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1 Inleiding 

1.1 Het groeiende belang van digitale connectiviteit 

Het belang van digitale connectiviteit is de jaren sterk gestegen. Ten eerste groeit de 

dataconsumptie onder huishoudens explosief.1 Interactieve IP-televisie en diensten zoals 

Netflix zijn in zeer korte tijd gemeengoed geworden. Daarbij staat de ontwikkeling van 

dergelijke diensten geen dag stil, waardoor het gebruik van de internetverbinding alleen 

nog maar intensiever zal worden. Binnen het Nederlandse onderwijssysteem speelt ICT ook 

een centrale rol; het maken van huiswerk zonder een voldoende snelle internetverbinding 

maakt leren op afstand steeds problematischer.  

Naast de ontwikkelingen in huis, zien we in vrijwel elke bedrijfstak een steeds prominente-

re rol en belofte voor ICT. Ook binnen de meer traditionele sectoren, zoals de landbouw en 

zorg, zien we steeds data-intensievere bedrijfsprocessen in het hart van de organisatie. 

Een voorbeeld uit de landbouw betreft monitoren van de melkkwaliteit vanuit de fabriek op 

de boerderij. Verder behoeft de gebruikte apparatuur, zoals de melkrobots, op regelmatige 

basis een update die primair via een cloudoplossing beschikbaar komt. Denken we echter 

verder vooruit, dan voorzien we een compleet slimme boerderij, waar door middel van 

sensoren de complete bedrijfsvoering wordt bijgehouden en bijgestuurd. Het is de som van 

al deze kleine databronnen die de ontsluiting (doorgaans naar een clouddienst) zo 

uitdagend maakt.  

Binnen de zorg staan de ontwikkelingen ook niet stil. Hoewel de echte zorg op afstand in 

Nederland nog grotendeels van de grond moet komen, voorzien we ook hier een groei in 

het belang van telecommunicatievoorzieningen. Zo kunnen artsen en wijkverpleegkundigen 

niet alleen in contact komen met patiënten, maar is het ook mogelijk om gegevens rondom 

hartslag, bloedsuiker of polsslag te ontvangen.  

Het ontbreken van een hoogwaardige internetverbinding drukt steeds sterker op het leef– 

en vestigingsklimaat van de provincie. Telecom en ICT vormen immers de basis voor veel 

van de bedrijvigheid in Nederland. Uit eerder onderzoek voor Nederland ICT hebben wij 

geconcludeerd dat vijfentwintig procent van de economische groei (groei van de 

werkgelegenheid, kapitaalgoederenvoorraad en totale factorproductiviteit) in Nederland 

toegeschreven kan worden aan de uitrol van telecom en het gebruik hiervan door 

huishoudens en organisaties.2  

Vertalen we dit belang naar de situatie in Zuid-Holland, dan gelden deze wetmatigheden 

hier net zo sterk. Slechte digitale ontsluiting versterkt ook hier de achterstelling van de 

buitengebieden. Het opwaarderen van deze voorziening kan wegtrekken van ondernemers 

en bewoners afremmen.3 Het opwaarderen van de voorzieningen een stimulans zijn voor 

het opvullen van de (groeiende) leegstand in de dunnerbevolkte eilandgemeenten en 

waarden van Zuid-Holland. Denk hierbij aan bedrijven met een behoefte aan aantrekkelijke 

                                                

1 Dialogic & TU/e (2016) Beyond Fast – How the speed of residential internet access will develop 

between now and 2022 [Dialogic.nl] 

2 Dialogic (2012) De bijdrage van de telecomsector aan de economische groei in Nederland. 

[Nederlandict.nl] 

3 Hospers, G. & Reverda, N. (2012). Krimp het nieuwe denken: bevolkingsdaling in theorie en praktijk. 

Boom Lemma Uitgevers. Strijker, D. (30 maart 2011. Zonder snel internet loopt het platteland leeg. 

Rijksuniversiteit Groningen. Verkregen via: [rug.nl]. 

https://www.dialogic.nl/documents/2016.016-1617.pdf
http://www.nederlandict.nl/Files/TER/Onderzoek_Telecom_2012_(Dialogic).pdf
http://www.rug.nl/news/2011/03/opinie14_2011
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bereikbaarheid en grondprijzen en aan bewoners met een drang naar rust en ruimte, 

zonder in te leveren op al de gemakken van het leven in een stad of grote kern. Volledige 

digitale ontsluiting van de regio kan een vliegwieleffect hebben voor dergelijke 

ontwikkelingen. 

1.2 Aanleiding onderzoek 

Provinciale Staten van Zuid-Holland (hierna PS) hebben op 11 november 2015 de motie 

‘Vast internet op scholen, in bedrijven en thuis ook in de buitengebieden’ aangenomen.4 In 

deze motie vragen PS het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna: GS) 

om in overleg met gemeenten en andere partijen, initiatieven tot vast internet in Zuid-

Holland te faciliteren.  

Naar aanleiding van deze motie heeft de provincie een enquête uitgezet onder Zuid-

Hollandse gemeenten, waarin zij gemeenten vragen of zij zicht hebben op initiatieven van 

inwoners of bedrijven om toegang te krijgen tot snel bekabeld internet. Ook is er aan 

gemeenten gevraagd welke rol zij spelen bij het ondersteunen van dergelijke initiatieven. 

Verder heeft de provincie landelijke ontwikkelingen op het dossier breedband in beeld 

gebracht.  

PS is middels een brief geïnformeerd over de stand van zaken bij de gemeenten.5 Hierin 

lezen we naast de stand van zaken in de verschillende gemeenten ook het advies om als 

provincie een terughoudende rol wat betreft investeringen aan te nemen en vooral de 

samenwerking tussen de provincie en gemeenten op te zoeken. Daarom organiseert de 

provincie op  11 november 2016 een kennisbijeenkomst voor Zuid-Hollandse gemeenten 

over snel internet in de provincie. Deze kennisbijeenkomst is bedoeld voor wethouders die 

breedband of gerelateerde dossiers in hun portefeuille hebben.  

1.3 Vraagstelling 

In het kader van voorgenoemde kennisbijeenkomst heeft de provincie behoefte aan 

informatie over de beschikbaarheid van snel internet in het buitengebied en op scholen. 

Daarbij wil men inzicht in verschillende technologische opties om snel internet te realiseren 

en een ordegrootte inschatting van aansluitkosten die typisch zijn voor een bepaalde 

technologie of gebied. Daartoe heeft zij Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar:  

 De omvang en ligging van het zogenoemde ‘witte gebied’ (zie paragraaf 1.3 voor 

toelichting begrip) op postcode- en huisnummerniveau.  

 De stand van zaken op het gebied van snel internet op scholen. 

 Verschillende beschikbare technologieën voor snel internet en hun voor- en 

nadelen. 

 Kengetallen van aansluitkosten voor de verschillende typen witte gebieden en 

technologieën.  

In deze rapportage geven we onze bevindingen weer. 

                                                

4 Zie: [staten.zuid-holland.nl]  

5 Zie: [staten.zuid-holland.nl]  

https://staten.zuid-holland.nl/dsresource?objectid=4914aab8-c811-47b6-824e-4d87d579a34d
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2016/Ruimte_en_Leefomgeving_31_augustus_2016/Opening_procedurevergadering/Ingekomen_stukken/Stuknr_559340329.org
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1.4 Leeswijzer 

Dit rapport kent de volgende opbouw: 

 Hoofdstuk 2. Wat is snel internet? We starten met een beschrijving van de juridi-

sche definitie van snel internet en presenteren de aanbieders van snel internet.  

 Hoofdstuk 3. Inventarisatie snel internet. In dit hoofdstuk geven we de resultaten 

weer van een wit gebiedsanalyse voor de buitengebieden van Zuid-Holland.   

 Hoofdstuk 4. Oplossingen in het buitengebied. In dit hoofdstuk bespreken we 

verschillende technologische opties waarmee internettoegang kan worden geboden 

in de buitengebieden.  

 Hoofdstuk 5. Aanbod op scholen. In dit hoofdstuk bespreken we het aanbod van 

snel internet op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Zuid-Holland. 

Aansluitend hebben we enkele bijlagen toegevoegd, namelijk: 

 Een begrippenlijst met uitleg over de gebruikte terminologie. 

 

 Een overzicht van het beleid van andere overheden. 

 

 Een disclaimer met betrekking tot onze aanbodinventarisatie. 
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2 Wat is snel internet? 

Het begrip snel internet is minder eenduidig dan het lijkt. Waar men in de ene woning de 

volledige internetcapaciteit inzet om met meerdere gebruikers hoge resolutie videostreams 

te kunnen bekijken, is men in een ander huis al tevreden met het versturen van een 

simpele e-mail naar familieleden op afstand. Om hier helderheid in te scheppen, 

presenteren we in dit hoofdstuk de juridische interpretatie van het verschijnsel snel 

internet. Daarbij gaan we kort in op de verschillende aanbieders die actief zijn binnen Zuid-

Holland. Dit biedt ons de mogelijkheid om in het aansluitende hoofdstuk vast te kunnen 

stellen hoeveel percelen in het buitengebied op dit moment niet beschikken over snel 

internet. 

2.1 Next Generation Access (NGA) 

Wanneer we spreken over snel internet of hoogwaardig breedband, dan richten we ons 

formeel op ‘Next Generation Access’ (NGA) netwerken. Dit is de term die de Europese 

Commissie gebruikt om snel internet te definiëren in haar richtsnoeren met betrekking tot 

staatssteun in dit domein. NGA-netwerken worden als volgt gedefinieerd:  

“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) hoofdverbindingen die zich vol-

doende 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, en  

c. zij hebben aanzienlijk hogere uploadsnelheden (dan basisbreedbandnetwer-

ken).  

