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De Stichting Oldambt Verbindt ziet snelle, betrouwbare, toekomstvaste én betaalbare toegang tot internet
en internetdiensten voor elke inwoner, elk bedrijf en iedere instelling als belangrijke randvoorwaarde voor
de (toekomstige) leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio. Zij heeft dan ook ten doel om
de beschikbaarheid van een moderne infrastructuur binnen afzienbare termijn te realiseren. De in dit
document beschreven visie is de basis voor de verdere stappen van de Stichting richting het realiseren van
deze doelstelling.
De visie is verwoord aan de hand van 6 thema’s: technologie, scoping, het aanbod voor bewoners &
bedrijven, openheid van het netwerk, het belang van schaalgrootte en de business case en de daarmee
samenhangende financiering.
Technologie
De Stichting kiest vanwege de toekomstvastheid en bedrijfszekerheid voor glasvezel als preferent netwerk.
Daarbij dient het netwerk qua ontwerp en technologie aan te sluiten op hetgeen in Nederland gebruikelijk
is. Dit maakt het eenvoudiger om te anticiperen op technologische en marktontwikkelingen.
Scoping
De Stichting richt zich primair op de uitrol van een NGA-netwerk ten behoeve van de witte adressen binnen
de gemeente Oldambt (grofweg buiten de kernen). De voorbereiding voor de ontsluiting van grijze
adressen in de kernen wordt niet uitgesloten.
Bedrijventerreinen en niet-geclusterde bedrijven in het buitengebied behoren eveneens tot de scope. Voor
bedrijventerreinen wordt gestreefd naar een FttO-oplossing. Niet-geclusterde bedrijven in het
buitengebied worden ontsloten via het FttH-netwerk. Voor recreatiebedrijven wordt een passende
oplossing gezocht.
De Stichting streeft de ontsluiting van alle witte adressen, maar realiseert zich dat de zogenaamde
onrendabele top kan leiden tot een onevenredige verhoging van de gemiddelde kosten per aansluiting en
daarmee de totale business case onhaalbaar wordt. Indien noodzakelijk zal maximaal 5% van de adressen in
het buitengebied niet worden aangesloten op het aan te leggen glasvezelnetwerk. Voor deze adressen zal
naar een passende oplossing worden gezocht.
Propositie voor bewoners & bedrijven
Het uitgangspunt van de Stichting is dat huishoudens op witte adressen straks keuze hebben uit meerdere
providers die marktconforme diensten aanbieden op het gebied van internet, televisie en telefonie. De
gemiddelde kosten hiervan, inclusief een eventuele eigen bijdrage voor het netwerk die voor iedereen
gelijk is, overstijgen de huidige kosten voor deze diensten niet of nauwelijks.
Bedrijven en instellingen in het buitengebied krijgen een Fiber to the home (FttH)-aansluiting. Via providers
die zich richten op de zakelijke markt, kunnen zij specifieke diensten en dienstverlening afnemen. Voor
bedrijven en instellingen in en rond bedrijventerreinen wordt een Fiber to the Office (FttO)-oplossing
geboden. Door koppeling met de GN-IX wordt een voldoende groot aanbod gegarandeerd.
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Openheid
De Stichting erkent de meerwaarde van openheid. Voor eindgebruikers zijn vooral de openheid voor
providers (lees: keuze uit verschillende providers) en diensten (lees: ongestoorde toegang) van belang. De
Stichting zet dan ook vooral in op deze vormen van openheid.
Toegang tot de passieve en actieve infrastructuur wordt gezien als een manier om het netwerk efficiënter
uit te nutten (lees: meer inkomsten te genereren).
Schaalgrootte
De Stichting ziet schaalvergroting als een belangrijk instrument om tot een lager kostenniveau te komen en
verwacht hiermee een aantrekkelijker aanbod aan huishoudens en bedrijven te kunnen doen. Door
schaalvergroting nemen de gemiddelde investering en operationele kosten per aansluiting nemen af. Dit is
noodzakelijk om tot een rendabele business case te komen.
De business case en financiering
De huidige business case sluit niet meer aan bij de aangescherpte visie. Daarnaast zijn de operationele
kosten en de opbrengsten onvoldoende onderbouwd. De business case dient daarom te worden herzien.
Aandachtpunten daarbij zijn het toetsen van de investeringskosten en het onderbouwen van de
operationele kosten en opbrengsten.

Consequenties
De Stichting heeft haar focus verlegd naar de witte adressen. Daarmee is het aantal te ontsluiten adressen
fors lager geworden, waardoor eventuele schaalvoordelen (in termen van kosten) wegvallen. De Stichting
ziet juist die schaalvoordelen als één van de belangrijkste middelen om tot lagere kosten en dus een
passend aanbod voor huishoudens en bedrijven te komen.
De Stichting ondersteunt de oproep in het rapport ‘Next Generation Access voor heel Groningen’ van de
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen van februari 2015 om de uitrol van
een NGA-netwerk op provinciaal niveau op te pakken. De Stichting roept daarom het provinciale bestuur
van de Provincie Groningen op om de initiatieven binnen de Provincie Groningen (en eventueel de
grensgemeenten in Duitsland) met elkaar te verbinden, gebruik te maken van hun lokale kracht en qua
uitvoering zelf het heft in handen te nemen. Daarmee komt de beschikbaarheid van snel internet voor
iedereen binnen de provincie binnen handbereik.
In het geval van een provinciale aanpak ziet de Stichting een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
Naast het delen van de opgedane kennis kan zij een belangrijke rol spelen in verder vergroten van het
draagvlak en het bundelen van de vraag binnen de gemeente Oldambt.
Welke rol de Stichting heeft ná de realisatie van het NGA-netwerk is minder relevant. Immers, de Stichting
heeft een missie: snelle, betrouwbare, toekomstvaste én betaalbare toegang tot internet en
internetdiensten voor elke inwoner, voor elk bedrijf en voor iedere instelling binnen de gemeente Oldambt.
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Voor u ligt het Visiedocument Oldambt Verbindt met als titel Glasvezel en nait aans.
Een document dat gaat over wat tegenwoordig al bijna een eerste levensbehoefte wordt genoemd:
snel, symmetrisch en betaalbaar internet. En dan ook nog eens in een uitgestrekt regionaal gebied, de
gemeente Oldambt. Idealistisch? Ja. Realistisch? Jazeker. Dat is de overtuiging van het bestuur van de
Stichting Oldambt Verbindt, hiertoe aangemoedigd en ondersteund door de gemeente Oldambt en het
Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen.
Wat was er voor nodig om tot hier te komen? Wetenschappelijk onderzoek, het opstellen van een
raamwerk voor het plan van aanpak om te komen tot een business case en draagvlak bij de inwoners.
Wat is er voor nodig om de volgende stap te zetten? Met de business case onder de arm startsubsidies en
leningen voor elkaar krijgen, het oprichten van een uitvoerings- en beheercoöperatie en dan de aanleg zelf.
Maar eerst diende een duidelijke toekomstvisie aan het papier te worden toevertrouwd. De meningen en
de kennis over het thema wisselen sterk en lopen in het veld nogal uiteen. Wat moet aan de markt worden
overgelaten, komt het dan vanzelf goed of juist niet en wat mag de overheid financieel steunen? En dus is
het belangrijk aan te geven waar de Stichting Oldambt Verbindt staat in deze discussies.
Van het belang van snel, symmetrisch en betaalbaar internet raken gelukkig steeds meer mensen
overtuigd. Voor de gemeente Oldambt is het een must om mee te kunnen blijven doen in de veranderende
samenleving en om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen die dit vooronderstellen.
Deze toekomstvisie biedt ons als stichtingsbestuur een handvat voor vervolgacties. Tegelijk hopen wij met
dit document eenieder te informeren over de mogelijkheden en de noodzaak van de aanleg van snel,
symmetrisch en betaalbaar internet voor inwoners, instellingen en bedrijven in de gemeente Oldambt via
glasvezel en nait aans.

