veulen 

 “Ik ben soms uren bezig met inloggen” Sef Jannsen van een Kippenbedrijf uit 

Veulen 

 “Ik vind internet belangrijker dan riolering” Eric Geurts, tomatenteler uit Oirlo 

 “Vijf jaar geleden had ik nog geen problemen met internet en tv, nu aan de 

lopende band” Patrick van der Broeck, gedeputeerde (CDA) uit Venray 

 

Dat de breedbandvoorzieningen niet overal op orde zijn, blijkt ook uit het ontstaan van 

bewonersinitiatieven, veelal in Midden- en Noord-Limburg. Zo hebben bewoners in de 

gemeente Horst aan de Maas zich verenigd in de initiatiefgroep ‘Glasvezel voor Iedereen’. 

Ook in Venray (GlaswebVenray) speelt een soortgelijke ontwikkeling. Verschillende (kleine) 

                                                

1 Bron: Schreuder, A. (2015, 10 maart). Het internet is zo langzaam dat een spelletje lingo niet lukt. 

Opgeroepen op 25 maart, 2015, van NRC Handelsblad: 

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/maart/10/het-internet-is-zo-langzaam-dat-een-spelletje-

ling-1475679 
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gemeentes, gemeentefracties en burgerinitiatieven dringen al langer aan op de aanleg van 

glasvezel. Toch blijft concrete uitrol momenteel nog beperkt. 

1.3 Vraagstelling 

Om te komen tot een complete inventarisatie zijn in de vergadering van 19 december 2014 

door Provinciale Staten circa twintig vragen geformuleerd. In dit rapport worden deze 

vragen beantwoord in de volgende zes hoofdstukken. We hebben de vragen geclusterd 

rond de onderwerpen: De problematiek aan de vraagkant, inventarisatie van de 

aanbodkant, technische oplossingen, de business case, de financiële & juridische kaders en 

de strategische opties voor de provincie. De onderstaande opsomming toont de 

hoofdstukken en de bijpassende onderzoeksvragen: 

Hoofdstuk 2. De economische en maatschappelijke impact van een beperkte 

telecommunicatie-infrastructuur in Limburg 

 Welke economische sectoren worden getroffen door het ontbreken of beperkt 

aanwezig zijn van een NGA-breedbandinfrastructuur? 

 Welke economische, sociaal-maatschappelijke behoeften zijn te onderscheiden die 

een NGA-infrastructuur vereisen? 

 Welke toegevoegde waarde heeft NGA-breedband (mobiel en vast) voor veiligheid, 

leefbaarheid, economie, zorg, mobiliteit, onderwijs (op afstand) en leisure? 

 Wat zijn op basis van analyse en interpretatie de gevolgen van de uitkomsten van 

de inventarisatie voor de economische ontwikkeling van Limburg? 

 Wat zijn op basis van analyse en interpretatie de gevolgen van de uitkomsten van 

de inventarisatie voor de Limburgse bevolking? 

 Wat zijn de consequenties voor de gebieden die niet of zeer beperkt ontsloten zijn 

(vraagkant) als die beperkt ontsloten of gesloten blijven? 

Hoofdstuk 3.Het aanbod van telecommunicatie-infrastructuur in Limburg 

 Op welke locaties in Limburg ligt geen, één of meer dan één NGA-aansluitnetwerk?  

 Welke aanbieders van NGA-aansluitnetwerken zijn er in Limburg?  

 Op welke locaties in Limburg liggen de backbones van telecomaanbieders? 

 Welke datacenters zijn er in Limburg? 

 Welke ontwikkeling is er ten aanzien van datacenters?  

Hoofdstuk 4. Technische oplossingen voor het verbeteren van de telecommunica-

tie-infrastructuur in Limburg 

 Welke technische en duurzame toekomstvaste oplossingen zijn er voor huishou-

dens en bedrijven in de gebieden die geen NGA hebben? 

 Is er clustering van bedrijven met eenzelfde behoefte aan NGA-breedband moge-

lijk? 

 Is er differentiatie van oplossingsrichtingen voor de probleemgebieden mogelijk? 

Hoofdstuk 5. De business case voor het verbeteren van de telecommunicatie-

infrastructuur in Limburg 

 Wat kost het om de gebieden die niet of zeer beperkt zijn ontsloten op breedband 

te ontsluiten? 

 Hoe groot is het aandeel dat marktpartijen bereid zijn om te investeren in de 

gebieden die ontsloten moeten worden? 

 Welke voorwaarden stellen marktpartijen aan cofinanciering? 
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 Hoe groot is het aandeel dat gebruikers bereid zijn om mee te investeren in hun 

aansluiting? 

Hoofdstuk 6. Financiële en juridische kaders 

 Welke juridische (on)mogelijkheden heeft de Provincie Limburg om de markt te 

bewegen om NGA-breedband aan te leggen? 

 Welke financiële (on)mogelijkheden heeft de Provincie Limburg om de markt te 

bewegen om NGA-breedband aan te leggen? 

Hoofdstuk 7. Strategische opties provincie voor het verbeteren van de telecom-

municatie-infrastructuur in Limburg 

 Welke strategische opties zijn er? 

1.4 Afbakening en definities 

Voor dat we dieper ingaan op de inhoud is het relevant om iets dieper in te gaan op enkele 

definities en afbakeningen. Sommige elementen in dit dossier zijn redelijk complex en 

zonder goed begrip van enkele definities kan het lastig zijn om de essentie van dit rapport 

goed te vatten.  

NGA 

NGA staat voor Next Generation Access networks. Eenvoudig gezegd zijn dit telecommuni-

catienetwerken die snelle internetverbindingen kunnen leveren aan huishoudens en 

zakelijke afnemers. Een belangrijke afbakening is dat het in dit rapport primair gaat om 

aansluitnetwerken (“Access networks”). Dit is het laatste kleine stukje van het telecommu-

nicatienetwerk dat percelen op hoogwaardige kernnetwerken aansluit. Het gaat dus niet 

over de snelwegen, het gaat over de afritten. We zullen altijd vanuit het perspectief van 

NGA redeneren, tenzij we het expliciet anders vermelden. 

In de witte gebieden is er geen NGA beschikbaar, in de grijze gebieden één NGA en in de 

zwarte gebieden kunnen afnemers kiezen tussen twee of meer NGA-infrastructuren. 

Verschillende functionele lagen 

Elke telecommunicatienetwerk bestaat uit drie functionele lagen:  

 De passieve laag beslaat de fysieke infrastructuur waarover datatransport mogelijk 

is. Denk hierbij aan koperen kabels, de ether, glasvezelkabels, masten, et cetera.  

 De actieve laag beslaat de actieve infrastructuur waarmee de signalen worden 

gegenereerd en ontvangen. Typische voorbeelden hiervan zijn modems bij de 

klant, zendapparatuur in masten en allerlei apparatuur in het netwerk. Kort gezegd 

is het alle apparatuur die stroom nodig heeft om te functioneren.  

 De dienstenlaag beslaat allerlei diensten die klanten gebruiken. Denk aan internet, 

telefonie, televisie, et cetera.  

Omdat deze rapportage gaat om NGA ligt het primaat bij de passieve laag. Het wel of niet 

hebben van een fysieke aansluiting in een pand bepaalt vaak of er hoogwaardige diensten 

(laag 3) kunnen worden geleverd. Een NGA zal altijd moeten worden gekoppeld op een 

netwerk van een operator/serviceprovider om diensten te ontstluiten. Bij draadloze 

verbindingen hebben we het gezien de inherente eigenschappen van deze technologie 

tevens over de actieve laag.  
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Percelen 

In deze rapportage hebben we het geregeld over (soorten) percelen die wel of geen NGA 

hebben. We hebben percelen gedefinieerd als adressen waarop een bebouwing aanwezig is 

dat als een verblijfsobject 2 , standplaats 3  of ligplaats 4  geclassificeerd wordt in de BAG 

(Basisregistraties Adressen en Gebouwen) van het Kadaster.  

Binnen deze groep percelen hebben we drie soorten gebruik gedefinieerd: 

 Percelen met een woonfunctie worden duurzaam bewoond door personen. Het is 

mogelijk dat het daarnaast ook een zakelijke functie heeft. 

 Percelen met een zakelijke functie hebben een specifieke zakelijke functie 

waarvoor het nodig is dat er personen aanwezig zijn. Denk aan industrie, kantoren, 

zorginstellingen, et cetera.  

 Percelen die een object zijn en waar personen niet (structureel) aanwezig zijn. 

Denk hierbij aan garageboxen, transformatorhuisjes, et cetera. 

Gezien de aard van de vragen gaan we alleen in op percelen met een woonfunctie of een 

zakelijke functie. 

Overig 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de begrippen en definities gebruikt in deze rapportage. 

Alle bedragen in deze rapportage zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.  

1.5 Aanpak 

Om een antwoord te krijgen op de vraagstelling van de Provincie hebben wij circa 25 

personen gesproken. In bijlage 3 geven we een overzicht van de gesprekspartners in deze 

interviews. Daarnaast hebben wij op basis van onze ervaringen en kennis, GIS-analyses, 

CBS-data, technologische rapporten, wetenschappelijke en professionele literatuur 

informatie verzameld om bovenstaande analyses te voltooien. 

 

                                                

2  Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, 

bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een 

eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp 

kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen. Bron: http://www.e-overheid.nl 

3 Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of 

gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam 

met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. 

Bron: http://www.e-overheid.nl 

4 Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het 

water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die 

bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve 

doeleinden geschikt vaartuig. Bron: http://www.e-overheid.nl 
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2 De economische en maatschappelij-

ke impact van een beperkte 

telecommunicatie-infrastructuur in 

Limburg 

Telecom levert een substantiële bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid. Dit 

effect is een opstelsom van een groot aantal indirecte kleine voordelen ervaren door een 

groot aantal bewoners en zakelijke gebruikers dat gebruik kan maken van breedbandtoe-

passingen.  

Specifiek voor het Limburgse platteland zien we waarde van NGA in het verbeteren van het 

vestigingsklimaat, in het toepassen in innovatieve diensten voor gezond zelfstandig ouder 

worden, slimme mobiliteit, het participeren in de moderne samenleving, onderwijs op 

afstand en tot slot het ontwikkelen van ICT-vaardigheden. Verder biedt NGA mogelijkheden 

voor ondernemers voor het vergroten en delen van de kennisbasis, het inzetten op nieuwe 

typen bedrijvigheid en het inzetten op nieuwe typen bedrijfsconcepten, en het vergroten 

van het concurrentievermogen door in te zetten op bijvoorbeeld smart services, Big Data 

en smart cities.  

De geïnterviewde personen bevestigen het belang van een breedbandinfra-structuur met 

een groot en goed bereik, niet alleen uit oogpunt van snelheid, maar vooral vanuit 

gewenste connectiviteit (inclusief beschikbaarheid, betrouwbaarheid, continuïteit, capaciteit 

èn ook snelheid). Daarnaast acht men de diensten en (toekomstige) toepassingen over 

deze infrastructuur van belang. Als we dit totale palet van infrastructuur en toepassingen 

bekijken zijn niet alleen breedbandoperators, maar ook toekomstige nieuwe stakeholders 

zoals gemeenten, financiële instellingen, onderwijs en zorgaanbieders en zorgverzekeraars 

van belang. 

Een kwart van de bedrijvigheid in het witte buitengebied is agrarisch. Een andere sector 

sterk vertegenwoordigd in het Limburgse buitengebied betreft de recreatiesector. De 

gebieden in Limburg waar geen NGA beschikbaar is kunnen worden getypeerd door een 

lage bevolkingsdichtheid, een ietwat lager inkomen, een hoger aandeel koopwoningen met 

een relatief hogere waarde dan de huizen in de bekabelde en verglaasde gebieden. In de 

witte gebieden is een grote afstand naar aanbieders van educatie, gezondheidszorg en 

cultuur.  

Indirect worden alle sectoren getroffen door het ontbreken van NGA, omdat ook hun 

klanten in het witte gebied zitten. Daarnaast worden de bedrijven die zelf geen NGA-

toegang hebben direct getroffen. Bedrijven die geen toegang hebben tot NGA worden 

gehinderd in de algemene bedrijfsvoering. Ook werpt het ontbreken van een NGA-

infrastructuur barrières op voor het inzetten op nieuwe typen bedrijvigheid en het inzetten 

op nieuwe typen bedrijfsconcepten. Tot slot hebben bedrijven zonder NGA een lager 

concurrentievermogen en begeven zij zich in een ‘digitaal isolement’. Hierbij moet wel 

worden aangemerkt dat het witte gebied in Limburg maar circa 2,3% van de percelen 

bevat en de problematiek elders in het land nog omvangrijker is. 
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2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen we een aantal sociale, economische en demografische 

eigenschappen van het witte buitengebied. Hierbij vergelijken we het witte buitengebied 

met de rest van Limburg. Vervolgens beschrijven we de meerwaarde van NGA in het 

Limburgse buitengebied. 

2.2 Economische kengetallen van het witte gebied 

In deze paragraaf gaan we nader in op het gemiddelde inkomen van huishoudens en de 

bedrijvigheid in de witte buitengebieden. Deze eigenschappen kunnen we gebruiken om 

een schatting te maken van de financiële draagkracht van de witte buitengebieden, en de 

potentiële meerwaarde van NGA-verbindingen. De CBS dataset ‘Buurten en Wijken’ ligt ten 

grondslag aan deze analyse. Hierbij worden buurten waarbij ten minste 50% van de 

percelen geen toegang heeft tot een NGA-verbinding als buurt zonder NGA aangemerkt, en 

buurten waar meer dan 50% toegang heeft tot een NGA-verbinding aangemerkt als buurt 

met NGA. In de meeste gevallen zetten we de eigenschappen van buurten zonder NGA uit 

tegen het gemiddelde van de hele provincie. 

2.2.1 Inkomen en wonen 

Het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger ligt in Nederland op €30.500. In Limburg 

ligt dit inkomen gemiddeld op €27.800 per inwoner. In Figuur 1 zetten we het gemiddelde 

inkomen in buurten zonder NGA uiteen tegen de gemiddelde inkomens in de buurten met 

NGA. Hierbij zien we dat het inkomen in de buurten met NGA een fractie lager ligt dan het 

inkomen in de buurten zonder NGA. 

 

Figuur 1: Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger in buurten zonder NGA en in de gehele 

provincie. Bron: CBS. 

Ondanks dat het inkomen per inkomensontvanger een fractie lager ligt in de buurten 

zonder NGA, is er wel een duidelijk verschil in de gemiddelde woningwaarde. In de buurten 

zonder NGA gebied ligt deze waarde substantieel hoger, namelijk een factor 1,66 (zie 

Figuur 2).  
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Figuur 2: Gemiddelde woningwaarde in buurten zonder NGA versus Limburg. Bron: CBS. 

Het verschil in woningwaarde wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat er in de 

buurten zonder NGA vaker sprake is van huizen die al lang in het bezit zijn van een familie, 

met name bij de agrarische bedrijven. Dit beeld wordt bevestigd in Figuur 3.  

 

Figuur 3: Verhouding type woningen in buurten zonder NGA versus Limburg. 5 Bron: CBS. 

2.2.2 Bedrijvigheid 

Ten slotte kijken we naar de mate van bedrijvigheid in de witte buitengebieden. In Figuur 4 

geven we een doorsnee van het aantal adressen in het witte buitengebied dat in de 

gemeentelijke basisadministratie staat geregistreerd als percelen met woonfunctie en/of 

met werkfunctie. 6 Zoals dit Figuur toont betreft het Limburgse witte buitengebied een 

groot aantal adressen met zowel woon- als werkfunctie.  

                                                

5 Als gevolg van een aantal ontbrekende waarden in de CBS-data telt de figuur van de witte buurten 

niet exact op tot 100%.  

6 Meer precies betreffen dit percelen met een winkel-, kantoor-, industrie-, sport-, bijeenkomst-, cel-, 

gezondheidszorg-, logies-, of onderwijsfunctie. 
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Figuur 4. Aantal adressen in wit buitengebied naar woon- en werkfunctie.  

In Figuur 5 geven we een overzicht van de verhouding tussen de agrarische en niet-

agrarische bedrijven in de buurten zonder NGA en in de gehele provincie. Hieruit blijkt dat 

bedrijven in de categorie A (landbouw, bosbouw en visserij) in de buurten zonder NGA een 

substantieel groter deel van de bedrijvigheid voor hun rekening nemen.  

 

Figuur 5: Verhouding agrarische t.o.v. niet-agrarische bedrijven in buurten zonder NGA en gemeenten 

in Limburg. Bron: CBS 

2.3 Demografische eigenschappen van de inwoners van het witte 

gebied 

 

Figuur 6. Gemiddelde leeftijd per huishouden in de buurten met en zonder NGA versus de provincie 

Limburg. Bron: CBS. 

Deze leeftijdsverschillen geven ons inzicht in de mate van vergrijzing in de buurten zonder 

NGA, en daarbij een indicatie van de zorgbehoevendheid van bewoners in het witte 

buitengebied.  
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29% van de bewoners in de buurten zonder NGA behoort tot de leeftijdscategorie 0 tot 25 

jaar. Het is zeer waarschijnlijk dat een groot deel van deze jongere generatie leerplichtig 

is, dan wel een opleiding voortzet in het middelbaar, hoger, of wetenschappelijk 

beroepsonderwijs. Voor zowel scholieren en studenten is het niet hebben van een NGA-

verbinding een groter issue wanneer er weinig onderwijsinstellingen in de buurt gesitueerd 

zijn. Daarbij blijkt uit Figuur 7 dat de afstand tot alle niveaus van educatie twee keer zo 

groot is in de buurten zonder NGA dan in het provinciaal gemiddelde.  

 

Figuur 7. Gemiddelde afstand tot educatie in buurten zonder NGA versus Provincie Limburg. Bron: 

CBS. 

Voor zorgbehoevenden geldt hetzelfde: zorg op afstand heeft meer waarde wanneer 

onvoldoende mogelijkheden voor diagnose, behandeling en revalidatie dichtbij huis zijn 

gesitueerd. Uit de analyse blijkt dat de inwoners in de buurten zonder NGA een grotere 

afstand moeten afleggen tot de verschillende vormen van gezondheidszorg (zie Figuur 8). 

Met name voor de huisartsenpost en ziekenhuizen is deze afstand een probleem, aangezien 

het hierbij vaker van belang is om met spoed geholpen te worden. Eerste hulp of indicatie 

op afstand kan hierbij van onschatbare waarde zijn.  
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Figuur 8. Gemiddelde afstand tot gezondheidszorg in buurten zonder NGA versus Provincie Limburg. 

Bron: CBS. 

Ten slotte belichten we de toegang tot culturele instellingen in de vorm van bibliotheken en 

bioscopen. Ook hier komt de grotere mate van isolatie duidelijk terug. Zoals in Figuur 9 te 

zien is, ligt in de buurten zonder NGA de afstand tot culturele instellingen weer beduidend 

hoger dan in de rest van de provincie. Hierdoor kan een grotere behoefte naar informatie-

voorziening en entertainment via het internet ontstaan. 

 

Figuur 9. Gemiddelde afstand tot cultuur in buurten zonder NGA versus Provincie Limburg. Bron: CBS. 

2.4 Regionale verschillen 

Van oudsher zijn er niet alleen geografisch maar ook op economisch gebied verschillen 

tussen de verschillende regio’s in Limburg. In deze paragraaf vergelijken we het 

gemiddelde inkomen en de aard en hoeveelheid bedrijvigheid in deze regio’s.  
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Als we het gemiddelde inkomen in de regio Noord-, Midden en Zuid-Limburg7 beschouwen, 

dan zien we lichte verschillen in de hoogte van het gemiddelde inkomen. Figuur 10 geeft 

deze verschillen duidelijk weer. 

 

Figuur 10: Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger per regio. Bron: CBS. 

Als we de verhouding tussen de agrarische en niet-agrarische bedrijven per regio 

beschouwen, dan zien we sterke verschillen tussen Noord-, Midden en Zuid-Limburg. Zo 

zijn er in Zuid-Limburg iets meer bedrijven gevestigd dan in Noord- en Midden-Limburg 

samen, maar is er sprake van duidelijke verschillen in de verhouding agrarische en niet-

agrarische bedrijven: Noord- en Midden-Limburg hebben samen wel zes keer meer 

agrarische bedrijven dan Zuid-Limburg. 

 

Figuur 11: Verhouding en aantallen bedrijven per regio. Bron: CBS. 

De geïnterviewde personen bevestigen deze regionale verschillen, niet alleen de mate van 

in bedrijvigheid, maar ook in de lokale behoefte. Een aantal regionale verschillen die 

genoemd zijn betreffen: 

                                                

7 Zie Bijlage 2 voor de verdeling van de gemeenten over de drie regio’s. 
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 Verschillen in landschap en bebouwing. Respondenten zien Zuid-Limburg als meer 

verstedelijkt en compacter bebouwd, ten opzichte van Midden- en Noord-Limburg.  

 Verschillen in de mate van vermazing van infrastructuur. In Zuid-Limburg is deze 

veel fijner vermaasd, en liggen wegen en telecommunicatieverbindingen relatief 

dicht op elkaar. In Noord-Limburg zijn veel minder vertakkingen.  

 Verschillen in soorten economische bedrijvigheid. In algemene zin wordt Zuid-

Limburg als meer industrieel beschreven, met ook als gevolg dat hier ten behoeve 

van deze bedrijvigheid reeds telecominfrastructuur is gerealiseerd. Midden- en 

Noord-Limburg worden beschreven als meer land- en (glas)tuinbouwgericht. De 

recreatiesector zit alom verspreid over de provincie. 

 Verschillen in de structuur en werkwijze van organisaties en lokale initiatieven ten 

behoeve van het zelfstandig organiseren van de uitrol van NGA. In Noord-Limburg 

is veel meer sprake van dergelijke initiatieven. Deze ontstaan vaak via de formele 

dorp- en wijkraden. Dergelijke initiatieven ontstaan eveneens in Zuid-Limburg, 

echter gebeuren deze vaker op basis van ‘one issue’ (zoals de zorg, de school, de 

leefbaarheid) of vanuit bewonersverenigingen (zoals buurtverenigingen). 

2.5 Meerwaarde van NGA 

Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van organisaties uit het buitengebied, 

ondernemers uit het buitengebied en op bedrijventerreinen, en partijen werkzaam op het 

gebied van zorg en veiligheid komt duidelijk naar voren dat de beschikbaarheid van 

breedbandconnectiviteit als essentieel wordt gezien voor de economische ontwikkelings-

mogelijkheden van het bedrijfsleven en voor de  sociale en maatschappelijke leefbaarheid 

van buitengebieden.  

In onderstaande tekst gaan we nader in op de economische en sociaal-maatschappelijke 

meerwaarde van NGA. Hierbij ligt de focus op het verkrijgen van een totaalbeeld8 van de 

meerwaarde van NGA in Limburg. Per gebied kan deze meerwaarde nog worden vertaald 

naar een specifieke lokale behoefte.  

2.5.1 Macro-effecten op economische groei en werkgelegenheid 

De geïnterviewde personen bevestigen het belang van een breedbandinfrastructuur met 

een groot en goed bereik, niet alleen uit oogpunt van snelheid, maar vooral vanuit 

gewenste connectiviteit (inclusief beschikbaarheid, betrouwbaarheid, continuïteit, capaciteit 

èn ook snelheid). Dit belang wordt door geïnterviewden in kwalitatieve zin aangeduid. In 

de literatuur vinden we een aantal kwantitatieve bevindingen die dit belang bevestigen.  

Wetenschappelijke studies duiden erop dat de telecomsector een substantiële bijdrage 

levert aan de groei van het BBP in Nederland: in de periode 1995-2012 kunnen we 

ongeveer een kwart van de groei van het BBP relateren aan de telecomsector. Dit betreft 

deels een directe bijdrage (5%) door groei van het telecomkapitaal, en deels een indirecte 

bijdrage over de lange termijn door het gebruik van dat kapitaal door anderen (Dialogic, 

2012). Ook in andere landen zien we een dergelijk positief effect: een toename van de 

breedbandpenetratie met 10% correspondeert met een toename in het groeipercentage 

van het BBP tussen 0,25% en 1,38% per jaar (Atkinson & Stewart, 2014).  

                                                

8 Dit specifieke onderscheid is in een later stadium van belang: de geïnterviewde personen geven aan 

dat per casus de optimale oplossing dient te worden gezocht in de lokale situatie en aansluitend op 

lokale behoeften. Hierbij wordt, in geval van lokale uitwerking, gewezen op het belang van lokale 

gedragenheid met lokale trekkers en dragers. Er kan bij uitrol van NGA dus niet alleen worden 

volstaan met een externe en centrale benadering. 
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Deze groei is niet één op één toe te schrijven aan effecten van de telecominfrastructuur, 

maar is effect van een optelsom van een groot aantal indirecte, kleine voordelen, ervaren 

door een groot aantal bewoners dat gebruik kan maken van breedbandtoepassingen 

(Dialogic, 2014). Breedband kunnen we dan ook typeren als een zogenoemde General 

Purpose Technology (GPT): een technologie die leidt tot een transformatie van de 

economie in de volle breedte. Eigenschappen van breedband als GPT zijn dat (1) 

breedband een generieke functie heeft, die vitaal is voor het functioneren van een groot 

deel van bestaande producten en productiesystemen, (2) continue inspanningen op het 

gebied van innovatie, alsmede leerprocessen, de efficiëntie verhogen met welke de 

generieke functie wordt uitgevoerd en (3) technologische vooruitgang in breedband het 

voor de toepassingssectoren aantrekkelijker maakt om te innoveren, en vice versa. 

Breedband kan worden benut om productieprocessen te verbeteren, transactiekosten te 

verminderen, en om innovatieve diensten en toepassingen over deze infrastructuur te 

faciliteren (Greenstein & McDevitt, 2011). Onderzoek toont dat breedbandadoptie de 

productiviteit van de maakindustrie met ongeveer 5% verhoogt. Voor de dienstensector 

schatten Atkinson en Stewart (2014) de bijdrage op zo’n 10%, voor de informatie-industrie 

betreft dit percentage zelfs 20%.  

Een ander effect betreft de directe en indirecte bijdrage van de breedbandsector op de 

arbeidsmarkt. Volgens schattingen van Deloitte (2014) levert de Nederlandse digitale 

infrastructuursector in 2014 7.600 directe banen op, met een gemiddelde toename in 

werkgelegenheid van gemiddeld 8% per jaar. Daarnaast is er ook sprake van een indirect 

effect: naar schatting levert dit zo’n 11.700 banen op in de productie en constructie en 

andere sectoren.  

Box 2. Breedband in het buitengebied in Zweden 

Zweden scoort al jaren beter dan Nederland op het gebied van breedbandprestaties. Zo 

biedt meer dan 32% van de aansluitingen een snelheid van 100 Mbit/s of meer 

(Telecompaper, 2014). Dat maakt Zweden een interessante casus.  

Davies heeft in 2007 onderzoek gedaan naar het effect van breedbanduitrol op de 

economie in gebieden waar economische activiteit is geclusterd in bepaalde sectoren. 

Specifiek concentreerde hij zich op uitrol in de buitengebieden van een viertal steden en 

dorpen van verschillende grootte (Jonkoping, Hudiksvall, Lindefallet, Kilafors). Een 

belangrijke bevinding hierbij betreft het effect van breedbanduitrol op de bedrijvigheid in 

de regio. In het geval dat de lokale economie reeds floreerde constateerde Davies een 

laag effect van breedbanduitrol op de groei van het aantal bedrijven in de regio. In 

landelijke gebieden met een minder sterke economie vond Davies wel een positief effect 

van breedbanduitrol op het aantal bedrijven in de regio.  

 

In opdracht van enkele marktpartijen is eind 2013 onderzoek gedaan om de rol en 

betekenis van de Nederlandse digitale infrastructuur in beeld te brengen. Volgens dat 

onderzoek kan deze sector als ‘derde mainport’ gezien worden (naast de haven van 

Rotterdam en de luchthaven Schiphol), die ook internationaal van groot belang is en die 

dient als motor voor innovatie en economische online-activiteiten. In een vervolgonderzoek 

eind 2014 zijn de economische effecten nader onderzocht. Nederland blijkt volgens dat 
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onderzoek koploper te zijn in de Europese digitale infrastructuursector, welke significant 

bijdraagt aan de internet-economie, hetgeen zorgt voor groei van werkgelegenheid.9 

De digitale infrastructuur omvat volgens het onderzoek zowel de telecommunicatie-sector, 

de internet exchanges, datacenter housing als de hosting sector. De Amsterdam Internet 

Exchange (AMS-IX) is momenteel de op één na grootste internet exchange (achter de 

Deutscher Commercial Internet Exchange). Op het gebied van datacenters kunnen we dan 

ook constateren dat door de grote mate van connectiviteit in en rond Amsterdam, daar een 

enorme concentratie van activiteit plaatsvindt. 

Overigens laat gerenommeerd onderzoek 10  zien dat Nederland door afgenomen 

investeringen in het digitale ecosysteem haar leidende positie begint te verliezen. Hoewel 

we een uitstekende positie hadden, worden we steeds meer voorbijgestreefd door landen 

met een hoger ambitieniveau in dit beleidsdossier. 

2.5.2 Economische voordelen voor de agrarische sector 

Voor de agrarische bedrijfsvoering zien we een grote potentiële meerwaarde voor 

hoogwaardige verbindingen: om die automatiseringsslag door te voeren, of gemakkelijker 

en sneller te kunnen samenwerken met andere bedrijven of vestigingen. Uit een bevraging 

onder leden van LTO Noord-Friesland blijkt dat een internetverbinding voor 90% van de 

boeren vereist is voor de dagelijkse bedrijfsvoering (internetbankieren, e-mail, 

belastingaangifte, administratie en registratie meststoffen et cetera)11  

Een snellere en meer betrouwbare internetverbinding kan meerwaarde bieden omdat het 

Limburgse boeren mogelijkheden biedt voor het vergroten en delen van de kennisbasis. 

Mogelijke toepassingen zijn: 

 Het bezoeken van websites en online fora, zoals Melkweb. 

 Het inzetten op nieuwe typen van bedrijvigheid en nieuwe bedrijfsconcepten. 

Voorbeelden betreffen het beheren van een webwinkel, opzetten van een proef- of 

zorgboerderij, of het organiseren van educatieve excursies op het platteland. 

 Smart farming, zoals de aansturing van melkrobots, voorraadbeheer op afstand, en 

het inzetten van sensortechnologie voor de monitoring van gewassen.  

2.5.3 Economische voordelen voor de recreatiesector 

Ook in andere sectoren zien we dat digitale communicatie steeds meer een vereiste is voor 

de dagelijkse bedrijfsvoering. Hierbij zijn het steeds meer overheden zelf, zoals de 

gemeente en fiscus, die inzetten op online afhandeling van bijvoorbeeld de belastingaangif-

te. Ook voor telewerktoepassingen of simpelweg internetbankieren schieten verbindingen 

in het buitengebied vaak te kort.  

                                                

9 (Bronnen: Deloitte: Digital Infrastructure in the Netherlands: The Third Mainport, november 2013 & 

Driver for the Online Ecosystem, november 2014). Opdrachtgevers uit 2013 waren: DHPA -Dutch 

Hosting Provider Association-, AMS-IX – Amsterdam Internet Exchange - , Rabobank, en ECP -

onafhankelijk Platform voor de informatiesamenleving -. Voor het onderzoek uit 2014 werden deze 

aangevuld met NBIP - Nationale Beheersorganisatie Internet Providers - , Nederland-ICT – 

branchevereniging van Nederlandse ICT-bedrijven - , NLnet – Stichting die de basis legde voor het 

Nederlandse internet - en SIDN – beheersorganisatie voor domeinnamen en domeinnaaminfrastruc-

tuur - ).  

10 https://hbr.org/2015/02/where-the-digital-economy-is-moving-the-fastest 

11 Jellema, C. J. (2013). Hoogwaardig breedband en de agrarische sector in Fryslân. Inzichten naar 

aanleiding van een online survey in juli-augustus 2013. Fryslân Ring. 
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In de recreatiesector zien we dat internet steeds meer gemeengoed wordt: wel of geen 

WiFi op de camping , in het hotel of vakantiepark speelt een belangrijke rol in de keuze 

voor een accommodatie. Ook in de restaurants, cafés en winkelgebieden is gratis WiFi 

tegenwoordig geen uitzondering meer. Met name voor internationale bezoekers (zonder 

Nederlandse bundel) is gratis WiFi een pre.  

Brancheorganisatie Recron geeft aan dat WiFi er simpelweg bij hoort op vakantie, en dat 

recreatieondernemers niet hoeven te worden overtuigd van het belang van een stabiele en 

ruime internetcapaciteit. In Limburg wordt de algemene bedrijfsvoering in sommige 

gevallen gehinderd door een gebrek aan een hoogwaardige verbinding.  

Box 3. Voorbeelden van problemen door ontbreken NGA in de recreatiesector 

Recron, de branche-organisatie voor ondernemers in de recreatiesector, geeft aan dat in 

het buitengebied regelmatig problemen worden ondervonden op het gebied van 

breedbandconnectiviteit. Cofely onderzoekt in opdracht van Recron thans mogelijkheden 

op dat gebied.  

Recron geeft aan dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende typen 

recreatie. Deze typen recreatie hebben elk hun specifieke behoefte aan breedbandinfra-

structuur en –diensten. Zo zijn in het gebied rond de gemeente Kerkrade grootschalige 

ontwikkelingen op leisure-gebied, waarbij voor de diverse aanwezige (of geplande) parken 

nadrukkelijk een grotere rol wordt toebedacht aan het gebruik van digitale middelen.  

In Midden-Limburg zijn veel recreatieve voorzieningen niet gekoppeld aan parken, maar 

juist aan water. Hier zijn jachthavens een voorbeeld van een ander soort in het 

buitengebied gelegen locatie waar breedbandconnectiviteit ook noodzakelijk wordt geacht. 

Echter zien we hier juist een behoefte aan goedkopere oplossingen. 

2.5.4 Sociaal-Maatschappelijke voordelen 

Recent onderzoek van CBS 12  laat zien dat bijna alle volwassen Nederlanders (97%) 

internet gebruiken. Vooral communicatie (bv e-mail) is populair (96%), net als informatie 

zoeken (89%) en commerciële producten (kopen) met 87%. Ook contact met overheid 

(eGov) wordt met 62% veel genoemd. 13  Opvallend is ook dat de laatste jaren vooral 

ouderen een inhaalslag gemaakt hebben. De afgelopen tien jaar nam het aandeel ouderen 

tussen de 65 en 75 jaar dat dagelijks online is toe van 43% naar 76%.14 

NGA geeft dan ook de mogelijkheid tot het realiseren van een aantal maatschappelijke 

opgaven. Voorbeelden hiervan betreffen: 

 een vitaal platteland (verbeterde leefbaarheid en vestigingsklimaat – 

 tegengaan verpaupering en leegstand) 

 de zorg, vergrijzing en gezond ouder worden (langer zelfstandig wonen), 

 digitale ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden,  

 slimme mobiliteit, 

 veiligheidsbehoeften, 

                                                

12  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2015/tablet-

verdringt-bord-van-schoot.htm 

13  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71098ned&D1=33-

40,65,68,92,96,101,105,111&D2=0&D3=0,l&HDR=G2,G1&STB=T&VW=T 

14  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3894918/2015/03/11/CBS-ouderen-eindelijk-

massaal-op-internet.dhtml 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2015/tablet-verdringt-bord-van-schoot.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2015/tablet-verdringt-bord-van-schoot.htm
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71098ned&D1=33-40,65,68,92,96,101,105,111&D2=0&D3=0,l&HDR=G2,G1&STB=T&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71098ned&D1=33-40,65,68,92,96,101,105,111&D2=0&D3=0,l&HDR=G2,G1&STB=T&VW=T
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3894918/2015/03/11/CBS-ouderen-eindelijk-massaal-op-internet.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3894918/2015/03/11/CBS-ouderen-eindelijk-massaal-op-internet.dhtml
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 het ontwikkelen van ICT-vaardigheden, en 

 faciliteren van het sociale domein inde huidige participatiemaatschappij.  