In de huidige stand van de ontwikkeling van de markt en de technologie zijn NGA-

netwerken:  

a. op glasvezelkabels gebaseerde toegangsnetwerken (FTTx);  

b. geavanceerde, geüpgradede kabelnetten, en  

c. bepaalde geavanceerde draadloze toegangsnetwerken die een betrouwbare 

hoge snelheid per abonnee kunnen bieden.”6 

Aangezien de definitie met betrekking tot draadloze netwerken vooralsnog ruimte voor 

nadere interpretatie overlaat, scharen wij deze netwerken niet onder de strikte NGA-

definitie. Denk hierbij aan de mobiele 4G-netwerken van KPN, Vodafone, T-Mobile en 

Tele2, maar ook aan satellietinternet en de punt-multipunt netwerken van bijvoorbeeld 

Greenet en Skylinq. 

Uit deze definitie volgt ook het begrip ‘witte gebieden’. Hierover stelt de Commissie het 

volgende: “[witte gebieden zijn] de gebieden waar geen breedbandinfrastructuur aanwezig 

                                                

6 Bron: artikel 2. 138 in Verordening nr. 651/2014, gepubliceerd op 17 juni 2014 in het Publicatieblad 

van de Europese Unie door de Europese Commissie 
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is en in de nabije toekomst waarschijnlijk ook niet zal worden ontwikkeld”. 7 We hanteren – 

in lijn met de Europese Commissie - de grens van gegarandeerd 30 Mbit/s downloadsnel-

heid voor de afbakening van het witte gebied. 

2.2 Aanbieders van snel internet 

In de Provincie Zuid-Holland zijn drie soorten NGA-aansluitnetwerken operationeel, 

namelijk glasvezel, kabel (coax) en DSL (koper). Op deze netwerken zijn de volgende 

aanbieders actief: 

 DSL-netwerk – Op het koperen DSL-netwerk van KPN zijn verschillende diensten-

aanbieders actief. 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 consumentenmarkt: Tele2, Vodafone en Online.nl. Ten derde is 

er een breed scala aan partijen die zakelijke DSL aanbiedt. 

 Glasvezelnetwerken - Wat betreft het realiseren van glasvezelaansluitingen is 

Reggefiber de grootste partij in Nederland. Reggefiber is inmiddels onderdeel van 

KPN, maar voert haar activiteiten nog altijd onder eigen naam uit. Reggefiber is in 

de provincie Zuid-Holland actief in 49 van de 60 gemeenten. Hierbij beperkt de 

dekking zich in vrijwel alle gevallen tot de kern. Het huidige dienstenaanbod over 

glasvezel van Reggefiber komt sterk overeen met het aanbod over kabel en VDSL. 

Naast Reggefiber zien we CAIW (onderdeel van CIF8) actief in Hendrik ido Am-

bacht, Krimpen aan den IJssel, Rhoon, Poortugaal, Schiedam en het Westland. 

Deze partij heeft in het verleden het bestaande kabelnetwerk in de betreffende 

gemeenten opgekocht en vervangen door een glasvezelnetwerk.  

 Kabelnetwerken - Ziggo is veruit de grootste aanbieder van kabelinternet in 

Nederland en is samen met Rekam en Caiway in de provincie Zuid-Holland actief 

met snel internet via de kabel. Beide partijen hebben hun infrastructuur voorname-

lijk in de kernen liggen, waarbij Rekam en Caiway al verregaande inspanningen 

hebben verricht om haar verzorgingsgebied te verglazen. 

Gezamenlijk bieden deze aanbieders hoogwaardige breedbandoplossingen over de 

genoemde infrastructuren aan de bewoners en ondernemers binnen de provincie. De 

netwerken hebben echter een grote gemene deler: het buitengebied. Hier ontbreekt het 

netwerk (kabel en glas) of is de geleverde snelheid erg beperkt (DSL). Dit gebied vormt de 

kern van onze analyse. De omvang van de problematiek komt in het volgende hoofdstuk 

aan de orde. In hoofdstuk 4.1 volgt een beknopte technische beschrijving van deze 

netwerken. 

 

                                                

7 Bron: §3.2:66, Europese Commissie (2013/C 25/01). EU-richtsnoeren voor de toepassing van 

staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken. 

8 Het Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund (kort: CIF) is een Nederlands investerings-

fonds dat met een langetermijnvisie investeert in Nederlandse communicatie-infrastructuur, zoals 

zendmasten en kabelinfrastructuren. Zij rollen op dit moment ook in delen van Nederland glasvezel 

in het buitengebied uit. Door met pensioenfondsen te werken, hebben zij een andere investeringsho-

rizon en kunnen ze investeringen doen die voor de traditionele telecompartijen niet voldoende 

rendement binnen de gewenste termijn kunnen opleveren. Zie: [cif-glasvezel.nl] 

http://www.cif-glasvezel.nl/
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3 Inventarisatie snel internet 

In dit hoofdstuk bepalen wij welke adressen in de provincie niet beschikken over een 

hoogwaardige internetverbinding. Als eerste gaan we in op de uitgangspunten die we bij 

deze analyses hanteerden. Uitgaande van de ligging van deze infrastructuren brengen we 

de adressen in kaart waar geen toegang is tot een NGA-aanbod.  

3.1 Uitgangspunten analyse 

Er zijn veel verschillende manieren om de witte percelen in het buitengebied te bepalen. 

De keuze van de uitgangspunten kan leiden tot grote verschillen in de uitkomsten. Dialogic 

heeft deze inventarisaties voor een flink aantal provincies uitgevoerd en we hebben hierbij 

consequent dezelfde uitgangspunten gehanteerd. Hieronder sommen we deze op: 

 Witte gebieden 

Op basis van de eerder geïntroduceerde definitie van het begrip NGA kunnen we drie 

soorten gebieden onderscheiden:  

1. Witte gebieden (geen NGA) 

2. Grijze gebieden (één NGA)  

3. Zwarte gebieden (meer dan één NGA)  

We brengen in deze analyse de witte buitengebieden in kaart, oftewel de gebieden met 

downloadsnelheden van minder 30 Mbit/s (gegarandeerd). In de volgende box leggen we 

uit waarom we voor deze grens kiezen.  

Box 1. Waarom 30 Mbit/s?  

Sommige beleidsmakers ambiëren realisatie van een downloadsnelheid van minstens 

100 Mbit/s in het buitengebied. Wij adviseren om niet af te wijken van de grens van 

30mbit/s voor de afbakening van het doelgebied. Keuze voor een groter doelgebied kan 

tot discussies over staatssteun leiden.  

Als het echter gaat om de ambities voor de te realiseren infrastructuur in het witte 

gebied is een hogere grens (bijvoorbeeld van 100mbit/s) wel toegestaan. Dergelijke 

ambities kunnen ertoe leiden dat een meer toekomstvaste infrastructuur wordt 

uitgerold. Maar we zien ook dat deze ambities kunnen leiden tot weinig ruimte voor 

maatwerk om extreem dure percelen aan te sluiten.  

 Geografische afbakening 

We richten ons in onze analyse op het zogenoemde buitengebied. Dit zijn de gebieden die 

niet te classificeren zijn als ‘bebouwde kom’ of ‘bedrijventerrein’. Hiervoor gebruiken we 

twee typen databronnen, te weten de door het CBS beschikbaar gestelde ‘CBS Bevolkings-

kernen 2011’9 en een door de provincie Zuid-Holland aangeleverde shapefile met alle 

bedrijventerreinen binnen de provincie. 

                                                

9 Dit betreft de meest actuele versie. 
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We houden de percelen binnen de kernen bewust buiten onze analyse. Hoewel het 

ontbreken van NGA hier op beperkte schaal wel degelijk aan de orde is, betreft dit in veel 

gevallen geen problematisch gebrek. Dit betreffen in vrijwel alle gevallen op zichzelf 

staande voorbeelden, waarbij bijvoorbeeld de aansluiting van de (onder)buren is 

doorgelust, of er sprake is van bewust niet-aangesloten percelen (zogenoemde 

weigeraars). In de praktijk zijn marktpartijen bereid om deze percelen (vrijwel) kosteloos 

aan te sluiten op het bestaande netwerk. 

Ook de bedrijventerreinen in Zuid-Holland houden we buiten onze analyse. De meeste 

terreinen vallen binnen de kernen en hiervoor geldt het bovenstaande: de netwerken 

liggen er of liggen dicht in de buurt. De andere terreinen liggen tegen de kernen aan en 

ook hier zal snel internet voorhanden zijn. Merk hierbij op dat de aanwezigheid van 

glasvezel of (in minder mate) kabelinternet, niet wil zeggen dat direct alle percelen op het 

terrein ontsloten zijn. Zo ligt de kabel doorgaans alleen naar percelen met een woonfunctie 

– het is immers voor televisie aangelegd – en wordt glasvezel soms terreindekkend of 

collectief, maar vaak op individuele schaal aangelegd door een aanbieder van zakelijke 

netwerkdiensten. 

Uit eerdere onderzoeken van Dialogic voor de provincies Gelderland en Noord-Holland blijkt 

dat er doorgaans nog enkele kleine bedrijventerreinen binnen een provincie zijn waar het 

internet niet snel genoeg is voor sommige afnemers. We vernemen uit de praktijk wel 

negatieve signalen over de gevoerde prijsstelling van de aanbieders. Zo kunnen de 

aansluitkosten en maandelijkse bijdrage alsnog een drempel vormen voor (potentiële) 

afnemers. In dit licht heeft de provincie in haar ‘Subsidieregeling planvorming bedrijventer-

reinen’10 een mogelijkheid opgenomen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 

of het maken van een businesscase voor de aanleg van een collectief glasvezelnet op het 

bedrijventerrein. Op die manier wordt vraagbundeling dus ondersteund. 