Elles Bulder
Voorzitter Stichting Oldambt Verbindt
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1
1.1 Aanleiding & doel van dit document
De Stichting Oldambt Verbindt heeft een missie: snelle, betrouwbare, toekomstvaste én betaalbare
toegang tot internet en internetdiensten voor elke inwoner, voor elk bedrijf en voor iedere instelling
binnen de gemeente Oldambt.
Deze missie vloeit voort uit de visie die de Stichting Oldambt Verbindt heeft op de toekomst van de
gemeente Oldambt. Inwoners en bedrijven worden steeds afhankelijker van internet en internetdiensten.
Volgens de Stichting draagt snelle, betrouwbare en betaalbare toegang tot internet bij aan de leefbaarheid
en de economische ontwikkeling van de regio. Het maakt diensten mogelijk die het wonen, werken, leren
en recreëren faciliteren. De capaciteit levert geen beperkingen, maar juist kansen en groeit mee met de
behoeften van de gebruikers. Het stelt inwoners in staat om hun dromen waar te maken en om in te spelen
op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast helpt het bedrijven om hun doelstellingen te realiseren, te
innoveren en te groeien.

Onder/
wijs

Thuis/
werken
Mobiliteit

Enter/
tainment

Domo=ca

Recrea=e
&%
toerisme

Breedband(
in
Oldambt

Zorg%op%
afstand

Land/
bouw

Digitali/
sering%
diensten

Energie/
transi=e
Zakelijk%
gebruik

Veilig/
heid

Figuur 1-1: Toepassingen van breedband
Helaas kent de huidige ICT-infrastructuur in delen van de gemeente Oldambt nu, maar zeker in de
toekomst, veel beperkingen. Deze beperkingen lijken niet zomaar te worden weggenomen. Belangrijke
spelers op de markt van internettoegang geven vanuit (bedrijfs-)economische redenen niet thuis. De
Stichting Oldambt Verbindt heeft de handschoen opgepakt en is aan de slag gegaan met het waarmaken
van haar missie.
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Het bovenstaande is vertaald naar de volgende, concrete doelstellingen, zoals opgenomen in de statuten
van de Stichting:
a. het laten inrichten, in stand laten houden en doen exploiteren van een breedbandnetwerk in de
onrendabele buitengebieden, in de kernen en de bedrijventerreinen van de gemeente Oldambt;
b. het treffen van voorbereidingen welke zullen leiden tot de oprichting van een coöperatie, welke
het vorenstaande mede tot doel zal hebben;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
d. het juridisch eigendom van het passief glasvezelnetwerk te beleggen bij de Stichting en het
economisch eigendom vanuit de Stichting te beleggen bij de coöperatie.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, presenteert de Stichting in dit document haar visie. Dit
visiedocument is tot stand gekomen op basis van inzichten die in de afgelopen maanden door de
betrokkenen zijn opgedaan. Onderzoeken, gesprekken met belanghebbenden en ontwikkelingen op het
vlak van de politiek, de markt en de techniek hebben geleid tot deze inzichten. De gepresenteerde visie
vormt de basis voor de verdere stappen van de Stichting richting het realiseren van haar doelstellingen.

1.2 Korte situatieschets
In de gemeente Oldambt werd al vroegtijdig onderkend dat een goede, moderne ICT-infrastructuur kan
bijdragen aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid in de regio. Daarom werd in 2011 een
maatschappelijk initiatief gestart met vertegenwoordigers van MKB Noord-Nederland, VNO-NCW, de
Kamer van Koophandel, zorginstellingen, de Rijksuniversiteit Groningen, woningbouwcorporatie en de
gemeente Oldambt. Dit initiatief beoogde de realisatie van een toekomstvaste ICT-infrastructuur in de
gemeente Oldambt te versnellen.
Parallel hieraan is in november 2011 het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) Oost-Groningen
gepresenteerd en in januari 2014 door partijen ondertekend. Het plan is ontstaan vanuit de urgentie om
een aantal actuele en toekomstige, met name demografische ontwikkelingen (specifiek: krimp), op
regionaal niveau het hoofd te bieden. Het plan bestaat uit een inventarisatie van ontwikkelingen en
aandachtspunten binnen acht verschillende clusters. Binnen het cluster Economie is de verbetering van de
ICT-infrastructuur in Oost-Groningen benoemd als een belangrijk thema.
Vanuit de Stuurgroep van het RWLP Oost-Groningen is in 2012 aan het maatschappelijke initiatief in
Oldambt het verzoek gedaan om te komen tot een concrete invulling van dit thema. Een werkgroep,
voortgekomen uit het maatschappelijke initiatief en onder voorzitterschap van de gemeente Oldambt, is
gestart met het project ‘Verbetering ICT-infrastructuur in Oost-Groningen’. Dit project heeft geleid tot het
‘Plan van aanpak verbetering ICT-infrastructuur’.
De Stuurgroep van het RWLP Oost-Groningen heeft ingestemd met het door de werkgroep opgestelde plan
van aanpak en heeft een werkbudget beschikbaar gesteld voor de uitvoering ervan. Daarbij is de gemeente
Oldambt aangewezen als pilotgebied. De pilot dient te leiden tot inzichten en handreikingen (w.o. een
goede inschatting van de kosten en de opbrengsten) die ook door andere (bewoners-)initiatieven toegepast
kunnen worden.
De gemeente heeft samen met de werkgroep Breedband de eerste stappen gezet om één en ander nader
uit te werken. Dat heeft onder andere geleid tot een groot draagvlak binnen de gemeente Oldambt, een
eerste inschatting van de aanlegkosten en de oprichting van de Stichting Oldambt Verbindt. Het
Stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit:
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WoonStichting Het Groninger Huis;
Zorginstelling Oosterlengte;
Vereniging parkmanagement Oldambt;
Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen;
LTO Noord, afdeling Oldambt;
Het Blauwe Lint;
Federatie Ondernemers gemeente Oldambt;
Ondernemerskring Oost-Groningen.
Op 18 november 2014 is door het College van B en W van de gemeente Oldambt besloten het project
formeel over te dragen aan de Stichting met het verzoek uitvoering te geven aan de noodzakelijke
vervolgstappen. Daarvoor is een startsubsidie verstrekt.