Dunnewijk (2009) geeft aan dat Fiber to the Home belangrijk is voor het vestigingsklimaat 

en concurrentiepositie van een stad, regio of land. Natuurlijk spelen ook andere factoren 

mee in de keuze om je als persoon of bedrijf op het Limburgse platteland te vestigen. Uit 

de gesprekken met de vertegenwoordigers van organisaties uit het buitengebied komt wel 

naar voren dat breedband jongeren kan aantrekken tot de buitengebieden omdat 

breedband mogelijkheden faciliteert voor opleiding en werk.  

Daarnaast biedt NGA mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren van bewoners op 

het platteland. Zo kunnen ICT-toepassingen (zoals apps, social media, en websites) door 

dorps- en wijkraden worden benut om gericht bewoners te kunnen informeren. 

Goede toegang tot hoogwaardige zorg kan een positieve impact hebben op het genoemde 

vestigingsklimaat. De zorg- en welzijnssector is daarbij sterk gebaat bij de beschikbaarheid 

van NGA. Deze sector staat namelijk onder grote druk. Er spelen grote veranderingen zoals 

voortgaande vergrijzing, decentralisatie (naar gemeente- en zelfs buurtniveau) en 

substitutie van tweedelijns- door eerstelijnszorg en van eerstelijnszorg door informele 

zorg. Tegelijkertijd dient in een groeiende zorgvraag te worden voorzien met een krimpend 

budget. Deze dynamiek leidt tot nieuwe verhoudingen in de zorgketen en vraagt om 

innovatie, sociale transities en nieuwe verdienmodellen. Digitale toepassingen als het 

diagnosticeren, behandelen en revalideren op afstand biedt perspectief aan senioren om 

langer thuis te blijven wonen. Ook kan zo efficiënter en frequenter contact worden gelegd 

met de patiënt, doordat de reistijd deels wegvalt. Daarnaast kan door domoticatoepassin-

gen voortijdig worden ingegrepen. Een voorbeeld betreft het monitoren van slaapgedrag of 

de inname van medicijnen. Naast deze medische diensten is er een groot aanbod aan 

gezondheids- en welzijnsdiensten in opkomst. Wearables zijn hierbij een sprekend 

voorbeeld. Deze draagbare sensoren meten vitale functies en kunnen door middel van 

mobiele apps eenvoudig op afstand worden uitgelezen en geanalyseerd. 

Ook in de interviews vormde de mogelijke impact op een goedkopere, meer effectieve en 

betere zorg een centraal item voor diverse respondenten. Zo heeft de Vereniging voor de 

Kleine Kernen Limburg (VKKL) in haar meerjarenbeleidsplan verwoord dat ouderen langer 

in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen met hulp van domotica en zorg en welzijn via 

de iPad. 

Gebruik van ICT in klaslokalen wordt steeds vanzelfsprekender. In het zowel het basis- als 

voorgezet onderwijs is een trend te herkennen waarbij boeken worden vervangen door 

tablets. Daarnaast kunnen scholieren bijvoorbeeld de basisstof thuis voorbereiden via 

videolessen, waardoor er tijdens de les dieper kan worden ingegaan op de specifieke 

uitdagingen van scholieren. Dit is een verrijking van de lessen en de tijd die met de leraar 

wordt doorgebracht. In Limburg toont de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs met 

NewBase15, een zeer breed opgezet ICT-infrastructuurproject, het belang van een gedegen 

ICT-infrastructuur aan in het voortgezet onderwijs. Door middel van onder andere een 

private wide area network, een eigen datacenter en de integratie van alle gebruikersac-

counts, wordt sterk ingezet op samenwerking en laagdrempelige kennisdeling. Bij al de 

genoemde initiatieven en trends is een hoogwaardige internetverbinding uiteraard 

onmisbaar. Bovendien zien we dat ICT-vaardigheden steeds meer een noodzakelijke zijn 

om in aanmerking te komen voor een groot deel van de banen op de arbeidsmarkt.  

                                                

15  http://www.computable.nl/artikel/computable_awards/5222032/1853296/computable-selecteert-

10-onderwijsprojecten.html  

http://www.computable.nl/artikel/computable_awards/5222032/1853296/computable-selecteert-10-onderwijsprojecten.html
http://www.computable.nl/artikel/computable_awards/5222032/1853296/computable-selecteert-10-onderwijsprojecten.html
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Naast toepassingen in de zorg en onderwijs kan NGA ook worden ingezet ten behoeve van 

slimme mobiliteit. Een voorbeeld hiervan betreft het plaatsen van sensoren in de weg voor 

het meten van zaken als temperatuur en luchtvochtigheid en verkeersdrukte. 

Een volgende aspect waarbij NGA een belangrijke rol speelt betreft veiligheid. ICT-

toepassingen en ICT-infastructuur kunnen op diverse wijzen bijdragen aan het vergroten 

van de veiligheid – dan wel het gevoel van het veiligheid (geborgenheid en het tegengaan 

van angstgevoelens). In zakelijk opzicht is camerabewaking een inmiddels bewezen 

instrument om bijvoorbeeld op bedrijventerreinen het aantal inbraken en diefstallen terug 

te kunnen dringen, en als basis daarvoor is een breedbandige infrastructuur wenselijk. 

Persoonlijke veiligheid kan ook te maken hebben met beveiliging van de huisomgeving, 

maar zeker ook in de zorg- en hulpverlening, zoals valdetectie, beveiliging en bewaking 

van (deels) gesloten afdelingen of voorzieningen. De sociale veiligheid kan voorts 

gestimuleerd worden door bereikbaarheid en communicatie langs de digitale weg.  

Tot slot biedt NGA mogelijkheden om te participeren in een moderne samenleving. In veel 

gevallen verschuift de communicatie met bedrijven maar ook met publieke instanties naar 

digitale communicatie. Voorbeelden betreffen het aanvragen van vergunningen, het 

regelen van zaken met zorgverzekeraar, de afhandeling van klachten, en het gebruikma-

ken van online help en ondersteuning. Andere toepassingen betreffen online winkelen of 

het beheren van een webshop. Tot slot kan een breedbandverbinding uitkomsten bieden 

om een sociaal isolement te voorkomen. Met een lage mobiliteit kan middels e-mail, 

sociale netwerken, of innovatieve diensten als beeldbellen het sociale contact worden 

onderhouden. Van Berkum (2014) rapporteert dat het gebruik van internettoepassingen 

een kans biedt voor ouderen om contacten te onderhouden en zich verbonden te voelen.  

Box 4. Voorbeelden van sociaal-maatschappelijke problemen door ontbreken NGA  

Via de Veiligheidsregio’s (Zuid en Noord) - inclusief de centrale meldkamers te Maastricht 

en Venlo - is er samenwerking op het gebied van veiligheid tussen de belangrijkste in de 

provincie werkzame diensten. Deze multidisciplinair samenwerkende diensten hebben een 

eigen netwerk (o.a. op basis van verbindingen van Eurofiber) dat niet voor particulieren 

toegankelijk is. Voor de eigen dienstverlening zijn daarmee de benodigde vaste en 

gebouwgebonden verbindingen ingeregeld.  

De problematiek betreft vanuit de optiek van de Veiligheidsregio dan ook niet het eigen 

netwerk, maar het mobiele netwerk. Dit aan de ene kant omdat de buitenomgeving 

werkgebied betreft van een groot aantal hulpdiensten, anderzijds omdat burgers vanuit 

hun woon- en leefomgeving te allen tijde hulpdiensten dienen te kunnen bereiken.  

Hier ontstaan de volgende problemen bij gebrekkige ontvangst: 

 Burgers kunnen door gebrekkige mobiele ontvangst op hun locatie 112 niet 

bereiken.  

 Beelden van bijvoorbeeld situatie in de A2-ondertunneling, kunnen niet onderweg 

worden ontvangen door (voertuigen van) hulpdiensten. 

 Men heeft beperkingen in het kunnen gebruiken van nieuwe sociale media zoals 

foto- en videomateriaal van burgers via kanalen als YouTube.  
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3 Het aanbod van telecommunicatie-

infrastructuur in Limburg 

Er zijn drie typen NGA-infrastructuren in Limburg. In de meeste kernen hebben afnemers 

de keuze tussen snelle VDSL2 en kabelverbindingen, met snelheden van meer dan of gelijk 

aan 30 Mbit/s. KPN is de eigenaar van de DSL-infrastructuur. De kabel ligt in handen van 

UPC (in Nederweert en Mook) en Ziggo (de rest van Limburg), beiden onderdeel van 

mediabedrijf Liberty Global International. Glasvezelverbindingen voor huishoudens zijn in 

handen van Reggefiber, dat op zijn beurt een onderdeel van KPN is. Daarbij zijn er nog 

lokale spelers met een eigen netwerk zoals ViaGlas in Bosdael en Stichting CAI 

Hoogvonderen te Roermond.  

Als we kijken naar bedrijventerreinen dan zien we naast KPN, Eurofiber en Ziggo, enkele 

kleine partijen (o.a. Fore Freedom) die zich richten op één bedrijventerrein. Hierbij moet 

echter worden opgemerkt dat er op sommige terreinen wel glasvezel beschikbaar is, maar 

dat er voor nieuwe individuele aansluitingen erg hoge kosten in rekening worden gebracht. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de NGA-problematiek in de kernen en het 

buitengebied. Het toont het aantal percelen in de verschillende categorieën. 

 

Als we kijken naar Limburg dan zien we dat in de kernen alle percelen die NGA willen 

afnemen, NGA kunnen afnemen. Er zijn weliswaar 15.312 percelen (2,8% van alle 

percelen) die geen NGA hebben, maar deze hebben hier in overgrote meerderheid zelf voor 

gekozen. Vaak liften zij mee op een andere NGA-aansluiting van een naburig pand. Bijna 

de helft van alle percelen ligt in de kern en is zwart en kan dus kiezen uit twee NGA’s. In 

de praktijk is dit veelal kabel en VDSL. Circa 44% van de percelen ligt in de kern en kan 

één NGA afnemen: kabel of VDSL. 

Ruim 4% van de percelen ligt in het buitengebied. Circa 2,3% van alle percelen in 

Limburg ligt in het buitengebied en kan geen NGA afnemen en 1,8% kan wel één of twee 

NGA’s afnemen. Ten opzichte van andere Nederlandse provincies doet Limburg het hierin 

zeer goed en zit het qua penetratie op het niveau van de Randstedelijke provincies Utrecht, 

Noord-Holland en Zuid-Holland (of zelfs iets hoger). Er zijn echter zeer grote verschillen 

tussen de gemeenten. In het gebied ten zuiden van de lijn Maasbracht-Roermond is het 

aandeel percelen zonder NGA zeer beperkt. Hier gaat het veelal om kleine clusters 

(concentraties van percelen die op relatief grote afstand van andere bebouwing liggen) of 

om geïsoleerde percelen (één perceel dat op relatief grote afstand van andere bebouwing 

ligt) die buiten de boot vallen. In het gebied ten noorden van deze lijn is het aandeel 

percelen zonder NGA veel hoger. Hier is daadwerkelijk sprake van uitgestrekte gebieden 

waar geen NGA beschikbaar is. De verdeling van de drie soorten gebieden is als volgt. 

Wit Grijs Zwart

Totaal

Kern Huishoudens 8.189 230.529 266.173 504.891

Bedrijven 7.123 12.693 8.364 28.180

Subtotaal 15.312 243.222 274.537 533.071

Buitengebied Huishoudens 10.456 7.523 840 18.819

Bedrijven 2.494 1.117 93 3.704

Subtotaal 12.950 8.640 933 22.523

Totaal 28.262 251.862 275.470 555.594
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Bij bedrijventerreinen is het onmogelijk om exacte tellingen te doen op het niveau van 

individuele afnemers. We schatten dat er circa 1.000 bedrijven op bedrijventerreinen 

liggen die geen NGA kunnen afnemen, maar dat wel zouden willen. In het algemeen zien 

we dat er een goed aanbod is van NGA: 250 van de 289 bedrijventerreinen kennen een 

situatie waarin meer dan 50% van de bedrijven NGA kan afnemen. Veruit de meeste 

bedrijventerreinen hebben dus NGA en de meeste bedrijven op deze terreinen kunnen dat 

ook afnemen, zij het dat dit niet betekent dat elk individueel bedrijf door haar ligging ten 

opzichte van het inkoppelpunt even gemakkelijk aangesloten kan worden. Veel (grotere) 

bedrijven met een hoge ICT-afhankelijkheid hebben veelal op eigen initiatief voorzien in 

aansluiting op een NGA-netwerk en van vraagbundeling of afstemming van individuele 

aanvragen is op de meeste bedrijventerreinen slechts beperkt sprake.  

Voor 29 bedrijventerreinen is het NGA-aanbod voor minder dan 50% van de bedrijven 

beschikbaar. Bij de bedrijventerreinen waar in het geheel geen NGA is (10 stuks), is hier 

vaak een goede reden voor, zoals het nog in aanbouw zijn van het terrein. Sommige 

bedrijven op bedrijventerreinen die NGA kunnen afnemen kunnen toch problemen ervaren. 

De kosten hiervan kunnen erg hoog zijn of de NGA kan van onvoldoende kwaliteit zijn. 

Door de extreme heterogeniteit van de afnemers (letterlijk: van DSM tot een kleine 

broodjeszaak) is het onmogelijk om een eenduidig beeld te schetsen van de vraag naar 

NGA. 

 

Limburg is goed ontsloten met backbones. KPN, Ziggo en UPC hebben veel backbone-

infrastructuur voor hun eigen NGA-aanbod gerealiseerd. Ziggo UPC en KPN zijn formeel en 

praktisch niet opengesteld voor gebruik door derden. Relined en Eurofiber zijn de andere 

partijen die de capaciteit op hun backbone ook aan derden aanbieden. De ligging hiervan 

komt sterk overeen met de snel- en spoorwegen in Limburg.  

Er zijn ruim tien grote datacenters in Limburg. Ongeveer de helft hiervan is particulier, dat 

wil zeggen dat de eigenaar (bijvoorbeeld Ziggo, Vodafone) het uitsluitend gebruikt voor 

eigen activiteiten. Het andere deel is commercieel en hier kunnen ook derden ruimte 

afnemen. Er is verder een flink aantal kleinere particuliere en commerciële datacenters. We 

zien dat deze markt sterk groeit (circa 7% per jaar) en de verwachting is dat dit voorlopig 

doorzet. In de sector is groeiende aandacht voor energie-efficiëntie en rol van datacenters 

binnen de digitale infrastructuur. 

 

Aantal percelen
Geïsoleerde percelen 1.854
Kleine clusters 459
Uitgestrekte percelen 10.637
Totaal 12.950

Type Aantal 

bedrijventerreinen 

Aantal bedrijven 

Categorie 1. Minimaal 50% NGA 250 8.835 

Categorie 2. Minder dan 50% NGA, 

wel backbone 

29 1.173 

Categorie 3. Geen NGA en geen 

backbone 

10 128 
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3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk zet de resultaten uiteen van onze analyse van beschikbaarheid van NGA in 

de Provincie Limburg. Achtereenvolgens bespreken we de huidige stand van zaken en 

verwachte ontwikkelingen. Hierbij maken we onderscheid tussen de percelen waar wel een 

open, toekomstvaste en hoogwaardige digitale infrastructuur beschikbaar is, en de 

percelen waar dit niet het geval is. 

3.2 NGA in Limburg: Definities 

Om een goede analyse te kunnen doen van de problematiek en een beleidsrelevante 

analyse te kunnen maken, ontkomen we niet aan het maken van enkele definities voor we 

dieper ingaan op NGA in Limburg. 

3.2.1 Verschillende soorten percelen 

Er zijn drie soorten percelen die kunnen worden onderscheiden:  

 Ten eerste zijn er de huishoudens. Het merendeel hiervan zijn reguliere woningen 

in woonwijken. Maar er zijn ook percelen die meer dan één bestemming hebben, 

zoals wonen en agrarische activiteiten. We rekenen deze ook tot de huishoudens.  

 Ten tweede kennen we de zakelijke markt, die we in dit stuk voor het gemak 

bedrijven noemen. Dit zijn alle percelen die geen woonfunctie hebben, maar wel 

een verblijfsfunctie. Dit zijn de panden waar mensen in kunnen verblijven, zoals 

winkels, kantoren, horeca, et cetera. 

 Ten derde kennen we objecten. Dit zijn percelen zonder verblijfsfunctie. Voorbeel-

den van deze objecten zijn: begraafplaatsen, garageboxen, abri’s (bushokjes), 

spoorwegovergangen, sluizen, pompen, et cetera. 

Als we kijken naar deze analyse, dan kiezen we ervoor om objecten buiten dit kader te 

houden. Dit komt ten eerste omdat het onmogelijk is om hier een goede afbakening van te 

geven. Elke lantaarnpaal, verkeersdrempel, garagebox kan een object zijn. Er zijn dan ook 

geen gegevensbronnen die hier een volledig overzicht van geven. Gezien de ontwikkelin-

gen in het kader van het Internet der Dingen (the Internet of Things) zien we dat 

allerhande objecten een steeds dominantere rol kunnen spelen. Toepassingen hiervan 

betreffen smart sensoring, lokalisatie, communicatie. Tot slot passen objecten niet binnen 

de focus van vragen die in Provinciale Staten zijn gesteld. Als we kijken naar de twee 

relevante soorten percelen, dan zien de volgende verdeling over de gemeenten: 
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Tabel 1. Aantal percelen per gemeente, naar type 

Gemeentenaam Huishoudens Bedrijven Eindtotaal 

Beek 7.480 664 8.144 

Beesel 5.917 887 6.804 

Bergen (L.) 5.663 303 5.966 

Brunssum 14.602 672 15.274 

Echt-Susteren 14.547 1.319 15.866 

Eijsden-Margraten 11.031 742 11.773 

Gennep 7.423 1.259 8.682 

Gulpen-Wittem 6.888 516 7.404 

Heerlen 45.548 2.946 48.494 

Horst aan de Maas 17.624 2.597 20.221 

Kerkrade 24.318 1.370 25.688 

Landgraaf 18.111 826 18.937 

Leudal 15.930 1.557 17.487 

Maasgouw 10.683 1.339 12.022 

Maastricht 61.094 3.917 65.011 

Meerssen 8.483 321 8.804 

Mook en Middelaar 3.638 171 3.809 

Nederweert 7.167 545 7.712 

Nuth 6.982 373 7.355 

Onderbanken 3.639 161 3.800 

Peel en Maas 18.231 1.605 19.836 

Roerdalen 9.463 834 10.297 

Roermond 27.551 2.289 29.840 

Schinnen 5.932 364 6.296 

Simpelveld 5.314 262 5.576 

Sittard-Geleen 46.333 3.088 49.421 

Stein 11.691 672 12.363 

Vaals 5.314 751 6.065 

Valkenburg aan de Geul 8.240 1.122 9.362 

Venlo 46.632 4.510 51.142 

Venray 18.888 1.495 20.383 

Voerendaal 5.745 405 6.150 

Weert 22.578 1.763 24.341 

Eindtotaal 528.680 41.645 570.325 

 

3.2.2 Verschillende gebieden  

Als we kijken naar de traditionele indeling van gebieden in Nederland, dan zien we drie 

soorten gebieden: 

 Bedrijventerreinen. Dit zijn de gebieden met een specifieke toewijzing en bedoeld 

voor het vestigingen van bedrijven. In dit kader is dit een relevante afbakening 

omdat we zien dat de telecommunicatiemarkt hier een andere dynamiek heeft dan 

in de gebieden hierbuiten.  

 Kernen (of bebouwde kom). Het gebied waar veel bebouwing is en waar specifieke 

verkeersregels gelden.  

 Buitengebied (of buiten de bebouwde kom). Het gebied waar typisch weinig 

bebouwing is.  

De onderstaande afbeelding toont welke gebieden welke typologie kennen. 
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Figuur 12. Inschatting wit gebied in Limburg uitgesplitst naar kernen, buitengebied en bedrijventerrei-

nen. Bronnen: CBS, BAG, interviews en analyse Dialogic 
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In onderstaande tabel geven we een toelichting op de gebieden weergegeven in Figuur 12.  

Tabel 2. Aantal percelen per gemeente, naar vestigingslocatie 

Gemeentenaam Bedrijventerrein Buitengebied Kern Eindtotaal 

Beek 414 140 7.590 8.144 

Beesel 127 277 6.400 6.804 

Bergen (L.) 97 929 4.940 5.966 

Brunssum 236 68 14.970 15.274 

Echt-Susteren 444 767 14.655 15.866 

Eijsden-Margraten 234 510 11.029 11.773 

Gennep 193 564 7.925 8.682 

Gulpen-Wittem 24 557 6.823 7.404 

Heerlen 926 262 47.306 48.494 

Horst aan de Maas 331 3.057 16.833 20.221 

Kerkrade 539 94 25.055 25.688 

Landgraaf 323 134 18.480 18.937 

Leudal 359 2.295 14.833 17.487 

Maasgouw 187 323 11.512 12.022 

Maastricht 3.442 282 61.287 65.011 

Meerssen 45 321 8.438 8.804 

Mook en Middelaar 65 262 3.482 3.809 

Nederweert 292 1.362 6.058 7.712 

Nuth 140 288 6.927 7.355 

Onderbanken 0 135 3.665 3.800 

Peel en Maas 458 2.727 16.651 19.836 

Roerdalen 57 537 9.703 10.297 

Roermond 1.062 489 28.289 29.840 

Schinnen 72 163 6.061 6.296 

Simpelveld 29 110 5.437 5.576 

Sittard-Geleen 1.094 315 48.012 49.421 

Stein 202 93 12.068 12.363 

Vaals 126 254 5.685 6.065 

Valkenburg aan de Geul 28 265 9.069 9.362 

Venlo 1.673 1.614 47.855 51.142 

Venray 503 1.777 18.103 20.383 

Voerendaal 58 231 5.861 6.150 

Weert 951 1.321 22.069 24.341 

Eindtotaal 14.731 22.523 533.071 570.325 

 

3.2.3 NGA-infrastructuren 

Als we het hebben over hoogwaardig breedbandinternet, spreken we formeel over ‘Next 

Generation Access’ (NGA) netwerken, de term die de Europese Commissie gebruikt om 

dergelijke breedbandverbindingen te definiëren.16 Onder deze definitie vallen in ieder geval 

de volgende vaste aansluitnetwerken: 

 glasvezelverbindingen,  

 hoogwaardige kabelnetwerken, en 

 VDSL-netwerken indien er meer dan 30Mbit/s gegarandeerde downloadsnelheid 

geboden kan worden 

                                                

16 Artikel 2 lid 138, Verordening nr. 651/2014, gepubliceerd op 17 juni 2014 in het Publicatieblad van 

de Europese Unie door de Europese Commissie. 
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Daarnaast kunnen draadloze netwerken hieronder vallen. De Europese Commissie heeft 

het concreet over “bepaalde geavanceerde draadloze toegangsnetwerken die een 

betrouwbare hoge snelheid per abonnee kunnen bieden”. In de witte gebieden is er geen 

NGA beschikbaar, in de grijze gebieden één NGA en in de zwarte gebieden kunnen 

afnemers kiezen tussen twee of meer NGA-infrastructuren. 

In Limburg zijn in de kernen drie soorten aansluitnetwerken operationeel: glasvezel, kabel 

(coax) en DSL.  

 Het DSL-netwerk wordt geëxploiteerd door KPN en bestaat uit twee typen techno-

logieën: ADSL en VDSL. VDSL is de opvolger van ADSL en deze verbindingen zijn 

typisch enkel actief in de kernen. KPN is recent VDSL2 aan het uitrollen. Hiermee 

kunnen sommige afnemers een veel hogere bandbreedte afnemen. Indien over 

DSL een gegarandeerde bandbreedte van meer dan 30 Mbit/s gerealiseerd kan 

worden, dan is er sprake van een NGA. Het tragere ADSL is in principe op elk adres 

verkrijgbaar. Er zijn verschillende dienstenaanbieders over DSL. Ten eerste is er 

een grote groep dienstenaanbieders die onder KPN valt: Telfort, KPN, XS4all zijn de 

belangrijkste. Ten tweede zijn er alternatieve aanbieders voor de consumenten-

markt: Tele2 en Vodafone. Ten derde is er een breed scala een partijen die 

zakelijke DSL aanbieden. 

 Wat glasvezelaansluitingen betreft is Reggefiber de grootste realisator in Neder-

land. Reggefiber is in handen van KPN17, maar voert haar activiteiten nog altijd 

onder haar eigen naam uit. Slechts een beperkt aantal huishoudens in Limburg is 

aangesloten op glasvezel. Inmiddels zijn circa 137.000 huishoudens aangesloten op 

glasvezel (circa 25% homes passed van de Limburgse huishoudens), waarvan er 

±40.000 huishoudens actief gebruik maken (circa 8% homes activated van de 

Limburgse huishoudens). Het huidige dienstenaanbod komt over glasvezel van 

Reggefiber komt sterk overeen met het aanbod over coax en VDSL. Glasvezel is 

een NGA. Naast Reggefiber is ook een enkele partij met een zeer lokale footprint 

actief in Reuver, Gemeente Beesel. In 2005 heeft ViaGlas in de wijk Bosdael circa 

250 aansluitingen gerealiseerd. Tot slot zijn er nog enkele kleine aanbieders van 

glas op bedrijventerreinen. 

 De derde groep infrastructuuraanbieders zijn de kabelaars, in Limburg zijn dat 

Ziggo en UPC. UPC is actief in de gemeenten Nederweert en Mook. Ziggo in de 

resterende gemeenten. De kabelaars bieden hun diensten aan meer dan 90% van 

de huishoudens aan. Ook hier ligt de focus op de kernen. Overigens heeft Liberty 

GLobal recent Ziggo overgenomen. De kabelnetten van Ziggo en UPC zijn NGA. Tot 

slot zien we in Roermond een tweetal kabelaars met zeer lokale dekking in de wijk 

Hoogvonderen (Stiching CAI Hoogvonderen en Stichting CAI Neptunusstraat-

Komeetstraat).  

Naast deze bovenstaande aanbieders van infrastructuur zien we ook een aantal potentiële 

toetreders tot de markt. Concreet betreft dit operator CIF, die haar interesse heeft 

uitgesproken over verdere uitbreiding van haar footprint. Deze partij ziet onder meer 

oppertunities in de Limburgse markt. Daarnaast zien we een drietal lopende bewonersini-

tiatieven die zich richten op de realisatie van NGA in het buitengebied, namelijk Glasvezel 

Buitengebied Nederweert, Glasweb Venray, en Glasvezel voor Iedereen (Horst aan de 

Maas). Het in initiatief in Venray is het meest ver gevorderd, en verkeert momenteel in een 

beslissend stadium.  

                                                

17 KPN heeft sinds november 2014 het volledige eigendom van Reggefiber in handen. 
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Met de bovenstaande indeling kunnen we drie soorten gebieden onderscheiden: In de witte 

gebieden in geen NGA beschikbaar. De grijze gebieden kunnen afnemers slechts één NGA 

afnemen.  
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Figuur 13. Inschatting wit, grijs en zwart gebied in Limburg. Bronnen: CBS, BAG, interviews en 

analyse Dialogic 
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Als we kijken naar het totaal aantal witte percelen in het buitengebied en de kernen18 per 

gemeente, dan ontstaat het volgende beeld. Van dit relatief hoge aantal witte percelen 

(ruim 37.000) ervaart slechts een gedeelte van de huishoudens en bedrijven een 

daadwerkelijk probleem ten gevolge van het ontbreken van NGA-infrastructuur. Daartoe 

maken we in de volgende paragraaf een onderscheid tussen verschillende typen gebieden 

zodat we scherp kunnen stellen in welke gebieden daadwerkelijk sprake is van een 

problematisch gebrek aan NGA-infrastructuur. 

Tabel 3. Aantal witte percelen in het buitengebied en in de kernen per gemeente19 

Gemeentenaam Huishoudens Bedrijven Eindtotaal 

Beek  80 38 118 

Beesel  153 591 744 

Bergen (L.)  882 78 960 

Brunssum  127 142 269 

Echt-Susteren  611 172 783 

Eijsden-Margraten  375 159 534 

Gennep  599 875 1.474 

Gulpen-Wittem  407 108 515 

Heerlen  652 384 1.036 

Horst aan de Maas  1.537 1.682 3.219 

Kerkrade  322 122 444 

Landgraaf  318 128 446 

Leudal  1.399 538 1.937 

Maasgouw  247 102 349 

Maastricht  1.167 457 1.624 

Meerssen  100 33 133 

Mook en Middelaar  215 84 299 

Nederweert  1.267 105 1.372 

Nuth  112 22 134 

Onderbanken  108 46 154 

Peel en Maas  2.062 371 2.433 

Roerdalen  280 119 399 

Roermond  603 332 935 

Schinnen  96 104 200 

Simpelveld  117 47 164 

Sittard-Geleen  534 320 854 

Stein  61 71 132 

Vaals  420 414 834 

Valkenburg aan de Geul  161 111 272 

Venlo  1.192 1.231 2.423 

Venray  1.620 390 2.010 

Voerendaal  242 81 323 

Weert  579 160 739 

Eindtotaal  18.645 9617 28.262 

3.2.4 Kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen  

Wij bespreken de huidige telecommunicatie-infrastructuur in Limburg in drie paragrafen:  

                                                

18 In de volgende paragraaf lichten we toe waarom we percelen zonder NGA in de kernen buiten deze 

analyse laten. 

19 Merk op dat uit een eerder onderzoek van Dialogic naar voren kwam dat er in Horst aan de Maas 

1638 percelen geen NGA hadden. De reden dat we toentertijd lager uitkwamen komt doordat in dit 

eerdere onderzoek alleen het buitengebied aan de orde kwam.  
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 Percelen die gelegen zijn in kernen20  

 Percelen die gelegen zijn in buitengebieden21 

 Percelen die gelegen zijn op bedrijventerreinen 

We maken dit onderscheid omdat we grote verschillen zien tussen de infrastructuur en het 

dienstenaanbod op bedrijventerreinen en niet-bedrijventerreinen. We zien dat de 

breedbandmarkt op bedrijventerreinen beter werkt dan hierbuiten. Dit komt onder meer 

doordat er sprake is van geografische clustering van gelijksoortige bedrijven, bedrijven 

veel meer betalingsbereidheid hebben dan consumenten, en omdat gemeenten of 

parkmanagementorganisaties een actieve rol pakken.  

Als we kijken naar de gebieden buiten de bedrijventerreinen dan zien we een duidelijk 

onderscheid tussen kernen en niet-kernen. In de kernen zijn de percelen klein en is de 

dichtheid van de bebouwing zeer hoog. Daarbuiten is dit duidelijk niet het geval. We 

maken het onderscheid tussen kernen en buitengebieden dan ook door te kijken naar 

omgevingsadressendichtheid.  

De situatie in drie soorten gebieden werken we hieronder nader uit. 

3.3 De beschikbaarheid van NGA in de kernen 

De kernen zijn grofweg het gebied binnen de bebouwde kom.22 Als we kijken naar de 

kernen en de huishoudens, dan zien we dat er sprake is van een goed dienstenaanbod. 

Hier zijn bijna altijd één of twee netwerken beschikbaar en kunnen gebruikers zeer 

hoogwaardige verbindingen afnemen. De kabel bedient immers nagenoeg alle percelen in 

de kern en ook via VDSL2 worden steeds meer percelen bediend. Ook kan in sommige 

kernen glasvezel worden afgenomen.  

Ook in de kernen zien we een flinke groep huishoudens die geen NGA aansluiting heeft. Op 

het eerste gezicht is het logisch om ook deze percelen te classificeren als ‘witte percelen’. 

Toch is dit niet correct. Een meer diepgravende analyse laat echter zien dat het hier gaat 

om percelen waar geen interesse is om NGA af te nemen. We zien dit ook geregeld 

voorkomen bij percelen die op NGA aangesloten zijn, maar later gesplitst zijn. Een typisch 

voorbeeld is een winkel in de binnenstad waar meerdere woningen op bovenliggende 

verdiepingen liggen. Hier zien we typisch dat een NGA-abonnement gedeeld wordt met de 

buren. Er zijn nog verschillende andere voorbeelden van percelen waar geen NGA is omdat 

er geen vraag naar is. Het bovenstaande argument van percelen die ‘gekozen wit’ zijn, 

wordt versterkt doordat het bij aanbieders van NGA goed mogelijk is om tegen beperkte 

meerkosten te worden bediend met NGA.  

                                                

20 Met uitzondering van bedrijventerreinen. 

21 Met uitzondering van bedrijventerreinen. 

22 In onze analyse hebben we gewerkt met een afbakening van de kernen op basis van omgevings-

adressendichtheid. Dit leidt tot uitkomsten die sterk overeenkomen met de (verkeerstechnische) 

afbakening van de bebouwde kom. De voornaamste uitzondering is dat wij gebieden die verkeers-

technisch binnen de bebouwde kom liggen, maar zeer dunbevolkt zijn niet als kern aanmerken.  
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Ook voor de zakelijke markt in kernen geldt het bovenstaande argument. Bedrijven die 

tussen woonwijken zijn gevestigd kunnen meeliften op het aanbod daar, al hebben grotere 

bedrijven minder vaak een kabelaansluiting. Grootzakelijke klanten (kantoren, ziekenhui-

zen) hebben een dermate grote vraag naar NGA, dat zij dedicated zakelijke lijnen inkopen. 

Dit geldt zowel voor de kernen als hierbuiten. Er zijn verschillende aanbieders hiervan. 

3.4 De beschikbaarheid van NGA in de buitengebieden 

De witte percelen in Limburg –en ook de rest van Nederland- concentreren zich in de 

buitengebieden. In totaal zijn er bijna 13.000 percelen in het buitengebied die als wit 

kunnen worden aangemerkt, waarbij 2.500 percelen bedrijven betreffen (zie ook Figuur 4). 

Er moet overigens worden opgemerkt dat een deel van de bedrijven direct naast een 

huishouden is gelegen. Een typisch voorbeeld is een agrariër die naast zijn bedrijf woont. 

Hoewel het separate percelen zijn, denken we dat ze vanuit een telecommunicatieperspec-

tief wellicht als één afnemer gezien moeten worden. Veel boeren zullen de internetverbin-

internetverbinding zakelijk en privé delen.  