 Percelen 

We richten ons binnen onze analyse alleen op verblijfsobjecten. Een verblijfsobject betreft 

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. We nemen hiervoor de percelen (ook 

wel adressen genoemd) zoals deze in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

zijn geregistreerd.11 

De volgende percelen zijn uitgesloten van onze analyse: 

 Objecten met alleen de functie ‘object’ in de BAG, zoals transformatorhuisjes en 

garageboxen. 

 Adressen op vakantie- of recreatieparken zonder woonfunctie (o.b.v. BAG). Dit 

betreffen dus vakantiehuisjes en staplaatsen op vakantie- en recreatieparken of 

campings waar geen permanente bewoning is toegestaan. De infrastructuur op 

deze parken zien we als verantwoordelijkheid voor de eigenaar van het park. Wan-

neer het op de receptie ontbreekt aan snel internet, dan nemen we dit perceel 

uiteraard wel mee in onze inventarisatie. Hier heeft het namelijk een zakelijke 

functie. Ook recreatiewoningen met een woonfunctie zitten in onze analyse. Hier is 

immers permanente bewoning toegestaan. 

                                                

10 Zie: [zuid-holland.nl]  

11 Basisregistratie Adressen en Gebouwen, versie 18 april 2016 

http://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/@8181/bedrijventerreinen/
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 Grootschalige publieke aansluitnetwerken 

We richten ons in onze analyse alleen op de grootschalige publieke aansluitnetwerken zoals 

genoemd in hoofdstuk 2, namelijk DSL, kabel en consumentenglasvezel.  

Voor de grootzakelijke markt zijn er echter nog andere netwerken die NGA bieden, veelal 

(individuele) zakelijke glasvezelverbindingen. Zo zal een partij als Eurofiber op nagenoeg 

elke klantlocatie glasvezel kunnen en willen aanleggen. De kosten hiervoor zijn echter niet 

realistisch voor consumenten en kleinzakelijke afnemers. Daarbij is het aantal afnemers 

(relatief t.o.v. de consumentenaansluitingen) beperkt, het aantal aanbieders in de markt 

zeer groot en de vraag erg pluriform. Een inventarisatie zou hierdoor een te grote 

(tijds)investering vergen. Omdat een groot deel van hun aansluitingen in de kernen zal 

zitten, is de vertekening in onze data overigens beperkt. 

Ook private netwerken die op private grond in het buitengebied zijn aangelegd, vallen 

buiten onze analyse. Dit zou bijvoorbeeld aan de orde kunnen zijn bij sommige grotere 

parken met recreatiewoningen. Denk hierbij aan landelijke spelers zoals Center Parcs en 

Roompot Vakanties. Deze spelers zijn voldoende kapitaalkrachtige om een glasvezelverbin-

ding te laten realiseren, welke vervolgens over het park verdeeld wordt onder de huisjes of 

standplekken. Deze individuele aansluitingen hebben wij niet in kaart gedracht. 

Tot slot zal ook een klein deel van de ondernemers in het buitengebied een straalverbin-

ding hebben die onder NGA valt. Omdat dit lastig te meten is en het om zeer beperkte 

aantallen gaat, is ook dit niet meegenomen in onze analyse. Afnemers met 4G of satelliet 

vallen, zoals eerder aangeven, overigens sowieso niet onder NGA en nemen we daarom 

niet mee.  
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3.2 NGA-dekking in het buitengebied 

Als we kijken naar ligging van de witte en niet-witte percelen in het buitengebied komen 

we tot de volgende uitkomsten. In totaal zien we 20.832 percelen die momenteel geen 

toegang hebben tot een NGA-verbinding.12,13  

Figuur 1 laat zien hoe de witte percelen verdeeld liggen over het buitengebied. 

 

Figuur 1. Buitengebied provincie Zuid-Holland 

In de bovenstaande figuur zijn alle kernen donkergroen weergegeven. Rondom de kernen 

zien we op veel plekken lichtgroene stippen, die soms een lijn vormen. Dit zijn de adressen 

in het buitengebied die niet wit zijn en waar dus wel toegang is tot één of meer NGA-

verbindingen (niet-wit wil zeggen grijs of zwart). In de praktijk zijn dit voor het grootste 

deel grijze percelen, de percelen met toegang tot één NGA-verbinding. De groene linten en 

lijnen zijn in de regel het gevolg van goede beschikbaarheid van kabelverbindingen.  

                                                

12 Peildatum: oktober 2016 

13 Voor alle gemeenten hebben we van de verschillende aanbieders beschikbaarheidsinformatie op 

perceelniveau. Binnen de gemeenten Westland en Midden-Delfland beschikken we wel over de 

perceelgegevens van het glasvezelnetwerk van CAIW, maar niet over het kabelnetwerk in het 

buitengebied. Op basis van afstemming met CAIW en een brede steekproef, hebben we vastgesteld 

dat vrijwel alle percelen in het buitengebied  beschikken over een kabelaansluiting en dus NGA tot 

hun beschikking hebben. CAIW heeft de ambitie om deze percelen ook te verglazen. Het ontbreekt 

ons in dit geval aan exactere data, waardoor we geen uitspraken kunnen doen over het eventuele 

aantal witte percelen. Deze zullen ongetwijfeld aanwezig zijn, zij het waarschijnlijk in zeer beperkte 

mate. 
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De rode stippen duiden de percelen zonder NGA: de witte percelen. Tabel 1 geeft per 

gemeente het aantal witte percelen buiten de kernen weer. Dit zetten we uit tegen het 

totaal aantal percelen in de gemeente.  

Tabel 1. Aantal percelen per gemeente 

 

Gemeentenaam

Aantal witte 

percelen 

buitengebied

Totaal aantal 

percelen

Percentage 

wit

's-Gravenhage 17 276.680 0,0%

Alblasserdam 48 9.050 0,5%

Albrandswaard 269 10.898 2,5%

Alphen aan den Rijn 1.295 51.085 2,5%

Barendrecht 34 21.081 0,2%

Binnenmaas 425 13.689 3,1%

Bodegraven-Reeuwijk 784 15.500 5,1%

Brielle 387 8.455 4,6%

Capelle aan den IJssel 13 32.907 0,0%

Cromstrijen 191 6.171 3,1%

Delft 121 54.874 0,2%

Dordrecht 197 60.041 0,3%

Giessenlanden 759 6.412 11,8%

Goeree-Overflakkee 1.444 23.816 6,1%

Gorinchem 102 18.044 0,6%

Gouda 148 35.405 0,4%

Hardinxveld-Giessendam 93 7.932 1,2%

Hellevoetsluis 307 18.369 1,7%

Hendrik-Ido-Ambacht 157 12.911 1,2%

Hillegom 280 10.530 2,7%

Kaag en Braassem 997 12.762 7,8%

Katwijk 922 28.474 3,2%

Korendijk 266 4.925 5,4%

Krimpen aan den IJssel 51 13.200 0,4%

Krimpenerwaard 1.532 25.756 5,9%

Lansingerland 889 25.766 3,5%

Leerdam 424 9.687 4,4%

Leiden 15 63.346 0,0%

Leiderdorp 41 12.906 0,3%

Leidschendam-Voorburg 186 38.606 0,5%

Lisse 130 11.343 1,1%

Maassluis 7 15.763 0,0%

Midden-Delfland* 0 8.480 0,0%

Molenwaard 506 12.296 4,1%

Nieuwkoop 917 12.434 7,4%

Nissewaard 549 41.462 1,3%

Noordwijk 260 13.972 1,9%

Noordwijkerhout 225 7.922 2,8%

Oegstgeest 54 10.978 0,5%

Oud-Beijerland 37 11.117 0,3%

Papendrecht 15 15.110 0,1%

Pijnacker-Nootdorp 730 21.817 3,3%

Ridderkerk 57 22.968 0,2%

Rijswijk 30 28.228 0,1%

Rotterdam 521 346.193 0,2%

Schiedam 226 40.096 0,6%

Sliedrecht 33 11.993 0,3%

Strijen 127 4.331 2,9%

Teylingen 624 16.905 3,7%

Vlaardingen 85 37.546 0,2%

Voorschoten 117 12.002 1,0%

Waddinxveen 336 12.537 2,7%

Wassenaar 167 12.919 1,3%

Westland* 0 49.359 0,0%

Westvoorne 873 7.231 12,1%

Zederik 505 6.204 8,1%

Zoetermeer 38 58.807 0,1%

Zoeterwoude 165 4.100 4,0%

Zuidplas 1.074 18.916 5,7%

Zwijndrecht 30 21.708 0,1%

Totaal 20.832 1.824.015 1,1%
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* Zie voetnoot 13  

Uit de getoonde cijfers blijkt dat de problematiek sterk geconcentreerd zit in een klein 

aantal gemeenten. Zo staan de tien gemeenten14 met de meeste witte percelen al in voor 

dan meer de helft van de witte percelen binnen de hele provincie.  

3.3 Ondernemers in het buitengebied 

Het buitengebied van de provincie Zuid-Holland is rijk aan bedrijvigheid. Zoals we in de 

introductie al aan hebben gegeven, is de aanwezigheid van goede digitale connectiviteit 

van steeds groter belang. Om beter inzicht te krijgen in de mate waarin de ondernemers in 

het buitengebied geraakt worden door het ontbreken van deze verbindingen, presenteren 

we hier een korte, extra doorlichting van. 