1.3 Vooraf: witte, grijze en zwarte adressen
In dit document wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde witte, grijze en zwarte adressen. Dit
onderscheid is belangrijk. Het bepaalt waar de behoefte aan een verbeterde ICT-infrastructuur het grootst
is. Daarnaast is het onderscheid belangrijk voor de financiering van de eventuele aanleg: om
marktverstoring te voorkomen wordt alleen de subsidiëring van aansluitingen op witte adressen
toegestaan.
Zwarte adressen (veelal gelegen in stedelijke gebieden)
Hier zijn voldoende aanbieders actief waardoor sprake is van gezonde marktwerking. Er is sprake van twee
of meer aanbieders van zogenaamde Next Generation Access-netwerken (of kortweg: NGA-netwerken, zie
voetnoot)1. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de combinatie van het coax-netwerk van een kabelbedrijf zoals
Ziggo en een glasvezelaanbieder zoals Reggefiber. De gemeente Oldambt kent geen zwarte adressen.
Grijze adressen (veelal gelegen in grotere kernen en op bedrijventerreinen)
Op grijze adressen is slechts één aanbieder van een NGA-netwerk actief, meestal het kabelbedrijf. Er is
nauwelijks sprake van concurrentie. Omdat regionaal en landelijk opererende aanbieders qua aanbod geen
onderscheid maken tussen zwarte en grijze adressen, ondervinden bewoners van grijze adressen geen of
nauwelijks nadeel van de ontbrekende marktwerking. Wel is de keuzevrijheid beperkt.
Witte adressen (veelal gelegen in het buitengebied)
In het buitengebied zijn vanuit bedrijfseconomische overwegingen geen aanbieders van NGA-netwerken
actief. De bewoners zijn aangewezen op de vaste telefoonlijn (verschillende vormen van xDSL zoals ADSL en
ADSL2) of mobiel internet (3G/4G). Deze netwerken worden vanwege hun technisch beperkingen niet
geschaard onder de NGA-netwerken.
Overigens wordt door de Europese Commissie gesproken over witte, grijze en zwarte gebieden in plaats
van adressen. Echter, gebieden zijn lastig te duiden. Daarnaast kent de Europese Commissie voor alle
1

Door de Europese Commissie worden ICT-infrastructuren met hoge bandbreedte Next Generation Access Networks (kortweg:
NGA-netwerken) genoemd. Deze zijn gedefinieerd als: ‘geavanceerde netwerken die ten minste de volgende kenmerken hebben: a)
zij bieden iedere abonnee betrouwbare diensten aan tegen zeer hoge snelheid (…); b) zij ondersteunen diverse geavanceerde
digitale diensten (…) en c) zij hebben aanzienlijk hogere uploadsnelheden (in vergelij
draadloze
toegangsnetwerken die een betrouwbare hoge snelheid per abonnee kunnen bieden.’
Netwerken gebaseerd op xDSL-technologie worden (vooralsnog) niet gezien als NGA-netwerken.
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gebieden nog een aanvullende voorwaarde, namelijk dat er geen plannen zijn om binnen 3 jaar een (extra)
NGA-netwerk aan te leggen. Wanneer bijvoorbeeld op een adres in het buitengebied een ADSL-aansluiting
aanwezig is en KPN/Reggefiber van plan is om binnen 2 jaar een glasvezelaansluiting te realiseren, dan is
sprake van een grijs adres. Voor dit adres zijn in dat geval geen stimulerende maatregelen noodzakelijk,
omdat het, volgens een marktpartij, binnen afzienbare tijd wordt voorzien van een NGA-aansluiting.

1.4 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, komt het beleidsperspectief aan de orde. Het ‘falen van de markt’
wordt toegelicht, hetgeen de aanleiding is voor het huidige Europese en Nederlandse beleid, dat eveneens
toegelicht wordt. Verder wordt de provinciale, de regionale en de gemeentelijke invulling van het beleid
ten aanzien van de beschikbaarheid van breedbandig internet beschreven.
Aan de hand van 6 thema’s worden in hoofdstuk 3 de visie van de Stichting Oldambt Verbindt en de
bijbehorende uitgangspunten nader toegelicht.
Het afsluitende hoofdstuk 4 beschrijft kort de consequenties van deze (gewijzigde) visie en uitgangspunten.
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2
2.1 Relevante ontwikkelingen
2.1.1

Breedband = (toekomstige) noodzaak

Over het belang van een goede ICT-infrastructuur met hoge bandbreedte is al veel geschreven. Dit belang
wordt door alle betrokken partijen erkend. Kort samengevat: de samenleving wordt steeds afhankelijker
van een goede ICT-infrastructuur. Daarbij spelen de volgende thema’s een belangrijke rol:
Gezondheidszorg, met name zorg op afstand en domotica
Onderwijs, als voorwaarde voor de kenniseconomie
Wonen, smartliving en levensbestendigheid
Mobiliteit, het nieuwe werken
Energie (smart grids)
Veiligheid, ook voor bedrijven
Afhankelijkheid van internet van bedrijven en instellingen
Recreatie en toerisme
Landbouw (precisielandbouw)
Milieu (sensortechnologie)
Zeker voor het buitengebied geldt dat de afwezigheid van een goede ICT-infrastructuur een bedreiging
vormt voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling.
Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een sterk groeiende behoefte aan hogere bandbreedte. TNO schat
in dat de vraag naar bandbreedte op vaste aansluitingen van 2010 tot 2020 exponentieel groeit met 3040% per jaar.2