Als we de onderstaande cijfers vergelijken met andere delen van Nederland, dan valt op 

dat Limburg een relatief hoge beschikbaarheid van NGA kent. Omdat definities en 

afbakeningen verschillen in onderzoeken is het lastig om een één-op-één vergelijk te 

maken tussen provincies. Toch lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat Limburg nationaal 

zeer goed scoort op de beschikbaarheid van NGA. Limburg kent grofweg dezelfde dekking 

als Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Zeker in de provincies als Friesland, Drenthe 

en Overijssel heeft grofweg 5 à 10% van de percelen geen NGA. Ter indicatie: in de 

Achterhoek alleen al zijn circa 25.000 adressen zonder NGA.  
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Tabel 4. Witte percelen in het buitengebied per gemeente, naar type 

Gemeentenaam Huishoudens Bedrijven Eindtotaal % totaal aantal percelen  

Beek 15 17 32 0,4% 

Beesel 78 32 110 1,6% 

Bergen (L.) 763 56 819 13,7% 

Brunssum 12 32 44 0,3% 

Echt-Susteren 291 96 387 2,4% 

Eijsden-Margraten 99 56 155 1,3% 

Gennep 340 31 371 4,3% 

Gulpen-Wittem 221 42 263 3,6% 

Heerlen 46 58 104 0,2% 

Horst aan de Maas 1.246 302 1.548 7,7% 

Kerkrade 14 14 28 0,1% 

Landgraaf 36 36 72 0,4% 

Leudal 1.175 264 1.439 8,2% 

Maasgouw 115 48 163 1,4% 

Maastricht 67 66 133 0,2% 

Meerssen 58 21 79 0,9% 

Mook en Middelaar 63 27 90 2,4% 

Nederweert 1.052 85 1.137 14,7% 

Nuth 84 13 97 1,3% 

Onderbanken 59 29 88 2,3% 

Peel en Maas 1.739 286 2.025 10,2% 

Roerdalen 168 58 226 2,2% 

Roermond 98 76 174 0,6% 

Schinnen 46 21 67 1,1% 

Simpelveld 56 12 68 1,2% 

Sittard-Geleen 69 48 117 0,2% 

Stein 18 11 29 0,2% 

Vaals 177 15 192 3,2% 

Valkenburg aan de Geul 50 40 90 1,0% 

Venlo 637 241 878 1,7% 

Venray 1.046 236 1.282 6,3% 

Voerendaal 127 24 151 2,5% 

Weert 391 101 492 2,0% 

Eindtotaal 10.456 2.494 12.950 2,3% 

 

In Figuur 14 tonen we de bovenstaande data op een kaart. Hierbij valt op dat de 

problematiek zich concentreert in het gebied boven de lijn Roermond-Maasbracht. Het is 

dan ook geen toeval dat een groot aantal klachten over slechte gebruikerservaringen 

betrekking hebben op de verbindingen in dit gebied (zie Box 1). 
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Figuur 14. Alle witte percelen in het buitengebied in Limburg. Bronnen: CBS, BAG, interviews en 

analyse Dialogic 
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3.4.1 Drie soorten buitengebied 

Een blik op de kaart in Figuur 14 maakt snel duidelijk dat er grote verschillen zijn in het 

buitengebied. Er zijn gebieden waar veel witte percelen liggen en gebieden waar het aantal 

witte percelen zeer beperkt is. Als we verder inzoomen op deze tweede groep, dan zien we 

dat ook hier een interessant patroon is: We zien groepjes percelen weliswaar geïsoleerd 

liggen, maar zich wel in een klein cluster bevinden. Maar we zien ook percelen die volledig 

geïsoleerd zijn.  

Op basis van de bovenstaande analyse komen we tot de volgende drie soorten percelen in 

het buitengebied: 

a) Geïsoleerde niet-geclusterde separate percelen. 

b) Kleine clusters met witte percelen. 

c) Uitgestrekte gebieden met grote aantallen witte percelen. 

De onderstaande afbeelding geeft hier ter illustratie drie voorbeelden van. 

Tabel 5. Drie soorten witte adressen 

A. Geïsoleerde niet-geclusterde 

separate percelen 

B. Kleine clusters met witte 

percelen. 

C. Uitgestrekte gebieden met 

grote aantallen witte percelen. 

   

 

Figuur 15 toont de drie soorten witte percelen op de kaart van Limburg. Het is duidelijk dat 

er grote verschillen zijn per gemeente. De noordelijke helft van Limburg wordt getypeerd 

door uitgestrekte gebieden met witte percelen. In de zuidelijke helft hebben geïsoleerde 

percelen de overhand.  

De relatief grote regionale verschillen komen overeen met de verschillen in verstedelijking 

en gebiedsontwikkeling in Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg. In 2007 betrof slechts 24% 

van de woningvoorraad in Zuid-Limburg landelijk gebied. Dit ten opzichte van 53% 

respectievelijk 49% in Noord- en Midden-Limburg.23 Het is dan ook niet verrassend dat we 

met name in Zuid-Limburg geïsoleerde percelen vinden. Door de relatief dichte bebouwing 

en het lage aandeel landelijk gebied kon hier NGA relatief fijnmazig worden uitgerold. Dit 

echter met uitzondering van een aantal geïsoleerde percelen die ver van de kern afliggen, 

en die in optiek van marktpartijen niet kosteneffectief kunnen worden aangesloten.  

                                                

23 PS van Limburg. (2009). POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbete-

ring. Maastricht: Provincie Limburg. 
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 Figuur 15. Drie soorten witte percelen in het buitengebied in Limburg. Bronnen: CBS, BAG, interviews 

en analyse Dialogic 
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Als we Figuur 15 in een tabel weergeven, dan ontstaat het volgende beeld. Het is duidelijk 

dat de uitgestrekte gebieden de meeste witte percelen betreffen. 

Tabel 6. Overzicht van het aandeel geïsoleerde percelen, kleine clusters en uitgestrekte gebieden in 

Limburg 

Gemeentenaam Geïsoleerde 

percelen 

Kleine 

clusters 

Uitgestrekte 

gebieden 

Eindtotaal 

Beek 100% 0% 0% 32 

Beesel 63% 35% 3% 110 

Bergen (L.) 4% 2% 94% 819 

Brunssum 55% 45% 0% 44 

Echt-Susteren 28% 13% 58% 387 

Eijsden-Margraten 88% 12% 0% 155 

Gennep 6% 1% 93% 371 

Gulpen-Wittem 51% 7% 41% 263 

Heerlen 91% 9% 0% 104 

Horst aan de Maas 0% 0% 100% 1.548 

Kerkrade 100% 0% 0% 28 

Landgraaf 100% 0% 0% 72 

Leudal 0% 0% 100% 1.439 

Maasgouw 18% 0% 82% 163 

Maastricht 82% 18% 0% 133 

Meerssen 100% 0% 0% 79 

Mook en Middelaar 51% 49% 0% 90 

Nederweert 0% 0% 100% 1.137 

Nuth 68% 32% 0% 97 

Onderbanken 60% 40% 0% 88 

Peel en Maas 1% 0% 99% 2.025 

Roerdalen 35% 23% 42% 226 

Roermond 66% 0% 34% 174 

Schinnen 87% 13% 0% 67 

Simpelveld 100% 0% 0% 68 

Sittard-Geleen 80% 20% 0% 117 

Stein 100% 0% 0% 29 

Vaals 1% 0% 99% 192 

Valkenburg aan de Geul 100% 0% 0% 90 

Venlo 4% 6% 90% 878 

Venray 1% 0% 99% 1.282 

Voerendaal 64% 6% 30% 151 

Weert 1% 0% 99% 492 

Eindtotaal 14% 4% 82% 12.950 

 

3.4.2 Verschillen tussen gemeenten 

In de bovenstaande tabellen en afbeelding wordt duidelijk dat in het gebied ten zuiden van 

de lijn Maasbracht-Roermond percelen zonder NGA slechts incidenteel voorkomen. Als we 

een diepere analyse maken van deze percelen, dan zien we bijna altijd dat het percelen 

zijn met vreemde eigenschappen. Het is nooit een deel van een woonwijk dat niet bediend 

wordt, het zijn percelen met een opmerkelijke ligging. De onderstaande case study van de 

gemeente Heerlen toont dit aan. 
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Box 5. Case study van witte huishoudelijke percelen in de gemeente Heerlen 

De gemeente Heerlen kent circa 48.500 percelen die niet op een bedrijventerrein gelegen 

zijn. Circa 46 hiervan (dat is 0,1%) hebben geen beschikking over NGA en hebben een 

woonfunctie. Als we dieper in zoomen op deze percelen, dan zien we dat er zes kleine 

groepjes zijn. 

 Er dertien percelen (7 op Hondsrug, 5 op Imstenrade, 1 op de Beitel) die geen 

NGA hebben. Ze liggen allemaal tussen een bedrijventerrein waar glasvezelnet-

werk beschikbaar is en het buitengebied in. De woonwijk is aan exact de andere 

kant van het grote bedrijventerrein. Een zakelijk aanbod is voor consumenten niet 

interessant en waarschijnlijk zijn deze percelen dan ook niet aangesloten op het 

netwerk. Verder valt op dat de percelen op Imstenrade liggen rondom het Klooster 

Medische Missiezusters Imstenrade dat tegenwoordig een Asielzoekerscentrum is. 

De kans is groot dat deze locaties wel degelijk NGA hebben, maar dit op de groot-

zakelijke markt afnemen. Hier is dus het opmerkelijke geval van een perceel met 

een woonfunctie die op grootzakelijke markt diensten afneemt.  

 Er zijn vier percelen op de Zandweg die aan het Imstenraderbos liggen, maar 

gescheiden zijn van een woonwijk door een snelweg (N281) 

 Op de Corisbergweg is een tot zorgboerderij verbouwde oude carréboerderij. Dit 

ligt net tussen twee wijken in. Op dit perceel zijn tevens vier woonhuizen gebouwd 

voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is lastig te controleren, maar 

ook hier kan het geval opgaan van een perceel met een woonfunctie dat toch op 

de zakelijke markt diensten afneemt.  

 Er zijn tien percelen rond Ten Esschen en Terworm gelegen in het gebied tussen 

de N281 en A76. Dit zijn enkele boerderijen en kleine woningen. 

 Er zijn acht percelen op en aan de Brunsummerheide. Dit zijn enkele boerderijen 

die achter de oude Sigrano Zandgroeve verscholen liggen en enkele percelen die 

(bijna) op de heide liggen. 

 Er zijn tien percelen rond Schurenberg. Dit zijn huizen die buiten Hoensbroek 

liggen en aan de Geleenbeek zijn gelegen. 

 

Als we kijken naar de verschillen tussen de gemeenten dan zien we extreme verschillen in 

het buitengebied. Zo heeft de gemeente Peel en Maas ruim 2000 witte percelen in het 

buitengebied. Dit is ongeveer net zoveel als de 21 gemeenten met de minste percelen in 

het buitengebied samen hebben. Hieronder vallen grote gemeenten als Maastricht, Sittard-

Geleen, Heerlen, Roermond en Kerkrade.  

Figuur 16 toont de relatie tussen het aantal en aandeel percelen met en zonder NGA per 

gemeente. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de problematiek van witte buitengebied 

duidelijk beperkt is tot een aantal gemeenten.  
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Figuur 16. Relatie tussen aantal een aandeel witte percelen in het buitengebied 

3.5 De beschikbaarheid van NGA op bedrijventerreinen 

Er zijn ruim 10.000 bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen in Limburg. Op basis van 

data van de Provincie Limburg komen we tot de conclusie dat er 289 gebieden zijn die als 

bedrijventerrein worden geoormerkt. Dit is een veel hoger aantal dan intuïtief verwacht 

mag worden en het maakt de analyse complex. Het grote aantal heeft een aantal redenen: 

 Ten eerste zijn er terreinen die doorgaans niet als bedrijventerrein gepercipieerd 

worden maar het wel zijn. Een voorbeeld hiervan is “Bedrijvenstrook Heerlerbaan” 

waar enkele bedrijven (supermarkt, bloemenwinkel, autogarage, et cetera) tussen 

en onder de woningen liggen. 

 Ten tweede zijn er 120(!) bedrijventerreinen met minder dan 10 bedrijven. In een 

aantal gevallen is er zelfs maar één bedrijf gevestigd, zoals “Gemeentewerken 

Kerkrade”. Aan de andere kant valt hier ook NedCar (met 4 vestigingen) onder. 

 Ten derde zijn gebieden die op het oog één bedrijventerrein zijn vaak verdeeld in 

meerdere gebieden. 

 Ten vierde zien we dat er op bedrijventerreinen een flink aantal woningen liggen. 

Een goed voorbeeld is Ceramique in Maastricht waar het aantal woningen het aan-

tal bedrijven ver overtreft. 

Een andere reden dat de analyse van bedrijventerreinen veel complexer is dan voor andere 

gebieden is de extreme heterogeniteit in afnemers. Het loopt letterlijk uit elkaar van DSM, 

Nedcar, ABP en Hogeschool Zuyd tot broodjeszaken, ZZP’ers in een bedrijfsverzamelge-
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bouw en autosloperijen. Door deze uiteenlopende behoeftes is het lastig om de 

problematiek te onderscheiden. De eerste partijen kopen voor tienduizenden euro’s 

volledig eigen glasvezellijnen in, de tweede groep kan in sommige gevallen af met een 

smartphone met 3G of een consumentenlijn. 

Ondanks de bovenstaande problematiek zullen we deze markt toch analyseren. Maar we 

vragen wel om de resultaten in het bovenstaande licht te zien.  

3.5.1 Aanbieders en hun aanbod NGA 

De zakelijke markt kent een groter aantal aanbieders van NGA-infrastructuur. Zo zijn de 

landelijke spelers actief in Limburg (Eurofiber, Relined, KPN Zakelijk, Ziggo Zakelijk, UPC 

Business), maar er zijn eveneens netwerken gerealiseerd door lokale ondernemers. Ook 

een kleine speler als ForeFreedom heeft op enkele bedrijventerreinen een netwerk 

gerealiseerd.  

Als we kijken naar de kabelaars dan zien we dat zij een beperkt aantal bedrijven op 

bedrijventerreinen hebben ontsloten via glasvezel. Doordat coax-netwerken primair 

aangelegd zijn voor verspreiding van het televisiesignaal, worden bedrijventerreinen in 

principe niet bediend met coax. Als bedrijventerreinen toch woningen bevatten dan is er 

vaak wel coax, ook naar een deel van de bedrijven.  

Als we kijken naar KPN dan zien wij dat zij verschillende diensten aanbieden op 

bedrijventerreinen. Een deel van de bedrijventerreinen bedienen zij (deels) met snelle 

VDSL verbindingen. Een ander deel van de bedrijventerreinen wordt middels glasvezelrin-

gen ontsloten. Tot slot zijn er ook nog bedrijventerreinen waar geen glasvezelring 

aanwezig is, maar wel enkele (grote) bedrijven op glas zijn aangesloten. 

Kijken we naar Eurofiber en (in mindere mate) Relined dan zien wij dat zij grote 

organisaties voorzien van glasvezelverbindingen. Een deel van de bedrijven ligt op 

bedrijventerreinen. Tot slot zien we enkele kleine lokale partijen die glasvezelringen op 

bedrijventerreinen hebben uitgerold. 

3.5.2 De beschikbaarheid van NGA op bedrijventerreinen 

Gezien het bovenstaande is het lastig om eenduidig te definiëren wat het hebben van NGA 

op bedrijventerreinen nu exact betekent. Toch hebben we drie categorieën gedefinieerd: 

1. Bedrijventerreinen waar minimaal de helft van de bedrijven met NGA kan worden 

bediend. Het is duidelijk dat er dus een backbone is en het is duidelijk dat –in ieder 

geval een deel van- de bedrijven een lijn kan afnemen. 24 Mocht een bedrijf op het 

bedrijventerrein net buiten het NGA-aanbod vallen, dan is het alsnog mogelijk om 

tegen een bijbetaling aangesloten te worden.  

2. Bedrijventerreinen waar minder dan de helft van de bedrijven met NGA kan 

worden bediend, maar die dicht (<50meter) bij een backbone liggen. 

3. Bedrijventerreinen waar nauwelijks NGA-aanbod en geen backbone aanwezig is. 

De onderstaande tabel toont het aantal bedrijventerrein en bedrijven per categorie. 

 

                                                

24 Merk op dat hier tevens de problematiek speelt van bedrijfsverzamelgebouwen. Hier kan zich de 

situatie voordoen dat er bijvoorbeeld 200 bedrijven zijn die samen één zware NGA-aansluiting delen. 

Op het oog kan het lijken dat er wellicht 199 bedrijven geen NGA hebben (er is immers maar één 

lijn), terwijl dit niet het geval is. 



Dialogic innovatie ● interactie & Intertec Consultancy 53 

Tabel 7. Overzicht van de (bedrijven op) bedrijventerreinen en hun eigenschappen 

Type Aantal 

bedrijventerreinen 

Aantal bedrijven 

Categorie 1. Minimaal 50% NGA 250 8.835 

Categorie 2. Minder dan 50% NGA, 

wel backbone 

29 1.173 

Categorie 3. Geen NGA en geen 

backbone 

10 128 

  

De eerste groep (Categorie 1. Minimaal 50% NGA) is veruit de grootste. Hier zien we dat in 

het slechtste geval NGA op de helft van het terrein beschikbaar en afgenomen is. In de 

praktijk zal het echter eerder een situatie zijn waarin NGA veel breder beschikbaar is en 

door een deel van de afnemers wordt gebruikt. Overigens kan zich bij bedrijven de situatie 

voordoen dat alleen glasvezel aan de vraag kan voldoen en lichtere vormen van NGA (zoals 

VDSL van 30mbit/s) niet voldoende is. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat er op 

sommige terreinen wel glasvezel beschikbaar is, maar dat er voor nieuwe aansluitingen erg 

hoge kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden door diverse bedrijven als 

te hoog ervaren. Dit komt deels voort uit het feit dat sommige bedrijven minder 

afhankelijk zijn van ICT, en dus ook in mindere mate bereid zijn hierin te investeren. 

Echter zien we individuele gevallen waar investeringen zodanig fors zijn dat, ondanks een 

significante betalingsbereidheid, wordt afgezien van het afnemen van een NGA-verbinding 

simpelweg omdat de hoge maandelijkse of eenmalige kosten niet kunnen worden 

opgebracht.  

Bij de tweede groep (Categorie 2. Minder dan 50% NGA, wel backbone ) gaat het om een 

substantieel aantal bedrijven waar een probleem lijkt te zijn. Als we nader op de cijfers 

inzoomen dan ontstaat een meer genuanceerd beeld. Op vier bedrijventerreinen 

(Wijngaardsweg in Heerlen, De Flammert in Bergen, De Grens in Gennep en Ubroek in 

Venlo) is een groot aantal afnemers aangesloten op een glasvezelnetwerk, maar meer dan 

de helft van de afnemers heeft hier blijkbaar niet voor gekozen. Het feit dat zo veel andere 

bedrijven wel glasvezel afgenomen hebben lijkt erop te wijzen dat het niet afnemen van 

glasvezel een bewuste keuze was. Hierbij gaat het om 367 bedrijven).  

Tabel 8. Bedrijventerreinen met meer dan 10 bedrijven, waar volgens de beschikbare data weinig NGA 

beschikbaar is en geen glasvezelnetwerk aanwezig is. 

Bedrijventerrein Gemeente Aantal bedrijven 

Business Park Geleen Sittard-Geleen 117 

I.T. Beringe Peel en Maas 107 

Bosscherveld Maastricht 105 

Bedrijvenpark Pannenweg west Nederweert 102 

Boven de Wolfskuil Roermond 90 

Hendrik e.o. Brunssum 89 

Bedrijventerrein Maastricht-Eijsden Eijsden-Margraten 42 

Haven Wessem Maasgouw 35 

Randwyck-Zuid II Maastricht 33 

Avantis Heerlen 23 

Weggebekker Heerlen 13 

Vennendreef Venray 10 

 

Van de bovenstaande tabel hebben we een nadere analyse gemaakt door te kijken naar de 

terreinen met het hoogste aantal bedrijven. Hier komt het volgende uit naar voren: 
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1. Business Park Geleen geeft zelf aan dat zij wel degelijk glasvezel hebben.25 

2. Op Industrieterrein Beringe wordt in 2015 glasvezel uitgerold door AllBest26 

3. Bedrijventerrein Bosscherveld is nog in ontwikkeling en de percelen zijn waar-

schijnlijk nog niet in gebruik.27 

4. Het parkmanagement van Bedrijvenpark Pannenweg West geeft aan dat zij 

glasvezel hebben laten aanleggen door ForeFreedom.28 

5. Bedrijventerrein Boven de Wolfskuil is nog in ontwikkeling en de percelen zijn 

waarschijnlijk nog niet in gebruik.29 

Het bovenstaande schetst een duidelijk beeld van bedrijventerreinen waar toch glasvezel 

blijkt te zijn als we dieper graven of waar nog geen NGA nodig is.  

Als wij kijken naar de derde groep (Categorie 3. Geen NGA en geen backbone), dan zien 

we in bijna alle gevallen casussen met een verhaal. Meer dan de helft van de 128 bedrijven 

(84) zijn gevestigd op één bedrijventerrein: De Karosseer (voorheen bekend als 

Vinkenslag). Dit bedrijventerrein annex woonwagenkamp heeft een geschiedenis die voor 

veel Limburgers bekend is. Verder is er een aantal bedrijventerreinen bij dat nog in 

ontwikkeling is zoals Retailcentrum Gronsveld. Ook is er een aantal bedrijventerreinen met 

één of slechts enkele bedrijven. Het kan dat hier ongewild geen NGA beschikbaar is, maar 

het kan ook dat het bedrijf hier geen behoefte aan heeft. 

Op basis van de bovenstaande analyse schatten we het aantal bedrijven op bedrijventer-

reinen dat ongewenst geen NGA heeft op circa 1.000. 

Figuur 17 toont de drie soorten bedrijventerreinen op de kaart van Limburg. 

 

                                                

25 http://www.businessparkgeleen.nl/bedrijf/liof-business-center/ 

26 http://www.allbest.nl/sneller-internet-industrieterrein-beringe 

27 http://www.belvedere-maastricht.nl/projectenbeeld-overview/bedrijventerrein-bosscherveld/ 

28 http://www.pannenweg.nl 

29 http://www.jackfrenken.nl/og_media/21047_144958/144958_182.pdf. 

http://www.businessparkgeleen.nl/bedrijf/liof-business-center/
http://www.allbest.nl/sneller-internet-industrieterrein-beringe
http://www.belvedere-maastricht.nl/projectenbeeld-overview/bedrijventerrein-bosscherveld/
http://www.pannenweg.nl/
http://www.jackfrenken.nl/og_media/21047_144958/144958_182.pdf
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Figuur 17. Bedrijventerreinen in Limburg en de beschikbaarheid van NGA.  
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We kunnen de bedrijventerreinen ook intekenen op een kaart met de netwerken van de 

voornaamste leveranciers van backbones. In Figuur 18 zien we dat het grootste deel van 

de bedrijventerreinen goed is ontsloten. In de kaart zijn in het groen ook de dark fiber-

verbindingen van Eurofiber te zien. Als deze verbindingen langs een bedrijventerrein lopen, 

kan er vanuit gegaan worden dat dit bedrijventerrein ook op Eurofiber aangesloten kan 

worden. Eurofiber heeft een groot deel van de bruggen en sluizen in Limburg aangesloten 

in opdracht van de Provincie zelf. Deze zijn ook ingetekend in het dark fiber-netwerk van 

Eurofiber.  
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Figuur 18. Bedrijventerreinen in Limburg en de dark fiber-verbindingen van Eurofiber en Relined  

Conclusie 

Op basis van de data die we hebben verzameld komen we tot de conclusie dat er zich 

weinig grote problemen voordoen ten aanzien van de beschikbaarheid van NGA op 

bedrijventerreinen in Limburg. Dat wil niet zeggen dat er geen bedrijven zijn die problemen 

ervaren: Sommige bedrijven zullen wel degelijk NGA willen afnemen maar dit niet kunnen 

omdat het niet beschikbaar of veel te duur is. We schatten diy aantal op circa 1000 

bedrijven in Limburg. Voor andere bedrijven met hoge eisen kan het bestaande NGA 

aanbod te licht zijn en moet er daadwerkelijk glasvezel zijn.  
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3.6 Backbones in Limburg 

De eerste paragrafen van dit hoofdstuk gingen over aansluitnetwerken. Afhankelijk van de 

technologie is de lengte van het aansluitnetwerk bij NGA doorgaans maximaal enkele 

kilometers. Alle lijnen naar percelen komen samen op één punt, bijvoorbeeld een wijk- of 

straatkast. De kasten worden middels een glasvezelnetwerk ontsloten, dit geldt zowel voor 

aansluitnetwerken middels VDSL, coax en glasvezel. Het gehele netwerk achter de 

straatkasten noemen we in dit kader ‘backhaules en backbones’. Er is een aardige analogie 

tussen een telecomnetwerk en het wegennetwerk. Het NGA-aansluitnetwerk komt overeen 

met alle wegen in de bebouwde kom, het backbone-netwerk met de provinciale en 

rijkswegen.  

Er zijn twee soorten partijen die backbones in bezit hebben: De partijen die vezels op de 

backbone verhuren en partijen die het alleen voor eigen gebruik inzetten. Eurofiber en 

Relined zijn aanbieders van Dark Fiber30 en hier kan elke partij dus vezels op een backbone 

huren. Van deze twee partijen weten we de ligging en dit is in de kaart ingetekend. De 

partijen die hun backbone niet aan andere partijen verhuren zijn aanbieders van NGA: 

UPC, Ziggo en KPN. Van deze partijen is niet bekend waar hun backbones liggen. Toch 

kunnen we hier een aardige inschatting van maken: overal waar zij NGA leveren moet hun 

backbone minder dan enkele kilometers van hun footprint liggen. Om deze reden geeft de 

onderstaande afbeelding zowel het aanbod van NGA als de backbones van Relined en 

Eurofiber weer. Het komt sterk overeen met de ligging van spoorwegen en snelwegen in 

Limburg.  

De afbeelding laat duidelijk zien dat backbones in Limburg op de meeste plaatsen goed 

voorhanden zijn. Toch zijn ook hier gebieden, niet geheel toevallig vaak de witte gebieden, 

waar backbonecapaciteit beperkt is.  

 

                                                

30 Dark Fiber wil zeggen dat de aanbieder daadwerkelijk een vezel van Punt A tot Punt B levert. Het 

technisch in gebruik nemen van deze vezel is aan de afnemer. Er wordt geen enkele vorm van 

actieve apparatuur meegeleverd, alleen een glasvezel die op punt A de grond in gaat en Punt B er 

weer uitkomt.  
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Figuur 19. Ligging van backbones. Bronnen: CBS, BAG, interviews, Relined.nl en analyse Dialogic 
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Op een aantal plekken zien we dat backbones de provinciegrenzen overschrijden. Dit 

gebeurt vooral tussen de grenzen tussen Limburg en Noord-Brabant, en tussen Limburg en 

Gelderland. Hoewel Limburgs ook voor een groot deel grenst aan België en Duitsland wordt 

deze grens juist nauwelijks overschreden door de backbones. Dit lijkt vreemd: vanuit een 

analogie met het wegennetwerk lijkt het dat Limburg veel beter ontsloten is met het 

buitenland dan de rest van Nederland. Dit is echter zeer beperkt het geval. De telecommu-

nicatiemarkt voor bekabelde verbindingen is nog steeds sterk nationaal georiënteerd. Het 

is in Nederlandse consument niet mogelijk om een vaste aansluiting af te nemen van 

Belgacom, Telenet of Deutsche Telecom. Nederlandse en internationale netwerken 

koppelen op een aantal plekken, maar veruit de meest belangrijkste plek in Nederland is 

de AMS-IX in Amsterdam. De digitale wegen Maastricht naar Luik, Kerkrade naar Aken of 

Venlo naar Mönchengladbach lopen bijna allemaal via Amsterdam. Alleen grote 

internationale zakelijke afnemers zullen directe internationale lijnen hebben. Een goed 

voorbeeld hiervan betreffen de datacentra.  

Box 6. Datacentra en grensoverschrijdende verbindingen. 

Diverse in Limburg gevestigde datacenters geven aan ook via internationale verbindingen 

ontsloten te zijn. Deze internationale verbindingen worden verzorgd door aanbieders van 

backbones. Enkele voorbeelden betreffen:  

 Systemec. Deze speler richt zich met haar (Nederlandse en Duitse) datacenters 

nadrukkelijk op haar ligging direct bij de aanwezige telecomverbindingen vanuit 

Nederland naar Duitsland (ter hoogte van Venlo). 

 Cofely. Deze partij heeft haar beide (twin concept) datacenters te Maastricht-

Airport en Roermond ontsloten in een ring met Belgische en Duitse locaties. Rele-

vant in dit kaders is het rente samenwerkingsverband EuregIX (bestaande uit 

Cofely, NetAachen, Synaix en Eurofiber). Concreet betreft dit een glasvezelring 

waarmee diverse datacenters in Aken en Maastricht worden verbonden over de 

Duit-Nederlandse grens.  

 Cegeka. Deze Belgische operator, gevestigd in Hasselt en met een uitwijklokatie te 

Gent, is bezig met nieuwbouw in Sittard-Geleen en heeft een internationale ver-

binding vanuit Limburg (ter hoogte van Stein) over de grens met België.  

Niet alle datacenters verkrijgen probleemloos internationale verbindingen. Zo geeft 

SmartDC aan problemen te ondervinden bij het willen realiseren van verbindingen of 

connectiviteit vanuit Heerlen met Duitsland. 

 

Op het gebied van onbekabelde infrastructuur zien we eveneens dat draadloze verbindin-

gen zoals LTE weinig grensoverschrijdend worden toegepast. Op het gebied van LTE-

dienstenaanbod zien we dat vanuit Europa sterk de nadruk wordt gelegd op het creëren 

van een drempelloze internationale markt. Dit blijkt onder meer uit de door de Commissie 

voorgestelde afschaffing van roaming kosten31. Echter ketste dit voorstel in maart 2015 af 

bij de Europese Raad. Hieruit blijkt dat het zelfs op dienstenniveau lastig is om 

grensoverschrijdend te werk te gaan. 

                                                

31 Roaming kosten betreffen de meerkosten die providers rekenen bij grensoverschrijdend datagebruik 

van mobiele devices.  
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3.7 Datacenters in Limburg 

3.7.1 Begripsbepaling  

Een datacenter is een faciliteit op een centrale locatie, aangesloten op diverse internet 

backbones, die ruimte beschikbaar stelt om apparatuur te plaatsen (voornamelijk servers 

maar ook routers en switches) en deze aan te sluiten op snelle internetverbindingen. On-

line dienstverlening wordt van steeds groter belang en omvang zodat de digitale 

infrastructuur (waaronder datacenters) om deze diensten aan te kunnen bieden essentieel 

is. Datacenters zijn ontsloten door glasvezelverbindingen, maar een partij als Alticom 

exploiteert ook zogenaamde mediatorens, van waar ook een straalverbinding tussen het 

datacenter in de toren en een bedrijfspand gekozen kan worden. 

Er zijn grofweg twee soorten datacenters: 

 Private (bedrijfseigen, ‘proprietary’, ‘corporate’) datacenters zijn voor eigen gebruik 

van vooral grotere organisaties, zoals universiteiten, grotere bedrijven zoals finan-

ciële instellingen en IT-ondernemingen en diverse overheden. Onderscheid moet 

worden gemaakt tussen de situatie van gebruik binnen de eigen organisatie en de 

situatie waarbij diensten van de eigen organisatie aan derden worden aangeboden; 

hiervan bestaat een groot aantal, maar steeds bedrijfs- of organisatiegebonden, en 

is daarmee niet specifiek onderdeel van dit onderzoek, al wordt eveneens beroep 

gedaan op netwerkcapaciteit en connectiviteit); 

 Publieke (of commerciële) datacenters worden gefaciliteerd door een organisatie 

waarbij het doel is een zo hoog mogelijk beschikbaarheid aan klanten te bieden, 

gekoppeld op snelle internetknooppunten. 

Als we kijken naar de diensten die worden aangeboden op datacenters, dan zien we het 

volgende onderscheid: 

 Housing (oftewel co-locatie: het gezamenlijk gebruik van een locatie) waar partijen 

hun eigen apparatuur plaatsen in een externe (van een provider) serverruimte (in 

ter beschikking te stellen racks), met faciliteiten voor servers en andere computer-

apparatuur (diensten = vloeroppervlak, racks, electriciteit, koeling, netwerken, 

connectiviteit en faciliteiten op het gebied van bijv. brandbestrijding); de eigenaar 

zelf blijft verantwoordelijk voor hardware en software 

 Hosting met gebruik van externe servers en waarbij de hosting dienstverlener 

verantwoordelijk is voor de infrastructuur en de hardware; servers of gedeelde 

opslag worden ter beschikking gesteld (diensten = ‘dedicated’ servers, gedeelde 

voorzieningen, opslag, internettoegang en computervermogen). Een specifieke 

vorm is Leased hardware, waarbij een klant hardware, inclusief verbindingen, huurt 

voor een bepaalde periode. Deze hardware staat al in een datacenter, en wordt 

beheerd door de verhurende partij. Fysieke toegang tot de hardware is meestal 

niet mogelijk. Ook zijn er Virtual Private Servers (een virtuele eigen server, op 

gedeelde hardware), en bieden veel partijen webhosting aan, waarbij een fysieke 

of virtuele server gedeeld wordt met meerdere andere gebruikers. Al deze oplos-

singen bieden cpu capaciteit, opslag, en verbindingen, maar hebben allemaal een 

verschillende doelgroep. 

 IaaS (Infrastructure as a Service), als vorm van cloud computing, waarbij de 

infrastructuur virtueel wordt aangeboden, en hardware - servers, netwerkappara-

tuur en werkstations - eigendom zijn van de serviceprovider, en de afnemer betaalt 

voor hetgeen daadwerkelijk gebruikt wordt. Varianten zijn SaaS (Software as a 

Service) waarbij de software als onlinedienst wordt aangeboden, BPaaS (Business 

Process as a Service) waarbij het gehele proces wordt uitbesteed en PaaS (Plat-
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form as a Service) waarbij besturingsdiensten en bijbehorende diensten via inter-

net geleverd worden en niet geïnstalleerd of gedownload hoeven te worden. 

Ook op andere wijzen kunnen datacenters zich onderling onderscheiden: zijn ze carrier-

specifiek of juist carrier-neutraal (oftewel is er keuzemogelijkheid voor een klant voor meer 

netwerkaanbieders); is het werkgebied regionaal, nationaal of juist internationaal, en de 

mate van onafhankelijkheid. Daarbij is er onderscheid tussen stand alone datacenters (in 

een daarvoor ingericht gebouw) en een datazaal of –vloer binnen een (kantoor)gebouw. 