We stellen vast dat op 6.430 van de 20.832 witte percelen een registratie in de LISA-

database15 bekend is. Dit zijn dus bedrijven in het buitengebied die niet op een 

                                                

14 Pijnacker-Nootdorp, Giessenlanden, Westvoorne, Lansingerland, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, 

Zuidplas, Alphen aan den Rijn, Goeree-Overflakkee en Krimpenerwaard 

Gemeentenaam

Aantal witte 

percelen 

buitengebied

Totaal aantal 

percelen

Percentage 

wit

's-Gravenhage 17 276.680 0,0%

Alblasserdam 48 9.050 0,5%

Albrandswaard 269 10.898 2,5%

Alphen aan den Rijn 1.295 51.085 2,5%

Barendrecht 34 21.081 0,2%

Binnenmaas 425 13.689 3,1%

Bodegraven-Reeuwijk 784 15.500 5,1%

Brielle 387 8.455 4,6%

Capelle aan den IJssel 13 32.907 0,0%

Cromstrijen 191 6.171 3,1%

Delft 121 54.874 0,2%

Dordrecht 197 60.041 0,3%

Giessenlanden 759 6.412 11,8%

Goeree-Overflakkee 1.444 23.816 6,1%

Gorinchem 102 18.044 0,6%

Gouda 148 35.405 0,4%

Hardinxveld-Giessendam 93 7.932 1,2%

Hellevoetsluis 307 18.369 1,7%

Hendrik-Ido-Ambacht 157 12.911 1,2%

Hillegom 280 10.530 2,7%

Kaag en Braassem 997 12.762 7,8%

Katwijk 922 28.474 3,2%

Korendijk 266 4.925 5,4%

Krimpen aan den IJssel 51 13.200 0,4%

Krimpenerwaard 1.532 25.756 5,9%

Lansingerland 889 25.766 3,5%

Leerdam 424 9.687 4,4%

Leiden 15 63.346 0,0%

Leiderdorp 41 12.906 0,3%

Leidschendam-Voorburg 186 38.606 0,5%

Lisse 130 11.343 1,1%

Maassluis 7 15.763 0,0%

Midden-Delfland* 0 8.480 0,0%

Molenwaard 506 12.296 4,1%

Nieuwkoop 917 12.434 7,4%

Nissewaard 549 41.462 1,3%

Noordwijk 260 13.972 1,9%

Noordwijkerhout 225 7.922 2,8%

Oegstgeest 54 10.978 0,5%

Oud-Beijerland 37 11.117 0,3%

Papendrecht 15 15.110 0,1%

Pijnacker-Nootdorp 730 21.817 3,3%

Ridderkerk 57 22.968 0,2%

Rijswijk 30 28.228 0,1%

Rotterdam 521 346.193 0,2%

Schiedam 226 40.096 0,6%

Sliedrecht 33 11.993 0,3%

Strijen 127 4.331 2,9%

Teylingen 624 16.905 3,7%

Vlaardingen 85 37.546 0,2%

Voorschoten 117 12.002 1,0%

Waddinxveen 336 12.537 2,7%

Wassenaar 167 12.919 1,3%

Westland* 0 49.359 0,0%

Westvoorne 873 7.231 12,1%

Zederik 505 6.204 8,1%

Zoetermeer 38 58.807 0,1%

Zoeterwoude 165 4.100 4,0%

Zuidplas 1.074 18.916 5,7%

Zwijndrecht 30 21.708 0,1%

Totaal 20.832 1.824.015 1,1%
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bedrijventerrein zijn gevestigd. Op deze locaties zijn 33.476 personen werkzaam.16 

Wanneer we naar de sectoren kijken waar deze bedrijven in actief zijn, dan ontstaat het 

beeld zoals dat in Figuur 2 is weergegeven. Zoals we kunnen verwachten, is een groot deel 

van de bedrijven actief in de agricultuur sector.  

 

Figuur 2. Bedrijvigheid in het witte buitengebied 

Door het aantal witte percelen en het aantal werkzame personen over de bedrijfscategorie-

en te verdelen, komen we tot de resultaten die in Tabel 2 zijn opgenomen. 

Tabel 2. Aantal witte percelen en werkzame personen 

Sector 
Aantal witte 

percelen 

Aantal werkzame 

personen 

A – Landbouw, bosbouw en visserij 2628 9.286 

G – Groot en detailhandel; reparaties van 

auto’s 
719 3.831 

F – Bouwnijverheid 523 2.541 

M – Advisering, onderzoek en overige 

specialistische zakelijke dienstverlening 
458 1.562 

Overige sectoren 2.075 16.265 

Totaal 6.430 33.476 

 

 

                                                                                                                                       

15 LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt 

verricht. Zie: [lisa.nl]. De locatiegegevens betreft de stand uit begin 2014, het aantal werkende 

personen per bedrijfslocatie is de stand van januari 2015.  

16 Van 91 locaties is binnen de bij ons beschikbare datadabe niet bekend hoeveel personen hier 

werkzaam zijn. 

41%

11%8%

7%

33%

Bedrijfscategoriën witte percelen buitengebied

A - Landbouw, bosbouw en visserij

G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 

F - Bouwnijverheid

M - Advisering, onderzoek en overige
specialistische zakelijke dienstverlening

Overige sectoren

https://www.lisa.nl/home
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4 Oplossingen voor het buitengebied 

Nu de omvang van de problematiek bekend is, zullen we nader ingaan op de mogelijke 

technische oplossingen om het buitengebied van snel internet te voorzien. Na een korte 

uiteenzetting van de technieken, zullen we de verschillende regio’s binnen de provincie 

nader beschouwen. 

4.1 Technische mogelijkheden 

 Glasvezel 

Vanuit een technisch perspectief is glasvezel de beste oplossing. Glasvezel is een dermate 

goed medium dat er voor eindgebruikers geen discussie meer zal zijn over beperking in 

capaciteit. Snelheden van 1 Gbit/s en hoger zijn probleemloos aan te bieden. Als geld geen 

rol speelt is er geen discussie welk netwerk aan te leggen: glasvezel. En dit brengt ons 

meteen bij het nadeel van glasvezel. De realisatie van een dergelijk netwerk in het 

buitengebied is duur. Om deze kosten te dekken moeten (1) veel afnemers in een gebied 

de dienst afnemen en (2) deze afnemers meer betalen voor het gebruik van dit netwerk 

dan bewoners van de kernen. 

 Kabelinternet 

De coaxiale kabel is een minder goed medium dan glasvezel, maar het kan voor 

huishoudens en veel bedrijven nu en in de nabije toekomst meer dan voldoende capaciteit 

bieden. Zo biedt Ziggo op dit moment al internetsnelheden van 300 Mbit/s binnen haar 

consumentenpakketten. Er is echter geen enkele drijfveer om dit in de buitengebieden 

grootschalig aan te leggen. De realisatie van het netwerk - wat zich sowieso alleen tot de 

randgevallen net buiten de kernen zal beperken - is waarschijnlijk iets duurder dan voor 

glasvezel, de exploitatiekosten liggen waarschijnlijk hoger en de performance is lager.  

 VDSL17 

De koperen telefonielijn is een minder goed medium dan coax, maar met geavanceerde 

technieken is het mogelijk om hier toch een redelijke performance mee te krijgen. Het 

grootste voordeel ten opzichte van coax en glas is dat de koperen lijn typisch al naar de 

percelen ligt. Er zijn de afgelopen jaren verschillende technieken ontwikkeld om deze 

koperen lijnen sneller te maken. Als de lijnen kort zijn dan zorgen deze technieken voor 

een drastische vergroting van de snelheid. De volgende afbeelding toont voor verschillende 

technieken (VDSL2 met en zonder vectoring en G.Fast met en zonder vectoring) de 

capaciteit van een telefoonlijn als functie van de afstand. Deze afbeeldingen maken 

duidelijk dat bij korte afstanden snelheden van (meer dan) 100 Mbit/s gehaald kunnen 

worden.  

                                                

17 Onder deze paragraaf kunnen ook allerlei varianten van DSL worden geschaard. 
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Figuur 3. De maximum te behalen snelheid over verschillende typen DSL-verbindingen bij 

verschillende afstanden tot de DSL-centrale (bron: Alcatel-Lucent.18) 

De bovenstaande afbeeldingen tonen echter ook dat bij lange lijnen het voordeel van 

nieuwe technologieën (bijna) volledig wegebt.19 Zelfs bij relatief bescheiden lijnlengtes van 

1.000 meter zakt de capaciteit onder de 30 Mbit/s.20 Het grote nadeel is dat – zoals 

weergeven in Figuur 3 – de geavanceerde technieken niet kunnen omgaan met grote 

lijnlengtes. Dit is dus geen goede oplossing voor het buitengebied. Alleen als er relatief 

veel percelen dicht bij elkaar liggen kan het bouwen van een nieuwe verglaasde straatkast 

interessant zijn. Uiteraard staan in het buitengebied zelden veel percelen dicht bij elkaar.  

 Punt-multipunt verbindingen 

Punt-multipunt verbindingen (ook wel vast-draadloos genoemd) lijken sterk op een indoor 

WiFi-netwerk of reguliere mobiele 4G-netwerk. Er is een antenne (vaak op een hoge plek) 

die tientallen percelen bedient van internet. Op deze percelen hangt een antenne aan de 

gevel of op het dak. Doordat hier meer afnemers in één keer benaderd kunnen worden, 

kunnen de kosten beter gedeeld worden dan bij straalverbindingen. Er is bij deze oplossing 

geen sprake van een model waarin zeer grote investeringen nodig zijn zoals bij bekabelde 

netwerken het geval is. 

We zien dat deze netwerken in de praktijk internetdiensten aanbieden die duurder zijn dan 

de diensten in de kernen en minder functionaliteit (snelheid, betrouwbaarheid) bieden. 

Toch bieden ze voor afnemers in het buitengebied een goed alternatief. Het is daarbij een 

relatief eenvoudige en goedkope oplossing die met een korte doorlooptijd tot stand kan 

komen.  