2.1.2

Het falen van de markt

Een hogere bandbreedte is noodzakelijk om aan de vereisten van huidige én toekomstige diensten te
kunnen voldoen. Deze noodzaak wordt door de EU onderkend. Daarom zijn in de Digitale Agenda voor
Europa doelstellingen ten aanzien van de beschikbaarheid van bandbreedte geformuleerd (zie paragraaf
2.2).
Voor de dorpen en steden in Nederland lijken deze doelstellingen geen enkel probleem. Daar zijn of
worden door marktpartijen reeds breedbandige netwerken aangelegd (glasvezel) of verbeterd (kabel en
xDSL). In deze steden en dorpen wegen de (relatief lage) kosten op tegen de opbrengsten, waardoor de
aanleg van nieuwe of de verbetering van bestaande infrastructuren aantrekkelijk is voor marktpartijen.
Dit geldt niet voor het buitengebied. Door de lagere bevolkingsdichtheid (en daarmee de grotere
afstanden) zijn de kosten van aanleg hoger. Tegen gelijkblijvende opbrengsten per gebruiker is aanleg in de
buitengebieden niet rendabel en zien marktpartijen af van aanleg.
Zonder stimulerende maatregelen zal het buitengebied verstoken blijven van hoge bandbreedte. Dit treft
een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking: in de provincie Groningen betreft het ca. 17.000
woningen (6% van het totale aantal huishoudens in Groningen) en 2.000 bedrijven3.
2

Bron: TNO (2010), 'Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructuren 2010-2020'.
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2.2 Europees perspectief
De Digitale Agenda voor Europa benoemt de economische en maatschappelijke baten die voortvloeien uit
brede beschikbaarheid van breedbandnetwerken4. Er wordt opgeroepen tot vaststelling van
overheidsbeleidslijnen om het universele gebruik van steeds snellere breedbandverbindingen te
garanderen. Daarbij moet voorkomen worden dat alleen dichtbevolkte gebieden gebruik kunnen maken
van snelle breedbandnetwerken. Financieringsinstrumenten van de lidstaten, de EU en de EIB moeten
worden gebruikt voor gerichte breedbandinvesteringen in gebieden waar sprake is van marktfalen.
In de Digitale Agenda van Europa zijn de volgende doelstellingen opgenomen:
Basisbreedband voor iedereen tegen 2013: 100% basisbreedbanddekking voor de burgers van de EU.
Snelle breedbandverbindingen tegen 2020: alle EU-burgers moeten beschikken over breedband met
een snelheid van 30 Mbps of meer.
Ultrasnelle breedbandverbindingen tegen 2020: 50 % van de Europese huishoudens dienen over een
verbinding met een snelheid van meer dan 100 Mbps te beschikken.
De Europese Commissie heeft fondsen voor publieke investeringen in NGA-netwerken in afgelegen
gebieden en heeft met de Europese investeringsbank aangepaste financiële instrumenten ontwikkeld voor
breedband. De Europese Commissie publiceerde aangepaste richtlijnen en criteria voor het gebruik van
deze zogenaamde structuurfondsen. De aangepaste richtsnoeren voor de besteding van gelden uit de
structuurfondsen richten zich in het bijzonder op de aanleg van NGA-netwerken op het platteland en in
dunbevolkte gebieden. Overheden zijn hierbij wel aan stringente voorwaarden gebonden, bijvoorbeeld ter
voorkoming van staatssteun.

2.3 Nederlands beleid
De Europese ambities zijn door Nederland overgenomen. Nederland heeft een sterke positie in breedband.
Door de groeiende vraag moet echter blijvend in netwerken worden geïnvesteerd. Op basis van diverse
gerenommeerde bronnen schat TNO dat de vraag naar bandbreedte tussen 2010 en 2020 op vaste
aansluitingen in Nederland exponentieel zal groeien met circa 30% tot 40% per jaar. TNO voorspelt de
opkomst van full fiber-netwerken (netwerken die volledig uit glasvezel bestaan, zoals Fiber to the Home en
Fiber to the Office-netwerken). De uitrol van full fiber zal naar verwachting lokaal/regionaal zijn
gedifferentieerd. De full fiber-propositie leunt op de belofte van ‘oneindige bandbreedte’. Dit aspect kan
full fiber-netwerken, ondanks de hogere kosten van aanleg, in de toekomst een belangrijke competitief
voordeel geven ten opzichte van kabelnetwerken. Ook volledige symmetrie bij full fiber-netwerken is een
belangrijk pluspunt ten opzichte van xDSL- en kabelnetwerken.
In Digitale agenda NL is aangegeven hoe wordt voorzien in een landelijk dekkend netwerk van de volgende
generatie telecommunicatienetwerken, met daarbij specifieke aandacht voor de buitengebieden.
Uitgangspunt is dat de markt aan zet is om uitrol van breedband(diensten) te realiseren. De overheid biedt
investeringszekerheid en verlaagt investeringsdrempels.

3

Bron: K. Salemink MSc, prof. dr. D. Strijker, S. Kasten (2015), ‘Next Generation Access voor heel Groningen’, Faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen
4
Zie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:52010DC0245
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De door de minister opgerichte Taskforce Next Generation Networks ziet een rol weggelegd voor de
overheid als het gaat om het versneld uitrollen van toekomstvaste NGA-netwerken. Het voorkomen van
zogenaamde ‘witte vlekken’ op de digitale kaart is hierin één van de leidende motieven.