Ook verschilt de mate waarin datacenterbeheerders ook aanvullende diensten bieden: puur 

housing of co-locatie of een breder spectrum van diensten en faciliteiten. Diverse 

datacenters richten zich ook op specifieke sectoren zoals de medische sector, de logistiek 

of de overheid en andere datacenters bieden de diensten meer algemeen aan. Dit maakt 

een eenvoudige vergelijking dan ook moeilijk, maar geeft wel aan dat er veel keuze is.  

Bij een zeer brede uitleg van het begrip datacenter kan zelfs ook gedacht worden aan de 

vele servers van en bij vooral kleinere bedrijven, die binnen de organisatie de functie van 

datacenter vervullen. Ook deze servers hebben internetconnectiviteit nodig, maar zijn niet 

onderdeel van dit onderzoek. Gedacht kan ook worden aan PoP-locaties, van waaruit 

netwerkoperators diensten mogelijk maken voor de afnemers. Dit beschouwen wij niet als 

een datacenter in de zin en functie zoals hiervoor beschreven. De informatie over deze 

locaties is daarbij in principe niet openbaar en daarvoor zou met de netwerkoperators 

(indien men wel nadere inventarisatie daarvan wenst) overlegd moeten worden. In theorie 

zouden bijvoorbeeld alle wijkcentra van Ziggo als een datacenter beschouwd kunnen 

worden evenals de wijkcentrales van KPN, de PoP’s van de diverse glasvezelaanbieders en 

de PoP’s op de diverse industrie- of bedrijventerreinen. Er is niet een vastomlijnde definitie 

van wat onder een datacenter verstaan wordt. Er is wel een duidelijke relatie met de 

marktplaatsen die datacenters vereisen om te kunnen functioneren. 

Om de datacenters te classificeren is er een wereldwijde standaard die door het uptime 

institute gecertificeerd wordt, de zgn. tier structuur: 



Dialogic innovatie ● interactie & Intertec Consultancy 63 

Tabel 9. Overzicht van soorten datacenters 

Tier Beschik-

baarheid 

Max. 

downtime 

Redundantie Klanten 

Tier 1 99,671 % 28,8 uur Geen MKB 

Tier 2 99,741 % 22,7 uur Generator, UPS en koeling zijn redundant 

uitgevoerd. Distributiepaden zijn niet 

redundant uitgevoerd. Bij storing of 

onderhoud is de klantapparatuur niet 

bereikbaar. 

MKB+ 

Tier 3 99,982 % 1,6 uur N+1: Stroomvoorziening, UPS, noodstroom 

en koelsysteem zijn allen redundant 

uitgevoerd. Tot aan de racks beschikt iedere 

klant over een dubbele stroomaansluiting. 

Onderhoud kan zonder downtime 

plaatsvinden. 

Corporate 

Tier 4
32

 99,995 % 0,4 uur 2N+1: Volledige redundantie en 

noodvoorzieningen. Aangesloten op twee 

netbeheerders voor toevoer van elektriciteit. 

Bij uitval blijft apparatuur doordraaien. 

Multinatio-

nals 

 

3.7.2 Inventarisatie van datacenters in Limburg 

Naar raming zijn er ruim 150 commerciële datacenters in Nederland, dus exclusief de 

datacenters van een organisatie ten behoeve van de eigen dienstverlening en die van IT-

ondernemingen zoals Microsoft en Google. Veel van de grotere datacenters (circa 40) 

bevinden zich in en rond Amsterdam en zijn grotere nationale en internationale spelers. 

Diverse van de grotere aanbieders van datacenters hebben meer locaties in Nederland. 

Deze grotere aanbieders (Nederlandse partijen zijn dan KPN, Interxion, Previder, 

Datacentergroup, Switch Datacenters, Interconnect en SmartDC) hebben vloeroppervlakte 

van meer dan 2.000 m2 (oplopend tot bijna 40.000 m2) en hebben samen circa 45 

faciliteiten (datacenterlocaties). Circa 10 Nederlandse datacenters hebben een oppervlakte 

tussen 1.000 en 2.000 m2; circa 15 datacenters zijn tussen 500 en 1.000 m2 en circa 100 

datacenters zijn kleiner dan 500 m2. Ondanks de situatie met de regio rond Amsterdam als 

‘datacenter hotspot’ zijn er colocatiefaciliteiten verspreid over Nederland, en ook in 

Limburg.33 

                                                

32 Tier 4 wordt eigenlijk in Nederland niet mogelijk geacht, vooral omdat er slechts 1 netbeheerder 

aanwezig is per regio, en het niet mogelijk is om elektriciteit via twee onafhankelijke paden af te 

nemen; Systemec Venlo heeft daarom grensoverschrijdend energielevering uit Nederland en 

Duitsland geregeld. De vraag is of ook een andere wijze van alternatieve energievoorziening, zoals 

een eigen gasturbine of een windmolenpark voldoende zou kunnen zijn (onder voorwaarden). 

33 Bronnen voor deze paragraaf: www.datacentrumgids.nl; websites van datacenterbedrijven en NL-

IX;informatie van branche-organisatie DDA; Rapporten HIVOS (uitgevoerd door CE Delft): 

‘Vergroenen datacenters 2012-2015; Ontwikkeling van energiegebruik, hernieuwbare energie en 

CO2-emissies bij verschillende scenario’s’ (2012) en ‘Energiegebruik Nederlandse commerciële 

datacenters 2014-2017: Nieuwbouwplannen en ontwikkeling energiegebruik’ (november 2014); 

Deloitte: Digital Infrastructure in the Netherlands: The Third Mainport, november 2013 & Driver for 

the Online Ecosystem, november 2014) 
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Gegeven het kader van de opdracht van de provincie Limburg, wordt onderstaand een 

overzicht gegeven van Limburgse datacenters (vooral de commerciële en voor het 

totaalbeeld deels ook bedrijfsgebonden), en waarbij we voor het leesgemak en overzicht 

een beperkte rubricering hebben aangebracht tussen Commercieel (Groter en Mid-

den/Klein) en Eigen gebruik. 

Tabel 10. Overzicht van grootste en belangrijkste datacenters in Limburg.  

naam type omvang toelichting 

Alticom commercieel groot  Eigenaar en verhuurder van Data/Mediatorens in 4 

oude PTT straaltorens te Eys, Maastricht, (Wolder), 

Ittervoort en Roermond. Alticom verhuurt ruimten 

inclusief diensten, energie en koeling. 

 Eigenaar van in totaal 24 mediatorens verspreid 

over Nederland. Deze torens hebben een bereik met 

een straal van minimaal 30 kilometer per toren. 

Hiermee wordt een bijna-nationaal dekkende grid 

gevormd. Een groeiend aantal torens wordt ingezet 

voor housing van datacenters.  

 Naast de housing voor datacenters op de diverse 

verdiepingen van de torens biedt Alticom het 

gebruik van straalverbindingen aan vanuit en tussen 

deze mediatorens met een minimale straal van 30 

kilometer.  

Cofely commercieel groot  Eigenaar van een groot aantal datacenters in 

Nederland. Het grootste in Limburg is te Maastricht-

Airport (circa 2.000 vierkante meter vloeroppervlak) 

met daarbij het in twin concept gebruikte datacen-

ter te Roermond (circa 500 vierkante meter).  

 Datacentra zijn carrier-neutraal en worden ingezet 

ten behoeve van het ‘integraal facility management’ 

van Cofely’s (industriële) klanten en ter ontsluiting 

van objecten zoals wegen, sluizen, tunnels, en 

energiecentrales.  

  De datacenters zijn nationaal en tevens 

internationaal ontsloten via o.a. het samenwer-

kingsverband EuregIX (zie Box 6). 

Systemec commercieel groot  Systemec biedt in haar drie datacenters 

datacenterfaciliteiten als deel van de IaaS (Infra-

structure as a Service)-aanpak. 

 Deze datacentra zijn internationaal gelegen: twee 

als logistiek knooppunt in Venlo, en één in de Duitse 

gemeente Nettetal, nabij Venlo. 

 Vanuit het datacentrum in Nettetal is Systemec 

aangesloten op meerdere grote Duitse backbone 

carriers.  

 Onderscheidend is de gescheiden energieinfrastuc-

tuur, deze is deels Nederlands en deels Duits.  

 Systemec participeert in het ontsluiten van (nieuwe) 

bedrijventerreinen.  

KPN IT 

Solutions 

commercieel groot  KPN heeft onder de tak ‘Zakelijke Markt’ 

datacenters in Groningen, Aalsmeer, Oudemeer, 

Eindhoven, Haarlem, Rotterdam, Amsterdam, 

Apeldoorn en Almere.  

 KPN heeft geen datacentra in Limburg (centrum in 
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naam type omvang toelichting 

Heerlen sinds 2013 gesloten).  

 De KPN Datacenters zijn carrier neutral en ontsloten 

via diverse marktpartijen.  

SmartDC  commercieel groot  SmartDC heeft een hoofdlocatie in Rotterdam (circa 

5.00 vierkante meter, waarvan circa 70-75% 

gevuld) en een nevenlocatie te Heerlen (200 

vierkante meter, uit te breiden tot 1.200 vierkante) 

 SmartDC levert datacenterdiensten en 

netwerkverbinding: met andere woorden housing en 

connectiviteit.  

Open Line commercieel groot  OpenLine heeft als organisatie 3 sectoren: 

detachering, projectenorganisatie en managed 

services, waaronder de datacenters. Naast de 

datacenterfaciliteiten doet men beheer van eigen 

datacenters van klanten (remote).  

 OpenLine heeft 2 locaties, een eigen datacenter in 

het gebouw van MeanderGroep te Heerlen (circa 

600 vierkante meter) en men huurt een private 

suite van Cofely (Maastricht-Airport; circa 400 

vierkante meter) Beiden vormen samen een twin 

datacenter en zijn Tier3-gericht.  

 Als standaard carriers heeft men Tele2, KPN, 

Eurofiber en Ziggo (dark fibers) en andere carriers 

zijn mogelijk op aanvraag. Men richt vooral op 

organisaties met meer dan 100 medewerkers. 

Unilogic 

Networks 

commercieel groot  Sittard (circa 100 vierkante meter) 

BeeOne commercieel klein  Sittard-Geleen  

Cegeka commercieel klein  Sittard-Geleen; in aanbouw.  

Emango commercieel klein  Schinnen  

Intersquare / 

Sity Hosting 

commercieel klein  Venlo (circa 40 vierkante meter) 

Open4Support commercieel klein  Maastricht Airport 

Detron commercieel klein  o.a. via vestiging Heerlen 

Vodafone particulier groot  Venlo (gepland)  

 Maastricht  

Ziggo particulier groot  Ziggo heeft in Limburg een datacenter met open 

housing karakter. Deze is gevestigd te Maas-

tricht/Limmel.  

 Daarnaast beschikt Ziggo over een aantal eigen 

datacenters die gebruikt worden voor de eigen 

dienstverlening.  

Essent 

Energie 

Productie 

particulier groot  Maasbracht/Maasgouw 

Tele2 (incl. 

PoP) 

particulier groot  Venlo, Heerlen, Maastricht 



Dialogic innovatie ● interactie & Intertec Consultancy 66 

naam type omvang toelichting 

TenneT particulier groot  Maasbracht 

Fontys 

Hogeschool 

particulier klein  Venlo 

Gemeente 

Heerlen 

particulier klein  Heerlen (gekoppeld aan Isilinx) 

Mondriaan particulier klein  Heerlen 

Waterschap particulier klein  Sittard 

Adelante particulier klein  Hoensbroek, met uitwijklocatie op eigen terrein. 

 

Figuur 20 geeft de ligging van de datacenters weer.  
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Figuur 20. Datacentra in Limburg. Merk op dat enkele punten (deels) overlappen 
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3.8 Toekomstige ontwikkelingen datacenters 

De sector is nog jong en tot voor kort was vooral sprake van ondernemers die marktkan-

sen zagen en investeerden, zonder een overkoepelend overzicht bestond. De individuele 

ondernemingen zijn dan ook niet scheutig geweest (in het verleden) met cijfermateriaal. 

Geraamd wordt door enkele gesprekspartners dat de markt thans groeit met circa 6% tot 

7,5% op jaarbasis, en dat deze groei de komende jaren naar verwachting zal aanhouden 

(mede door de groeiende afhankelijkheid van ICT bij bedrijven en andere organisaties). 

Ook worden verwachtingen uitgesproken dat over enkele jaren mogelijk het aantal 

datacenter zal verminderen en dat er meer concentratie plaatsvindt. 

Actueel is nu een trend naar meer afstemming en gemeenschappelijke belangenbehartiging 

van de sector: zie de recente vorming van de nationale branche-organisatie Dutch 

Datacenter Association (DDA) in januari 2015, dus nog volop in ontwikkeling. Naast de 

positie van de grote landelijke datacenters wordt vooralsnog verwacht dat er goede 

marktkansen zijn voor regionale datacenters omdat een aantal klanten graag dicht bij de 

digitale infrastructuur zit en afhankelijk van de locatie de kosten van de verbindingen 

daarnaartoe juist hoger of lager kunnen zijn. Algemeen geldt dat door de groeiende 

afhankelijkheid van bedrijven van beschikbaarheid van internet en dataverkeer een goed 

geborgde en betrouwbare voorziening als een (extern) datacenter van groot belang kan 

zijn. 

De branche-organisatie DDA richt zich vooral op de open en commerciële datacenters, en 

vooral dan op de grotere (meer dan 400 vierkante meter vloeroppervlakte, 3 jaar bestaan 

en een minimale omzet van 1 miljoen). Mede via een viertal werkgroepen wordt thans 

gewerkt aan een beter en gestructureerde contact met lokale en regionale overheden.  

De sector van de datacenters is aldus thans onderwerp van een duidelijker beeldvorming 

naar externe partijen en overheden toe. De beeldvorming in de media tot nog toe werd 

soms ook in minder positieve zin mede bepaald door berichten over deze bedrijven als 

‘energieslurpers’. 34  Het totale energieverbruik van de Nederlandse datacenters wordt 

geschat op 2% van de totale energieconsumptie, maar de sector zelf doet forse 

inspanningen dit te reduceren. De norm voor de meetbaarheid is PUE (Power Usage 

Effectiveness waarbij het theoretisch minimum op 1 is gesteld ). Ecologisch gezien speelt 

ook de CO2-emissie een rol, die wordt geschat op circa 1,2% van de totale Nederlandse 

CO2-emissie. Datacenters proberen niet alleen dat energieverbruik de reduceren (vaak op 

basis van afspraken met lokale overheden), maar komen op sommige vestigingslocaties tot 

een opzet waarbij koeling betrokken wordt van het vestigingsgebied en de opgewekte 

warmte geleverd wordt. Diverse geïnterviewden melden dit als wezenlijk onderdeel van de 

ondernemingsstrategie. De mogelijkheden voor hergebruik van energie (of voor 

grensoverschrijdende energielevering) kunnen daarom bij vestiging van een nieuw 

datacenter mede bepalend zijn voor de keuze van een locatie. Daarnaast wijzen zij erop 

dat het alternatief van servers die verspreid staan bij de vele individuele ondernemingen 

                                                

34 zie bijvoorbeeld het recente ANP-bericht van 11 maart 2015 waarin de gegroeide energieconsumptie 

gerelateerd wordt aan het groeiende stroomverbruik in de ICT-branche. Het hoogste stroomverbruik 

van de ICT-sector in Noord-Holland wordt vooral ook toegeschreven aan de concentratie van 

datacenters, met een groei van de stroomafname van 15,8% in 3 jaar tijd, vermoedelijk veroorzaakt 

door zowel een groei van het aantal datacenters als van het verbruik per datacenter. Zie voorts de 

verschillende reacties op het rapport voor de ontwikkelingsorganisatie HIVOS (2014), die dat beeld 

van energieslurpers volgens sommigen bevestigde, terwijl de sector zich niet in dat beeld herkent en 

aangeeft juist de afgelopen jaren fors te investeren in energie-efficiency en in het gebruik van 

duurzame energie. 
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wellicht tot een nog veel groter (en minder effectief) energieverbruik zou leiden en dat 

deze centralisatie juist meer kansen biedt voor reductie.  

De nieuwbouwplannen van de diverse datacenters duiden op een snelle groei van de totale 

vloeroppervlakte in de periode 2014-2017: een verdubbeling in drie jaar. Per 2014 werd de 

totale Nederlandse vloeroppervlakte geraamd op 374.000 m2 (± 25.000), met een forse 

stijging ten opzichte van de voor 2012 geraamde 282.000 m2, zowel door de nieuw-

bouw/capaciteitsvergrotingen in de afgelopen periode als het opnemen van een aantal 

nieuwe datacenters. 35 

In ons onderzoek hebben we conform de opdracht gesproken met partijen uit de 

datacenterhoek. Voor een completer beeld zou ook de aanpalende activiteit op het gebied 

van de internet exchanges en de hosting diensten bekeken moeten worden. Aan de hand 

daarvan kan overwogen worden of provinciaal initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld 

een regionale internet exchange ontwikkeld kunnen worden. Daarbij kan dan gekeken 

worden naar eerdere plannen vanuit andere provincies en naar de mogelijkheden die 

vanuit de markt zelf geboden worden. 

Het hoofdthema van het onderzoek en rapportage voor de Provincie Limburg is conform de 

opdracht vooral gericht op het vraagstuk van meer duidelijkheid over de mogelijke 

ontsluiting van witte percelen (woningen en bedrijven) op een vorm van ‘snel internet’. 

Datacenters zijn niet direct en rechtstreeks bepalend voor het wel of niet ontsluiten van 

individuele percelen. Datacenters gelden wel nadrukkelijk als intensieve gebruikers van de 

telecommunicatie-infrastructuur. De vestigingslocatie van een datacenter wordt dan veelal 

ook mede bepaald naar de mate waarin de telecommunicatie-infrastructuur ter plekke 

ontwikkeld is. Door de aanwezigheid van een datacenter in relatie met de veronderstelde 

groei van de activiteiten zal er vrijwel steeds een positieve impuls uitgaan op de benodigde 

verbindingscapaciteit, de vereiste ‘connectivity’. Dat kan betekenen dat met name op het 

gebied van backbone-infrastructuur ten behoeve van datacenters doorontwikkeling of 

uitbreiding plaatsvindt. Deze backbone-infrastructuur kan dan indirect weer de basis zijn 

voor ruimere ontsluitingsmogelijkheden van percelen of bedrijven in de nabijheid van die 

backbone, zodat indirect wel positieve impulsen uit kunnen gaan van datacenters op de 

ontsluitingsmogelijkheden. Dat is echter situationeel bepaald en is niet op voorhand en in 

algemene zin een factor die ingezet kan worden bij de ontsluiting van witte percelen of 

gebieden. 

 

                                                

35 HIVOS-onderzoek ‘ Energiegebruik Nederlandse commerciële datacenters 2014-2017: Nieuwbouw-

plannen en ontwikkeling energiegebruik’ (november 2014) 
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4 Technische oplossingen voor het 

verbeteren van de telecommunica-

tie-infrastructuur in Limburg 

Er zijn verschillende geschikte technische oplossingen, maar er is niet één beste technische 

oplossing te noemen. Welke oplossing het meest geschikt is, hangt af van het type gebied 

en de daar levende behoeften. Voor de uitgestrekte gebieden met grote aantallen witte 

percelen is glasvezel de beste oplossing. Het is vanuit een technisch oogpunt de meest 

hoogwaardige en toekomstvaste oplossing, eenvoudig via een open model vorm te geven 

en op langere termijn goedkoper dan andere opties. Een belangrijke beperking is wel dat 

realisatie alleen efficiënt of financieel verantwoord kan worden uitgevoerd indien er een 

uitvoerige vraagbundeling is gedaan en dus het merendeel van de afnemers in een gebied 

het netwerk ook gaat gebruiken. Ook vergt het flinke investeringen. 

Voor de geïsoleerde percelen zonder NGA, al dan niet geclusterd, kan per case worden 

bekeken welke techniek het meest geschikt is. Hoewel de realisatie van een glasvezelnet-

werk technisch de beste oplossing is, kent het in dit geval zeer hoge kosten. Daarom 

stellen we een aantal alternatieven voor: 

• Voor de percelen die net op de rand van een NGA-gebied gebied liggen, is het geregeld 

mogelijk om met een extra investering van grofweg enkele honderden euro’s toch 

aangesloten te worden via Ziggo of Reggefiber. Voor grotere clusters die op redelijke 

afstand van een NGA-gebied gelegen zijn kan het interessant zijn om bij KPN te verzoeken 

om een VDSL-kast te plaatsen.  

• Voor de gebieden waar percelen ver uiteen liggen, maar gemiddeld toch een redelijke 

concentratie is, zijn dedicated punt-multipunt (straal)verbindingen interessant. Een 

voorbeeld van een toepassing betreft een backbone-ontsluiting van een klein cluster 

geïsoleerde aansluitingen. Hier is echter ook weer een vraagbundeling nodig. 

• Voor de zeer geïsoleerde percelen die wel goede 4G dekking hebben en weinig 

gebruikmaken van internet, kan dit een second best oplossing zijn. Straalzenders zijn in 

principe ook een optie, maar zijn relatief duur.  

• Satelliet kan overal worden ingezet en kent beperkte kosten, maar ook beperkte 

kwaliteit. Dit laatste is toe te schrijven aan een relatief lage capaciteit, grote latency en 

hoge storingsgevoeligheid. Deze technologie wordt door de Europese Commissie dan ook 

tot ‘basisbreedbandnetwerk’ bestempeld en expliciet niet tot NGA-infrastructuur gerekend. 

Het ligt dan niet ook voor de hand om in te zetten op deze optie.  

Voor (bedrijven op) bedrijventerreinen die geen NGA hebben, is het realiseren van een 

vaste infrastructuur op basis van glasvezel het meest geschikt. In tegenstelling tot het 

buitengebied, is hier sprake van hoge dichtheid van bedrijven met eenzelfde behoefte. 

Glasvezel is kwalitatief de beste optie, maar kent relatief hoge kosten. Coax kent grofweg 

dezelfde kostenstructuur, is ook geschikt om de dienst te leveren, maar is op termijn 

minder geschikt dan glasvezel. Het is daarbij op dit moment ook nog een gesloten 

netwerk. VDSL is kwalitatief de minste oplossing, maar is vaak meer kostenefficiënt dan 

twee voorgaande opties. Om deze optie als mogelijkheid aan te kunnen merken, dient de 

(te grote) afstand tot de centrale wel (deels) verglaasd te worden. 
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De onderstaande tabel vat het bovenstaande samen. 

 

4.1 Inleiding 

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven heeft men in een klein deel van de percelen in 

Limburg geen toegang tot een NGA-verbinding. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de 

technische opties die kunnen worden ingezet om bedrijven en huishoudens in de witte 

gebieden in Limburg te voorzien van NGA. We behandelen de volgende technologieën: 

Glasvezel, coax, VDSL2, straalverbindingen, dedicated punt-mult-punt verbindingen, 4G en 

satelliet. Per technologie gaan we in op de kosten voor de afnemer, de gebruikerservaring 

en het business model.  

4.2 Glasvezel  

Bij het realiseren van glasvezelaansluitingen wordt naar ieder huishouden een eigen 

glasvezelkabel gelegd.36 Tot op zekere hoogte (binnen de straat) kunnen deze glasvezelka-

                                                

36 In het buitenland werden en worden ook wel glasvezelnetwerken gebouwd waar meerdere percelen 

één vezel delen: Passive optical network (PON). Dit is in Nederland echter ongebruikelijk en kent ons 

inziens aanzienlijke nadelen als het gaat om openheid van netwerken. In dit kader gaan we daarom 

alleen in op de (punt-punt) topologie die we hierboven beschrijven. 

 Uitgestrekte 

gebieden 

Geïsoleerde 

percelen 

Geïsoleerde 

clusters 

Bedrijventerreinen 

Glasvezel Beste optie Technisch beste 

optie. Maar zeer 

kostbaar. 

Technisch beste 

optie. Maar zeer 

kostbaar. 

Beste optie. 

Coax Optie, maar ligt niet 

voor de hand 

vanwege technische 

beperkingen. 

Optie maar alleen 

indien coax-netwerk 

dichtbij ligt. 

Optie maar alleen 

indien coax-netwerk 

dichtbij ligt. 

Goede optie, maar 

ligt niet voor de 

hand. 

VDSL2 Optie, maar ligt niet 

voor de hand 

vanwege technische 

beperkingen. 

Optie maar alleen 

indien nieuwe 

VDSL2-straatkast 

dichtbij ligt. 

Optie maar alleen 

indien nieuwe 

VDSL2-straatkast 

dichtbij ligt. 

Goede optie, maar 

ligt niet voor de 

hand. 

Straal Geen optie. Veel te 

kostbaar. Wel 

interessant als 

backhaul. 

Zeer kostbare maar 

hoogwaardige optie. 

Zeer kostbare maar 

hoogwaardige optie. 

Wel interessant als 

backhaul. 

Geen optie. Veel te 

kostbaar. Wel 

interessant als 

backhaul. 

Dedicated 

PMP 

Optie, maar ligt niet 

voor de hand als 

vast netwerk 

haalbaar is. 

Goede optie indien 

er tientallen 

afnemers in regio 

liggen. 

Goede optie indien 

er tientallen 

afnemers in regio 

liggen. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

4G Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Zelden optie. Alleen 

indien er dekking is 

en de lijn weinig 

gebruikt wordt. 

Zelden optie. Alleen 

indien er dekking is 

en de lijn weinig 

gebruikt wordt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Satelliet Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 
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bels worden gebundeld. Vanaf een centraal distributiepunt loopt een backhaulverbinding 

naar het kernnetwerk van de provider. Figuur 21 toont schematisch hoe een glasvezelnet-

werk is opgebouwd. 

 

 

Figuur 21 Schematisch overzicht van de opbouw van een glasvezelnetwerk 

Hoewel bij de bandbreedtes die consumenten tegenwoordig gebruiken het fysieke medium 

(glasvezel) op dit moment in de praktijk niet veel meer functionaliteit biedt dan coax 

(kabel), hebben glasvezelaansluitingen toch enkele voordelen. Ten eerste heeft ieder 

huishouden zijn eigen aansluiting; dat beperkt de mate van overboeking op het 

aansluitnetwerk, waardoor minder sprake zal zijn van variatie in de beschikbare 

bandbreedte en latency37.  

Omdat ieder huishouden beschikt over een eigen aansluiting is het eenvoudiger om (net 

als bij DSL) openheid mogelijk te maken. Een aanbieder kan in het distributiepunt 

simpelweg de aansluiting fysiek ‘ompluggen’. Glasvezel heeft daarnaast niet te maken met 

regelgeving die verplicht tot doorgifte van analoge televisie- en radiosignalen, waardoor 

meer bandbreedte beschikbaar is.  

4.2.1 Kosten voor afnemers 

Als we kijken naar de abonnementskosten van triple-playdiensten over glasvezel, dan zien 

we dat deze ongeveer rond het niveau van de duurdere kabel- en DSL-abonnementen 

liggen. De gemiddelde internetsnelheid die wordt aangeboden ligt echter ook iets hoger. 

De prijzen variëren tussen circa €45,- inclusief BTW (goedkoopste pakket van Telfort 

glasvezel) tot €60,- inclusief BTW (XS4ALL) per maand. 

De discussie bij glasvezel gaat echter al snel over de hoogte van de investeringen. In onze 

ervaringen liggen de gemiddelde kosten voor het realiseren van volledig FttH-netwerk in 

het uitgestrekte buitengebied tussen de €2.000,- en €4.000,- per perceel. Voor de 

geïsoleerde percelen zal dit een veelvoud van dit bedrag zijn. Merk hierbij op dat dit de 

kosten zijn per home passed. Aangezien niet elk perceel daadwerkelijk een abonnement 

afneemt (en home activated wordt) moeten deze kosten worden omgeslagen op een 

kleinere groep. De kosten per afnemer in het buitengebied inclusief BTW liggen daarom 

typisch twee keer zo hoog als het eerder genoemde bedrag.  

                                                

37 Uiteraard is er zowel bij kabel- als glasvezelnetwerken sprake van overboeking verderop in het 

netwerk. De backhaul- en kernverbindingen kunnen worden vergeleken met de snelwegen in 

Nederland. De snelwegen kunnen samen veel minder verkeer vervoeren dan er in theorie vanaf alle 

afslagen op zou kunnen stromen. In de praktijk zijn ze echter in de meeste gevallen groot genoeg, 

en treden alleen op echte piekmomenten files op. Nóg grotere snelwegen aanleggen is maatschappe-

lijk gezien dan ook geen goede investering, maar investeren in het oplossen van structurele 

knelpunten is natuurlijk wel noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor bijna alle andere infrastructuren 

(telefonie, gas, water, riool, elektra, spoor, waterwegen, et cetera). 
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4.2.2 Gebruikerservaring 

Glasvezel biedt van alle genoemde infrastructuren de minste bandbreedtebeperkingen. Het 

upgraden van een glasvezelnetwerk naar hogere snelheden is eenvoudig, omdat alleen de 

actieve apparatuur aan weerszijden hoeft te worden vervangen. Daarnaast kan upgrading 

gefaseerd plaatsvinden, omdat er sprake is van punt-puntverbindingen naar de 

huishoudens.  

Doordat openheid bij glasvezel net zo eenvoudig te realiseren is als over traditionele DSL-

netwerken is er voor afnemers in de meeste gevallen een grote keuze uit dienstenaanbie-

ders. Ook het aanbieden van triple play is mogelijk over glasvezel: er is voldoende 

bandbreedte voor televisiesignalen.  

Net als de andere vaste infrastructuren heeft glasvezel weinig last van weersinvloeden, en 

is alleen bij een (weinig voorkomende) kabelbreuk graaf- en laswerk nodig. Bovendien zijn 

veel netwerken (ten behoeve van de continuïteit) redundant aangelegd.  

4.2.3 Business model 

Glasvezel kent door een vrij platte structuur (punt-puntverbindingen van een centraal 

distributiepunt naar alle huishoudens, zonder extra hiërarchie-niveau) een gemakkelijk 

evolutiepad: upgrades naar hogere bandbreedtes zijn te bereiken door upgrade van 

apparatuur in huishoudens (CPE) en de centrale. De passieve infrastructuur voldoet op 

zeer lange termijn (> 20 jaar). 

Om te komen tot een succesvolle business case is het absoluut noodzakelijk om een goede 

vraagbundeling uit te voeren. Dit moet plaatsvinden in een gebied waar in absolute zin 

veel afnemers op relatief korte afstand van elkaar zijn gevestigd. Een groot deel van de 

percelen dat aangedaan worden, moeten daadwerkelijk vanaf het begin een abonnement 

afnemen. Hierdoor wordt het mogelijk om de kosten over een groot aantal huishoudens te 

delen. Hierdoor worden de kosten per huishouden laag, waardoor meer huishoudens er 

gebruik van willen maken, de kosten dalen, et cetera. In onze ervaring is een penetratie 

van 50-75% van de percelen in het buitengebied noodzakelijk om te komen tot een 

gezonde business case. 

Onze ervaring is dat het verstandig is om een netwerkontwerp te hanteren dat sterk 

overeenkomt met het Pakket van Eisen van operators Reggefiber en CIF38. Dit betekent 

een punt-punt netwerk en de inzet van reguliere materialen. Er zijn ontwerpen mogelijk die 

lagere investeringen (lijken te) hebben, zoals aanleggen via het riool of de aanleg van een 

punt-multipunt-glasvezelnetwerk. Deze oplossingen hebben echter aanzienlijke nadelen. 

Ten eerste zijn de operationele kosten voor onderhoud vaak aanzienlijk hoger. Ten tweede 

zijn er geregeld praktische nadelen: de eigenaar van het riool heeft bijvoorbeeld allerlei 

eisen waaraan voldaan moet worden. Ten derde is het risico op onvoorziene gebeurtenis-

sen hoger, denk bijvoorbeeld aan stopzetting van levering van actieve of passieve 

netwerkonderdelen. Ten vierde, en wellicht als belangrijkste, geldt dat de financiële 

instituten die doorgaans een deel van het vreemd vermogen inbrengen geen genoegen 

nemen met netwerken die zij zien als non-tradable assets. Er komt dus veelal geen 

kapitaal om dit te realiseren.  

                                                

38 CIF is eigenaar van een groot aantal kabelnetwerken en zendmasten in het westen en midden van 

Nederland. CIF’s strategie bestaat voor is grotendeels gebaseerd op het opkopen en verglazen van 

lokale kabelnetwerken.  
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Om deze reden ligt een standaardoplossing (voor zover dit er is voor het buitengebied in 

Nederland) het meest voor de hand. Op hoofdlijnen is dit het model dat Reggefiber en CIF 

hanteren in combinatie met kleinere PoP’s.39 

Een grote uitdaging in het buitengebied is het verkrijgen van diensten over deze 

netwerken. Het is lastig gebleken om de bekende landelijke aanbieders van triple play 

(Telfort, Ziggo, KPN, UPC, Tele2, Vodafone, XS4ALL, et cetera) over kleine netwerken in 

het buitengebied beschikbaar te krijgen. Op dit moment staat KPN open voor het leveren 

van diensten over bijvoorbeeld een glasvezelnetwerk van derden indien er aan specifieke 

eigen wordt voldaan. Deze eisen hebben betrekking op de technische inrichting van het 

netwerk, koppeling met technische en administratieve systemen en tariefstructuren. 

4.2.4 Conclusie 

Voor de uitgestrekte gebieden met grote aantallen witte percelen is glasvezel een goede 

oplossing. Het is de technisch de meest hoogwaardige oplossing, eenvoudig via een open 

model vorm te geven en op langere termijn kostenefficiënt. Een belangrijke beperking is 

wel dat realisatie alleen efficiënt kan worden uitgevoerd indien er een uitvoerige 

vraagbundeling is gedaan en dus het merendeel van de afnemers in een regio het netwerk 

ook gaat gebruiken. Voor de geïsoleerde clusters is glasvezel weliswaar technisch de beste 

oplossing, maar uitermate kostbaar. 

Een voordeel van glasvezel is dat het eenvoudig via een open model kan worden 

vormgegeven. Er is een ecosysteem van verschillende dienstenaanbieders die over de 

infrastructuur van derden actief willen zijn, een werkend prijsmodel, organisatorisch 

afspraken in de keten, et cetera.  

Ook voor bedrijventerreinen is glasvezel een goede optie. Dit komt vooral omdat op 

bedrijventerreinen afnemers sterk geclusterd zijn.  

4.3 VDSL 2 

De afgelopen jaren heeft KPN over haar telefonienetwerk aan veel afnemers internet 

aangeboden. Door allerlei technische ontwikkelingen is zij erin geslaagd om steeds meer 

data over deze infrastructuur te persen. Hoewel de telefonielijn veel slechtere technische 

eigenschappen heeft dan coax-kabel (en zeker glasvezel), worden er toch diensten 

aangeboden die qua snelheid steeds redelijk kunnen concurreren met het aanbod via de 

kabel.  

ACM reguleert KPN en zorgt ervoor dat ook andere dienstenaanbieders direct gebruik 

kunnen maken van deze lijn. Terwijl DSL-verbindingen altijd worden geleverd door KPN, 

kunnen afnemers voor de internetdienst kiezen uit verschillende aanbieders (die gebruik 

maken van ontbundelde toegang), zoals Tele2, Online en KPN.  