                                                

18 https://techzine.alcatel-lucent.com/numbers-are-vectoring-20-makes-gfast-faster 

19 Het gaat in deze context te ver om in detail in te gaan op de redenen hiervoor. De basis ligt echter 

in de wet van Shannon-Hartley. Hiermee is het mogelijk om de theoretisch maximale capaciteit van 

een lijn te bepalen als onder meer de ruis op de lijn bekend is. Doordat lange lijnen veel meer ruis 

kennen dan korte lijnen is hun capaciteit sterk begrensd. 

20 Overigens is KPN op dit moment vooral actief met de uitrol van VDSL met vectoring. Hun volgende 

stap in dit proces is waarschijnlijk het gebruik van Vplus. Deze techniek maakt het mogelijk om nog 

iets meer uit VDSL met vectoring te halen waarmee snelheden tot circa 200 Mbit/s mogelijk zijn. 
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 Straalverbindingen 

Straalverbindingen verschillen fundamenteel van de vier bovenstaande opties. De opties 

hierboven beschrijven netwerken die worden aangelegd voor een bepaald gebied. Alle 

bewoners van het gebied kunnen het gebruiken, het zijn collectieve netwerken. 

Straalverbindingen zijn dit niet. Dit zijn individuele opties en worden ‘dedicated’ voor een 

klant gerealiseerd.  

Straalverbindingen bestaan uit een antenne op een hoog opstelpunt (bijvoorbeeld een 

mast) en een antenne van de gevel of op het dak van de afnemer. Ten opzichte van alle 

vaste netwerken is het voordeel van deze oplossing dat het veel beter schaalbaar is. Bijna 

elk perceel kan aangesloten worden zonder dat de kosten excessief hoog worden. Dit in 

tegenstelling tot bekabelde infrastructuren, waarbij we voorbeelden kennen van percelen 

die meer dan €200.000 kosten om een aansluiting te krijgen. Het nadeel van deze 

oplossing is dat het nauwelijks schaalvoordelen kent, want veel meer aansluitingen 

betekent nauwelijks lagere kosten per extra afnemer.21 

Er kan gebruik gemaakt worden van spectrum dat exclusief kan worden ingezet 

(‘gelicenseerd’) en publiek (‘ongelicenseerd’) spectrum. De eerste optie heeft een zeer 

hoge performance. Het wordt bijvoorbeeld veel gebruikt voor het ontsluiten van masten 

voor 4G-antennes. De kosten zijn echter te hoog voor huishoudens. Bovendien biedt dit 

doorgaans alleen internet en geen TV of bellen. Het ongelicenseerd spectrum kent lagere 

kosten, maar ook een veel lagere betrouwbaarheid. In de praktijk zien we dit nauwelijks 

voorkomen bij afnemers.  

 4G-netwerken 

Verschillende aanbieders van mobiele internetdiensten, zoals KPN en T-Mobile, bieden 

sinds kort de mogelijkheid om een abonnement voor thuisgebruik af te sluiten. Deze 4G-

voor-thuis-proposities vallen echter niet onder NGA. Om als NGA aangemerkt te kunnen 

worden, moet de afnemer immers gegarandeerd 30 Mbit/s af kunnen nemen. De nadruk 

ligt in dit geval op de term ‘gegarandeerd’. In het geval van 4G is dit namelijk lastig te 

realiseren, aangezien de capaciteit afhankelijk is van ligging van het perceel ten opzichte 

van de mast, de drukte in het dekkingsgebied, de weersomstandigheden, et cetera. 

Bovendien kennen alle 4G-abonnementen in Nederland een datalimiet. Dat betekent dat 

een afnemer een beperkte hoeveelheid data mag afnemen. Daarna gaat de snelheid zeer 

sterk omlaag en/of de kosten explosief omhoog. Veel huishoudens en bedrijven gebruiken 

op dit moment op hun vaste lijn veel meer data dan volgens de 4G-abonnementen is 

toegestaan.22 

Naast de beperkte gebruikerservaring kent 4G nog een nadeel voor het gebruik als vaste 

lijn in het buitengebied: de dekking is beperkt. Hoewel de grotere aanbieders van 4G een 

netwerk hebben waarbij op bijna elke plaats in Nederland gebeld kan worden, is de 

datacapaciteit op deze locaties slechter. Dus juist op de plekken waar 4G een goed 

alternatief kan zijn, is de kwaliteit relatief slecht. Toch is ook dit vanuit de aanbieders 

                                                

21 Een aardige analogie is wellicht een vergelijking met de verkeersinfrastructuur. Een vast netwerk 

staat gelijk aan een snelweg naar elke voordeur, een draadloos netwerk staat gelijk aan een 

helikopter voor elk huis.  

22 Het recente aanbod van Tele2 (zie https://www.tele2.nl/mobiel/sim-only/) met een datalimiet van 

24 GB zal voor veel huishoudens wellicht voldoende data bieden. Het nadeel is echter dat het 4G-

netwerk van Tele2 beperkte dekking heeft, zeker in de buitengebieden. 

https://www.tele2.nl/mobiel/sim-only/
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logisch. Omdat hier relatief weinig afnemers zijn, is het niet rendabel om hier een groot 

aantal antennes per vierkante kilometer te plaatsen. 

Ondanks de beperkingen van 4G willen we het niet volledig als optie afschrijven. Het kan 

voor sommige gebruikers een goed alternatief zijn. Zeker als er sprake is van beperkt 

gebruik van het netwerk en als vaste netwerken veel te duur blijken. 

Box 2. De 4G-propositie voor het buitengebied van KPN 

Op 10 november 2015 heeft KPN een nieuwe, landelijke buitengebiedpropositie gelanceerd, 

waarbij men het 4G-netwerk inzet om een deel van het buitengebied te ontsluiten met een 

vaste 4G-aansluiting. Niet alle percelen in het buitengebied komen hier voor in 

aanmerking. Het betreffen de adressen met de volgende eigenschappen: 

 minder dan 6 Mbit/s internetsnelheid via ADSL en geen geplande snelheidsverho-

ging in de komende 6 maanden; 

 buiten de stads- of dorpsgrenzen; 

 met voldoende capaciteit op het 4G-netwerk. 

Voor Zuid-Holland vallen 8.956 witte adressen23 binnen de doelgroep. Het betreffen de 

blauw gekleurde adressen in Figuur 4. 

 
Figuur 4. Doelgebied 4G-propositie KPN  

We verwachten dat de geschetste beperkingen ook in stand zullen blijven met de uitrol van 

5G-netwerken in de periode na 2020. Deze netwerken zullen zich immers ook concentreren 

rond de gebieden met de meeste afnemers, oftewel in de kernen. 

                                                

23 Deze set is wederom vrijgemaakt van percelen binnen kernen, bedrijventerreinen en percelen waar 

alleen de functie object of logies aan toe is geschreven in de BAG. 
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4.2 Oplossing voor verschillende deelgebieden 

Als we kijken naar de geïnventariseerde witte percelen in het buitengebied, dan zien we 

een flink onderscheid tussen de gebieden.  

A. Er zijn percelen die net buiten de kern liggen (type 1). 

B. Er zijn percelen die echt in het buitengebied liggen. Hierbinnen maken we onder-

scheid tussen vier typen wit gebied: 

 Gebieden met een hoge dichtheid en lage concentratie (type 2). Hier zijn 

veel percelen per vierkante kilometer en liggen percelen relatief dicht bij-

een in clusters. 

 Gebieden met een hoge dichtheid en hoge concentratie (type 3). Hier zijn 

veel percelen per vierkante kilometer en liggen percelen relatief ver uit el-

kaar.  

 Gebieden met een lage dichtheid en lage concentratie (type 4). Hier zijn 

weinig percelen per vierkante kilometer en liggen percelen relatief ver uit 

elkaar. 

 Gebieden met een lage dichtheid en hoge concentratie (type 5). Hier zijn 

weinig percelen per vierkante kilometer en liggen percelen relatief dicht 

bijeen in clusters. 

Figuur 5 toont een conceptueel model van typen 2 t/m 5. 

 

Figuur 5. Conceptueel model buitengebied 

De verschillende typen buitengebied lenen zich voor verschillende technologische 

oplossingen; iets wat we in het onderhavige paragraven uiteen zullen zetten.  

Lage concentratie
[m]

Hoge concentratie
[m]

Lage dichtheid
[#percelen]/[km2]

Hoge dichtheid
[#percelen]/[km2]

II 

III 

IV 

V 



Dialogic innovatie ● interactie 24 

Type 1: Percelen net buiten de kern 

Een klein deel van de witte percelen liggen net buiten de kernen. De onderstaande 

afbeelding toont een goed voorbeeld van de ligging van dergelijke percelen: 

 

Figuur 6. Voorbeeld van percelen aan de rand van de kernen 

De kabelaars hebben deze percelen niet aangesloten omdat ze net te ver van de kern 

lagen. Aan de andere kant liggen deze percelen net te ver van de straatkast van KPN om 

snel internet te krijgen. In de kernen liggen percelen typisch dicht bij een straatkast die 

verglaasd is, in het buitengebied liggen percelen er bijna altijd ver vandaan. Deze afstand 

wordt overbrugd middels het ouderwetse koperen telefonielijntje.  

In het buitengebied is de gemiddelde afstand tot de verglaasde straatkast echter (veel) 

langer. Om deze reden hebben veel percelen in het buitengebied wel een aansluiting van 

KPN, maar geen NGA. 

Deze percelen kunnen vaak NGA krijgen door de netwerken in de kernen verder uit te 

breiden. Dit gebeurt al op dit moment doordat KPN haar netwerken uitrust met VDSL2 met 

vectoring. Hierdoor is al een flink aantal percelen aan te duiden als NGA. Hun verbinding 

van bijvoorbeeld maximaal 20 Mbit/s gaat dan naar maximaal 35 Mbit/s. Hierdoor voldoen 

ze formeel aan de afbakening van de Europese Commissie inzake NGA. Maar het is in een 

aantal gevallen ook mogelijk om kleine uitbreidingen op het kabelnetwerk uit te laten 

voeren. Ziggo heeft op een aantal plekken in haar netwerk overcapaciteit en als de ligging 

goed is kunnen extra percelen relatief goedkoop worden aangesloten op NGA. 