2.4 Provinciale uitwerking
In haar ‘Startnotitie Breedband op het platteland’ van 27 mei 2013 stelt de Provincie Groningen dat de
beschikbaarheid van snel, betaalbaar en toekomstvast internet één van de voorwaarden is voor
economische groei. Het ontbreken ervan in het buitengebied vormt een bedreiging voor de leefbaarheid en
de economische ontwikkeling met (versnelling van de) krimp tot gevolg.
De provincie realiseert zich dat zonder een stimulerende en faciliterende rol van de provincie belangrijke
delen van de provincie, met name het buitengebied en de bedrijventerreinen, verstoken blijven van
hoogwaardig breedband. Dit leidt tot een ‘digitale tweedeling’ en zal de komende jaren in toenemende
mate tot problemen leiden bij het realiseren van een aantal belangrijke provinciale doelstellingen op het
terrein van:
Vraagstukken rond de vergrijzing en daarmee de toenemende vraag naar zorg;
Agrofood;
Duurzaamheid;
Ontwikkeling & innovatie van het MKB;
Toename van de vrijetijdseconomie.
De provincie heeft zichzelf dan ook ten doel gesteld om de bestaande infrastructuur zodanig te verbeteren,
zodat het de komende 10-12 jaar de groei van capaciteit aankan. Hierbij geeft zij geen voorkeur voor het
type infrastructuur aan.
In de notitie ‘Fasemodel om te komen tot breedband op het platteland’ (d.d. 30 september 2013) geeft de
provincie aan sterk te geloven in de coöperatieve aanpak: lokale stakeholders die zelf het heft in handen
nemen. Zij nemen het initiatief, zorgen voor voldoende draagvlak, vormen een coöperatie en regelen, via
de coöperatie, de financiering. Zij worden (indirect) eigenaar van het netwerk, dragen samen de kosten en
delen de opbrengsten.
De provincie ziet daarbij, vanuit de provinciale visie dat ‘de verantwoordelijkheid van de samenleving meer
in samenspraak met de samenleving tot stand moet komen’, vooral een regisserende en faciliterende rol
voor zichzelf weggelegd. Zij geeft daarbij de voorkeur aan het faciliteren van lokale (bewoners-)initiatieven.
Dit kan volgens de provincie het marktfalen doorbreken, de sociale cohesie versterken en leefbaarheid op
het platteland vergroten.
In haar rol als regisseur en facilitator heeft de provincie de gemeente Oldambt aangewezen als pilotgebied.
De ervaringen binnen deze pilot dienen te leiden tot handreikingen en een business case die model kunnen
staan voor andere initiatieven. Daarnaast zullen deze inzichten als input dienen voor een provincie breed
businessplan.
In tegenstelling tot een aantal andere provincies (Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant) biedt
de Provincie Groningen vooralsnog geen financiële ondersteuning in de vorm van leningen, subsidies en/of
garantstellingen. De provincie Groningen zet in op een actieve lobby richting het Rijk voor de mogelijke
inzet van Europese steunfondsen.
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2.5 Regionale & gemeentelijk invulling
De visie en het beleid van de regio Oost-Groningen, vastgelegd in het Regionaal Woon- en
Leefbaarheidsplan (RWLP) Oost-Groningen, sluit aan op de ambitie van de provincie om te komen tot
toekomstvaste breedbandnetwerken en het voorkomen van witte vlekken.
De regionale invulling en de invulling door de gemeente Oldambt hangen eveneens nauw met elkaar
samen. Immers, zowel vanuit het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) Oost-Groningen als vanuit
de provincie is de gemeente Oldambt aangewezen als pilotgebied.
Daarnaast wordt in het coalitieakkoord 2014-2018 het belang van een supersnelle internetverbinding
(glasvezel) vanuit het perspectief van economische ontwikkeling en de leefbaarheid opnieuw onderstreept.
In november 2014 heeft het College van Oldambt de uitvoering formeel overgedragen aan de Stichting
Oldambt Verbindt.
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3
3.1 Inleiding
De Stichting Oldambt heeft zich de afgelopen periode bezonnen op een aantal belangrijke uitgangspunten
die zijn meegegeven vanuit het project ‘Verbetering ICT-infrastructuur in Oost-Groningen’, waaronder:
Het ontsluiten van witte, grijze én zwarte gebieden;
Solidariteit binnen en buiten de kernen;
Een volledig open netwerk;
Lage kosten voor bewoners.
De Stichting heeft zich de afgelopen periode verdiept in alle facetten van ICT-infrastructuren. Bovendien is
de wereld van breedband continu in beweging door technologische ontwikkelingen, verschuivingen binnen
de markt en ontwikkelingen bij andere initiatieven. Dit vraagt om een verdere aanscherping van de visie
van de Stichting op de uitrol van breedband in de gemeente Oldambt. In dit hoofdstuk wordt de visie
verwoord aan de hand van 6 thema’s:
1. Technologie
2. Scoping
3. Propositie voor bewoners & bedrijven
4. Openheid
5. Schaalgrootte
6. De business case en financiering

3.2 Technologie
3.2.1

Glasvezel als preferent medium

De Stichting Oldambt Verbindt heeft een sterke voorkeur voor de uitrol van een glasvezelnetwerk om de
volgende redenen5:
Glasvezel is toekomstvast vanwege:
o de (in principe) onbegrensde capaciteit;
o de fors langere technische en economische levensduur ten opzichte van andere
infrastructuren.
Glasvezel kent een hoge bedrijfszekerheid vanwege de ongevoeligheid voor invloeden van buitenaf
(vocht, vorst, straling en dergelijke);
Qua kosten zijn de initiële investeringen relatief hoog, maar daar staat tegenover dat de beheer- en
onderhoudskosten van het passieve deel van het netwerk laag zijn. Hierdoor is de Total Cost of
Ownership (TOC)6 over de gehele levensduur laag;
De keuze voor glasvezel sluit aan bij de definitie van NGA-netwerken van de EU, zie hiervoor artikel 2,
lid 138 van de Europese verordening met het nummer 651/2014 van 17 juni 2014.

5

Zie ook: TNO (2010), 'Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructuren 2010-2020' en K. Salemink MSc, prof. dr. D. Strijker
(2012), ‘Breedband op het platteland’, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
6
De totale kosten die met de aanleg én het gebruik van een ICT-infrastructuur verbonden zijn (dus ook de minder voor de hand
liggende kosten zoals rente, afschrijving, beheer, onderhoud, e.d.).
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De Stichting houdt vast aan haar keuze voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor
zowel bewoners als bedrijven. Daarmee wordt tevens voldaan aan de eisen die worden
gesteld door eventuele subsidieverstrekkers.