KPN is op dit moment bezig haar netwerk te voorzien van VDSL2-technologie (zie Box 7). 

Dit betekent dat het netwerk wordt verglaasd tot aan de straatkast, en dat enkel nog in de 

‘last mile’ (van de straatkast tot aan de meterkast) de koperinfrastructuur wordt 

behouden. In tegenstelling tot oude vormen van DSL, kan deze technologie wel hogere 

snelheden bieden. VDSL2 valt dan ook onder NGA indien de lijn gegarandeerd 30Mbit/s kan 

leveren. DSL heeft echter een eigenschap die andere vaste infrastructuren niet hebben: De 

                                                

39 PoP staat voor Point of Presence. Dit wordt ook wel straat- of wijkkasten genoemd. Er kan bij het 

ontwerpen van het glasvezelnetwerk worden gekozen voor een groter aantal PoP’s met een kleiner 

aantal aansluitingen per PoP, of andersom. 
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maximale bandbreedte van de lijn is sterk afhankelijk van de lengte van de lijn. Een 

huishouden dat naast de wijkcentrale woont kan een hogere bandbreedte afnemen dan een 

huishouden dat er 200 meter vandaan woont. Gezien het feit dat KPN haar centrales 

uiteraard in de kernen heeft liggen, hebben de afnemers hier veelal de beschikking over 

snelle VDSL2 en dus NGA. De percelen in de buitengebieden liggen echter ver van de 

wijkcentrale en hebben een trage vorm van (V)DSL en dus geen NGA. 

Box 7. Upgrade naar VDSL2 

Uiteraard staan ook de ontwikkelingen op het gebied van DSL niet stil. Met VDSL2 (ook wel 

VDSL met vectoring genoemd), de opvolger van ADSL en VDSL, kunnen over bestaande 

verbindingen vele malen hogere snelheden worden gehaald. Met VDSL2 zouden zelfs 

snelheden tot wel 200 Mbit/s mogelijk zijn.  

 

Figuur 22. De maximum te behalen snelheid over verschillende typen DSL-verbindingen bij 

verschillende afstanden tot de DSL-centrale (bron: Ofcom) 

VDSL is nog gevoeliger dan ADSL ten aanzien van de lengte van de koperverbinding. 

Figuur 22 toont de relatie tussen afstand en (download)snelheid voor de verschillende DSL-

varianten. Hierbij valt op dat de snelheid van VDSL vanaf circa 1,2 kilometer zelfs onder de 

snelheid van ADSL2+ komt te liggen; voor VDSL2 ligt dit punt zelfs al op 400 meter.40 

Om VDSL2 te kunnen inzetten moet KPN de over koper af te leggen afstanden flink 

inkorten. Dit vraagt om aanpassingen aan de opbouw van het netwerk; Figuur 23 geeft 

een schematisch overzicht van de verschillen. Concreet moet de koperverbinding al vanaf 

de straatkast (die op maximaal enkele honderden meters van de aansluiting mag staan) 

worden omgezet naar een glasvezelverbinding, in plaats van op de DSL-centrale. KPN zal 

dus vele straatkasten moeten ombouwen en op glasvezel moeten aansluiten, wat zeer 

kostbaar is. 

                                                

40 De werkelijke kwaliteit van de lijnen en de ingezette technologie heeft een flinke impact op de 

snelheid de op een bepaalde afstand gehaald kan worden. Uit andere onderzoeken komt naar voren 

dat VDSL toch hogere/lagere snelheden kan realiseren of meer/minder gevoelig is voor afstand. Het 

algemene beeld blijft echter hetzelfde: De kwaliteit van elke vorm van DSL neemt sterk af met de 

afstand. 
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Figuur 23. Schematisch overzicht van de verschillen in opbouw van het netwerk tussen ADSL en VDSL 

4.3.1 Kosten voor afnemers 

De kosten voor VDSL2 liggen grofweg in dezelfde orde grootte als voor glasvezel en kabel 

gebruikelijk is. Goedkope triple play pakketten liggen rond de €50 per maand inclusief BTW 

en worden enkele tientjes duurder als er meer opties (hogere snelheid, meer zenders, flat 

fee bellen, et cetera) worden gekozen. Er zijn doorgaans geen tot beperkte eenmalige 

kosten.  

4.3.2 Gebruikerservaring 

Binnen het toepassingsgebied van een straal van circa 400 meter vanaf de straatkast is de 

gebruikerservaring van VDSL2 goed en dit zal ook de komende jaren zo blijven. Wat 

snelheid betreft zien we dat het netwerk binnen enkele jaren weer tegen grenzen gaat 

aanlopen. Uit onderzoek van Dialogic en de TU/e blijkt namelijk dat er een groeiende 

behoefte is aan up- en downloadloadbandbreedte. Hier staat tegenover dat de opvolger 

van VDSL2 (G.Fast) de komende jaren beschikbaar zal komen. Hoewel deze veel hogere 

snelheid biedt, kan zij dit alleen bieden op nog kortere afstanden.  

Zoals alle vaste infrastructuren zijn er weinig nadelen van weersinvloeden en is alleen bij 

een weinig voorkomende kabelbreuk graaf- en laswerk nodig.  

4.3.3 Business model 

Specifiek in het buitengebied is de investering om een straatkast te ‘upgraden’ 

waarschijnlijk nauwelijks te verantwoorden. Ten eerste zijn de koperlijnen in het 

buitengebied een stuk langer, en is het aantal straatkasten lager. De straatkasten 

bevinden zich daarnaast op plaatsen waar geen bestaande glasvezelinfrastructuur 

aanwezig is. Om een goede snelheid te kunnen leveren moet de lengte tot de meterkast 

verkleind worden en moeten er dus veel kleine straatkasten geplaatst worden, welke 

worden aangesloten op glas. 

De investering in een straatkast is ten tweede alleen rendabel als tenminste een bepaald 

percentage van de abonnees op de straatkast VDSL2 zal afnemen. In dichtbevolkt gebied 

is dat soms al lastig te realiseren, maar in het buitengebied (waar het aantal abonnees per 

straatkast lager ligt, en dus nog een hoger percentage nodig is) is het ondoenlijk.  

Een andere aspect wat hierbij speelt is dat het DSL-netwerk eigendom van KPN is. Het is 

dus ook aan KPN om te bepalen wat zij wanneer met hun netwerk doen. En uiteraard is het 

ook aan KPN om dit te financieren. Op dit moment zet KPN in op de uitrol van VDSL2, 

maar hierbij richten zij zich uiteraard op de kernen. Wel heeft KPN in het verleden een 
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groot aantal adressen in het buitengebied aangesloten op ADSL. KPN heeft dus een grote 

klantenkring in het buitengebied, die zij graag wenst te behouden.  

4.3.4 Conclusie 

Voor de grotere uitgestrekte gebieden is VDSL2 waarschijnlijk geen interessante optie 

omdat glasvezel –zeker op termijn- goedkoper zal zijn. Het lijkt vooral een interessante 

optie om enkele geïsoleerde percelen van beter internet te voorzien. Als KPN meer 

straatkasten voorziet van deze technologie (of nieuwe straatkasten plaatst) dan kunnen de 

geïsoleerde percelen die het dichts bij de kernen liggen hiervan profiteren. Voor grotere 

bedrijventerreinen zonder NGA kan VDSL2 een interessante optie zijn voor grotere 

bedrijventerreinen. De kleine bedrijventerreinen kunnen wellicht profiteren van een nieuwe 

straatkast in een aanpalende woonwijk. 

4.4 Coax 

Kabelaansluitingen worden tegenwoordig gerealiseerd over zogenaamd HFC (Hybride Fiber 

Coax)-netwerk. In een dergelijk netwerk is de aansluiting bij de afnemer gerealiseerd over 

een coaxverbinding, maar wordt een groot deel van de afstand overbrugd over glasvezel. 

In de meeste gemeenten waar kabelaansluitingen beschikbaar zijn waren deze 

aansluitingen in eerste instantie bedoeld voor televisieontvangst via de CAI (Centrale 

Antenne Inrichting).  

 

Figuur 24 Schematisch overzicht opbouw kabelnetwerk 

Figuur 24 toont schematisch hoe een kabelnetwerk in elkaar zit. De rode cirkel geeft een 

‘coax-segment’ aan: een groepje aansluitingen dat op dezelfde coaxkabel is aangesloten, 

en om die reden ook de beschikbare bandbreedte op de coaxkabel deelt41. Vanaf een 

bepaald punt wordt het signaal op de coaxkabel omgezet naar een signaal over glasvezel, 

waarna het kernnetwerk van de aanbieder binnengaat. Kabelaanbieders zijn in 

dichtbevolkte gebieden bezig om grote delen van de hoofdinfrastructuur van het 

coaxnetwerk te ‘verglazen’. De segmenten worden hierbij steeds kleiner, waardoor de 

bandbreedte die afnemers tot hun beschikking hebben steeds groter kan worden. Als we 

kijken naar snelheden die voor huishoudens het komende decennium nodig hebben, dan 

doet coax weinig onder voor glas, maar de toekomstvastheid is iets lager omdat meerdere 

gebruikers hetzelfde coaxnetwerk (en daarmee bandbreedte) moeten delen. Daarnaast is 

de maximaal te behalen uploadsnelheid op coax momenteel lager dan op een glasvezel-

netwerk. Op coaxnetwerken is een deel van de bandbreedte daarnaast in gebruik voor 

(analoge) televisie, waarvoor de aanbieders een wettelijke doorgifteplicht hebben.  

                                                

41 In de praktijk loopt de coaxkabel meestal niet van het ene huishouden naar het andere, maar heeft 

ieder huishouden een eigen coaxkabel naar een centrale eindversterker. Technisch gezien is er 

echter nog steeds sprake van een ‘gedeeld medium’. 

Glasvezel 
(backhaul)

Coax 
(aansluitnetwerk)
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In het buitengebied is echter geen kabelaansluiting beschikbaar. Omdat het aanleggen van 

een coaxaansluiting minstens zo duur is als het aanleggen van een glasvezelaansluiting 

kiezen zelfs sommige kabelaanbieders er tegenwoordig voor om in deze gevallen 

glasvezelaansluitingen aan te leggen. 

Als er wel bestaande kabelinfrastructuur in de buurt is, kan het voordeliger zijn om toch 

coax-, glas- of koperaansluitingen te realiseren binnen bestaande segmenten. Dit laatste is 

wellicht voor een klein aantal percelen aan de orde. In veel gevallen heeft Ziggo of UPC 

nog capaciteit in hun netwerk over om enkele extra klanten per wijk aan te sluiten. 

4.4.1 Kosten voor afnemers 

Op basis van informatie van marktpartijen worden de maandelijkse kosten voor een 

kabelaansluiting (in een gebied waar kabelaansluitingen beschikbaar zijn) geschat op 

ongeveer €45 inclusief BTW per huishouden per maand. In de meeste gevallen is in deze 

prijs naast internet tenminste (analoge) televisie en vaste telefonie inbegrepen.  

Op percelen waar nog geen kabelaansluiting beschikbaar is zijn de investeringskosten voor 

het realiseren van een aansluiting zo hoog, dat de kabelaanbieders in deze gevallen vaak 

kiezen voor realisatie van toekomstvaste glasvezelaanslutingen.  

4.4.2 Gebruikerservaring 

De gebruikerservaring van kabelnetwerken is prima en dit zal ook de komende jaren zo 

blijven. Wat snelheid betreft geven de kabelaanbieders aan dat het huidige netwerk in 

principe tot wel 1 Gbit/s (gelijk aan 1000 Mbit/s) kan aanbieden . Daar moet bij worden 

vermeld dat de uploadsnelheid bij de grote kabelaanbieders (Ziggo en UPC) flink lager ligt 

dan de downloadsnelheid (de verhouding is 1:10 bij Ziggo). De kabelaars geven daarbij 

aan dat afnemers geen behoefte hebben aan hogere uploadsnelheden of ‘symmetrisch 

internet’ . Uit onderzoek van Dialogic en de TU/e blijkt dat er een sterk groeiende behoefte 

is aan uploadbandbreedte, al zal deze tot en met 2020 bij lange na niet het niveau halen 

van de behoefte aan downloadbandbreedte, die eveneens sterk groeit . Er is een specifieke 

categorie toepassingen die sterk leunt op uploadbandbreedte en minder op downloadband-

breedte. In het algemeen kan echter worden gesteld dat voor de meest populaire 

toepassingen (online video, webbrowsing) altijd meer download- dan uploadverkeer nodig 

is. 

De latency die over een kabelnetwerk kan worden gehaald ligt in dichtbevolkte gebieden 

vaak rond de 8-9 ms (binnen Nederland). Dit is vergelijkbaar met een DSL-aansluiting. 

Wanneer het coaxsegment groter is, kan de latency hoger liggen. In vergelijking met een 

glasvezelaansluiting zijn de latencies op de kabel iets hoger, al is dit in de praktijk niet 

merkbaar. Zoals alle vaste infrastructuren zijn er weinig nadelen van weersinvloeden en is 

alleen bij een weinig voorkomende kabelbreuk graaf- en laswerk nodig. 

De laatste tijd is er enige discussie geweest over storing op kabel. 42 Dit kwam doordat 4G 

en Digitenne instralen op de kabelnetwerken en zo storing veroorzaken. Hierdoor neemt de 

beeld- en geluidkwaliteit af bij sommige zenders. Dit is echter geen gevolg van het 

kabelnetwerk van de operators, maar van oude en slechte kwaliteit bekabeling in 

huishoudens. 

                                                

42  Zie bijvoorbeeld: http://www.totaaltv.nl/nieuws/19192/ziggo-tv-storing-veroorzaakt-door-4g-en-

digitenne.html 

http://www.totaaltv.nl/nieuws/19192/ziggo-tv-storing-veroorzaakt-door-4g-en-digitenne.html
http://www.totaaltv.nl/nieuws/19192/ziggo-tv-storing-veroorzaakt-door-4g-en-digitenne.html
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4.4.3 Business model 

In de gebieden waar alleen kabel en DSL is, is kabel op dit moment over het algemeen de 

aansluittechniek met de beste technische eigenschappen. Kabel lijkt geschikter dan DSL 

voor hogere bandbreedtes over iets langere afstanden. Het toekomstig evolutiepad is 

echter mogelijk kostbaar; de meer hiërarchische netwerkstructuur (op meer locaties 

apparatuur) en het nog steeds aanzienlijke deel coax (hogere energiekosten voor 

datatransport over koper) brengen iets hogere exploitatiekosten met zich mee dan bij een 

glasvezelnetwerk.  

Het ligt voor de hand dat kabelbedrijven – indien ze het buitengebied verder willen 

ontsluiten - hun netwerk zouden kunnen uitbreiden vanuit de kernen waar ze reeds 

aanwezig zijn. Het is echter de vraag of zij dit dan met coax, of liever met glasvezel willen 

doen. 

Net als bij de aanleg van glasvezelaansluitingen zijn er voor de aanleg in het buitengebied 

hoge initiële aanlegkosten, die gerelateerd zijn aan dichtheid en clustering van de witte 

adressen in een regio. Voor adressen ver van de bestaande infrastructuur is voor het 

bieden van hogere datasnelheden een investering in extra apparatuur en distributiepunten 

nodig. Het blijkt in de praktijk dat de benodigde investeringen voor apparatuur en 

verbetering van het segmenteringsconcept dusdanig hoog zijn dat op een bepaald moment 

in het evolutiepad volledige verglazing kostenefficiënter zal blijken te zijn. 

Bij sterke verkeersgroei zullen de huidige kosten van centrale digitale apparatuur voor een 

kabelnetwerk zeer drastisch moeten dalen om te voorkomen dat de evolutiekosten van het 

kabelnetwerk niet ver boven de aanlegkosten van een vervangend glasvezelnetwerk zullen 

komen. 

Als we kijken naar de kabel, dan zien we een model met verticale integratie. Dat wil 

zeggen dat de eigenaar van de kabel, de partij die de actieve apparatuur beheert en bezit 

en de leverancier van de diensten (tv, internet, bellen) dezelfde partij is.43 Er is dus geen 

open model waarin verschillende onafhankelijke dienstenleveranciers de toegang krijgen 

tot de passieve infrastructuur.  

4.4.4 Conclusie 

Voor het uitgestrekte buitengebied is coax geen interessante optie. Hoewel het technisch 

een geschikt medium kan zijn, is het minder hoogwaardig dan glasvezel. Aangezien de 

kosten voor nieuwe uitrol hoger zijn dan glasvezel is er geen reden om hier te kiezen voor 

coax. Daarnaast is coax, zoals het in Nederland is wordt toegepast, minder geschikt voor 

open netwerken. 

Coax kan echter wel een interessante optie zijn voor de geïsoleerde percelen die dicht bij 

de kernen liggen. Als de afstand tot de kern niet te lang is, kan vaak tegen enkele 

honderden euro’s extra investering een nieuwe aansluiting worden gerealiseerd. Bij kleine 

clusters geïsoleerde percelen die dicht bij kernen liggen kan een vraagbundeling de kosten 

drukken. 

Als we kijken naar bedrijventerreinen dan volgen we voor een groot deel het argument van 

de uitgestrekte buitengebieden. De voornaamste reden om op bedrijventerreinen wel te 

kiezen voor coax, is als ontsluiting via de backhaul het meest efficiënt via de kabelaar 

                                                

43 Dit geldt voor Ziggo en UPC die bijna alle kabelaansluitingen in Limburg in bezit hebben. Voor hele 

kleine kabelaars zien we soms andere dienstenleveranciers. 
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gedaan kan worden. Maar ook een praktische reden kan er ten grondslag aan liggen: Als 

de kabelaar een goed aanbod doet kunnen ondernemers snel en eenvoudig overstappen op 

een betere verbinding. 

4.5 Straalverbindingen 

Bij een straalverbinding wordt gebruik gemaakt van een gerichte, draadloze verbinding 

tussen een centraal opstelpunt en de afnemer. Ten opzichte van bijvoorbeeld 4G en WiFi is 

het verschil dat per aansluiting zowel bij de afnemer als de aanbieder een antenne wordt 

gerealiseerd en naar elkaar toe wordt gericht (zie Figuur 25). 

 

Figuur 25 Schematisch overzicht van punt-multipunt netwerken zoals 4G en WiFi (links) versus punt-

punt aansluitingen via straalverbindingen (rechts) 

Straalverbindingen bieden mogelijkheden om een goede balans te bereiken tussen 

beoogde bandbreedtedoelen, kosten en uitrolsnelheid in extreme gevallen waarin één of 

meerdere adressen van een breedbandverbinding moeten worden voorzien, en waarbij 

aanleg van een vast netwerk door topografische en geografische omstandigheden te duur 

is (bijvoorbeeld bij kruisen van wegen, waterpartijen of spoorverbindingen). Randvoor-

waarden als goede zichtlijnen en mogelijk gebruik van bestaande hoge punten (kerktorens, 

lichtmasten) kunnen deze oplossing nog aantrekkelijker maken. Bij aanleg naar grotere 

hoeveelheden adressen is een goede (bij voorkeur vaste) backhaul-verbinding belangrijk. 

Straalverbindingen kunnen een redelijk kostenefficiënt alternatief zijn voor vaste 

aansluitingsnetwerken, indien er niet meer dan 30 kilometer overbrugd hoeft te worden en 

er opstelpunten mogelijk zijn waarbij een zichtverbinding mogelijk is tussen zend- en 

ontvangststation. Soms is hierbij het opstellen van een mast noodzakelijk, maar dit hoeft 

in veel gevallen alleen aan één kant van de verbinding. Ook kunnen in veel gevallen 

bestaande hoge objecten worden hergebruikt, zoals kerktorens of lichtmasten van 

sportvelden. De uiteindelijke kostenefficiëntie hangt af van een groot aantal factoren en de 

samenhang daartussen: de huizendichtheid en clustering van huizen van participerende 

deelnemers heeft invloed op de herbruikbaarheid van opstelpunten, bijvoorbeeld door het 

plaatsen van meerdere antennes op een opstelpunt, of het gebruik van punt-multipunt 

oplossingen (één antenne op het distributiepunt bedient antennes van meerdere 

huishoudens in dezelfde ‘zichtlijn’). Ook is de geografie van de omgeving belangrijk: bij 

boomrijk en/of heuvelachtig terrein is het moeilijker om zichtlijnen te vinden voor 

zend/ontvangstcombinaties. 

Alticom, welke als organisatie nader wordt toegelicht in de paragraaf over de datacenters, 

is een partij die mogelijk een rol kan spelen bij het aanbieden van straalverbindingen. In 

Limburg beschikt Alticom over vier torens ,de vroegere omroeptorens van PTT. Ze dekken 

elk minimaal een straal van circa 30 kilometer rondom. 

4.5.1 Kosten voor afnemer 

Op basis van informatie van marktpartijen en modellering variëren de aansluitkosten per 

adres grofweg van €500 tot €10.000, en de maandelijkse kosten van €50 tot €1000, 
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afhankelijk van bovenstaande factoren (voornamelijk als gevolg van geografie), de 

afgenomen bandbreedte voor een bepaald abonnement en in welke vorm aanlegkosten en 

maandelijkse exploitatiekosten zijn omgeslagen. Merk overigens op dat het hier primair 

gaat over internet en niet over telefonie en TV. 

In enkele gevallen kan worden bespaard op de investering in de realisatie van een 

zendantenne omdat deze reeds beschikbaar is, Dan hoeft enkel te worden geïnvesteerd in 

een antenne ter locatie van de ontvanger en in een dedicated verbinding. Dergelijke 

besparingen kunnen mogelijk worden bereikt in het geval dat de ontvanger binnen het 

bereik van de straalverbindingen van de mediatorens van aanbieder Alticom komt.  

4.5.2 Gebruikerservaring 

In een beperkte gebruikerssurvey uitgevoerd door Stratix op basis van ervaringen van 

enkele bestaande gebruikers van internettoegang via straalverbindingen blijken de 

respondenten over deze vorm van internettoegang neutraal tot zeer tevreden. Als reden 

om deze toegangsvorm te kiezen wordt datasnelheid het meest genoemd, daarna 

beschikbaarheid en daarna prijs. De meeste respondenten waren tevreden voor de 

kwaliteit van de verbinding ten opzichte van een eerder gebruikte verbinding, voor wat 

men er mee wil doen is men zelfs gemiddeld nog iets positiever dan dat.  

4.5.3 Business model 

Hoewel straalverbindingen wat het businessmodel betreft op het eerste gezicht dezelfde 

eigenschappen lijken te hebben als andere draadloze oplossingen, zijn er in de praktijk wel 

degelijk verschillen. Bij de meeste draadloze oplossingen is het plaatsen van een enkele 

mast voldoende om alle huishoudens die zich binnen het bereik van de mast bevinden (en 

bereid zijn een aansluiting af te nemen en daar eenmalig een kleine investering voor willen 

doen) aan te sluiten: het signaal is binnen het dekkingsgebied voor iedereen beschikbaar. 

Bij punt-punt straalverbindingen moet per aansluiting zowel aan zijde van de afnemer als 

op de mast een antenne worden geplaatst en gericht (zie Figuur 25).  

Straalverbindingen kennen in vergelijking met draadloze oplossingen hogere exploitatie-

kosten per aansluiting, maar niet noodzakelijkerwijs hogere vaste kosten bezien over álle 

aansluitingen. Met andere woorden: er zijn weinig synergievoordelen bij grootschalige 

afname. Alleen de kosten voor het realiseren van het opstelpunt zelf en de backhaulverbin-

ding daar naar toe zouden kunnen worden gedeeld (met name het realiseren van de 

backhaulverbinding is kostbaar wanneer deze als glasvezelverbinding wordt gerealiseerd). 

Daarnaast is er mogelijk synergievoordeel bij inkoop van de benodigde apparatuur. Een 

voordeel van het lage synergievoordeel is dat zelfs wanneer de initiële vraag naar 

breedband laag is, er toch kan worden begonnen met uitrol (vergelijk dit met de andere 

oplossingen, waar een bepaalde drempel moet worden behaald voordat de business case 

voor uitrol levensvatbaar is). 

In de praktijk zien we dat straalverbindingen dan ook vooral worden gebruikt als één of 

enkele afnemers op grote afstand een verbinding willen. Bij grotere schaal en op langere 

termijn is de inzet van glasvezelnetwerken aantrekkelijker. 

Een belangrijke factor is ook de aanwezigheid van een backhaulnetwerk in de nabije 

omgeving van het centrale opstelpunt. Het opstelpunt moet tegen redelijke kosten kunnen 

worden aangesloten op het kernnetwerk van de aanbieder. Een backhaulverbinding kan 

bijvoorbeeld over een (zakelijke) glas- of kabelaansluiting worden gerealiseerd. Ook een 

straalverbinding als backhaul (gangbaar als backhaul in mobiele netwerken) is mogelijk, 

maar levert mogelijk wel een kwetsbaardere verbinding en extra signaalvertraging op. Bij 
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gebruik van een straalverbinding als backhaul is het eventueel kunnen hergebruiken van 

bestaande infrastructuur zoals kerktorens, lichtmasten, bestaande mobiele infrastructuur, 

et cetera van invloed op de prijs. 

4.5.4 Conclusie 

Straalverbindingen staan bekend als relatief dure verbindingen die overal connectiviteit 

kunnen bieden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit een interessante optie is voor 

consumenten en de kleinzakelijke markt. Alleen bij een zeer acute vraag naar bandbreedte 

en het economisch onverantwoord zijn van andere opties is dit een optie om percelen 

(direct) aan te sluiten. Tot slot zien we dat in enkele gevallen gebruik kan worden gemaakt 

van de bestaande infrastructuur van aanbieder Alticom. Voor een aantal specifieke locaties 

en situaties kunnen straalverbindingen tegen relatief lage eenmalige kosten worden 

gerealiseerd.  

Echter dient bij straalverbindingen wel rekening te worden gehouden met aanzienlijke 

maandelijkse kosten. Straalverbindingen kunnen voorts interessant zijn om te dienen als 

draadloze backbone, waar de maandelijkse kosten kunnen verdeeld over meerdere 

eindgebruikers. We zien een klein aantal geïsoleerde clusters die wellicht goedkoper via 

een draadloze verbinding kunnen worden ontsloten dan via een vaste lijn. Echter, vanaf de 

ontsluiting zal het laatste stuk van het netwerk via alternatieve (vaste of draadloze) 

netwerken voltooid worden. 

4.6 Dedicated draadloze punt-multipunt verbindingen 

Zoals onder straalverbindingen is toegelicht kan via punt-multipunt verbindingen meerdere 

percelen vanuit een centrale zender worden aangestraald. Hiervoor kunnen verschillende 

delen van het spectrum (met of zonder licentie) en verschillende protocollen (zoals 4G, LTE 

of WIFI) worden ingezet. In de optie die we hier bespreken hebben we –in tegenstelling tot 

het mobiele 4G netwerk- over netwerken die dedicated voor een bepaald gebied worden 

gebouwd. In dit specifieke gebied bieden ze dan breedbandig internet. Zij bevestigen hun 

zenders op aan een hoog punt zodat naar elke perceel een zichtverbinding is. Op de 

percelen zelf komen kleine buitenantennes die signalen ontvangen en verzenden. 

De bekendste aanbieder van deze netwerken in Nederland is Greenet. Omdat zij een 

specifieke aanbieding hebben voor het buitengebied, gaan we in dit kader dan ook uit van 

hun aanbod. In de praktijk zijn er echter talloze andere opties mogelijk.  

4.6.1 Kosten voor afnemers 

Als we kijken naar het aanbod van Greenet dan zien we dat er eenmalige kosten van €100 

à €200 (inclusief BTW) per afnemer zijn. Daarnaast is er maandelijks tarief van €40 à €50 

per maand (inclusief BTW) per klant. Voor dit bedrag krijgt een klant alleen een 

internetverbinding. Voor TV blijft men aangewezen op Digitenne of CanalDigitaal met 

minimale kosten van €10 à €15 per maand (inclusief BTW). Voor vaste telefonie 

(bijvoorbeeld via KPN) komt hier nog eens eenzelfde bedrag bij. Onder aan de streep 

liggen de kosten voor triple play dus iets hoger dan in de kernen. 

4.6.2 Gebruikerservaring 

Door de bank genomen vernemen we positieve geluiden van gebruikers van Greenet. Zij 

krijgen een verbinding van circa 30 Mbit/s down en 10 Mbit/s up. Dit is voor de meeste 

huishoudens meer dan voldoende. Ter indicatie: Een HD TV stream is de zwaarste 

gebruikelijke dienst die huishoudens afnemen. Afhankelijk van de ingezette technologie 
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zorgt dit voor een belasting 5 à 10 Mbit/s. Dit betekent dat er zeker één HD stream kan 

worden verzonden en meer tegelijk kunnen worden bekeken. 

Voor kleinzakelijke klanten (zoals agrariërs) is de bovenstaande verbinding prima. Maar 

voor zakelijke klanten die hogere eisen aan betrouwbaarheid en bandbreedte dan is de 

verbinding te beperkt. Op bedrijventerreinen lijkt deze technologie dan ook geen logische 

optie. 

Ook als we kijken naar de latency van de lijn dan is dit redelijk. Het is kwaliteit minder dan 

goede vaste verbindingen, maar voor bijna alle consumententoepassingen meer dan 

voldoende.  

Draadloze verbindingen zijn bijna altijd minder betrouwbaar dan vaste verbindingen. Het is 

simpelweg eenvoudiger om een signaal door de lucht te verstoren dan een signaal in een 

grondkabel. Anderzijds kan gesteld worden dat we weten dat de laatste jaren de 

problematiek van graafschades aan de ondergrondse infrastructuren in vooral openbare 

gronden steeds groter is geworden (dus zowel voor telecommunicatienetwerken als die van 

de nutsbedrijven) en dat daar regelmatig schades en als gevolg daarvan storingen of 

leveringsonderbrekingen lokaal plaatsvinden. Toch kan met dergelijke netwerken een 

betrouwbaarheid worden geleverd die voor huishoudelijk en kleinzakelijke toepassingen 

veelal voldoende is. Zoals gezegd is een voorwaarde voor een betrouwbare verbinding dat 

de buitenantenne de centrale kan zien. Zeker in delen van Limburg waar veel heuvels zijn 

en/of waar veel bossen zijn, kan dit een uitdaging zijn. 

4.6.3 Business model 

Ook bij dit soort netwerken is sprake van een vraagbundeling. Om te komen tot een goede 

business case zijn minimaal circa 50 afnemers in een straal van circa 5 kilometer nodig. 

Ter indicatie hebben we daarom een cirkel met deze straal op Zuid-Limburg gelegd (Figuur 

26). Hieruit komt naar voren dat deze optie in een aantal gebieden zeker haalbaar is. 

 

Figuur 26. Een dekkingsgebied met een straal van 5km in Zuid-Limburg 

4.6.4 Conclusie 

Dedicated draadloze punt-multipunt verbindingen bieden een interessante optie voor 

grotere gebieden waar veel verspreide percelen liggen. Er worden producten aangeboden 

die voor huishoudens en kleinzakelijke afnemers qua prijs en kwaliteit goed zijn. Hoewel de 

prijs hoger is dan in de kernen en de kwaliteit mogelijk iets lager is, wordt er een grote 

kwalitatieve sprong gemaakt ten opzichte van de huidige verbindingen. Ook het ministerie 
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van EZ ziet kansen voor deze technologie en heeft recent extra spectrum (3,5GHz) ter 

beschikking gesteld voor deze toepassing.44 

4.7 4G 

De afgelopen jaren hebben de vier mobiele operators (KPN, Tele2, T-Mobile, Vodafone) in 

Nederland hun 4G netwerk uitgerold. In Limburg heeft alleen Tele2 een beperkte dekking; 

de andere partijen kunnen een groot deel van Limburg afdekken. 4G (ook wel LTE 

genoemd) wordt vooral gebruikt voor smartphones, maar kan ook gebruikt worden voor 

vaste computers, tablets en notebooks.  

4.7.1 Kosten voor afnemers 

De kosten voor een redelijk 4G-abonnement beginnen bij een kleine €15 per maand 

(inclusief BTW). Probleem hierbij is echter dat 4G abonnementen in Nederland altijd een 

beperking aan het datagebruik kennen. Voor een zeer goedkoop abonnement van €12 per 

maand inclusief BTW is bijvoorbeeld een datacap van 500MB. Ter indicatie: dit is voldoende 

voor 500 seconden (!) HD-TV content.45 Het grootste abonnement dat wij hebben kunnen 

vinden kent een datacap van 10GB per maand 46  en kost €37,50 per maand (inclusief 

BTW). In alle gevallen geldt dat het overschrijden van de datacap erg duur is. Uit eerder 

onderzoek van Dialogic kwam naar voren dat huishoudens een gemiddeld verbruik hebben 

van 50-100GB per maand. De kosten voor huishoudens worden onacceptabel hoog 

wanneer zij een gemiddelde hoeveelheid data verbruiken.  

Overigens wordt via 4G geen TV geleverd. Dit moet de eindgebruiker hiernaast los 

inkopen. 

4.7.2 Gebruikerservaring 

Het lastige bij 4G is dat er niet één gebruikerservaring is. We kennen voorbeelden waar 4G 

een betere performance heeft dan vaste VDSL2 en kabelabonnementen, maar we kennen 

ook voorbeelden waar we mobiel internet überhaupt niet beschikbaar is. Hoewel veel 

operators en onderzoeken claimen dat in Nederland overal (4G) dekking is, blijkt in de 

praktijk dat circa 50.000 adressen niet eens 112 kunnen bellen met een mobiele 

telefoon.47 Daarbij is 4G een shared medium: naarmate er meer afnemers tegelijkertijd 

dataverkeer afnemen over dezelfde mast, daalt de performance, simpelweg omdat in een 

bepaald dekkingsgebied de beschikbare capaciteit wordt verdeeld over de actieve 

afnemers.  

Het lastige aan 4G is dat de dekking niet overal gelijk is. We kunnen echter gerust stellen 

dat de 4G-dekking in de buitengebieden gemiddeld lager is dan in de kernen. Toch zullen 

er ook uitzonderingen zijn waar de dekking in het buitengebied prima is. Verder kan de 

dekking behoorlijk vergroot worden door toepassing van vaste buitenantennes, die dan bij 

voorkeur weer een zichtverbinding met de centrale 4G antennemast hebben. 