We zien zelden dat afnemers in dit gebied zich wenden tot (exotische) draadloze opties. 

Hoewel zij (nog) geen NGA hebben, biedt KPN hen wel nu al snelheden die net onder de 

grens van 30 Mbit/s liggen. Weinig afnemers zijn echter bereid veel meer te betalen voor 

een kleine sprong in functionaliteit. 

Type 2: Buitengebied, hoge dichtheid en lage concentratie.  

Een flink deel van de percelen in het buitengebied ligt redelijk gelijkmatig verspreid en 

(voor het buitengebied) relatief dicht bij elkaar. We zien dit bijvoorbeeld terug op (delen 

van) Voorne Putten. Onderstaande afbeelding geeft een indruk van deze regio. 
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Figuur 7. Percelen met hoge dichtheid en lage concentratie 

Als we kijken naar dit gebied, dan is dit gebied een uitgelezen kans voor een glasvezelnet-

werk. Technisch is glasvezel superieur, maar in dit soort gebieden is er daadwerkelijk ook 

een goede businesscase voor een dergelijk netwerk. Te meer omdat er vaak vrij grote 

aaneengesloten gebieden zijn die onder deze categorie vallen. Door de grote schaal en 

relatief hoge dichtheid zijn de gemiddelde aanlegkosten voor een glasvezelnetwerk te 

overzien.  

De grootste mate van onzekerheid bij deze casus is de mate van interesse van afnemers in 

een glasvezelnetwerk. Indien dit te beperkt is, dan worden de kosten per afnemer te hoog, 

waardoor de interesse verder afneemt, waardoor de kosten hoger worden, ad infinitum. Als 

dit speelt dan is een punt-multipunt draadloos netwerk een goed alternatief. 

Type 3: Buitengebied, hoge dichtheid en hoge concentratie.  

Het buitengebied van Zuid-Holland kent opvallend veel lintbebouwing. Hoewel deze 

dichtbebouwde linten in meerdere gemeenten goed ontsloten zijn via het kabelnetwerk van 

Ziggo, zien we ook (in sommige gevallen geïsoleerde) linten zonder NGA in de gemeenten 

Krimpenerwaard, Zuidplas en verschillende gemeenten op Hoeksche Waard. In Figuur 8 

zijn de voorbeelden van de Hoeksche Waard en Krimpenerwaard weergegeven. 
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Figuur 8. Percelen met hoge dichtheid en hoge concentratie 

Bij dit type buitengebied ligt de uitdaging niet in de onderlinge afstand tussen percelen, 

maar in de koppeling van de clusters naar de buitenwereld. Er zijn verschillende technische 

opties mogelijk: 

 Een glasvezelnetwerk is vaak een goede optie al kunnen de kosten voor de 

backhaul hoog worden door het in sommige gevallen (te) kleine aantal afnemers. 

 Om de kosten voor de backhaul te verlagen is het een optie om één straalverbin-

ding te realiseren naar de clusters. Vanuit dit centrale punt kunnen de percelen dan 

bediend worden met een andere techniek, zoals WiFi of glasvezel. 

 Een punt-multipunt netwerk kan in sommige gevallen ook een goede optie zijn. 

Type 4: Buitengebied, lage dichtheid en lage concentratie.  

Een kleiner deel van de percelen in het buitengebied heeft weliswaar een gelijkmatige 

verdeling, maar een lage dichtheid. Dit zijn typisch de gebieden waar de percelen van de 

boerderijen traditioneel groter waren en de onderlinge afstanden dus groter zijn. In de 

provincie Zuid-Holland zien we dergelijke percelen alleen op de zuidelijke eilanden terug, 

bijvoorbeeld op Goeree-Overflakkee en de kop van Dordrecht. De onderstaande afbeelding 

toont hier een voorbeeld van. 
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Figuur 9. Percelen met lage dichtheid en lage concentratie 

Als de dichtheid van het aantal percelen erg laag is, dan worden de gemiddelde kosten 

voor een vaste aansluiting zeer hoog. Alleen als er sprake is van een zeer hoge mate van 

interesse in bekabelde netwerken wordt deze casus haalbaar. Indien er een bekabeld 

netwerk wordt aangelegd, ligt een glasvezelnetwerk voor de hand. Veelal zal de realisatie 

van een bekabeld netwerk echter niet mogelijk zijn. In dit geval is de realisatie van een 

punt-multipunt draadloos netwerk de meest logische optie. Maar dit kan ook niet haalbaar 

zijn als de vraag te beperkt is of het landschap te complex. In dit geval moeten afnemers 

terugvallen op individuele opties als 4G, satelliet en straalverbindingen. 

Type 5: Buitengebied, lage dichtheid en hoge concentratie.  

Tot slot zien we enkele percelen die in zeer kleine clusters geïsoleerd zijn. Hier is er sprake 

van een clustertje van enkele percelen die geïsoleerd liggen. Het Zuid-Hollandse voorbeeld 

bij uitstek zijn de percelen op Tiengemeten. 

 

Figuur 10. Percelen met lage dichtheid en hoge concentratie 

Dit type percelen zijn de lastigste gevallen. De kosten voor de realisatie van een bekabeld 

netwerk zijn zeer hoog. In de praktijk zal hier ook geen sluitende businesscase kunnen 

worden gemaakt – tenzij de betalingsbereidheid extreem hoog is. Straalverbindingen zijn 

vaak ook mogelijk, maar brengen voor huishoudens te hoge kosten met zich mee. Omdat 

dit soort gebieden vaak heel klein zijn, ligt ook een draadloos punt-multipunt netwerk niet 

voor de hand.  

Uiteraard kan 4G een optie zijn, maar juist in deze meest geïsoleerde gebieden is dit vaak 

ook beperkt aanwezig. Blijft over de optie van satelliet, maar deze heeft aanzienlijke 

nadelen voor de afnemer. 
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De realisatie van de verschillende oplossingen komt niet vanzelf tot stand. Hiervoor 

moeten vele partijen een substantiële inspanning verricht. Aangezien het bundelen van de 

vraag hierbij een belangrijk thema is, leggen we dit concept nader uit in onderstaande box. 

Box 3. Het concept van vraagbundelen nader uitgelegd 

Het concept van vraagbundelen 

De realisatie van de verschillende netwerken kan binnen verschillende (bedrijfs)modellen 

plaatsvinden. Zo kunnen bestaande aanbieders, zoals KPN, Ziggo of CAIW, beslissen om 

hun netwerk verder te verglazen of uit te breiden. Alternatief kunnen nieuwe spelers (met 

nieuwe technische oplossingen) de markt betreden. Voorbeelden hiervan betreffen 

Greenet en Skylinq; spelers die met vast-draadloze netwerken het buitengebied 

bedienden. Verder kunnen ook (bewoners)initiatieven zich opwerken tot een netwerkco-

operatie en een eigen glasvezelnetwerk gaan realiseren. Zo zijn er nog vele 

mogelijkheden. Wat deze verschillende constructies echter (vrijwel) allemaal met elkaar 

gemeen hebben, is het fenomeen vraagbundelen. 

Vraagbundelen is de inspanning waarbij een marktpartij of initiatief voorafgaand aan de 

aanleg van een nieuw netwerk (of delen daarvan) een inventarisatie van de vraag doet en 

klanten aan zich wil binden met een contract. De aanleg en exploitatie van het netwerk 

brengen in het buitengebied immers substantiële investeringen en kosten met zich mee, 

welke alleen gedekt kunnen worden met hoge deelnemersaantallen. Percentages van 

vijftig tot zestig procent zijn gangbaar in het geval van glasvezelnetwerken. Om het risico 

van te beperkte deelname af te dekken – en daarmee onrendabele investeringen te 

voorkomen – zorgt de initiatiefnemer er vooraf voor dat er voldoende deelnemers een 

contract hebben afgesloten. Hiermee wordt de haalbaarheid van het project getoetst en 

kan men een gefundeerde afweging maken om tot uitrol over te gaan. 

 

4.3 Impact lopende initiatieven 

De meeste van de gepresenteerde oplossingsrichtingen vergen nog substantiële 

inspanningen voordat deze van de grond komen. Wanneer we naar de bestaande 

netwerken kijken, zien we wel dat KPN recentelijk is begonnen met de verdere uitrol VDSL. 

Op dit moment is van circa 1.000 witte percelen bekend dat zij op zeer korte tot 

middellange termijn (uiterlijk Q4 2017) door de upgrade ook hoogwaardig DSL tot hun 

beschikking hebben. Daarnaast zal ook Ziggo een (beperkt) aantal percelen rondom de 

kernen ontsluiten met NGA. Daarbij biedt KPN, zoals gezegd, een 4G-aanbod (zie Box 2) 

voor een bepaalde groep gebruikers in het buitengebied. In Tabel 3 presenteren we de 

aantallen die hiermee gemoeid gaan. Tot slot spreken CAIW (Westland en Midden-

Delfland) en REKAM (regio Gouda) de ambitie uit om hun bestaande kabelaansluitingen op 

termijn te verglazen, ook in het buitengebied van hun dekkingsgebied. 