3.2.2

Netwerktopologie

Qua netwerkopbouw en –technologie wenst de Stichting zoveel mogelijk aan te sluiten op ‘de Nederlandse
standaard’. Deze standaard is voornamelijk bepaald door de gevestigde aanbieders. Dit heeft 3 belangrijke
voordelen:
bestaande operators en dienstaanbieders hebben hun technische inrichting afgestemd op deze
netwerkconfiguraties. Zij hoeven in mindere mate aanpassingen te doen om hun diensten via het
glasvezelnetwerk in Oldambt aan te kunnen bieden.;
toekomstige, met name technische ontwikkelingen zullen gericht zijn op de reeds aanwezige
infrastructuren. Dat is immers de grootste markt. Door hierop aan te sluiten kan hiervan worden
geprofiteerd;
bij eventuele consolidatie (bijvoorbeeld door samenwerking) is het netwerk eenvoudig op te nemen
in andere netwerken.
Het passieve netwerk dient qua ontwerp en technologie aan te sluiten op hetgeen in
Nederland gebruikelijk is. Dit maakt het eenvoudiger om te anticiperen op technologische
en marktontwikkelingen.

3.3 Scoping
3.3.1

Focus op het buitengebied

Binnen het project ‘Verbetering ICT-infrastructuur in Oost-Groningen’ lag de focus op alle huishoudens en
bedrijven in Oost-Groningen, ongeacht de locatie en de (toekomstige) aanwezigheid van een NGA-netwerk.
Een belangrijke overweging daarbij is dat het gecombineerd aanleggen van een netwerk voor zowel zwarte,
grijze als witte adressen kan leiden tot schaalvoordelen. Immers, de kosten voor de dure aansluitingen in
het buitengebied kunnen (deels) gecompenseerd worden door de goedkopere aansluitingen in de kernen
(grijs gebied). Dit uitgangspunt is door de Stichting Oldambt Verbindt overgenomen.
Echter, voortschrijdend inzicht leidt tot een andere visie: het is zeer de vraag of de gecombineerde aanleg
leidt tot schaalvoordelen. Weliswaar zullen de gemiddelde kosten per woning dalen, maar de gemiddelde
opbrengsten per woning zullen niet evenredig stijgen. Dat heeft een eenvoudige reden: bewoners in
kernen zijn overwegend tevreden over hun huidige provider, veelal het kabelbedrijf of xDSL-leverancier. Zij
zien geen meerwaarde in de overstap op glasvezel. Die tevredenheid is gebaseerd op 2 factoren:
1. De huidige, leverbare bandbreedte van de providers voldoet nog prima aan de behoeften van het
gemiddelde huishouden. Er zijn op dit moment relatief weinig diensten die om een hogere
bandbreedte vragen. In het geval daar wel gebruik van wordt gemaakt, wordt de beperking van
bandbreedte op de koop toe genomen. Voor het argument dat toekomstige diensten wel om een
grotere bandbreedte vragen, lijken consumenten vooralsnog niet vatbaar. Daarnaast zijn de
providers nog steeds in staat om getrapt de bandbreedte te verhogen. Zo is de maximaal haalbare
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downloadsnelheid bij Ziggo nu 500 Mb/s (met een uploadsnelheid van 40 Mb/s)7. De voordelen van
een hoge uploadsnelheid (een belangrijk kenmerk van internet via glasvezel is symmetrie) wordt
nog door weinigen onderkend.
2. De providers hebben, onder meer naar aanleiding van de toenemende concurrentie met glasvezel,
de laatste jaren veel energie gestoken in de kwaliteit van hun dienstverlening.
De ervaringen van de grootste aanbieder van glasvezelnetwerken tonen dit aan. Zij legt glasvezelnetwerken
in steden (met overwegend grijze adressen) aan wanneer vooraf een minimaal percentage bewoners een
contract met een provider afsluit (de zogenaamde vraagbundeling). Eerder lag dit percentage op 40%,
enige tijd geleden is dit bijgesteld naar 20%. Maar ook deze ondergrens van 20% is de laatste tijd lastig
haalbaar, waardoor een aantal vraagbundelingen niet succesvol kon worden afgesloten. Daarnaast hebben
providers de grootst mogelijke moeite om, na afronding van de aanleg, de penetratie op het
glasvezelnetwerk verder te verhogen.
Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat deze partij haar ambities (lees: investeringen) op het vlak van FttH
fors naar beneden heeft bijgesteld. Zij zet nu in op een combinatie van de uitrol van FttH en FttC (Fiber to
the Curb, oftewel het verder moderniseren van haar kopernet met technieken als VDSL2).
Tot slot speelt de reactie van marktpartijen op de voorgenomen aanleg van glasvezel een grote rol. De
ervaring leert dat met name de kabelbedrijven stevige tegencampagnes voeren in een poging om hun
klanten te behouden. Eerder leek deze campagnes weinig effectief, tegenwoordig zijn deze campagnes een
belangrijke reden waarom vraagbundelingen in kernen minder succesvol zijn.
Het bovenstaande geldt niet voor het buitengebied. Het xDSL-aanbod schiet duidelijk tekort, coax is niet
aanwezig en vooralsnog lijkt KPN niet van zins om VDSL2 in de buitengebieden uit te rollen.
Op grond van het bovenstaande acht de Stichting Oldambt Verbindt het noodzakelijk om haar
oorspronkelijke uitgangspunt bij te stellen. Daarbij wordt de mogelijk toekomstige uitrol in de kern niet
uitgesloten.
De Stichting richt zich op de uitrol van een NGA-netwerk ten behoeve van de witte
adressen binnen de gemeente Oldambt (grofweg buiten de kernen). Wanneer hieraan
behoefte blijkt te bestaan, zal het ontsluiten van grijze adressen in de kernen worden
gefaciliteerd, tenzij dit tot een onevenredige verhoging van de investeringen leidt.