                                                

44 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/09/snel-internet-in-buitengebieden-bevorderd.html 

45 https://shop.telfort.nl/simonly/#stel_zelf_samen 

46  https://shop.t-mobile.nl/eca/RAPRD/T-Mobile-Sim-Only-3-in-1-

sim/simonlybst.html?xart_id=24brpp001&ab_agid=110 

 

47 http://www.nu.nl/binnenland/3865933/kpn-kan-mobiel-bereik-112-niet-overal-garanderen.html 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/09/snel-internet-in-buitengebieden-bevorderd.html
https://shop.telfort.nl/simonly/#stel_zelf_samen
https://shop.t-mobile.nl/eca/RAPRD/T-Mobile-Sim-Only-3-in-1-sim/simonlybst.html?xart_id=24brpp001&ab_agid=110
https://shop.t-mobile.nl/eca/RAPRD/T-Mobile-Sim-Only-3-in-1-sim/simonlybst.html?xart_id=24brpp001&ab_agid=110
http://www.nu.nl/binnenland/3865933/kpn-kan-mobiel-bereik-112-niet-overal-garanderen.html
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4.7.3 Business model 

De mobiele operators hebben in Nederland hun 4G netwerk primair voor mobiele 

toepassingen uitgerold. In Loppersum doet KPN een proef met 4G naar huishoudens en in 

Groningen gaan zij wellicht een proef doen met de opvolger van 4G.48 Voor zover wij 

hebben kunnen achterhalen zijn er geen proeven elders in het land gepland of zijn er 

plannen om het landelijk aan te gaan bieden. Er is veel aversie van burgers tegen het 

plaatsen van antenneopstelpunten, deels vanwege zorgen over mogelijke straling.  

Overigens zal het grootschalig aanbieden van 4G-abonnementen in het buitengebied 

zonder datacap ertoe leiden dat netwerkoperators aanzienlijk in hun netwerk moeten 

investeren.  

4.7.4 Conclusie 

In de huidige vorm kan 4G een interessante optie zijn voor (1) huishoudens 49  in de 

buitengebieden die (2) een goede 4G dekking hebben, (3) een zeer beperkt internetver-

bruik hebben maar (4) wel de behoefte hebben aan sneller internet. Voor alle andere 

toepassingen is het met de huidige abonnementsvormen niet geschikt. 

In Box 8 citeren we de conclusie die de verantwoordelijke minister recent trok over 4G in 

het buitengebied. 

Box 8. Citaat uit de brief van Minister Kamp aan de Tweede Kamer over Snel internet in buitengebie-

den en 4G-dekking dd 9 maart 2015 

“Mijn conclusie is dat mobiel internet via 4G-netwerken een verbetering biedt voor een 

internetverbinding met een snelheid beperkt tot enkele Mbps. Het kan voor gebruikers in 

het buitengebied aantrekkelijk zijn om met behulp van randapparatuur het mobiele 4G-

netwerk op een vaste locatie (huishouden of bedrijf) te gebruiken. Het ervaren 

dienstniveau en de toegevoegde waarde die dit biedt voor gebruikers, is echter sterk 

afhankelijk van lokale omstandigheden zoals bevolkingsdichtheid en het te verwachten 

aantal mobiele gebruikers in een cel, en daarnaast het gebruiksprofiel van de gebruikers. 

Wanneer een groot aantal gebruikers intensief gebruik gaat maken van de mobiele 

netwerken, neemt de internetsnelheid af. Vanwege de karakteristieken van de mobiele 

4G-netwerken bieden deze netwerken geen structurele oplossing voor het mogelijk maken 

van snel internet op vaste locaties in de buitengebieden. Dat betekent dat voor het 

realiseren van snel internet in het buitengebied voornamelijk gekeken moet worden naar 

de aanleg van vaste netwerken of zogenaamde ‘vaste draadloze’ netwerken, of een 

combinatie van beide” 

 

4.8 Satelliet 

Er zijn diverse aanbieders van internet via een satelliet, en satellietinternet wordt 

wereldwijd veel gebruikt om internetverbindingen (of bijvoorbeeld televisieontvangst) te 

realiseren in gebieden waar andere infrastructuren niet toereikend zijn. Satelliet is geen 

“next generation”-oplossing, maar biedt vooral een alternatief op plekken waar nu 

                                                

48  http://tweakers.net/nieuws/99796/onder-meer-kpn-en-tno-gaan-waarschijnlijk-proef-doen-met-

pre-5g-in-groningen.html 

49 Dus geen zakelijke afnemers. 

http://tweakers.net/nieuws/99796/onder-meer-kpn-en-tno-gaan-waarschijnlijk-proef-doen-met-pre-5g-in-groningen.html
http://tweakers.net/nieuws/99796/onder-meer-kpn-en-tno-gaan-waarschijnlijk-proef-doen-met-pre-5g-in-groningen.html
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(nagenoeg) geen internet beschikbaar is, en de andere oplossingen niet haalbaar zijn om 

praktische of financiële redenen. Daarbij is er geen afhankelijkheid van de huizendichtheid. 

4.8.1 Kosten voor afnemers 

Triple-play abonnementen van 20Mbit/s worden aangeboden voor ongeveer €55 per 

maand (inclusief BTW), plus de kosten voor datagebruik buiten de vooraf afgesproken 

bundel. Bij de reguliere abonnementen is sprake van een datalimiet van typisch 15 GB per 

maand, en voor meerverbruik dient extra betaald te worden. 

4.8.2 Gebruikerservaring 

Satelliet heeft als voordeel dat het nagenoeg50 overal in Nederland kan worden afgenomen. 

De dekking is dus geen issue. Wat we met satelliet echter zien is dat de 

prijs/kwaliteitverhouding relatief laag is. De capaciteit (Mbit/s) van de lijn is beperkt, zeker 

als het gaat om de upload. Daarnaast is de responsiviteit (ofwel latency, uitgedrukt in 

milliseconde) slecht, met een waarde van 800-1000 ms, vanwege de geostationaire baan 

van de satelliet. Hierdoor zijn applicaties als (beeld)bellen via internet, remote desktop, en 

gaming niet (goed) mogelijk. Tot slot is de dienst gevoelig voor weersomstandigheden, 

zoals zware regen of sneeuw.  

In een beperkte gebruikerssurvey uitgevoerd door Stratix op basis van ervaringen van 

enkele bestaande gebruikers van satelliet-internettoegang bleek dat de ervaring van 

afnemers wisselend is. Waar abonneekosten en applicatiegebruik ongeveer vergelijkbaar 

waren, werden zeer verschillende antwoorden gegeven op vragen over de waardering van 

de satellietverbinding ten opzichte van eerder gebruikte en/of alternatieve aansluitmoge-

lijkheden op hetzelfde adres en de waardering van verbindingseigenschappen als 

downloadsnelheid. De respondenten gaven beschikbaarheid (gebrek aan alternatieven) als 

enige reden aan voor het kiezen voor satelliet-internettoegang. De meest tevreden 

respondent had niet of nauwelijks andere alternatieven, vond de verbinding betrouwbaar 

en ongevoelig voor storingen en mat effectieve downloadsnelheden van 12 Mb/s. De minst 

tevreden respondent had DSL als alternatief en vond de verbinding onbetrouwbaar en 

gevoelig voor storingen en mat effectieve downloadsnelheden van 2 tot 15 Mb/s, 

afhankelijk van tijdstip en meet methode. De bandbreedte per aansluiting is dan ook 

beperkt, en ligt naar schatting rond de 20 Mb/s.  

De hoge kosten van dataverbruik, de relatief lage uploadcapaciteit en deze zeer hoge 

latency beperken het nut van satelliet internet tot diensten zoals email of bekijken van 

webpagina’s, en maken dat het minder geschikt is voor allerlei “next generation” diensten 

zoals (video)bellen en video-on-demand diensten, zeker als deze een tweeweg (duplex) 

karakter hebben. Wel is vrij zicht op het zuiden (waar de satelliet zich bevindt) 

noodzakelijk voor een optimale verbinding. 

4.8.3 Business model 

Het grote voordeel van satelliet internet is dat de satellieten een grote “footprint” hebben 

(zo bestrijkt ASTRA grote delen van Europa) en dat – zodra de satelliet eenmaal 

beschikbaar is, deze oplossing dus per geval bekeken kan worden (dit in tegenstelling tot 

andere technologieën waar de haalbaarheid van aanleg veelal afhangt van de vraag of 

                                                

50 In onze praktijk zijn we op ondergrondse bunkers gestuit waar internetconnectiviteit nodig was. Hier 

is satelliet niet mogelijk, tenzij er een antenne op het aardoppervlak geplaatst kan en mag worden. 

Dit is een van de zeer uitzonderlijke voorbeelden waar satellietinternet niet mogelijk is. 
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anderen in de nabijheid reeds deelnemen of nog willen deelnemen). Als relatief eenvoudig 

aan te leggen oplossing kan, bijvoorbeeld zolang een alternatief niet aanwezig of niet 

haalbaar is, inzet van satelliet overwogen worden voor echt afgelegen huizen. Omdat de 

instapdrempel relatief laag is kan later nog zonder veel bezwaren gekozen worden over te 

stappen op andere alternatieven zodra deze voorhanden zijn. Echter, vanwege de 

technische eigenschappen (en dan met name de netwerkvertraging en beperkte 

bandbreedte) en vanwege de kosten van dataverbruik is deze vorm van internet minder 

geschikt voor allerlei diensten zoals “next generation” services zoals (video)bellen, op 

afstand werken, of video-on-demand diensten. 

4.9 Overzicht 

De onderstaande figuur vat de conclusies uit dit hoofdstuk bondig samen.  

 Uitgestrekte 

gebieden 

Geïsoleerde 

percelen 

Geïsoleerde 

clusters 

Bedrijventerreinen 

Glasvezel Beste optie Technisch beste 

optie. Maar zeer 

kostbaar. 

Technisch beste 

optie. Maar zeer 

kostbaar. 

Beste optie. 

Coax Optie, maar ligt niet 

voor de hand 

vanwege technische 

beperkingen. 

Optie maar alleen 

indien coax-netwerk 

dichtbij ligt. 

Optie maar alleen 

indien coax-netwerk 

dichtbij ligt. 

Goede optie, maar 

ligt niet voor de 

hand. 

VDSL2 Optie, maar ligt niet 

voor de hand 

vanwege technische 

beperkingen. 

Optie maar alleen 

indien nieuwe 

VDSL2-straatkast 

dichtbij ligt. 

Optie maar alleen 

indien nieuwe 

VDSL2-straatkast 

dichtbij ligt. 

Goede optie, maar 

ligt niet voor de 

hand. 

Straal Geen optie. Veel te 

kostbaar. Wel 

interessant als 

backhaul. 

Zeer kostbare maar 

hoogwaardige optie. 

Zeer kostbare maar 

hoogwaardige optie. 

Wel interessant als 

backhaul. 

Geen optie. Veel te 

kostbaar. Wel 

interessant als 

backhaul. 

Dedicated 

PMP 

Optie, maar ligt niet 

voor de hand als 

vast netwerk 

haalbaar is. 

Goede optie indien 

er tientallen 

afnemers in regio 

liggen. 

Goede optie indien 

er tientallen 

afnemers in regio 

liggen. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

4G Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Zelden optie. Alleen 

indien er dekking is 

en de lijn weinig 

gebruikt wordt. 

Zelden optie. Alleen 

indien er dekking is 

en de lijn weinig 

gebruikt wordt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Satelliet Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 

Geen optie. 

Kwalitatief te 

beperkt. 
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5 De business case voor het verbete-

ren van de telecommunicatie-

infrastructuur in Limburg 

De kosten voor het realiseren van glasvezel naar alle percelen in Limburg die geen NGA 

hebben, maar wel vraag maar NGA kennen is volgens onze berekeningen €59,9 miljoen. 

Zoals uit de volgende tabel blijkt ligt de grootste kostenpost in het ontsluiten van de 

uitgestrekte percelen in het buitengebied (€31,9 miljoen voor ruim 10.000 percelen). 

De kosten voor het ontsluiten van de geïsoleerde percelen en de clusters liggen lager, 

op respectievelijk €18,5 en €5,7 miljoen. Echter kunnen met deze investeringen maar 

2.313 percelen worden ontsloten. Het ontsluiten van de bedrijventerreinen zal leiden tot 

een kostenpost van circa €3,8 miljoen. Hierbij moet men wel in ogenschouw nemen dat er 

grote verschillen zijn tussen de bedrijventerreinen en bedrijvigheid in het buitengebied: de 

noodzaak bij (geïsoleerde) agrarische bedrijvigheid in het buitengebied wordt ervaren als 

zeer sterk, bij de bedrijventerreinen is deze minder sterk.  

Bovenstaande tabel gaat uit van gemiddelde kosten van passieve glasvezelinfrastructuur 

ter hoogte van €3.000 per perceel in de uitgestrekte gebieden met grote aantallen witte 

percelen in het buitengebied. Marktpartijen zijn bereid om hiervan circa €10 miljoen voor 

hun rekening te nemen, aangezien zij dit weer terug kunnen verdienen met de 

vergoedingen die de dienstenaanbieders aan hen afdragen. Dit betekent echter ook dat zij 

het netwerk in handen krijgen en een groot deel van het rendement nemen. Huishoudens 

zijn bereid om beperkte (enkele honderden euro’s) eenmalige kosten te dragen en/of €10 à 

€20 per maand (inclusief BTW) extra te betalen. Daarnaast kunnen zij ook veel niet-

financiële bijdragen doen, zoals een actieve rol nemen tijdens de vraagbundeling. Zakelijke 

afnemers hebben een hogere betalingsbereidheid, vooral als het gaat om eenmalige 

kosten. Op basis van ervaringsgegevens kunnen we afleiden dat deze bereidheid kan 

oplopen van €1.000 tot €5.000 eenmalig voor het mkb, afhankelijk van het type gebied en 

het type ondernemer.  

Het kan aantrekkelijk zijn om voor de extreem dure geïsoleerde percelen een alternatieve 

oplossing te kiezen. Hoewel dit een mindere gebruikerservaring biedt, zijn de kosten veel 

lager. Voor de geïsoleerde percelen en clusters zien we een hoge pluriformiteit in 

 Aantal witte 

percelen 

Kosten realisatie 

vaste NGA per 

perceel 

Totale kosten (in 

miljoenen €) 

Kernen Uitsluitend zonder 

vraag naar NGA 

nvt nvt 

Buitengebied: 

Geïsoleerde percelen 

1.854  € 10.000  € 18,5 

Buitengebied: Kleine 

clusters 

459  € 12.500  € 5,7 

Buitengebied: 

Uitgestrekte percelen 

10.637  € 3.000  € 31,9 

Bedrijventerreinen 1.000  € 3.750  € 3,8 

Totaal 13.950  € 59,9 
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technische oplossingen. Zoals de volgende tabel toelicht schatten we de totaalkosten voor 

het ontsluiten van deze typen percelen op een passieve infrastructuur op grofweg €3,8 

miljoen tegenover €23,2 miljoen voor de ontsluiting via vaste infrastructuur. 

 

Hierbij gaan we er vanuit dat marktpartijen ook een deel van de investeringen voor eigen 

rekening nemen en dat is gezien de business modellen die in de markt gehanteerd worden 

ook redelijk. Het betekent echter meestal wel dat afnemers ook gebonden zijn aan deze 

specifieke marktpartijen voor het afnemen van diensten en zij dus geen keuzevrijheid 

hebben.  

5.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofstukken is duidelijk geworden dat slechts een beperkt deel van 

Limburg geen NGA heeft, het hebben van NGA zeer wenselijk is en dat er technische 

mogelijkheden voor zijn. In dit hoofdstuk gaan we in op de business case voor de realisatie 

van NGA. Hierbij is het onderscheid dat we maakten tussen de verschillende soorten 

gebieden en de bijpassende technische oplossingen uiteraard zeer relevant. Er is 

doelbewust niet gekozen voor één technische oplossing, omdat dit door de grote 

verschillen tussen de uitgestrekte witte gebieden en geïsoleerde percelen simpelweg niet 

haalbaar is.  

En zoals er niet één technische oplossing is, is er ook niet één business case. In dit 

hoofdstuk gaan we daarom nader in op de kosten voor de realisatie, de bijdrage van 

verschillende actoren en de business case. 

Zoals we eerder in dit stuk hebben aangegeven ligt de focus van dit rapport op passieve 

aansluitnetwerken. In deze business case zullen we hier dan ook van uit gaan. Dat 

betekent dat we ons primair richten op de realisatie van het laatste stuk netwerk. De 

ontsluiting van deze netten naar de buitenwereld (de backhaul) en de diensten komen 

zijdelings aan bod. Dit komt mede omdat het lastig is om hier een afgebakende business 

case van te maken. Indien er wordt gekozen voor een aanpak waarbij alle witte gebieden 

in Limburg via één initiatief te bedienen met NGA, dan wordt er bijna automatisch een 

backhaul gerealiseerd en ontstaat er vrij eenvoudig een dienstenaanbod. Gaan we slechts 

één perceel midden in het bos aansluiten, dan zijn zowel de diensten als de backhaul 

problematisch en duur. 

Vanwege het bovenstaande zullen we per paragraaf kort adresseren hoe complex of 

eenvoudig de stap van NGA-aansluitnetwerk naar diensten is. 

 Aantal witte 

percelen 

Eenmalige 

aansluitkosten bij 

marktpartij 

Totale kosten (in 

miljoenen €) 

Aansluiting op VDSL2 

of coax 

100  € 300  € 0,03 

Dedicated PMP 1.054  € 200  € 0,21 

4G 459  € 150  € 0,07 

Straalverbindingen 700  € 5.000  € 3,50 

Totaal 2.313  € 3,81 
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5.2 Kosten voor realisatie breedband 

5.2.1 Glasvezelnetwerken voor de uitgestrekte gebieden 

De woningen die geclusterd in de uitgestrekte witte gebieden liggen kunnen op een 

glasvezelnetwerk worden aangesloten. Alle woningen krijgen een individuele aansluiting 

vanaf de woning tot een koppelpunt waar dienstenleveranciers signalen afleveren. In dit 

centrale koppelpunt, het zogenoemde Point-of-Presence, worden de aansluitingen 

geclusterd. 

De kosten voor het realiseren van deze netwerken zijn voor een deel afhankelijk van de 

wijze waarop het netwerk gerealiseerd wordt. Er is een aantal manieren om kosten te 

besparen, maar deze hebben vaak ook weer nadelen. Hieronder enkele voorbeelden: 

 Aanleg op circa 30 centimeter diepte, in plaats van de gebruikelijke 60 centimeter. 

Hierdoor worden de graafkosten aanzienlijk beperkt, omdat er een minder diepere 

en bredere sleuf dient te worden gegraven. Nadeel is de hogere kwetsbaarheid. 

 Aan afnemers in het buitengebied kan worden gevraagd om de sleuven op het 

eigen erf zelf te (laten) graven. Zeker in deze agrarische gebieden is dit vaak een 

optie. 

 Er kan gekozen worden om huishoudens en bedrijven die geen NGA hebben, het 

vanuit beleidsperspectief wel zouden moeten hebben maar dit niet willen afnemen 

niet aan te sluiten. Hierdoor dalen de initiële kosten, maar het zorgt dat spijtoptan-

ten (of de nieuwe bewoners van deze percelen) later hoger rekeningen krijgen als 

ze toch aangesloten willen worden. 

 Indien mogelijk worden graafkosten gedeeld met andere partijen door slim mee te 

leggen bij graafwerkzaamheden van andere partijen.  

Reëel gezien bedragen de kosten voor het ontsluiten van percelen in de uitgestrekte 

gebieden circa €3000 per perceel. Hierbij nemen we enkele lichte besparingen mee. Omdat 

niet alle percelen direct klant worden, zijn de kosten per afnemer aanzienlijk hoger. 

Overigens zullen bovenstaande besparingen een redelijke impact hebben, bijvoorbeeld een 

daling in kosten van €10-100 per perceel per maatregel. Aan de andere kant moet ook 

duidelijk zijn dat er geen wonderen verwacht mogen worden waardoor de prijs naar 

bijvoorbeeld €1500 per perceel zal dalen. Hoe het netwerk uiteindelijk gerealiseerd zal 

worden, is een vraag voor engineers die in een latere fase moeten worden uitgewerkt. In 

bijlage 4 gaan we in detail in op berekeningen. 

In hoofdstuk drie werd duidelijk dat er circa 10.637 percelen in de uitgestrekte gebieden 

liggen. Als we uitgaan van €3000 per aangesloten perceel, dan kost het realiseren van een 

netwerk in de uitgestrekte gebieden in de ordegrootte van €32 miljoen. 

Indien de uitgestrekte gebieden grootschalig worden uitgerold, dan zijn de kosten voor de 

realisatie van de backhaul beperkt. Indien de schaal beperkt wordt (bijvoorbeeld slechts 

een deel van een gemeente) dan kunnen de kosten snel oplopen. In paragraaf 3.6 is een 

aantal gebieden te ontdekken waar het lastig is om backbone verbindingen aan te 

schaffen. Midden in dit gebied starten betekent extreem hoge kosten.  

Voor diensten geldt sterk dat schaal relevant is. Het aanbieden van diensten kent flinke 

investeringen, maar is beperkt afhankelijk van het aantal afnemers. Hoe meer afnemers, 

hoe meer dienstenaanbieders, hoe meer keuze en hoe lager de prijzen. 
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5.2.2 Glasvezelnetwerken voor de geïsoleerde percelen en kleine clusters 

Als we kijken naar de geïsoleerde percelen en de clusters met geïsoleerde percelen, dan 

zagen we al in het vorige hoofdstuk dat hier een scala aan opties mogelijk is. Hoewel 

glasvezel technisch de beste oplossing is, brengt het hoge kosten met zich mee. Om een 

goed beeld te schetsen van deze casus gaan we hier in de deze paragraaf nader op in. Er 

zijn in totaal 1.854 geïsoleerde percelen en 459 percelen in kleine clusters. In Tabel 5 

lieten we al enkele voorbeelden zien van de ligging van deze percelen.  

De geïsoleerde percelen worden getypeerd door een exotische ligging. Doordat zij een 

afwijkende ligging hebben was het voor bestaande marktpartijen niet aantrekkelijk om hen 

aan te sluiten op coax of glasvezel, ondanks dat omliggende percelen wel zijn aangesloten. 

Als we gaan kijken naar de kosten voor het aansluiten van deze percelen op glasvezel, dan 

zien we dat het hier vooral gaat om civieltechnische kosten. Er moet simpelweg een flinke 

afstand via glasvezel worden overbrugd. In een aantal gevallen zien we tevens dat er 

complexe kunstwerken moeten worden gerealiseerd om de lijn te realiseren. Denk hierbij 

aan kruisingen van spoorwegen, snelwegen, de Maas, et cetera. De kosten voor het 

aansluiten van dergelijke percelen lopen sterk uiteen. We schatten in dat de goedkoopste 

percelen voor circa €5000 kunnen worden aangesloten, de duurste percelen waarbij allerlei 

kunstwerken gerealiseerd moeten worden kunnen richting de €100.000 lopen. Op basis 

van ervaringsgetallen schatten we de gemiddelde prijs voor geïsoleerde percelen op 

€12.500 per perceel en de clusters met geïsoleerde percelen op €10.000 per perceel. 

De focus van dit rapport ligt op passieve aansluitnetwerken. Dit plaatst ons echter bij de 

geïsoleerde (clusters van) percelen in een lastig parket. Het realiseren van de backhaul kan 

voor deze percelen zeer kostbaar worden. De vraag is immers welke partij de aansluitnet-

werken gaat koppelen. Dit kan via NGA van KPN en Ziggo in de kernen, maar dit betekent 

een directe lock-in bij deze aanbieder. Willen we een meer open netwerk, dan moeten er 

nog eens zeer kostbare backhaul verbindingen worden gerealiseerd. En nadat deze 

gerealiseerd zijn, moet een aantrekkelijk dienstenaanbod worden gerealiseerd. Hierbij is 

sprake van zeer omvangrijke schaaleffecten. Om voor enkele percelen internet, TV en 

telefonie te realiseren is extreem duur per perceel. 

5.2.3 Alternatieven voor de geïsoleerde percelen en kleine clusters 

De business case voor de uitgestrekte gebieden is relatief eenvoudig. Voor de geïsoleerde 

percelen is het uiteraard veel complexer. Er is een scala aan oplossingen dat ingezet kan 

worden voor de circa 2313 51  percelen: Coax, VDSL2, 4G, dedicated punt-multi-

puntnetwerken en straalverbindingen. Het maken van een business case is dan ook zeer 

complex. Toch doen we hieronder een voorstel waarbij we nadrukkelijk willen meegeven 

dat er zeer veel variaties van de business case mogelijk zijn: 52 

 Het lijkt ons voor de hand te liggen om de percelen waar het toch mogelijk blijkt te 

zijn om met een kleine aanpassing coax of VDSL2 af te nemen als eerste aan te 

sluiten. We schatten in dat dit 100 percelen zijn die voor gemiddeld à €300 per 

                                                

51 Ter referentie: Dit is circa 4‰ van alle percelen in Limburg. 

52 Hierbij merken we overigens op dat –in tegenstelling tot de business case van het glasvezelnetwerk 

in de uitgestrekte gebieden- we hier alleen uitgaan van de extra kosten voor de afnemer. De 

marktpartij die het netwerk uitrolt investeert ook een deel in deze klant. We kiezen voor deze andere 

aanpak omdat er in dit geval al duidelijk partijen zijn die deze dienst aanbieden op de markt en 

hierin zelf investeren. 
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perceel kunnen worden aangesloten. Totale kosten: €30.000. Daarnaast moet de 

afnemer uiteraard de dienst gaan afnemen. 

 De grootste groep afnemers kan goed bediend worden met dedicated punt-

multipunt netwerken. Als we aannemen dat dit er 1500 zijn en de kosten op circa 

€200 per afnemer liggen, dan komen we op €300.000. Daarnaast moet de afnemer 

uiteraard de dienst gaan afnemen. 

 4G is slechts voor enkele afnemers interessant. Hiervoor is uitsluitend een goede 

buitenantenne nodig van enkele honderden euro’s. Daarnaast moet de afnemer 

uiteraard de dienst gaan afnemen. 

 De groep van circa resterende 700 afnemers zullen met straalverbindingen moeten 

worden bediend. Uitgaande van gemiddelde eenmalige kosten van €5.000 komen 

we op een totale kostenpost van €3.500.000. Uiteraard moet ook hier een dienst 

worden afgenomen. 

Bij het bovenstaande moet worden opgemerkt dat de marktpartijen zelf ook een flinke 

investering doen. De keerzijde hiervan is dat afnemer ook de diensten zal moeten afnemen 

bij de partij die de investeringen doet. De openheid is dus in geding. Aan de andere kant 

willen we ook graag meegeven dat het realiseren van open netwerken over de boven-

staande exotische opties technisch zeer lastig tot onmogelijk is.  

Als we het bovenstaande optellen dan komen we op een totale eenmalige aansluitkosten 

voor afnemer van circa €3,8 miljoen. 

Als we kijken naar de modellen die in deze paragraaf genoemd worden dan zien we dat het 

verticaal geïntegreerde modellen zijn. De focus ligt dus niet op de passieve aansluitnetwer-

ken –zoals in de rest van dit rapport- maar op complete pakketten van aansluitnetwerk, 

backhaul, backbone, actieve apparatuur en diensten (internet, televisie, bellen, et cetera). 

Er liggen zowel strategisch/bedrijfsmatige als technische overwegingen ten grondslag aan 

deze integratie. 

5.2.4 Vaste netwerken voor bedrijventerreinen 

Als we kijken naar bedrijventerreinen dan zien we dat er een beperkte problematiek is in 

Limburg als het gaat om de beschikbaarheid van NGA. We schatten dat er circa 1000 

bedrijven op bedrijventerreinen gevestigd zijn die ongewenst geen NGA kunnen afnemen. 

Deze bedrijven, kenmerkend mkb-ers, zijn niet bereid zijn om de hoge kosten voor een 

individuele glasvezelaansluiting te betalen. Echter, bij een goed georganiseerde 

vraagbundeling kan wel een sluitende businesscase worden gerealiseerd, mits er voldoende 

schaal en deelname is. Uit onderzoek is gebleken dat uitbreidingen van glasvezelnetwerken 

op bedrijventerreinen waar reeds een backbone aanwezig is, gemiddeld €3.500,- tot 

€4.000,- kosten. Dit bedrag is inclusief het maken van bedrijfsaansluitingen en 

graafwerkzaamheden op eigen grond (homes connected). Indien meer bedrijven overgaan 

tot het afnemen van diensten over de glasvezelinfrastructuur zal de gemiddelde aanleg 

prijs dalen. 

Gezien het bovenstaande komen de kosten in de orde grootte van €3,75 miljoen. 

5.2.5 Conclusies 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten voor de realisatie van 

glasvezelnetwerken naar alle percelen die geen NGA hebben, maar hier wel behoefte aan 

hebben. 
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Tabel 11. Overzicht van de kosten voor de uitrol van glasvezel naar alle witte percelen waar vraag 

naar NGA is.  

 Aantal witte 

percelen 

Kosten realisatie 

vaste NGA per 

perceel 

Totale kosten (in 

miljoenen €) 

Kernen Uitsluitend zonder 

vraag naar NGA 

nvt nvt 

Buitengebied: 

Geïsoleerde percelen 

1.854  € 10.000  € 18,5 

Buitengebied: Kleine 

clusters 

459  € 12.500  € 5,7 

Buitengebied: 

Uitgestrekte percelen 

10.637  € 3.000  € 31,9 

Bedrijventerreinen 1.000  € 3.750  € 3,8 

Totaal 13.950  € 59,9 

 

Zoals in de voorgaande paragrafen duidelijk werd is het mogelijk om voor de kostbare 

geïsoleerde (clusters van) percelen goedkopere alternatieven te kiezen. In de bovenstaan-

de tabel komen we op €23,2 miljoen voor deze percelen, de onderstaande tabel toont dat 

het ook voor €3,8 miljoen mogelijk is. Uiteraard is de kwaliteit van de verbindingen wel 

lager. 

Tabel 12. Overzicht van de kosten voor alternatieve oplossingen voor de geïsoleerde percelen. 

 Aantal witte 

percelen 

Eenmalige 

aansluitkosten bij 

marktpartij 

Totale kosten (in 

miljoenen €) 

Aansluiting op VDSL2 

of coax 

100  € 300  € 0,03 

Dedicated PMP 1.054  € 200  € 0,21 

4G 459  € 150  € 0,07 

Straalverbindingen 700  € 5.000  € 3,50 

Totaal 2.313  € 3,81 

 

5.3 Investeringsbereidheid marktpartijen 

5.3.1 Eigen vermogen 

In het voorgaande werd duidelijk dat de hele problematiek van het ontbreken van NGA in 

het buitengebied voorkomt doordat er sprake is van een onrendabele business case. De 

eigenaren van de infrastructuren ontvangen direct of indirect een vergoeding voor het 

gebruiken van de infrastructuur ten behoeve van het leveren van de dienst. Een goed 

voorbeeld is het glasvezelnetwerk van Reggefiber/KPN. Een klant betaalt typisch €50 

inclusief BTW per maand voor triple play aan de dienstenaanbieder (inclusief BTW). De 

dienstenaanbieder draagt op zijn beurt circa €16 per maand af aan Reggefiber/KPN. Op 
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basis van een vergoeding van €10 à €20 per maand per klant  (inclusief BTW) zullen 

marktpartijen circa €750 à €1.500 per aangesloten huishouden willen investeren. 

Uitgaande van circa 10.000 percelen gaat het hier dus om €10 miljoen. Dit betekent dat er 

bij het ontsluiten van witte percelen een gat is in de financiering van circa €1500-€2250, 

afhankelijk van de bijdrage van de aanbieders.  

Voor bedrijventerreinen zien we een hogere vergoeding voor het netwerk en ook een 

hogere investeringsbereidheid vanuit de markt. Bij bedrijventerreinen kan er vaak al een 

business case van de grond komen zodra enkele bedrijven interesse tonen in een NGA-

verbinding. Partijen als KPN en Eurofiber zullen op aanvraag een business case voor 

bedrijventerreinen opstellen. Ook kleinere partijen – zoals een partij als Bright Access en 

Fore Freedom – claimen op korte termijn de kleinere tot middelgrote bedrijventerreinen te 

willen verglazen. 

Als we kijken naar draadloze netwerken, dan zien een zeer groot aantal modellen naast 

elkaar en zijn er niet eenvoudige harde getallen te leveren.  

Het is echter wel belangrijk om te beseffen dat bijna alle bovenstaande modellen ervan 

uitgaan dat de investerende marktpartij volledig eigenaar wordt van de infrastructuur. Dit 

betekent dat zij de controle heeft over het netwerk en allerlei strategische beslissingen kan 

nemen, zoals verkoop van het netwerk, omgang met dienstenaanbieders, uitbreiding of 

niet, et cetera.  

5.3.2 Vreemd vermogen 

Om een netwerk uit te rollen kan het noodzakelijk zijn om vreemd vermogen aan te 

trekken. Dit kan uiteraard via de reguliere commerciële banken. Zij hebben in het verleden 

geregeld in deze infrastructuur geïnvesteerd. In vergelijk met enkele jaren geleden zien we 

echter veel minder enthousiasme bij banken om krediet te verstrekken. 

Naast de commerciële banken is het voor ook mogelijk om de Bank Nederlandse 

Gemeenten (BNG) te betrekken bij de financiering. Dit ligt vooral voor de hand als 

gemeenten of een provincie een garantie willen verstrekken.  

Een andere route voor het verkrijgen van vreemd vermogen werd door Minister Kamp in 

zijn recente brief aan de Tweede Kamer53 genoemd. Dit is het inzetten op het Europees 

Fonds voor strategische investeringen (EFSI), ook wel het Juncker fonds genoemd. Hoewel 

dit vooral interessant lijkt voor grote projecten, kan ook dit mogelijk een interessante optie 

bieden. Het fonds wordt uitgevoerd door de EIB. 

5.4 Bijdrage afnemers 

Financiële bijdrage afnemers 

De partij die direct het meest profiteert van een NGA aansluiting is uiteraard de afnemer. 

Het ligt dan ook voor de hand dat deze een (substantiële) bijdrage doet.  

Uit de gevoerde gesprekken komt naar voren dat afnemers bereid zijn te betalen voor de 

gewenste breedbandvoorzieningen. De hoogte van deze betalingsbereidheid is afhankelijk 

van de lokale invulling, en is dus niet op voorhand concreet te maken. We kunnen dan ook 

niet uitgaan van één specifieke bijdrage die generiek in Limburg toepasbaar is. Als we 

echter kijken naar onze ervaringen dan zijn huishoudens door de bank genomen niet 

                                                

53  Brief Minister Kamp aan Tweede Kamer over Snel Internet in buitengebieden en 4G-dekking. 

DGETM-TM / 15027850 
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bereid om grote eenmalige bedragen in te zetten. Een eenmalige bijdrage van enkele 

honderden euro’s is acceptabel voor veel afnemers. Ook zijn enkele huishoudens bereid 

een vrij fors eenmalig aansluitbedrag te bepalen. Deze bedragen zijn in onze ervaringen 

echter te beperkt om het volledige gat te dichten. Wel is er veel bereidheid om maandelijks 

een hoger bedrag te betalen dan in de kernen. Hierbij moet gedacht worden aan een prijs 

die €10-€20 hoger ligt (inclusief BTW). Dit strookt met de ervaringen en verwachtingen 

van een aantal Noord-Limburgse initiatieven. We moeten hier wel de kanttekening geven 

dat een aantal van deze initiatieven nog in ontwikkeling is. Als we echter kijken naar 

initiatieven elders in Nederland, dan zien we dat met een dergelijke maandelijkse bedrage 

nog steeds voldoende afnemers bereid kunnen worden gevonden om een verbinding af te 

nemen.  