Tabel 3. Impact van opwaardering VDSL en 4G-aanbod 

Gemeentenaam 
Aantal witte 

percelen 
buitengebied 

Aantal wit na 
upgrade 

4G-aanbod 
KPN 

's-Gravenhage 17 17 8 

Alblasserdam 48 44 3 

Albrandswaard 269 269 147 
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Alphen aan den Rijn 1.295 1.272 703 

Barendrecht 34 32 8 

Binnenmaas 425 420 250 

Bodegraven-Reeuwijk 784 782 232 

Brielle 387 387 176 

Capelle aan den IJssel 13 13 1 

Cromstrijen 191 191 129 

Delft 121 113 41 

Dordrecht 197 197 103 

Giessenlanden 759 736 358 

Goeree-Overflakkee 1.444 1.417 535 

Gorinchem 102 102 38 

Gouda 148 147 24 

Hardinxveld-Giessendam 93 93 25 

Hellevoetsluis 307 307 240 

Hendrik-Ido-Ambacht 157 91 38 

Hillegom 280 208 80 

Kaag en Braassem 997 997 413 

Katwijk 922 663 337 

Korendijk 266 266 162 

Krimpen aan den IJssel 51 18 7 

Krimpenerwaard 1.532 1.461 699 

Lansingerland 889 827 587 

Leerdam 424 419 117 

Leiden 15 12 3 

Leiderdorp 41 41 19 

Leidschendam-Voorburg 186 184 65 

Lisse 130 126 86 

Maassluis 7 7 4 

Midden-Delfland* 0 0 0 

Molenwaard 506 506 181 

Nieuwkoop 917 914 254 

Nissewaard 549 547 267 

Noordwijk 260 239 137 

Noordwijkerhout 225 215 71 

Oegstgeest 54 54 24 

Oud-Beijerland 37 37 18 

Papendrecht 15 13 4 

Pijnacker-Nootdorp 730 653 461 

Ridderkerk 57 57 9 

Rijswijk 30 28 8 

Rotterdam 521 493 151 

Schiedam 226 171 144 

Sliedrecht 33 33 9 

Strijen 127 127 101 
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Teylingen 624 615 115 

Vlaardingen 85 78 54 

Voorschoten 117 109 33 

Waddinxveen 336 311 135 

Wassenaar 167 167 94 

Westland* 0 0 0 

Westvoorne 873 814 399 

Zederik 505 502 176 

Zoetermeer 38 37 20 

Zoeterwoude 165 165 34 

Zuidplas 1.074 1.017 407 

Zwijndrecht 30 30 12 

Totaal 20.832 19.791 8.956 

 

* Zie voetnoot 13 

Verder zijn er binnen de provincie Zuid-Holland meerdere gemeenten actief op het dossier 

snel internet in het buitengebied. Eerder heeft de gedeputeerde Bom-Lemstra een brief 

aan Provinciale Staten gestuurd, met onder andere een overzicht van de lopende 

initiatieven en gemeentelijke inspanningen. Zo stimuleert de gemeente Goeree-

Overflakkee (1.444 witte percelen) op dit moment al de uitrol van vast-draadloze 

netwerken. Verder hebben de vijf Hoeksche Waard gemeenten (1.046 witte percelen) 

gezamenlijk de ambitie uitgesproken om samen naar een oplossing toe te werken. Tot slot 

zijn Giesselandennet en E-Fiber voornemers de gemeente Giessenlanden (759 witte 

percelen) geheel te verglazen.  

Van de genoemde lopende initiatieven hebben we geen volledig inzicht in het exacte 

doelgebied. Om die reden hebben we het aantal witte percelen binnen deze gemeenten 

niet aangepast in Tabel 3. Het zijn echter wel de gemeenten en regio’s met een 

substantieel aantal witte percelen. Wanneer deze initiatieven op termijn succesvol blijken, 

zal dit  een substantiële impact op het totaal witte percelen van de provincie hebben. 
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4.4 Synthese van de verschillende oplossingen 

De keuze voor een technologie wordt gedreven door de ligging van de percelen in een 

gebied. Vooral de dichtheid (percelen per vierkante kilometer) en de concentratie 

(onderlinge afstand) hebben een sterke invloed op de businesscase. Hoewel bewoners van 

het buitengebied typisch glasvezel willen, hebben ze niet altijd de bereidheid hier voor te 

betalen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de technologische varianten die 

het meest logisch zijn voor de verschillende gebieden. 

Tabel 4. Overzicht van de soorten gebieden en de meeste logische technische invulling 

Type gebied Meest logische technische oplossing 
Gemiddelde eenmalige 

aansluitkosten per adres 

1. Percelen aan 

de rand van de 

kernen. 

1. Uitbreiding VDSL2 of kabelnetwerk 

2. Meeprofiteren van de uitrol van vast-draadloze netwerken 

1. € 180 – 1.200 

2. - 

2. Hoge 

dichtheid en 

lage 

concentratie. 

1. Glasvezel bij redelijke betalingsbereidheid 

2. Als glasvezel niet lukt: vast-draadloos punt-multipunt  

3. Als dat ook niet lukt: Straalverbindingen, 4G of satelliet 

1. € 2.000 - € 3.500 

2. € 250 - € 550 

3.  

3. Lage 

dichtheid en 

lage 

concentratie. 

1. Vast-draadloos punt-multipunt 

2. Glasvezel alleen bij hoge betalingsbereidheid 

1. € 250 - € 550 

2. € 3.500 of meer 

4. Hoge 

dichtheid en 

hoge 

concentratie. 

1. Glasvezel of vast-draadloos punt-multipunt. Voor 

ontsluiting (backhaul) glasvezel of straalverbinding. 
1. Maatwerk 

5. Lage 

dichtheid en 

hoge 

concentratie. 

1. Glasvezel of straalverbindingen 

2. Als (1) te duur is: 4G of satelliet 

1. Maatwerk 

2. € 119 - € 750 
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5 Aanbod snel internet op scholen 

De motie van de SGP en de ChristenUnie vraagt specifiek aandacht te besteden aan de 

problematiek op scholen in de provincie Zuid-Holland. De indieners van deze motie 

constateren dat scholen meer en meer overgaan op digitale lesprogramma’s die vragen om 

een bekabelde en stabiele verbinding. Daarnaast zijn zij van mening dat digitale 

lesprogramma’s mogelijk moeten zijn voor alle leerlingen in Zuid-Holland en niet mag 

afhangen van het al dan niet hebben van snel internet. In deze paragraaf gaan we nader in 

op de trends ten aanzien van digitalisering op scholen. Vervolgens bespreken we het 

huidige aanbod van snel internet op scholen in Zuid-Holland. 

5.1 Trends in onderwijs ten aanzien van digitale connectiviteit 

De SGP en ChristenUnie merken in hun motie terecht op dat de beschikbaarheid van snel 

internet meer en meer van belang is voor scholen. Het onderwijs is steeds meer 

gedigitaliseerd, zoals blijkt uit een groot aantal trends: 

 Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal, en de gebruikte 

toepassingen worden ‘multimedialer’ (foto’s, audio en video). 

 Gepersonaliseerd leren middels tablets en andere devices raakt in zwang. 

 In het verlengde hiervan wordt het volgen van leerprestaties steeds belangrijker, 

en is digitaal examineren in opkomst. 

 Leerlingen en medewerkers zijn constant online, soms zelfs met meerdere devices. 

Deze trends hebben individueel misschien maar een beperkte invloed op het bandbreedte-

gebruik van scholen, maar alles bij elkaar genomen leidt dit wel degelijk tot een sterk 

stijgende vraag. Bovendien is er sprake van een zeer hoog piekgebruik wanneer lessen 

tegelijk starten en de inzet van bandbreedte-intensieve toepassingen toeneemt. Een 

bijkomend punt is dat ook de beschikbaarheid van het netwerk steeds crucialer is. Zo is het 

ondenkbaar dat de internetverbinding hapert op het moment dat een examen digitaal 

afgenomen wordt. 

Het is goed om op te merken dat uitgevers wel rekening houden met de beschikbare 

internetverbindingen op scholen. Zo zullen zij hun diensten ontwikkelen voor de ‘kleinste 

gemene deler’ zodat zoveel mogelijk scholen gebruik kunnen maken van de digitale 

leermiddelen. Een gemiddeld slechte connectiviteit remt de ontwikkeling van goede 

(Nederlandse) digitale leermiddelen. Een andere voetnoot is dat internetproblemen op 

school niet altijd worden veroorzaakt door de internetconnectiviteit naar de school, maar 

ook door de internetinrichting binnen de school. De hoge mate van gelijktijdig gebruik en 

het gevraagde niveau van betrouwbaarheid leent zich niet voor het gebruik van 

consumentenoplossingen en apparatuur op scholen. Helaas is kennis over welke 

infrastructuur en apparatuur nodig zijn niet altijd beschikbaar. Ook schort het wel eens aan 

de infrastructuur zelf of aan geld voor het verbeteren van deze infrastructuur.  

5.2 Concrete aanbod van snel internet op scholen Zuid-Holland 

Het aanbod van scholen in de provincie Zuid-Holland wordt getoond in de Tabel 5. Hierbij 

maken we onderscheid tussen primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en 

speciaal onderwijs (SO). Speciaal onderwijs kan zowel voortgezet als primair onderwijs 

behelzen. 
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Kijken we naar het huidige aanbod, dan zien we zien dat ongeveer 1 op de 10 scholen op 

dit moment verstoken is van snel internet, onafhankelijk van het type onderwijs. Het 

aantal schoollocaties zonder snel internet is gebaseerd op de inventarisatie van Kennisnet 

in het kader van het doorbraakproject ICT. Het criterium voor het definiëren van een 

locatie als ‘een locatie zonder snel internet’, is dat een schoollocatie geen toegang heeft tot 

internet via glasvezel of kabel. Additioneel aan deze inventarisatie is een marktconsultatie 

uitgevoerd, waarbij een aantal belangrijke marktpartijen heeft aangegeven wat voor 

aanbod zij op deze scholen zou kunnen leveren. Tabel 5 geeft inzicht in de getallen voor 

Zuid-Holland. 