3.3.2

Bedrijven & bedrijventerreinen

Naast de consument zijn ook bedrijven en instellingen belangrijke doelgroepen. Met name op
bedrijventerreinen schiet de huidige infrastructuur tekort. Op deze terreinen ontbreken veelal glasvezel en
coax, waardoor de gevestigde bedrijven zijn aangewezen op xDSL. Weliswaar liggen de bedrijventerreinen
over het algemeen dichter bij de DSL-centrale, waardoor de bandbreedte hoger is dan in het buitengebied.
Toch is deze bandbreedte te laag voor zware toepassingen en toekomstige ontwikkelingen die om meer
bandbreedte zullen vragen. Ook is de kans groter dat KPN het netwerk opwaardeert naar een VDSL2netwerk. Echter, voor de lange termijn lijkt glasvezel de beste oplossing. Glasvezel is het meest
toekomstvast en geeft bedrijven de vrijheid om te kiezen voor diensten en oplossingen die het best bij hen
passen. Ontsluiting via de GN-IX is daarbij een voorwaarde. Hierdoor is een groot aanbod aan
dienstaanbieders beschikbaar. Dit vraagt om een separaat FttO-netwerk, dat zoveel mogelijk gebruik maakt
7

Zie https://www.ziggo.nl/zakelijk/alles-in-1/connect-zzp/#box500mbs
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van onderdelen van het FttH-netwerk. Uiteraard moet er sprake zijn van voldoende vraag op een
bedrijventerrein voordat dit terrein wordt ontsloten. Vraagbundeling is daarom een belangrijke stap bij het
ontsluiten van bedrijventerreinen.
Voor bedrijven in het buitengebied wordt vooralsnog geen separaat FttO-netwerk aangelegd. De kosten
hiervan wegen niet op tegen de voordelen. Daarnaast lijkt bandbreedte van het FttH-netwerk voorlopig
voldoende om deze bedrijven te kunnen voorzien in hun behoefte. Omdat de telecommunicatienetwerken,
gericht op consumenten en bedrijven (qua bandbreedte en service levels) meer en meer naar elkaar
toegroeien, lijkt een onderscheid minder relevant. Een uitzondering op deze regel wordt gevormd door de
recreatiebedrijven (met name campings en bungalowparken). Hier is tijdens vakantieperiodes sprake van
een forse piekbelasting die met een normale consumentendienst onvoldoende kan worden opgevangen.
Hiervoor dient een toegesneden oplossing worden geboden.
Tot slot lijken bedrijven over algemeen bereid meer te betalen voor een glasvezelaansluiting. Dit kan de
totale business case (bedrijventerreinen en buitengebied) ten goede komen.
Bedrijventerreinen behoren tot de scope van de Stichting. Daarbij wordt gestreefd naar
een FttO-oplossing. Het aansluiten van bedrijventerreinen mag niet leiden tot een
verhoging van de gemiddelde aansluitkosten van een woning in het buitengebied. Nietgeclusterde bedrijven in het buitengebied worden eveneens ontsloten. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van het FttH-netwerk (dus geen separaat FttO-netwerk). Een
uitzondering hierop vormen campings en bungalowparken.

3.3.3

95% dekking

Bij het eerdere uitgangspunt om alle witte, grijze en zwarte adressen in de gemeente Oldambt te ontsluiten
werd ervan uitgegaan dat elk adres moest (kunnen) worden voorzien van een glasvezel-aansluiting. Dit
uitgangspunt lijkt op basis van de huidige informatie niet realistisch. Het ontsluiten van witte, afgelegen
adressen is dermate kostenverhogend, dat daarmee de gemiddelde kosten per adres onacceptabel hoog
dreigen te worden.
Toch streeft de Stichting nog steeds naar 100% dekking op de witte adressen. Het uitgangspunt daarbij is
nu dat zoveel mogelijk witte adressen op glasvezel worden aangesloten. Voor een beperkt aantal adressen
(streven: minder dan 5%) zal, indien mogelijk, worden teruggevallen op andere oplossingen.
De Stichting realiseert zich dat de zogenaamde onrendabele top kan leiden tot een
onevenredige verhoging van de gemiddelde kosten per aansluiting. Indien noodzakelijk zal
maximaal 5% van de adressen in het buitengebied niet worden aangesloten op het aan te
leggen glasvezelnetwerk. Voor deze adressen zal naar een passende oplossing worden
gezocht.

3.4 Propositie voor huidhoudens & bedrijven
3.4.1

Propositie voor huishoudens

Het aanbod voor huishoudens valt uiteen in twee delen: het dienstenaanbod en de toegang.
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Dienstenaanbod
Qua diensten dient de inhoud en de kwaliteit aan te sluiten op hetgeen gangbaar is voor diensten die elders
via glasvezel worden aangeboden. Voor consumenten beperken deze diensten zich vooralsnog tot internet,
telefonie en televisie (de zogenaamde triple play). Daarbij dient ook de prijsstelling van deze diensten
marktconform te zijn.
Wanneer landelijk of regionaal opererende providers hun diensten via het glasvezelnetwerk willen
aanbieden, wensen zij hun gebruikelijke propositie aan te bieden. Aanpassingen in dienstenaanbod en
prijsstelling voor een specifiek gebied zien zij als zeer ongewenst omdat dit leidt tot onduidelijkheid in hun
marketingcommunicatie. Daarnaast vraagt dit om aanpassingen in hun ondersteunende systemen.
Voor lokaal opererende providers gelden deze beperkingen niet. Daarnaast zijn zij beter in staat om in te
spelen op de lokale situatie. Echter, een belangrijk nadeel van deze partijen is het ontbreken van ervaring
en daarmee het vertrouwen van de eindgebruiker.
Andere belangrijke aspecten zijn het bieden van voldoende keuzevrijheid en het ongestoord kunnen
gebruiken van diensten via internet. Meer hierover is opgenomen in paragraaf 3.5.
Toegang
Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied zijn, naast de inkomsten uit de levering van
diensten, aanvullende inkomsten noodzakelijk. Tot op heden beperken subsidies zich tot leningen en
garantiestellingen. Een eigen bijdrage voor de realisatie van een glasvezelnetwerk van de eindgebruikers
lijkt dan ook noodzakelijk.
De vorm hiervan dient nog te worden bepaald. Daarbij hanteert de Stichting in ieder geval de volgende
uitgangspunten:
Solidariteit: elk huishouden betaalt hetzelfde bedrag voor toegang, ongeacht de ligging van de
woning ten opzichte van het netwerk
Gelijke kosten: voor huishoudens mogen de totale kosten (diensten plus toegang) niet significant
hoger zijn dan de kosten die zij nu (gemiddeld) betalen voor internet, televisie en telefonie. Er mag
een verschil zijn met de kosten die huishoudens in de kernen betalen voor een vergelijkbaar
dienstenpakket
Zelfwerkzaamheid: de eigen bijdrage kan worden beperkt door huishoudens, voor zover mogelijk,
zelf werkzaamheden uit te laten voeren, zoals bijvoorbeeld de aanleg op eigen terrein.
Het uitgangspunt van de Stichting is dat huishoudens op witte adressen straks keuze
hebben uit meerdere providers die kunnen voorzien in marktconforme diensten op het
gebied van internet, televisie en telefonie. Een goede mix van landelijk opererende en
lokale providers is daarbij gewenst. De gemiddelde kosten hiervan, inclusief een eventuele
eigen bijdrage voor het netwerk die voor iedereen gelijk is, overstijgen de huidige kosten
voor deze diensten niet of nauwelijks.