Voor zakelijke afnemers zien we een beeld dat sterk afhangt van de soort afnemer. In 

vergelijking met huishoudens is de betalingsbereidheid hoger èn heeft men minder weerzin 

tegen grote eenmalige betalingen.  

Niet-financiële bijdrage afnemers 

Zoals eerder is genoemd is het bij de uitrol van infrastructuur zaak om enige schaal te 

krijgen. Binnen een bepaald gebied dient een groot deel van de huishoudens en/of 

bedrijven afnemer te worden, wil het netwerk kostenefficiënt worden uitgerold. Afnemers 

nemen geregeld een rol als vraagbundelaar. Met andere woorden: zij gaan hun buren er 

van overtuigen om ook het netwerk te gaan gebruiken. Hoewel dit geen direct financiële 

bijdrage is, moet niet onderschat worden hoe waardevol deze inspanningen zijn. 

Een aantal voorwaarden voor het inzetten op een vraagbundeling: 

 Er is voldoende schaal om de investering te kunnen spreiden. 

 Potentiële afnemers wordt een aanzienlijke verbetering in gebruikerservaring 

geboden. 

 Potentiële afnemers hebben zicht op de meerwaarde van een hoogwaardige 

verbinding. 

 Potentiële afnemers zijn bereid hierin te investeren. 

 Enkele sleutelfiguren (‘trekkers’) zijn enthousiast om bovenstaande voordelen 

actief over te dragen op hun buren. 

Gezien bovenstaande voordelen lijkt voor de geïsoleerde percelen een vraagbundeling 

minder opportuun. De benodigde schaal kan hier niet worden bereikt, hier zal maatwerk 

kunnen leiden tot een passende optie voor een specifieke casus. 

Betreffende de clusters geïsoleerde percelen is het de vraag of er a) voldoende schaal kan 

worden geboden om de investering te kunnen spreiden, en b) of gezien de specifieke 

geografische situatie een technische oplossing voor de hand is om een aanzienlijke 

verbetering in gebruikerservaring te kunnen bieden om potentiële afnemers te enthousi-

asmeren. 

Voor de uitgestrekte witte gebieden kan juist wel aan bovenstaande voorwaarden worden 

voldaan: er is voldoende schaal, de huidige verbindingen schieten sterk tekort, en er lijkt 

draagvlak te zijn voor afname van hoogwaardige verbindingen. We zien ook dat bewoners 

in een aantal gemeenten met uitgestrekt wit gebied zich reeds roeren. Zo hebben 

bewoners van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray zich verenigd in burgerinitiatie-

ven ter realisatie van snel internet in de buitengebieden.  
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5.5 Bijdrage andere actoren 

Gemeenten 

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de uitrol van vaste telecommunicatienetwerken. 

Zij zijn verantwoordelijk voor graafvergunningen en de bijkomende leges, precario en 

degeneratiekosten. Daarnaast spelen gemeenten doorgaans een centrale rol in lokale 

gemeenschappen. We zien dan ook geregeld dat gemeenten een rol spelen bij de 

vraagbundeling. Ook het verschaffen van gemeentegaranties, zoals in de Achterhoek (zie 

paragraaf 7.5) speelt, is een model dat geregeld gekozen wordt. Daarnaast kan een 

gemeente de uitrolkosten van bekabelde verbindingen aanzienlijk verlagen door geen 

degeneratiekosten te innen.  

Na aanleiding van de transformatie van het zorgaanbod, waarbij volgens de nieuwe wet 

Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) een deel van de zorgfunctie wordt ondergebracht 

bij gemeentes, worden de gemeentes eveneens een stakeholder op het gebied van 

(zorg)toepassingen van de digitale infrastructuur. Een NGA-infrastructuur faciliteert digitale 

toepassingen om zo kostenbesparingen in de zorg te kunnen bewerkstelligen.  

Maatschappelijke actoren 

De geïnterviewde personen en partijen wijzen er op dat het niet op voorhand één partij zou 

moeten zijn die het financieringsgat zou moeten dichten, ook andere (toekomstige) 

belanghebbenden zouden bij de financiering moeten worden betrokken. Er zijn namelijk 

nog talloze andere maatschappelijke actoren die profiteren van de uitrol van NGA in de 

witte gebieden. Denk aan partijen in de zorg die patiënten op afstand kunnen monitoren, 

onderwijsinstelling die digitale leersystemen aanbieden en banken die middels internetban-

kieren aanzienlijke kosten kunnen besparen. De banken hebben overigens nog een belang: 

Zij hebben er voordeel van als hun onderpand op hypotheken (onroerend goed) hun 

waarde behoudt. Het spreekt voor zich dat een pand in het buitengebied waar geen goede 

internetverbinding mogelijk is, onaantrekkelijk is voor typische huizenkopers: jonge 

gezinnen. Deze spelers hebben dus eveneens belang bij de uitrol van NGA.  
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6 Financiële en juridische beleidska-

der  

Als we kijken naar de juridische kaders, dan is het voorkomen van ongeoorloofde 

staatssteun het voornaamste aandachtspunt. Er zijn verschillende juridische routes om 

stimuleringsbeleid staatssteunproof te maken. Onder de de-minimisverordening kan de 

provincie verschillende vormen van lichte stimulering van organisaties toepassen. Een 

andere juridische mogelijkheid is het verstrekken van subsidie aan burgers. Zwaardere 

interventies kunnen via onder andere de Algemene Groepsvrijstellingsverordening(AGVV), 

het Market Economy Investor Principle (MEIP) of Dienst van Algemeen Economisch Belang 

(DAEB). De eerste is specifiek van toepassing op NGA en biedt binnen strakke kaders veel 

ruimte. Het wordt dan ook gebruikt door andere Nederlandse provincies. Het stimuleren 

van NGA in witte gebieden kan goed binnen de bovenstaande kaders, het stimuleren van 

NGA in grijze gebieden is juridisch complex.  

Bij de financiële kaders zien we dat het generieke Uitvoeringskader vooral relevant is. Er 

zijn verschillende instrumenten die kunnen worden ingezet. Subsidies kunnen worden 

ingezet om de markt te stimuleren als kosten te hoog zijn; hiervoor zijn specifieke kaders 

ingesteld. Als we kijken naar actievere vormen (garanties/borgstellingen, leningen en 

deelnemingen/participaties) dan wordt duidelijk dat de aanwezigheid van een strategische 

provinciaal belang in alle gevallen relevant is. De eerste twee instrumenten hebben het 

karakter van een instrument dat de markt stimuleert en hechten dan ook grote waarde aan 

gelijkwaardige inzet van marktpartijen en marktconformiteit. Deelnemingen en 

participaties komen aan bod als een actieve en sturende rol van de provincie wenselijk is. 

Om proactief beleid te maken kunnen middelen op de begroting geplaatst worden en/of 

gebruik gemaakt worden van de immunisatiereserve. Voor dit tweede instrument gelden 

additionele voorwaarden. De belangrijkste is dat een groot deel van de middelen 

revolverend moet worden ingezet. Er zijn nog substantiële middelen beschikbaar in de 

immunisatiereserve, zowel revolverend als niet- revolverend.  

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op de juridische kaders die voor de provincie relevant zijn in dit 

kader. Daarna gaan we in op de financiële kaders die in dit dossier een impact hebben.  

6.2 Juridische kaders 

Voor het verkennen van de beleidsopties zijn uiteraard ook de juridische kaders relevant. 

In generieke zin gelden voor dit dossier dezelfde juridische aspecten als voor andere 

dossiers. Mocht de provincie bijvoorbeeld een actieve rol willen nemen in het breedband-

dossier, dan gelden dezelfde aanbestedingsrichtlijnen als bij andere dossiers. Er is echter 

één aspect waarvoor in het breedbanddossier specifieke richtlijnen zijn: staatssteun & 

mededinging. In deze paragraaf gaan we daarom dan ook specifiek in op dit onderwerp. 

Een belangrijke rol van de EU is het toezien op de concurrentieverhoudingen binnen Europa 

gebleken. Het ingrijpen in de markt en het voeren van breedbandbeleid kan betekenen dat 

er ondernemingen steun krijgen vanuit de overheid. In principe is dit niet toegestaan, 

maar er zijn verschillende uitzonderingen waarvan gebruik gemaakt kan worden: (1) De-

minimisverordening, (3) algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en (3) dienst van 



Dialogic innovatie ● interactie & Intertec Consultancy 100 

algemeen economisch belang (DAEB). Maar overheden kunnen er ook voor kiezen om 

marktconform te investeren onder de marktconforme voorwaarden: (4) Market economy 

investor principle (MEIP). Tot slot is het ook een optie om (5) direct subsidie te geven aan 

afnemers.  

We zullen deze vijf vormen hieronder nader toelichten. 

6.2.1 De minimis  

De de-minimisverordening geeft aan dat decentrale overheden ondernemingen tot 

€200.000 aan steun kunnen verlenen zonder dat er sprake is van staatssteun. Dit bedrag 

geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Deze verordening is 

generiek en dus in het breedbanddossier breed inzetbaar.  

In de praktijk zien we dat steun zich met name leent voor de gebieden waar de markt 

onvoldoende functioneert, bijvoorbeeld wanneer er geen NGA-aanbod beschikbaar is, of 

wanneer het bestaande aanbod onbetaalbaar is voor het MKB. Wanneer overheden 

interveniëren in gebieden waar wel NGA beschikbaar is kunnen flinke tegenoffensieven 

worden verwacht van markpartijen.54 

6.2.2 Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV)55 

De AGVV56 geeft aan dat in gebieden waar momenteel geen NGA-netwerk voorhanden is 

(“wit gebied”), overheden geoorloofd zijn om marktpartijen te ondersteunen. Die 

ondersteuning dient wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Zo is men erg strikt als 

het gaat om de afbakening van de gebieden om te voorkomen dat er ook steun terecht 

komt in gebieden waar wel al NGA is uitgerold. Hierbij hanteert men de onderstaande 

definitie van NGA. Overigens zijn de witte gebieden de gebieden waar nu geen NGA is en 

“waar dit netwerk binnen drie jaar vanaf de subsidiebeschikking waarschijnlijk ook niet op 

zakelijke voorwaarden zal worden uitgerold”. [Art.14. Lid 10a] 

Box 9. Definitie van NGA in de AGVV 

 “Next Generation Acess netwerken” (NGA-netwerken): geavanceerde netwerken die ten 

minste de volgende kenmerken hebben:  

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 daadwerkelijk een zeer hoge 

snelheid van de dienst te waarborgen;  

b) zij ondersteunen diverse geavanceerde digitale diensten, waaronder convergente 

All-IP-diensten, en  

                                                

54 Ook de kabelsector geeft duidelijk aan dat de focus op de witte gebieden zou moeten liggen. Zij 

presenteren gelijksoortige indicatieve getallen: kosten van €4000 per woning en 3% witte gebieden. 

Daarnaast geven ook zij aan dat alternatieve draadloze technologieën mogelijk interessant kunnen 

zijn. http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/glasvezelarrangementen-buitengebieden-

riskant.9464269.lynkx 

55  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELLAR:1291bb4c-fcfe-11e3-831f-

01aa75ed71a1 

56 Formeel heet dit document ”Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 

waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de 

interne markt verenigbaar worden verklaard”. Gezien de leesbaarheid zullen noemen we dit echter 

consequent de AGVV. 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/glasvezelarrangementen-buitengebieden-riskant.9464269.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/glasvezelarrangementen-buitengebieden-riskant.9464269.lynkx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELLAR:1291bb4c-fcfe-11e3-831f-01aa75ed71a1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELLAR:1291bb4c-fcfe-11e3-831f-01aa75ed71a1
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c) zij hebben aanzienlijk hogere uploadsnelheden (in vergelijking met basisbreed-

bandnetwerken).  

In de huidige stand van de ontwikkeling van de markt en de technologie zijn NGA-

netwerken:  

a) op glasvezelkabels gebaseerde toegangsnetwerken (FFTx);  

b) geavanceerde, geüpgradede kabelnetten, en  

c) bepaalde geavanceerde draadloze toegangsnetwerken die een betrouwbare hoge 

snelheid per abonnee kunnen bieden;” Artikel 138  

 

Een ander belangrijk punt bij de realisatie van het netwerk is dat er sprake moet zijn van 

een open netwerk. Met andere woorden: De eigenaar van de passieve infrastructuur mag 

geen bevoordeelde positie hebben als het gaat om het aanbieden van diensten over het 

netwerk. Oftewel: “de exploitant van het gesubsidieerde netwerk biedt op eerlijke en niet-

discriminerende voorwaarden actieve en passieve wholesaletoegang, met inbegrip van 

fysieke ontbundeling in het geval van NGA-netwerken” [Art.14. Lid 10b.] 

Er zijn ook duidelijke richtlijnen als het gaat om het toewijzen van de steun. Hier moet 

sprake zijn van een concurrerende selectieprocedure. [Art.14. Lid 10b.]. Daarnaast moet 

hierbij sprake zijn van technologische neutraliteit. [Art.52. Lid 3.] 

De AGVV is een interessante route voor provincies die uitrol van breedband in het 

buitengebied willen stimuleren. We zien dan ook verschillende provincies van deze 

juridische ruimte gebruik maken. Het is weliswaar een zeer strak omkaderde route met 

beperkte vrijheid, maar het biedt wel de ruimte om substantiële steun te geven aan deze 

gebieden.  

6.2.3 MEIP 

De overheid kan ervoor kiezen om zich als marktpartij te gedragen in de breedbandmarkt 

en zo onder het MEIP te vallen. Doordat de overheid zich als marktpartij gedraagt is er per 

definitie geen staatssteunproblematiek: Er worden immers geen concurrentieverhoudingen 

verstoord door de overheid. In de praktijk zal een overheid hier een rol spelen als 

verstrekker van vreemd of eigen vermogen voor een andere organisatie. Een belangrijke 

vraag is echter hoe de overheid kan aantonen dat het marktconform handelt. Dit kan 

theoretisch door grondig onderzoek te doen naar bijvoorbeeld renteopslag en vergoedingen 

voor eigen vermogen. Een veiligere en eenvoudige route is door vermogen in te brengen 

onder exact gelijke condities als een marktpartij dit doet.  

De grootste uitdaging bij MEIP is dat de markt op dit moment de witte gebieden niet 

voorzien heeft van NGA. Blijkbaar kunnen deze gebieden op dit moment niet onder 

marktcondities bediend worden door NGA omdat het onrendabele gebieden zijn. In het 

MEIP model kan de overheid per definitie geen steun geven voor de onrendabele top van 

de business case. 

6.2.4 DAEB 

Er is een aantal diensten dat van algemeen belang is, maar niet door de markt geleverd 

wordt. Denk bijvoorbeeld aan sociale woningbouw, afvalophaaldiensten en openbaar 

vervoer op onrendabele lijnen. Gemeenten en provincies kunnen dan middels een 

aanbesteding een partij de opdracht geven om deze dienst aan te gaan bieden. 
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Ook als het gaat om breedband is DAEB een route. Toch zien we dat deze in Europa zeer 

beperkt wordt toegepast, ons zijn alleen twee voorbeelden in Frankrijk en één in Estland 

bekend. Wellicht dat dit vooral te maken heeft met het feit dat revolverende investeringen 

onder DAEB lastig zijn. De overheid geeft een derde partij voor een specifiek tijdsinterval 

middelen om de extra investeringen in het witte gebied te kunnen doen. Ook is het lastig 

om bij DAEB later in het proces bij te sturen. 

6.2.5 Subsidie aan consumenten 

Het geven van subsidie aan consumenten is een eenvoudige wijze om complexe discussies 

over staatssteun te voorkomen. Immers, subsidies aan burgers vallen niet onder 

staatssteunkaders. Deze constructie is toegepast in Nuenen ten tijde van het Kenniswijk 

project. Elk huishouden dat aangesloten werd op glasvezel kreeg een subsidie van de 

Rijksoverheid van €800.  

6.3 Financiële kaders 

Indien de Provincie besluit proactief beleid te willen voeren op NGA-uitrol in de witte 

gebieden, is een financiële bijdrage van de Provincie vereist. In deze paragraaf gaan we 

nader in op de kaders die hiervoor relevant zijn.  

Voor dat we hierop ingaan willen we echter duidelijk maken dat het onderstaande een 

korte samenvatting is van een aanzienlijk aantal veelal omvangrijke documenten. Een 

paragraaf van enkele A4’s is dus onvermijdelijk niet volledig en het bevat niet alle nuances. 

Indien de lezer een gedetailleerd beeld wil hebben van deze materie raden wij ten zeerste 

aan de achterliggende documentatie door te nemen. Het doel van deze paragraaf is het 

geven van een beeld op hoofdlijnen van de financiële kaders die hier relevant zijn.  

6.3.1 Generieke voorwaarden inzet van middelen 

In generieke zin is de Provincie gebonden aan de nota Uitvoeringskader sturing in 

samenwerking: beschrijving financiële instrumenten en verbonden partijen 57  (hierna: 

Uitvoeringskader). Om de middelen in te zetten heeft de Provincie de beschikking over 

zeven instrumenten: (1) regelgeving en beleid, (2) subsidie, (3) opdracht, (4) garan-

tie/borgstelling, (5) geldlening, (6) verbonden partijen en (7) eigendom. Op basis van de 

eerder geschetste randvoorwaarden zullen wij alleen de instrumenten subsidie, 

garantie/borgstelling, geldlening en verbonden partijen (participatie) nader toelichten. De 

toelichting van de instrumenten is gebaseerd op de informatie uit de nota Uitvoeringska-

der. Overigens laten we de juridische component in deze paragraaf buiten beschouwing, dit 

is al in het vorige hoofdstuk aan bod gekomen. 

Subsidie 

Een subsidie is een niet-revolverende financiering, de middelen zullen dus niet terugkomen 

indien de activiteiten zijn gerealiseerd. Subsidies zijn zinvol indien bepaalde activiteiten 

gewenst zijn maar niet vanzelf te komen omdat de (gepercipieerde) kosten in de markt te 

hoog zijn. Het wettelijk/provinciaal kader voor het verlenen (en vaststellen) van subsidies 

is de Awb in combinatie met de Algemene subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en 

de nadere subsidieregels.  

                                                

57 Provinciale Staten Limburg (2013) Uitvoeringskader sturing in samenwerking: beschrijving financiële 

instrumenten en verbonden partijen.  



Dialogic innovatie ● interactie & Intertec Consultancy 103 

Garantie/borgstelling 

De Provincie kan een garantie/borgstelling verstrekken indien een actieve en permanente 

rol van de Provincie niet wenselijk is en toch nog enige vorm van financiële ondersteuning 

door de Provincie gewenst is om het publieke belang te waarborgen. In het Uitvoeringska-

der worden zeven voorwaarden geschetst: 

1. er dient sprake te zijn van een strategisch provinciaal belang;  

2. een actieve en permanente rol c.q. betrokkenheidvan de Provincie wordt niet 

wenselijk of noodzakelijk geacht;  

3. borging van het publiek belang vraagt om enige vorm van financiële ondersteuning 

al dan niet door de Provincie;  

4. externe financiers zijn bereid aan partijen een volledige financiering te verstreken;  

5. voor (een deel van ) deze kredieten wordt een overheidsgarantie gevraagd;  

6. er zijn geen of ontoereikende Rijks(garantie)regelingen voor het betreffende 

project of andere instanties zijn niet bereid zijn garanties te verstrekken;  

7. de specialistische toets van het businessplan is positief. 

Geldlening 

Voor het inzetten van een geldlening kan de Provincie volgens het uitvoeringskader kiezen 

uit de volgende drie typen: (1) geldleningen met zekerheid (bijvoorbeeld met pandrecht of 

hypotheek), (2) geldleningen zonder zekerheid (bijvoorbeeld achtergestelde leningen) en 

(3) voorfinanciering.  

De eerste optie heeft het laagste risicoprofiel en heeft in het Uitvoeringskader de voorkeur. 

Bij het verstrekken van een lening dient de Provincie echter wel een marktconforme rente 

te hanteren. Voor het bepalen van het rentepercentage dient de Provincie te kijken naar 

het risico van het project, rating van het bedrijf en de gestelde zekerheden.  

Zodra de Provincie een geldlening zonder zekerheid verstrekt neemt het risico toe. Bij een 

eventuele verordening dient de Provincie namelijk achteraan te sluiten bij eerdere 

geldverstrekkers. Net als bij de eerste optie dient de Provincie ook hier een marktconform 

percentage te hanteren. Een achtergestelde lening dient vooral om het project aantrekke-

lijk te maken om in te investeren voor andere marktpartijen. De Provincie laat zien dat het 

er vertrouwen in heeft en dat het project belangrijk wordt gezien.  

De laatste optie, voorfinanciering, kan betrekking hebben op het voorfinancieren van 

gemaakte / te maken kosten of van vreemd vermogen. Een reden om dit conform het 

Uitvoeringskader toe te passen is om te voorkomen dat een lopend project moet worden 

stop gezet. Bij de voorfinanciering dient de Provincie dezelfde criteria te hanteren als bij 

een normale geldlening.  

De Provincie verstrekt een geldlening indien een actieve en permanente rol van de 

Provincie niet wenselijk is of noodzakelijk wordt geacht en er een strategisch provinciaal 

belang is. Daarnaast dient een externe partij mee te participeren voor minimaal 50%. 

Verder moet het businessplan positief zijn en moet het project voldoen aan wet- en 

regelgeving. De Provincie kan een lening zowel inzetten vanuit de algemene middelen als 

de immunisatiereserve. 

Verbonden partijen (participatie) 

Er is sprake van een verbonden partij indien de Provincie in een organisatie een bestuurlijk 

en/of financieel belang heeft. Het belangrijkste is dat de Provincie mede-eigenaar en/of 

mede beleidsbepalend of beslissingsbevoegd is van een organisatie. De Provincie heeft een 

financieel belang indien er middelen beschikbaar zijn gesteld die verloren gaan in geval van 



Dialogic innovatie ● interactie & Intertec Consultancy 104 

faillissement van de verbonden partij of als financiële problemen bij de Provincie kunnen 

worden verhaald. Er is sprake van bestuurlijk belang als de Provincie zeggenschap heeft.  

Een Provincie kan een verbonden partij aangaan indien (1) er sprake is van een strategisch 

Provinciaal belang, (2) een actieve en permanente rol van de Provincie wenselijk of 

noodzakelijk geacht is en (3) indien de Provincie actief wil kunnen sturen. Er is een aantal 

verschillende manieren waarop de Provincie kan participeren als een verbonden partij 

hetzij privaatrechtelijk via een Vennootschap of Stichting of publiekrechtelijk op basis van 

de Wet Gemeenschappelijke regelingen.  

6.3.2 De immunisatiereserves  

Binnen de Provincie Limburg zijn twee routes beschikbaar voor het beschikbaar stellen van 

financiële middelen:  

 Ten eerste kunnen er middelen worden gereserveerd in de reguliere begroting. 

Gegeven dat dit binnen de kaders van het Uitvoeringskader blijft, is hier veel flexi-

biliteit.  

 Ten tweede heeft de Provincie Limburg de beschikking over een immunisatiereser-

ve. De immunisatiereserve is een fonds ter grootte van 1,1 miljard euro, dat is 

ontstaan na de verkoop van Essent N.V.. Wij zullen het laatste middel kort toelich-

ten omdat hier additionele voorwaarden voor gelden.  

Om aanspraak te kunnen maken op de immunisatiereserve dient er sprake te zijn van een 

afgebakend, structuurversterkend project, goedgekeurd of aangedragen door de Provincie. 

Pas wanneer de door Provincie gevraagde middelen niet worden gedekt in de bestaande 

begroting, kan aanspraak worden gedaan op de immunisatiereserve. De reserve kan zowel 

revolverend als niet-revolverend worden ingezet. De notitie Limburgs rendement58 en de 

Programmabegroting 201559 scheppen hier kader voor. De belangrijkste kaders lichten we 

hieronder toe.  

Van de totale immunisatiereserve mag echter maar 15% worden ingezet voor projecten die 

niet-revolverend zijn. Op dit moment60  heeft de Provincie nog € 19 miljoen beschikbaar 

voor niet-revolverende projecten en 935 miljoen voor revolverende projecten. Binnen 

revolverend investeren geldt de regel dat er minimaal een rendement van 4% moet zijn 

met een gelijk risicoprofiel als de huidige obligatieportefeuille. Een hoger risicoprofiel is 

mogelijk indien het om een aantoonbaar structuurversterkend project gaat met een 

maatschappelijk rendement.  

 

                                                

58 Van Helvert, M., Van den Akker, J., Medendorp, W., Leppers, A. (2014) Limburgs rendement – 

Notitie over de hoofdcontouren van een offensieve investeringsstrategie.  

59 Provincie Limburg (2014) Programmabegroting 2015 – Voorstel.  

60 Concept jaarrekening 2014 
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7 Strategische opties provincie voor 

het verbeteren van de telecommuni-

catie-infrastructuur in Limburg  

De provincie heeft verschillende strategische opties om de uitrol van NGA in Limburg te 

stimuleren.  

• Men kan kiezen voor het faciliteren en regisseren van initiatieven. Hiervoor zijn 

beperkte middelen nodig en het zorgt ervoor dat bestaand initiatief vanuit de gebieden 

sneller en beter tot wasdom komt. De echte problematische cases blijven echter bestaan 

en deze worden door marktpartijen niet, nauwelijks of in ieder geval zeer beperkt 

opgepakt.  

• Middels het subsidiëren van initiatieven kan in heel Limburg NGA worden gerealiseerd. 

Voor de uitgestrekte witte gebieden kunnen zachte leningen waardevol zijn (waarbij 

rekening wordt gehouden met de actuele lage marktrentes), voor de geïsoleerde percelen 

en clusters ligt een aansluitsubsidie meer voor de hand. De voornaamste uitdaging bij deze 

optie is het kosteneffectief inrichten ervan.  

• De meest proactieve rol van de provincie is het (tijdelijk) verkrijgen van eigendom in 

een nieuw NGA-netwerk. Dit kan deeleigendom, maar ook volledig eigendom zijn. De 

provincie heeft dan veel controle over de wijze (timing, technologie, dekking, et cetera) 

van de uitrol van NGA. Financieel is dit een meer risicovolle route: Is er kans op 

substantiële winsten en verliezen. 

Mocht de provincie een actieve rol kiezen, dan is het aan te bevelen om de andere 

stakeholders nadrukkelijk te betrekken. Door ook van stakeholders in het witte gebied 

(gemeenten, telecommunicatiepartijen, afnemers, potentiële nieuwe dienstenaanbieders) 

een inspanning te vragen, kan de provinciale inspanning (in welke vorm dan ook) 

effectievere werking krijgen. 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk schetsen we de contouren van enkele strategische opties die de provincie 

heeft om de uitrol breedband in het buitengebied te stimuleren. Naar aanleiding van dit 

onderzoek, identificeren wij vier beleidsopties, te weten: 

 Nul-optie (doorgaan op de huidige weg) 

 Faciliteren van initiatieven 

 Subsidiëren van initiatieven 

 Participeren in een NGA-netwerk  

In de volgende paragrafen zetten we deze opties uiteen. 

Op basis van actuele marktontwikkelingen, en ondersteund door de uitkomsten van de 

gesprekken met de diverse respondenten bij de interviews, is ook voor de Provincie van 

groot toekomstig belang dat de relevantie van de telecommunicatie-infrastructuur niet als 

een op zich zelf staand en feitelijk iets wordt beschouwd, maar in directe samenhang staat 

met het mogelijk te behalen maatschappelijk rendement (zoals dit nader wordt uitgewerkt 

in het hoofdstuk over de economische en maatschappelijke impact)  en daarnaast ook met 
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in de in dit onderzoek niet rechtstreeks aan de orde zijnde ontwikkelingen op het gebied 

van de bredere digitale infrastructuur. Vooruitlopend op mogelijke verdere afstemming 

wordt in Bijlage 5 een eerste inzicht geboden in de samenstelling van de digitale 

infrastructuur, het belang ervan en op dit moment reeds via onze respondenten herkende 

aandachtsgebieden voor de Provincie. 

7.2 Nuloptie 

Deze eerste nuloptie houdt in dat men doorgaat op de ingeslagen weg. Dat houdt in dat er 

vanuit de Provincie geen substantiële middelen worden gereserveerd en er wellicht alleen 

op reactieve basis projecten ondersteund zullen worden. Op deze manier zullen er ad hoc 

initiatieven ontstaan zoals deze in het verleden al zijn ontstaan, maar de slaagkans van 

deze projecten zal sterk afhankelijk zijn van de inzet en kennis van de initiatiefnemers, de 

gemeente, alsmede de interesse van de omwonenden. In de praktijk zal slechts een aantal 

kansrijke projecten slagen, en het doelgebied van deze projecten zal op basis van de 

wensen van de initiatiefnemers tot stand komen. Dit kan ertoe leiden dat er ‘cherry 

picking’ plaatsvindt: de meest interessante clusters van wit gebieden binnen een gemeente 

worden aangesloten op NGA, terwijl de rest van het buitengebied van die gemeente 

mogelijk nooit meer een NGA-aansluiting zullen krijgen.  

7.3 Faciliteren 

In het rapport hebben we al eerder het probleem van mogelijk gebrek aan inzet en kennis 

van zaken bij initiatiefnemers benoemd. Daarnaast is zoals hiervoor gezegd ‘cherry picking’ 

een mogelijk probleem. Om deze problemen op te lossen kan de Provincie een faciliterende 

rol op zich nemen. Hierbij kan de Provincie initiatieven ondersteunen en adviseren. Dit 

dient twee doelen: enerzijds het aanjagen van nieuwe initiatieven, en anderzijds het 

ondersteunen van bestaande initiatieven. Voor de aanjaagfunctie zal de Provincie inzicht 

moeten krijgen in lokale energie, en daartoe is het bijvoorbeeld relevant om contact op te 

zetten en te onderhouden met gemeenten en om andere lokale partijen te spreken. Voor 

de ondersteunende rol kan de Provincie kennis en kunde verzamelen en verstrekken ten 

aanzien van het opstellen van businesscases, het benaderen van projectpartners en het 

aangeven van best practices vanuit andere initiatieven.  

Naast het faciliteren van initiatieven zou de Provincie ook een regisserende rol op zich 

kunnen nemen in de coördinatie van graafwerkzaamheden. Diverse respondenten wijzen 

op de mogelijkheden van afstemming en samenwerking tussen grondroerders. Een 

voorbeeld hiervan betreft de activiteit rond de ontsluiting of realisatie van een sluizencom-

plex gelegen in het buitengebied. Door tijdig af te stemmen over geplande werkzaamheden 

kunnen synergievoordelen worden behaald tussen de ontsluiting van objecten en de 

ontsluiting van percelen in wit gebied op NGA.  

Dergelijk beleid kan zowel voor de uitgestrekte gebieden als de geïsoleerde percelen 

worden ingezet. Doordat de bedragen beperkt zijn, kan het onder de de minimis 

verordening worden uitgevoerd. Er mogen overigens geen wonderen van dergelijk beleid 

worden verwacht: Het zorgt er vooral voor dat bestaande initiatieven sneller en beter van 

de grond komen. Maar het zal er zeker niet toe leiden dat er een dekkend netwerk komt. 

De faciliterende rol kan ook worden verbreed naar datacenters.  

Praktijkvoorbeeld: 

Drenthe is een provincie die een dergelijke faciliterende rol op zich neemt. In eerste 

instantie hebben zij een kwartiermaker aangesteld die een aanjaagfunctie op zich neemt 

voor beginnende initiatieven. Daarnaast heeft Drenthe subsidie gereserveerd voor onder 
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andere de vraagbundeling van kansrijke buitengebiedinitiatieven, en ondersteunen zij 

deze initiatieven bij het opstellen en optimaliseren van hun businesscase. 

7.4 Subsidiëren 

Als de Provincie een stap verder wil gaan dan enkel faciliteren, kan zij er ook voor kiezen 

om projecten ook financieel te ondersteunen door te subsidiëren. Subsidiëren zal een deel 

van de totale netwerkaansluitkosten bedragen en kan in ieder geval drie vormen 

aannemen: 

 Directe aansluitsubsidies 

 (Zachte) leningen61 

 Voorinvesteren in meelegtrajecten 

Bij een directe aansluitsubsidie neemt de Provincie een deel van de aansluitkosten direct 

voor haar rekening, waardoor de aansluitkosten voor de bewoner met dat bedrag worden 

verminderd. Een alternatieve subsidiemogelijkheid is het verstrekken van zachte leningen. 

Hierbij verschaft de Provincie kapitaal tegen gunstigere rentetarieven dan marktconform, 

waardoor de businesscase van lokale initiatieven wordt verlicht. Echter met de huidige 

rentetarieven in de markt lijkt er weinig ruimte om als Provincie daadwerkelijk een verschil 

te kunnen bewerkstelligen. 

Een derde mogelijkheid bestaat uit het voorinvesteren in meelegtrajecten. De publieke 

sector (Rijksoverheid, provincie, gemeente, maar ook utiliteitsbedrijven) voert geregeld 

allerlei vormen van civieltechnische werkzaamheden uit. In sommige gevallen leidt dit 

ertoe dat telecommunicatie-infrastructuur zeer kostenefficiënt kan worden gerealiseerd. 

Grondwerkzaamheden zijn immers een flinke kostenpost bij vaste netwerken en als de 

grond toch ‘al open ligt’ kan meeleggen van telecommunicatie interessant zijn. Indien op 

een dergelijk traject op een dergelijk moment nog geen initiatief loopt, is er geen partij die 

die initiële kosten op zich kan nemen, en worden dus de potentiële kostenbesparingen 

misgelopen. Met name de doorontwikkeling van de backbone-infrastructuur kan aldus 

gestimuleerd worden en daarmee indirect de mogelijke ontsluiting van gebieden met witte 

percelen goedkoper en beter mogelijk maken. In een dergelijk geval zou de Provincie 

kunnen besluiten voor te investeren in het meeleggen op dit traject, om de infrastructuur 

op een later moment weer van de hand te doen, namelijk op het moment dat het initiatief 

wel van de grond is gekomen. Ook het Ministerie van EZ heeft specifiek beleid op dit 

onderwerp. Ze werken aan de “implementatie van de richtlijn kostenreductie breedband” 

waardoor bespaard kan worden op de civieltechnische kosten.62 

Als we kijken naar de zachte leningen dan lijkt dit instrument gezien de operationele 

complexiteit vooral interessant als er enige schaal en uniformiteit is. De uitgestrekte 

gebieden met witte percelen komen hier dus voor in aanmerking. Bij de kleine geïsoleerde 

percelen met pluriforme oplossingen lijken aansluitsubsidies meer geschikt. 

Als de Provincie overgaat tot subsidiëren dan is het zaak om goed naar staatssteunproble-

matiek te kijken. Het zal er uiteraard toe leiden dat bepaalde partijen subsidie krijgen en 

andere partijen niet. Een route via de AGVV voor de zachte leningen licht voor de hand. Als 

het gaat om aansluitsubsidies dan kan via de route via de de-minimis-verordening en/of de 

steun aan burgers worden ingestoken.  