Tabel 5. Totaal aantal schoollocaties, aantal schoollocaties zonder snel internet in Zuid-Holland en 

bijbehorende percentage van het geheel. Bron: DUO databestanden over vestigingen (voor totalen) en 

databestand doorbraakproject ICT (voor schoollocaties zonder snel internet). 

Type  

onderwijs 

Totaal aantal 

schoollocaties 

Aantal schoollocaties 

zonder snel internet 

Percentage schoollocaties 

zonder snel internet 

PO 1.160 113 10% 

VO 350 32 9% 

SO 186 21 11% 

De kosten om een schoollocatie wel op snel internet aan te sluiten zijn sterk verschillend. 

Dit is namelijk grotendeels afhankelijk van de afstanden tot het bestaande netwerk, en is 

om die reden typisch hoger in de buitengebieden dan in de kernen. Daarom is het 

interessant om de zien waar de schoollocaties precies gepositioneerd zijn. De volgende 

figuur toont de schoollocaties zonder snel internet op de kaart van Zuid-Holland. 

 

Figuur 11. Schoollocaties zonder snel internet in Zuid-Holland. 
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We zien in bovenstaand figuur dat het merendeel van de locaties zich binnen de kernen 

bevinden. Naar alle waarschijnlijkheid is het probleem voor deze scholen te overzien. Zij 

kunnen op basis van een concrete aanvraag richting een kabel- of glasvezelaanbieder 

tegen overzienbare tarieven aangesloten worden op snel internet. Het probleem is groter 

voor de afgelegen scholen, wat circa tien locaties betreft. Hun afstand tot een bestaand 

netwerk is zodanig groot dat de aansluitkosten aanzienlijk zijn. De marktconsultatie van 

Kennisnet om deze schoollocaties op internet aan te sluiten, levert voor de duurste scholen 

eenmalige aansluitkosten op tussen de €5.000 en €13.500. Het duurste maandelijkse tarief 

behelst €1.100; hiervoor krijgt een school een symmetrische internetverbinding van 1 

Gbit/s.  

We verwachten dat de knelpunten in het onderwijs niet zo zeer betrekking hebben op de 

beschikbare digitale connectiviteit. De (gepercipieerde) problemen met de digitalisering 

komen, met name in het primair onderwijs, vaker voort uit de eerder genoemde 

infrastructuur op de school zelf, en met name in het kennisniveau en betalingsbereidheid 

op het niveau van het schoolbestuur. De (hogere) prijs voor zakelijke internetdiensten kan 

hierbij een rol spelen, vooral wanneer deze prijs (onterecht) wordt vergeleken met een 

consumentenabonnement. 
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Bijlage 1. Begrippenlijst 

Term  Toelichting 

ADSL ADSL staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line. 

Met deze technologie kunnen gebruikers via hun 

conventionele (koperen) telefoonverbinding 

internetverbinding verkrijgen. 

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. 

Coax Coax staat voor coaxiale 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. 

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. 

Kabel(-internet) Internet dat wordt aangeboden via het netwerk dat 

aanvankelijk bedoeld was voor kabeltelevisie. Zie ook 

coax. 

VDSL Een netwerk waarbij glasvezel tot in de woonwijk 

loopt. In principe is dit een mengvorm van de ADSL 

en glasvezel. 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 genoemd. 
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Bijlage 2. Beleid andere overheden 

Andere provincies 

De afgelopen jaren is in een groot aantal provincies in Nederland actief stimuleringsbeleid 

gevoerd om uitrol van snel internet in de buitengebieden te stimuleren. Hierbij richtten 

overheden zich in eerste instantie op het organiserend vermogen van initiatieven van 

lokale bedrijvigheid en burgers. Hierdoor ontstond een rijke variatie aan breedbandinitia-

tieven. 

Door een groot aantal innovaties in aanleg van glasvezelnetwerken (tracé/ netwerktopolo-

gie, installatiemethodes, aanlegmethode, productontwikkelingen et cetera) zijn de 

aanlegkosten per meter glasvezel significant gedaald. Ook ontstaat er aanbod voor 

consumenten in de markt voor vast-draadloos internet. Dit maakt dat telecomoperators nu 

wel brood zien in de buitengebieden. Bestaande telecomoperators (zoals KPN en CIF) en 

nieuwkomers (E-Fiber, Mabin, Greenet, Wireless XS) richten zich op de buitengebieden. We 

zien dan ook dat veel provincies hun aandacht verschuiven van het faciliteren en financieel 

ondersteunen van breedbandinitiatieven naar het faciliteren van en zoeken van 

samenwerking met marktpartijen.  

In de volgende tabel geven we een overzicht van huidige activiteiten van verschillende 

provincies. 

Tabel 6. Overzicht stand van zaken breedbandbeleid per provincie (oktober 2016). 

Provincie Stand van zaken 

Noord-Holland Heeft uitvraag gepubliceerd voor grootschalige aanleg NGA in wit gebied, met 

mogelijkheid voor markconforme financiering/subsidie vanuit provincie. 

Zeeland Ondersteunt de aanleg van vast-draadloze netwerken. Bereiden een 

subsidieregeling voor die aanleg van vast-draadloze netwerken ondersteunt. 

Tevens faciliteert de provincie gemeenten middels kennisoverdracht 

(bijeenkomsten, masterclasses).  

Noord-Brabant Ondersteunt de aanleg van NGA middels een breedbandfonds van €50 miljoen. 

Dit fonds is overvraagd. Operator Mabib neemt het grootste deel van de 

buitengebieden voor haar rekening en heeft hiervoor een lening van €35 

miljoen ontvangen. Mabib start eind 2016met uitrollen van glasvezel. 

Friesland Heeft haar breedbandfonds wegens onvoldoende aanvragen stopgezet en 

toetst momenteel juridische haalbaarheid van participatie in marktpartij 

KabelNoord.  

Groningen Ontwerpt een subsidieregeling met hierin 40 miljoen euro van de provincie,  

Economic Board en Nationaal Coördinator Groningen.  

Drenthe Faciliteert en financiert lokale initiatieven middels: 

- Kennisoverdracht via het platform https://verbinddrenthe.nl/ 

- Subsidiëring van vraagbundeling (regeling geldt tot eind 2016) 

- Laagrentende provinciale lening voor witte gebieden. 

- Marktconforme provinciale lening voor grijze gebieden.   

Overijssel Heeft een aantal jaren actief breedbandbeleid gevoerd (subsidieregeling). Tot 

nu toe subsidieerde de provincie Overijssel de oprichting van burgerinitiatieven 

en een paar kleinere projecten. Deze burgerinitiatieven hebben bewoners 

https://verbinddrenthe.nl/
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geënthousiasmeerd en bijgedragen aan het aantal deelnemers dat nodig was 

voor de uitrol van glasvezel door marktpartij CIF. Als alles volgens plan 

verloopt is in 2017 de hele provincie aangesloten op breedband internet.  

Gelderland Heeft in eerste instantie ingezet op oprichting van een breedbandbedrijf 

(Glasvezel Achterhoek BV), maar heeft onlangs besloten geen geld meer te 

steken in aanleg van snel internet en dit over te laten aan de markt.  

Flevoland In de provincie Flevoland is de afgelopen jaren aanbieder Greenet actief in de 

buitengebieden van Dronten, Lelystad en Zeewolde. In de gemeente 

Noordoostpolder is een lokaal initiatief actief. Dit initiatief heeft tijdens de 

vraagbundeling niet het streefpercentage deelname gehaald. Desondanks kan 

het initiatief van start, want de provincie heeft aangegeven bij te springen 

wanneer er tekorten ontstaan.  

Utrecht Stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om onderzoek kunnen doen 

naar geschikte manieren om snel internet te realiseren en om mensen te 

enthousiasmeren voor afname van snel internet in generieke zin.  

Limburg Faciliteert samenwerking van zes Limburgse gemeenten met operator CIF. De 

provincie heeft ervoor gekozen om geen middelen te lenen aan burgerinitiatief 

GlaswebVenray. Dit initiatief vroeg om een provinciale lening van 9 miljoen 

euro, maar de provincie gaf aan te grote financiële risico’s te zien in de opzet 

van het initiatief.  

Ministerie van Economische Zaken 

Naast provincies en gemeenten voert ook het ministerie van Economische Zaken beleid in 

het dossier breedband. Zij richten zich vooral op kennisvergroting middels het platform 

Samen Snel Internet (https://www.samensnelinternet.nl/) en via de organisatie van 

masterclasses voor beleidsmedewerkers. 

Vereniging Nederlandse Gemeenten 

De VNG richt zich, net als EZ, op kennisvergroting. Hiervoor heeft het de factsheet ‘Snel 

internet buitengebied’ beschikbaar gesteld, welke beschikbaar is via: 

https://vng.nl/files/vng/snel-internet_20160606.pdf  

Digitale Steden Agenda 

Aansluitend op het ministerie van EZ en de VNG, heeft het Digitale Steden Agenda heeft 

een Handleiding Breedband online gepubliceerd. Deze is bereikbaar via: 

http://handreikingbreedband.digitalestedenagenda.nl/handreiking/start.html. 

 

https://www.samensnelinternet.nl/
https://vng.nl/files/vng/snel-internet_20160606.pdf
http://handreikingbreedband.digitalestedenagenda.nl/handreiking/start.html
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Bijlage 3. Disclaimer 

Deze inventarisatie en analyse zijn met grote zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd. We 

volgen hierbij de aanpak zoals wij die voor een groot aantal provincies en gemeenten in 

Nederland hebben toegepast. Het betreft echter een inschatting waar op geen enkele wijze 

rechten aan ontleend kunnen worden. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik 

van onze uitkomsten kunnen op geen enkele wijze op Dialogic verhaald worden. 
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