                                                

61 Hieronder kunnen ook garanties vallen. Gezien de leesbaarheid spreken we echter over leningen. 

62 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/09/snel-internet-in-buitengebieden-bevorderd.html 
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Middels subsidie kan uiteraard een zeer substantieel effecten worden bewerkstelligd. De 

uitdaging is niet meer of er beleid kan worden gemaakt dat een flink effect heeft op de 

uitrol, maar hoe voorkomen kan worden dat het beleid zeer kostbaar wordt.  

Praktijkvoorbeeld: 

De Provincie Friesland is momenteel een Breedbandfonds aan het opzetten, waarbij alle 

drie deze subsidie-instrumenten worden ingezet. Om te beginnen verstrekt Friesland per 

aansluiting €500 subsidie. Daarnaast kunnen initiatieven in aanmerking komen voor een 

lening uit het fonds, waarbij men 50% van de kosten voor het netwerk tegen 2% rente 

kan lenen. Tot slot heeft Friesland geld gereserveerd voor voorinvesteringen in 

meelegtrajecten. 

Interessant om te noemen is dat Friesland aanpalend ook een Breedbandloket heeft 

opgezet, wat de in de vorige beleidsoptie benoemde faciliterende rol op zich neemt.  

7.5 Participeren 

Indien de Provincie Limburg nog een stap verder wil gaan, kan de Provincie zelf 

participeren in een netwerkmaatschappij. Hierbij wordt de Provincie zelf deels of volledig 

eigenaar van een netwerk in het buitengebied. Hierdoor heeft de Provincie zeer veel 

controle over welke oplossing op welk moment in welk gebied wordt uitgerold. Overigens 

kan deze participerende rol ook een tijdelijk karakter kennen.  

Het is een optie om hierbij samenwerking te zoeken met een andere marktpartij, die 

praktijkkennis en een deel van het vermogen kan inbrengen. In een participerende rol kan 

de Provincie op termijn mogelijk hogere revenuen behalen dan bij leningen. Aan de andere 

kant loopt de Provincie meer risico dan dat ze bij een ander beleidsinstrument zouden 

doen. Er bestaat een substantiële kans op flinke winsten in de toekomst. Aan de andere 

kant zijn de financiële risico’s ook groter dan bij leningen.  

Als het gaat om het participeren in netwerken, dan is het logisch om dit via de kaders van 

AGVV uit te voeren. MEIP is juridisch mogelijk, maar de verplichte marktconformiteit zorgt 

er juist voor dat het niet van de grond kan komen. Net als bij het inzetten van zachte 

leningen, is dit een complex operationeel traject. Hiervoor is schaal nodig en dus vallen de 

geïsoleerde percelen en clusters af. 

Praktijkvoorbeeld: 

De provincie Gelderland is van plan om een netwerkmaatschappij op te richten die in 

eerste instantie een netwerk gaat aanleggen in de Achterhoek. Het gaat hierbij om een 

netwerk van ongeveer 25.000 aansluitingen, en alle bewoners van dat buitengebied zullen 

dezelfde prijs gaan betalen voor hun netwerkaansluiting. 

 

7.6 Het betrekken van stakeholders 

Veel burgers, ondernemers en politici kijken hoopvol of verwijtend naar bestaande 

telecommunicatieoperators om de afnemers in de witte gebieden van NGA te voorzien. Uit 

dit rapport komt naar voren dat de kans zeer gering is dat marktpartijen deze afnemers 

grootschalig gaan bedienen met NGA. De problematiek van de witte gebieden kent echter 

een veel groter aantal stakeholders. De belangrijkste zijn: 

 Huishoudens die geen NGA kunnen afnemen; 
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 Bedrijven die geen NGA kunnen afnemen; 

 De Provincie Limburg die in een deel van haar provincie een beperkte infrastruc-

tuur heeft en hiervan ook in andere beleidsdossier effecten ondervindt; 

 De Limburgse gemeenten die het vestigingsklimaat achteruit zien gaan, verant-

woordelijk zijn voor grondroerders en diensten aan haar burgers wil bieden; 

 De Rijksoverheid (in concreto: Het Ministerie van Economische Zaken) die zich richt 

op beleid voor innovatie en ondernemerschap; 

 De EU die ambities heeft op het gebied van de Digitale Agenda; 

 Aannemers die betrokken kunnen worden bij realisatie van nieuwe infrastructuur; 

 Telecommunicatieoperators die klanten in het witte gebied bedienen; 

 Telecommunicatieoperators die de ambitie hebben om netwerken in het buitenge-

bied in eigendom te nemen en/of hier diensten aan te bieden; 

 Zorgaanbieders die baat kunnen hebben van digitale zorgtoepassingen die worden 

gefaciliteerd door een NGA-verbinding; 

 Financiële dienstverleners die voor veel panden in het buitengebied hypotheken 

verstrekt hebben maar ook nieuw kapitaal kunnen verstrekken voor de realisatie 

van nieuwe infrastructuren. 

Het aantal stakeholders en het belang dat zij hebben in het dossier over digitale 

infrastructuur lijkt toe te nemen. Bij de hoorzitting in September 2014 is dat eigenlijk al 

duidelijk geworden doordat uit diverse sectoren zoals gezondheid en zorg, veiligheid, 

zakelijke dienstverlening personen en organisaties nadrukkelijk hebben aangegeven dat zij 

groot belang hechten aan een goede doorontwikkeling van de telecommunicatie-

infrastructuur en aan de beschikbaarheid van goede en moderne verbindingen in de gehele 

provincie.  

Essentieel is dat de inrichting van de telecommunicatie-infrastructuur richting de toekomst 

goed opgepakt moet worden. Verwachte toekomstige dienstenaanbieders via die 

infrastructuren, zoals zorgaanbieders en -verzekeraars, banken maar zeker ook de 

gemeenten hebben alle belang bij de investeringen in connectiviteit door de gehele 

provincie. Opvallend genoeg worden deze partijen in die hoedanigheid in de meeste 

plannen voor de uitbreiding van de connectiviteit nog niet betrokken.  

We denken dan ook niet dat een individuele partij zoals een netwerkoperator, een 

provincie of een groep van bewoners alleen verantwoordelijk moet zijn voor een eventuele 

collectieve aanpak van deze problematiek. Juist ook deze nieuwe belanghebbenden zijn, of 

worden op korte termijn, deelnemers aan de digitale infrastructuur en moeten en mogen 

dan ook nadrukkelijk betrokken worden in de wijze waarop de uitbreidingen en 

investeringen ingezet gaan worden, zoals ook met hen gesproken moet worden over een 

mogelijk eigen inbreng. De Provincie is dan weer bij uitstek geschikt om als katalysator en 

bundelaar deze partijen en personen bij elkaar te krijgen. Een uitdaging inderdaad, maar 

wel een die belangen en diensten en investeringen koppelt. 

Een dergelijke aanpak verdraagt zich overigens uitstekend met de gaandeweg toch 

ontwikkelde visie waarbij vanuit de eerdere ‘triple helix’ optiek (Overheid, Onderwijs, 

Ondernemers, de 3 O's), ook een duidelijker rol wordt toegekend aan participatie en 

burgerinitiatieven. Hierdoor ontstaat een Quadruple Helix. De diverse gesprekspartners uit 

de hoek van de ondernemingen en burgers bevestigden direct dan wel indirect de behoefte 

om het beleid meer bottom-up te bepalen (geredeneerd vanuit de burger of bedrijf) 

waarbij de overheid faciliteert in plaats van regisseert.  

Als de Provincie actief beleid wil gaan voeren, dan heeft zij de keuze uit verschillende 

strategische opties die we in de vorige paragraaf schetsten. Maar als de Provincie bereid is 

om het voortouw te nemen, dan is het aan te raden om de andere stakeholders hier 
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nadrukkelijk bij te betrekken. We zien duidelijke bereidheid bij verschillende partijen om 

actief met de Provincie mee te werken. Enkele voorbeelden hieronder: 

 Huishoudens in de witte gebieden zijn vaak bereid om maandelijks meer te betalen 

voor NGA. Sommige burgers willen vrijwillig meewerken met vraagbundeling. 

 Bedrijven in de witte gebieden zijn vaak bereid om een flinke eenmalige post voor 

NGA te betalen. Voor veel bedrijven is zelf graven van sleuven voor netwerken op 

het eigen (grote) erf een geen probleem. 

 Gemeenten kunnen bankgaranties afgeven voor het verstrekken van vreemd 

vermogen en de businesscase hiermee veel interessanter maken. Echter met de 

huidige rentetarieven in de markt lijkt er weinig ruimte om als Gemeente daadwer-

kelijk een verschil te kunnen maken. Ook kunnen zij bijvoorbeeld minder 

degeneratiekosten vragen bij de realisatie van netwerken. 

 Et cetera. 
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Bijlage 1. Begrippenlijst  

Term  Toelichting 

4G Op dit moment nieuwste operationele technologie voor 

mobiele communicatie en datatransport. Opvolger van 

de oude GSM standaarden voor mobiele telefonie. 

Actieve laag De actieve laag van een netwerk bestaat uit 

schakelapparatuur bij aanbieders en apparatuur bij de 

klanten. Deze laag zorgt voor activering van het 

passieve netwerk. In het geval van glasvezel gaat het 

dus om het belichten en routeren van het netwerk. 

ADSL ADSL staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line. 

Met deze technologie kunnen gebruikers via hun 

conventionele (koperen) telefoonverbinding relatief 

snelle internetverbindingen verkrijgen. Er is hier echter 

wel sprake van een asymmetrische verbinding. 

AMS-ix De AMS-ix, Amsterdam internet exchange is het 

belangrijkste internetknooppunt van Nederland. Op 

deze plek kunnen Internet Service Providers (ISP) hun 

netwerken aan elkaar koppelen. 

Asymmetrische verbinding Een asymmetrische verbinding heeft als kenmerk dat 

de downloadsnelheid en de uploadsnelheid niet gelijk 

zijn. In de praktijk betekent het bijna altijd dat er veel 

sneller kan worden gedownload dan ge-upload. 

Backbone  De backbone van een netwerk is het gedeelte dat 

verantwoordelijk is voor het transport over grote 

afstanden, bijvoorbeeld tussen steden. In zekere zin is 

het vergelijkbaar met autosnelwegen die ook 

verantwoordelijk zijn voor het interregionale verkeer. 

Backhaul De backhaul van een telecommunicatienetwerk 

verbindt de backbone met de fijnvermaasde delen van 

het netwerk.  

Backhaulverbinding Verbinding tussen een aansluitnetwerk en een 

backbone infrastructuur voor datacommunicatie. 

Bandbreedte Bandbreedte refereert aan de maximale capaciteit van 

een verbinding en wordt meestal uitgedrukt in bits per 

seconde. Het geeft dus aan hoeveel bits per seconde 

er maximaal met een verbinding kunnen worden 

verzonden. 

Bit Bit staat voor Binary Digit en de kleinst mogelijke 

omvang informatie. Een bit kan 0 (uit) of 1 (aan) zijn. 

Bitrate De bitrate is de snelheid waarmee data over een lijn 

stroomt. 

Bits per seconde (bit/s of bps) Dit is een snelheidsmaat voor dataverbindingen. Een 

transmissiesnelheid van 100 bits per seconde betekent 

dat er per seconde 100 bits over de lijn verstuurd 
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worden. 

Breedband Een verbinding met internet met een relatief hoge 

bandbreedte. Wat hoog is verschuift met de tijd, in dit 

onderzoek is een bandbreedte vanaf 100 MBit/s 

gedefinieerd als breedband. 

Byte Het woord byte is een samentrekking van bit en eight 

en staat dan ook voor 8 bits. 

Coax Coax staat voor co-axiale kabel. Deze kabel wordt 

getypeerd door de relatief lage gevoeligheid voor 

storing van buitenaf. De kabel werd aanvankelijk 

gebruikt voor kabel-TV, maar wordt tegenwoordig ook 

gebruikt voor het aanbieden van internet en telefonie. 

Datacap Beperking in de hoeveelheid data die een gebruiker 

mag versturen of ontvangen, zonder extra kosten. De 

meeste mobiele datanetwerken hebben een datacap, 

en de meeste vaste datanetwerken niet. Vaste 

netwerken hanteren wel vaak een fair use policy, 

waarmee extreme gebruikers aangepakt kunnen 

worden. In de praktijk komt dit zelden voor.  

DAEB Er is een aantal diensten dat van algemeen belang is, 

maar niet door de markt geleverd wordt. Denk 

bijvoorbeeld aan sociale woningbouw, afvalophaaldien-

sten en openbaar vervoer op onrendabele lijnen. 

Gemeenten en provincies kunnen dan middels een 

aanbesteding een partij de opdracht geven om deze 

dienst aan te gaan bieden. 

Download(en) Vanuit de perspectief van de gebruiker gezien is dit 

het binnenhalen van (een stroom) informatie. 

Downstream Downstream is de stroom van bits die naar een 

gebruiker toestroomt. 

First mile First mile refereert aan de relatief korte afstand van de 

consument naar een plek waar glasvezel aanwezig is. 

Echter, doordat er grote investeringen benodigd zijn 

om veel huishoudens direct op glasvezel aan te sluiten 

is dit stukje van het netwerk meestal nog van koper. 

Vanuit het perspectief van de aanbieders wordt dit ook 

wel eens ‘last mile’ genoemd. Ook wordt er gesproken 

over ‘local loop’. 

FttB FttB staat voor Fibre to the Business: een netwerk 

waarbij glasvezel tot aan de bedrijven loopt. 

FttH Fibre-to-the-home. een netwerk waar glasvezel tot 

aan woningen loopt 

Gigabit per seconde (of Gbit/s of Gbps) Snelheidsaanduiding. Het gaat hierbij om een miljard 

bits per seconde. 

Glasvezel Door van glas zeer dunne vezels te creëren die licht 

geleiden is het mogelijk om data te versturen. Het 

wordt gekenmerkt door een zeer hoge snelheid en de 

goede bestendigheid tegen externe factoren. 

ISP ISP staat voor Internet Service Provider. Dit is de 
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organisatie die klanten daadwerkelijk op internet 

aansluiten. Bovendien leveren zij hiernaast vaak ook 

nog email. 

Kabel(-internet) Internet dat wordt aangeboden via het netwerk dat 

aanvankelijk bedoeld was voor kabeltelevisie. Zie ook 

coax. 

Kilobit per seconde (of kbit/s of kpbs) Snelheidsaanduiding. Het gaat hierbij om ruim duizend 

(210) bits per seconde. 

Koper Materiaal waarop zowel het kabel- als het 

telefoonnetwerk zijn gebaseerd. De term wordt ook 

wel gebruikt om de twee technologieën samen aan te 

duiden. 

Last mile Zie First mile 

Latency Tijd die het duurt voordat een reactie wordt ontvangen 

op een verstuurd datapakket. Latency bepaald door de 

werking van diverse protocollen tevens de maximaal 

haalbare datadoorvoersnelheid. Hoe hoger de latency, 

hoe slechter de gebruikerservaring van een 

verbinding. 

Local loop Zie First mile 

MDF MDF staat voor Managed Dark Fiber. Organisaties die 

zelf de actieve laag van hun netwerkverbinding willen 

verzorgen, kunnen bij een aantal bedrijven MDF 

inkopen. Ze verzorgen dus zelf de apparatuur om het 

netwerk aan te sturen (bijvoorbeeld de belichting). 

MEIP Een decentrale overheid handelt als particuliere 

investeerder. 

Megabit per seconde (of Mbit/s of Mbps) Snelheidsaanduiding. Het gaat hierbij om ruim een 

miljoen (220)bits per seconde. 

Netwerklagen Het is mogelijk om een aantal lagen met een eigen 

functie te definiëren binnen een netwerk. Echter, 

meestal wordt er voor gekozen om dit in drie lagen in 

te delen. De onderste (eerste) laag wordt ook wel de 

passieve laag genoemd en gaat over het de fysieke 

infrastructuur. Men kan hierbij denken aan glasvezels 

en koperdraden. De tweede laag wordt ook wel actieve 

laag genoemd en heeft als doel om het netwerk te 

activeren en het dataverkeer te routeren. De laatste 

laag gaat over de diensten die worden aangeboden via 

het netwerk. Men kan hierbij denken aan Internet, 

maar ook aan bijvoorbeeld VoIP. 

Open marktplaats In een open marktplaats komen lokale netwerken 

samen. Op deze plek kunnen aanbieders van diensten 

tegen niet-discriminatoire voorwaarden actief zijn en 

concurreren. 

Overboeking(-sfactor) Indien er sprake is van overboeking zijn meerdere 

klanten aangesloten op dezelfde lijn. Hierdoor wordt 

de bandbreedte uiteraard kleiner. Echter, doordat niet 

iedereen altijd de volledige bandbreedte aanspreekt 

kunnen klanten toch de beschikking hebben over een 
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redelijk grote verbinding. De overboekingsfactor geeft 

aan met hoeveel klanten de lijn gedeeld dient te 

worden. 

Passieve laag De passieve laag van een netwerk refereert aan 

fysieke infrastructuur zoals de bekabeling. Zie 

netwerklagen. 

PON Passive Optical Network. Glasvezel technologie die 

vooral in andere landen wordt toegepast. 

Communicatietechnisch is deze technologie 

vergelijkbaar met de huidige kabelinternettechnologie. 

Hierdoor echter niet geschikt voor ontbundeling op de 

fysieke infrastructuur. Daarom wordt dit in Nederland 

bijna niet toegepast. 

POP Point of Presence, waarmee een locatie wordt bedoeld 

waarin toegang tot een glasvezelinfrastructuur 

mogelijk is. 

Redundant Indien een verbinding redundant is aangelegd dan is 

er in principe te veel netwerk aangelegd. Dit kan 

bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het aanleggen 

van een ring. Het grote voordeel van een dergelijk 

systeem is dat, indien er een lijn niet meer 

functioneert, er gebruik gemaakt kan worden van de 

andere lijn. 

Server Een server is een computer waar andere computers 

gebruik van kunnen maken. Indien iemand 

bijvoorbeeld over internet surft, dan opent deze steeds 

webpagina’s van verschillende servers. 

SLA SLA staat voor Service Level Agreement. Dit is een 

overeenkomst tussen aanbieder en afnemer van 

netwerkdiensten over de mate van service en de 

dienstverlening. 

Streaming Bij deze technologie kunnen mensen beeld- en/of 

geluidsmateriaal direct van een server af bekijken. De 

gehele film of muziekclip wordt dus niet eerst 

gedownload, maar meteen gebruikt. 

Symmetrische verbinding Een symmetrische verbinding heeft als kenmerk dat de 

downloadsnelheid en de uploadsnelheid gelijk zijn. 

Triple Play Indien een dienstenaanbieder Triple Play aanbiedt, dan 

gaat het (meestal) om het aanbieden van Radio&TV, 

Internet en telefonie in een bundel. Klanten kunnen 

dan via één verbinding deze drie signalen ontvangen 

en versturen. 

Upload(en) Vanuit het perspectief van de gebruiker gezien is dit 

het verzenden van (een stroom) informatie. 

Upstream De stroom data die van een gebruikers afgaat. 

VDSL Een netwerk waarbij glasvezel tot in de woonwijk 

loopt. In principe is dit een mengvorm van de ADSL en 

FttH. Doordat de afstand van het huishouden tot aan 

de glasvezel korter is dan in het geval van ADSL, is er 

veel sneller internet mogelijk. Dit wordt VDSL 
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genoemd. . 

VoIP (Voice over IP) VoIP staat voor Voice over IP. Met deze technologie is 

het mogelijk om via het Internet Protocol 

spraakverkeer uit te wisselen. Hierdoor is het dus 

mogelijk om te bellen via internet. 

VPN VPN staat voor Virtual Private Network. Door gebruik 

te maken van VPN kan iemand die fysiek buiten een 

bepaald netwerk is, toch gebruik maken van de 

functionaliteiten van het netwerk. 

WiFi WiFi staat voor Wireless Fidelity. Met deze technologie 

is het mogelijk om tussen punten op korte afstand 

(maximaal circa 30 meter) van elkaar een 

dataverbinding op te zetten. Het wordt vaak gebruikt 

voor draadloos internet in huishoudens of bedrijven. 

xDSL Verzamelnaam voor DSL-technologieën, zoals ADSL en 

VDSL. 
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Bijlage 2. Gehanteerde indeling 

gemeenten naar regio’s 

Regio Gemeente 

Noord-Limburg 

Beesel 

Bergen 

Gennep 

Horst aan de Maas 

Mook en Middelaar 

Peel en Maas 

Venlo 

Venray 

Midden-Limburg 

Echt-Susteren 

Leudal 

Maasgouw 

Nederweert 

Roerdalen 

Roermond 

Weert 

Zuid-limburg 

Beek 

Brunssum 

Eijsden-Margraten 

Gulpen-Wittem 

Heerlen 

Kerkrade 

Landgraaf 

Maastricht 

Meerssen 

Nuth 

Onderbanken 

Schinnen 

Simpelveld 

Sittard-Geleen 

Stein 

Vaals 

Valkenburg aan de Geul 

Voerendaal 
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Bijlage 3. Overzicht interviewres-

pondenten 

Naam Organisatie Functie Categorie 

Alice Frijns-Stassen Vereniging Kleine 

Kernen Limburg 

Bestuurslid Vertegenwoordiger 

buitengebied & 

bedrijven 

Arie Landsmeer Ziggo Director Regulatory 

and Public affairs 

Operators 

Bart Lemmen GlasWeb Venray Bestuurslid; 

Projectmanager 

werkgroep 

Vertegenwoordiger 

Buitengebied & 

bedrijven 

Bram Quist KPN Regio Directeur Zuid 

Nederland 

Operators 

Cees Greyn KPN IT Solutions Country Practice 

Manager Colocation 

Datacenters 

Frank van Berkel Eurofiber Manager Regulatory 

and Public Affairs 

Operators 

Janroel Salomons Reggefiber Programma Manager Operators 

Jeroen Achten Limburgse Land- en 

Tuinbouwbond (LLTB) & 

MKB Limburg 

Medewerker LLTB 

regionale 

belangenbehartiging 

Noord-Limburg 

Vertegenwoordiger 

buitengebied & 

bedrijven 

Jos Broen Eurofiber Isilinx-netwerk Operators 

Jos Derkx Systemec (Venlo) Directeur Datacenters 

Joyce Nelissen Provincie Limburg Directeur Financiën Financiële afdeling 

Léon Jehae Veiligheidsregio’s Zuid 

en Noord 

Hoofd Meldkamerbe-

heer Zuid-Limburg 

Vertegenwoordiger 

buitengebied & 

bedrijven 

Lou Fredrix Ondernemersvereniging 

Maaskant-Stein 

Voorzitter (tevens 

Directeur Trigos BV) 

Vertegenwoordiger 

buitengebied & 

bedrijven 

Michiel Admiraal CIF Manager Acquisitions 

and Financing 

Operators 

Paul Janssen MKB Limburg Projectum Advies Vertegenwoordiger 

buitengebied & 

bedrijven 

Pierre Dols Proteion Bestuursondersteuning 

en Senior 

Beleidsadvies 

Vertegenwoordiger 

buitengebied & 

bedrijven 

Richard Boogaard SmartDC Managing Director Datacenters 

Robin Verlangen Alticom Commercieel Directeur Datacenters 

Roy Meevissen OpenLine Consultant Datacenters 

Sjoerd Derkx Systemec (Venlo) Financieel Directeur Datacenters 

Sonja Demandt Parkmanagement BV / 

LWV 

Directeur 

Parkmanagement BV; 

tevens Parkmanager 

Vertegenwoordiger 

buitengebied & 

bedrijven 

Stein Smeets Ziggo Regulatory & Public 

Affairs Officer 

Operators, tevens 

Netwerkarchitect en 

Datacenters 

Stijn Grove Brancheorganisatie 

Stichting Dutch 

Datacenter Association 

Directeur (tevens 

eigenaar adviesbureau 

Datacenter Advies) 

Datacenters 



 

Naam Organisatie Functie Categorie 

Theo Goumans Vodafone Head of Consumer 

Fixed 

Operators 

Theo Kooter LLTB Eigenaar pluimveebe-

drijf, tevens 

bestuurslid 

GlaswebVenray 

(afgevaardigde 

Dorpsradenoverleg) 

Vertegenwoordiger 

buitengebied & 

bedrijven 

Willem van Wijck KPN Senior Consultant Operators, tevens 

Netwerkarchitect 

Michiel Admiraal CIF Manager Acquisitions 

and Financing  

Operators 

Henny Heckers Proteion Thuis Manager ICT Vertegenwoordiger 

buitengebied & 

bedrijven 

Mattie Kaelen Cofely Zuid-Nederland 

BV 

Manager Overheid Datacenters 

Serve Stijnen Cofely Zuid-Nederland 

BV 

Business Consultant Datacenters 

 



Dialogic innovatie ● interactie & Intertec Consultancy 121 

Bijlage 4. Details kostenberekening 

In deze bijlage zijn twee voorbeeldclusters op hoofdlijnen financieel uitgewerkt op basis 

van rekengetallen.  

Onderstaand een schematische opbouw van een NGA netwerk. In onderstaande calculatie 

wordt specifiek ingegaan op de berekening van het passieve glasvezelnetwerk voor de 

witte gebieden. 

Dienstenaanbieders

KPN

Ziggo

Tele2

Vodafone

….

Mini POP / 

Straatkast

Backhaul

operator/provider

Witte gebieden

Witte gebieden

Bestaande kernen

Operator/providers  (access en diensten)

Glasvezel

Gemiddelde investering

€ 3000,-

Opbouw NGA

 

Calculatie uitgangspunten: 

 Creëren van strategische clusters van circa 100 tot 200 woningen 

 Clusters koppelen op straat, is tevens demarcatiepunt operator/SP 

 Geen rekening gehouden met extreme boringen / kunstwerken 

 Clusters koppelen op backbone operator, beperkte onderlinge koppeling 

 Geen kosten opgenomen voor beheer en degeneratie 

 Graven in schone grond 

 

 

 

 

 



 

Gebied 1 ; omgeving Nederweert 

 

 

 

  

Omschrijving Aantal Bedrag Subtotaal 

Civiele aanleg all in gemid 9000 €25,- €225.000,- 

Woningaansluiting incl. civiel 80 €450,- €36.000,- 

Demarcatiepunt/straatkast 1 €15.000,- €15.000,- 

Handhole all in 5 €2.500,- €12.500,- 

Afmontage in kast en lades 3 €1.250,- €3.750,- 

Voedingen 96V 6000 €2,5 €15.000,- 

  Eindtotaal €307.250,- 

  Gemid/woning € 2.560 
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Gebied 2  omgeving Gennep 

 

 

Omschrijving Aantal Bedrag Subtotaal 

Civiele aanleg all in gemid 12000 €25,- €300.000,- 

Woningaansluiting incl. civiel 120 €450,- €54.000,- 

Demarcatiepunt/straatkast 1 €15.000,- €15.000,- 

Handhole all in 7 €2.500,- €17.500,- 

Afmontage in kast en lades 3 €1.250,- €3.750,- 

Voedingen 96V 9000 €2,5 €22.500,- 

  Eindtotaal €412.750,- 

  Gemid/woning € 3.439,- 
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Bijlage 5. Relevantie en visie: 

Digitale infrastructuur 

De telecommunicatie-infrastructuur, zoals die vooral in dit onderzoek conform de opdracht 

aan de orde is gekomen,  maakt onderdeel uit van het bredere geheel van de digitale 

infrastructuur. Ook in de provincie Limburg is de laatste jaren meerderlei activiteit op het 

gebied van de digitale infrastructuur door een aantal marktpartijen. 

In opdracht van enkele marktpartijen is eind 2013 onderzoek gedaan om de rol en 

betekenis van de Nederlandse digitale infrastructuur in beeld te brengen. Volgens dat 

onderzoek kan deze sector als ‘derde mainport’ gezien worden (naast de haven van 

Rotterdam en de luchthaven Schiphol), is die ook international van groot belang en is het 

een motor voor innovatie en economische online-activiteiten. In een vervolgonderzoek eind 

2014 63  zijn de economische effecten nader onderzocht. Nederland blijkt volgens dat 

onderzoek koploper te zijn in de Europese digitale infrastructuursector, die significant 

bijdraagt aan de internet-economie, die weer zorgt voor groei van werkgelegenheid. 

De digitale infrastructuur omvat volgens het onderzoek zowel de telecommunicatie-sector, 

de internet exchanges, datacenter housing als de hosting sector. De Amsterdam Internet 

Exchange (AMS-IX) ) is momenteel de op één na grootste internet exchange (achter de 

Deutscher Commercial Internet Exchange) en meer specifiek op het gebied van 

datacenters kunnen we dan ook constateren dat door de grote mate van connectiviteit in 

en rond Amsterdam, daar een enorme concentratie van datacenteractiviteit plaatsvindt. 

                                                

63 Bronnen: Deloitte: Digital Infrastructure in the Netherlands: The Third Mainport, november 2013 & 

Driver for the Online Ecosystem, november 2014). Opdrachtgevers uit 2013 waren: DHPA -Dutch 

Hosting Provider Association-, AMS-IX – Amsterdam Internet Exchange - , Rabobank, en ECP -

onafhankelijk Platform voor de informatiesamenleving -. Voor het onderzoek uit 2014 werden deze 

aangevuld met NBIP - Nationale Beheersorganisatie Internet Providers - , Nederland-ICT – 

branchevereniging van Nederlandse ICT-bedrijven - , NLnet – Stichting die de basis legde voor het 

Nederlandse internet - en SIDN – beheersorganisatie voor domeinnamen en domeinnaaminfrastruc-

tuur -).   



 

 

In relatie tot het hoofdonderwerp van het onderzoek naar ‘snel internet in Limburg’, is het 

goed om de digitale infrastructuur iets breder te zien dan de initiatiefnemers van de 

beschreven onderzoeken. Wij constateren dat er namelijk nog een andere ontwikkeling 

plaatsvindt en wel die waarbij de komende jaren een uitbreiding van het aantal en type 

belanghebbende partijen (‘stakeholders’) te zien zal zijn. Bij de hoorzitting uit September is 

dat eigenlijk al duidelijk geworden doordat uit diverse sectoren zoals gezondheid en zorg, 

veiligheid, zakelijke dienstverlening etcetera personen en organisaties nadrukkelijk hebben 

aangegeven dat zij groot belang hechten aan een goede doorontwikkeling van de 

telecommunicatie-infrastructuur en aan de beschikbaarheid van goede en modern 

verbindingen (dus ‘connectivity’) in de gehele provincie.  

Volledigheidshalve wijze wij er ook op dat het begrip ‘digitale infrastructuur’ ook anderszins 

terugkomt in mogelijk provinciaal beleid. We verwijzen naar de nota uit november 2014 

van en voor de provincie Limburg: Limburg Centraal: Regionaal mediacentrum. Daarin 

komt ook de digitale infrastructuur ter sprake, en waarin aangegeven is ‘de digitale 

infrastructuur is in essentie al aanwezig in de vorm van een fijnmazig netwerk van vaste 

en draadloze verbindingen en door de koppeling van hoogwaardige backbonecapaciteit aan 

individuele connectiviteit, via hetzij koper, coaxkabel of glasvezel’. Internet wordt daarin 

gezien als verbindende schakel. Maar ook her wordt duidelijk gemaakt dat naast deze 

fysieke infrastructuur de software en applicaties end e vereiste samenwerkingsconstructies 

complex en van groot belang zijn. 

Volgens het onderzoek naar die digitale infrastructuur is er een jaarlijkse groei van ruim 6 

procent. De housing en hosting sector vormen een kapitaalintensieve sector. De directe 

werkgelegenheid is nog niet eens zo groot, maar indirect ontstaat er wel veel werkgele-

genheid in de direct betrokken sectoren zoals bouw en toeleveranciers en via de 

bestedingen van de werknemers. De Nederlandse internet-economie wordt geschat op 

5,3% van het BBP (dat mede afgezet tegen het relatief jonge bestaan van deze sector). De 
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aanwezigheid van de digitale infrastructuur geldt als belangrijke aanjager voor de 

werkgelegenheid in e-commerce en cloud-diensten.  

 Verwacht mag worden dat de landelijk onderzochte effecten op economie en werkgele-

genheid ook in Limburg aanwezig zullen zijn of worden. Om die effecten te optimaliseren is 

wel meer specifieke aandacht nodig, in welk opzicht door onze respondenten een aantal 

gedachten is aangedragen, die hieronder kort op een rij worden gezet en die beleidsmatig 

en economisch aandacht vragen en mogelijk tot nadere besluitvorming en actie vanuit de 

provincie kunnen leiden. 

Genoemde wensen en behoeften (door minimaal één, maar meestal meer geïnterviewde 

personen of partijen) zijn: 

 Inrichten van een specifieke loketfunctie bij de provincie, zodat de (datacen-

ter)ondernemers weten waar ze terecht kunnen en daar kennis en capaciteit 

beschikbaar is; als ‘vragenloket’ en als gesprekspartner voor de ondernemers; de 

bestuurslaag moet ook zorgen dat vast te stellen beleid ook (bijvoorbeeld via in-

terne sponsoren) uitgedragen wordt; 

 Overleg over meer samenwerking en samenbrengen van initiatieven en projecten; 

 Verbeteren van de informatie rol van de provincie richting burgers en bedrijven 

(mede om voor kleinere bedrijven het verschil tussen zakelijk aanbod en consu-

mentenaanbod duidelijker te maken en met betrekking tot de rol en wet- en 

regelgeving op het gebied van actuele en wijzigende milieu-eisen, te ondersteunen 

bijv. door een periodiek regionaal event); 

 Herbezinning over de eigen opslag van data door de lokale en regionale overheid 

(en het eventueel gebruiken van regionale externe datacenters); 

 Nadenken over een eventuele eigen regionale opzet (zelf dan wel via gebruik van 

bestaande partijen en initiatieven) van een regionaal knooppunt/internet exchange 

(inclusief het bepalen van de locatie, mede gelet op beschikbare regionale, natio-

nale en internationale verbindingen); 

 Opzetten van een regionaal thematisch event, waarbij branche-organisatie DDA wil 

faciliteren; 

 Het waar mogelijk meedenken over gunstiger fysieke condities om aanleg goedko-

per te maken en ondergrondse investeringen te bevorderen (o.a. realisatie van 

ducts bij projectwerken waar naderhand eenvoudig glas ingeblazen kan worden); 

met name de doorontwikkeling van de backbone-infrastructuur kan gestimuleerd 

worden en daarmee de ontsluiting van gebieden met witte percelen; dit in relatie 

tot de vraag naar breedband als basisvoorziening/nutsvoorziening; 

 Het koppelen van actuele provinciebrede thema’s op Campus-gebied aan ICT-

componenten waaronder de datacenters; 

 Bijdragen aan een betere en meer gerichte scholing van datacentermedewerkers 

(constatering uit de markt dat de datanetwerkinfrastructuurkennis te beperkt is); 

 Afspraken en convenanten met lokale en regionale overheden qua energie en 

duurzaamheid; 

 Betrokkenheid in overleg over ontsluiting of opwaardering van bedrijventerreinen;  

 Een mogelijke stimulerende of faciliterende rol voor de provincie bij het eenvoudi-

ger kunnen verkrijgen van subsidies in internationaal verband (bijvoorbeeld vanuit 

Duitsland). 
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