3.4.2

Propositie voor bedrijven & instellingen

Zoals in paragraaf 3.3 uiteen is gezet, wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven en instellingen op en
rond bedrijventerreinen en bedrijven en instellingen in het buitengebied. Op en rond bedrijventerreinen
kan een FttO-netwerk worden aangelegd, bedrijven in het buitengebied krijgen een FttH-aansluiting.
Bedrijven & instellingen in het buitengebied
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Om met deze laatste groep te beginnen: weliswaar groeien de netwerken voor consumenten en bedrijven
in technisch opzicht steeds meer naar elkaar toe, dat geldt in mindere mate voor de dienstverlening die via
die netwerken wordt aangeboden. Zo vragen bedrijven om specifieke toepassingen en een snellere
hersteltijden bij bijvoorbeeld storingen. Voor bedrijven en instellingen dienen daarom één of meerdere
providers toegang tot het netwerk te krijgen, die zich specifiek richten op de zakelijke markt. Zij zijn in staat
om in de aanvullende behoeften van bedrijven te voorzien. Qua kosten voor toegang worden de kosten
gelijkgesteld aan de kosten voor huishoudens.
Voor recreatiebedrijven wordt een uitzondering gemaakt. Zij hebben te maken met een forse piekbelasting
wanneer een groot aantal mensen tegelijkertijd gebruik maakt van de aanwezige (en inmiddels
noodzakelijke) internetfaciliteiten. Deze bedrijven worden op dezelfde manier benaderd als bedrijven die
nabij een bedrijventerrein liggen (zie hieronder).
Bedrijven & instellingen op en rond bedrijventerreinen
Voor bedrijven en instellingen op bedrijventerreinen wordt een FttO-oplossing geboden: deze bedrijven
krijgen een glasvezelaansluiting waarvan de vezels op een lokale PoP wordt afgemonteerd. Deze lokale
PoP’s worden aangesloten op de backbone van het FttH-netwerk. Via de koppeling met de GN-IX kunnen
bedrijven en instellingen kiezen uit de daar aanwezige providers en partners. Tevens kunnen vestigingen
onderling met elkaar worden verbonden. Daarvoor dient voldoende capaciteit in de backbone aanwezig te
zijn. De prijs voor diensten is een zaak tussen bedrijf en provider, voor toegang worden prijzen vooraf
vastgesteld.
Bedrijven en instellingen die nabij een bedrijventerrein liggen, kunnen ook een FttO-aansluiting krijgen. De
prijs voor toegang wordt bepaald door de te graven afstand en verschilt dus van geval tot geval.
Bedrijven en instellingen in het buitengebied krijgen een FttH-aansluiting. Via providers
die zich richten op de zakelijke markt, kunnen zij specifieke diensten en dienstverlening
afnemen. Voor bedrijven en instellingen in en rond bedrijventerreinen wordt een FttOoplossing geboden. Door koppeling met de GN-IX wordt een voldoende groot aanbod
gegarandeerd. Uiteraard dient FttO een positieve bijdrage te leveren aan de totale
business case.

3.5 Openheid van het netwerk
Vanuit zowel overheden als gebruikers wordt veel waarde gehecht aan een open netwerk. Echter, voor
beide groepen heeft een open netwerk een andere betekenis. Daarom volgt hieronder eerst een korte
uitleg.
Een open netwerk betekent dat derden, anders dan de eigenaar van dat netwerk, gebruik kunnen maken
van een telecommunicatienetwerk. Een glasvezelnetwerk kan open zijn op verschillende niveau’s:
Toegang tot de passieve infrastructuur:
o Buizen: door derden toegang te geven tot het netwerk van buizen, kunnen deze derden eigen
glasvezelverbindingen en/of netwerken aanleggen. Deze partijen blazen zelf glasvezel in de
buizen en hoeven niet te graven.
o Vezels: een derde kan eveneens toegang krijgen tot de beschikbare vezels. Dit kan alleen
wanneer sprake is van voldoende capaciteit. Vezels die reeds in gebruik zijn, behoeven niet te
worden gedeeld. Die derde kan deze vezels gebruiken voor het realiseren van punt-puntverbindingen of het bouwen van een eigen netwerk.
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Toegang tot de actieve infrastructuur: ook op de actieve laag kan sprake zijn van openheid. Daarbij
kunnen meerdere operators actief zijn als belichter van het passieve netwerk. Zij krijgen toegang tot
de zogenaamde ODF (Optical Distribution Frame). Dit is het fysieke punt in de PoP waarop de
glasvezels naar de woningen zijn afgewerkt. Hierop wordt de actieve apparatuur van de operators
aangesloten.
Providers: openheid op het niveau van providers betekent dat meerdere providers in staat worden
gesteld om hun diensten te leveren via het glasvezelnetwerk. Zij krijgen daartoe toegang via de
operators. Overigens kunnen de operator en de provider dezelfde partij zijn. Ook in dat geval dient
deze partij toegang te geven aan andere providers.
Diensten: het gaat hierbij vooral om het ongestoorde gebruik van diensten die niet door de provider
zelf worden geleverd en waarvoor in het algemeen slechts een internetverbinding noodzakelijk is.
Het gaat daarbij om zogenaamde Over the top (OTT)-diensten. Bekende voorbeelden zijn Sportief en
Netflix, maar ook zorgtoepassingen zonder specifieke eisen aan de infrastructuur vallen hieronder.
Voor eindgebruikers zijn met name de 2 laatste categorieën van openheid van belang: voldoende keuze uit
providers en onbelemmerde toegang tot andere diensten dan geleverd door de provider.
Voldoende keuze van providers
Bij deze vorm van openheid dient een kanttekening te worden geplaatst. De ervaring leert dat een te grote
keuze leidt tot twijfel bij bewoners: zij zien door de bomen het bos niet meer. Vanwege het beperkte
onderscheid tussen providers zijn zij niet in staat om een keuze te maken. Gevolg: zij stappen niet over op
het glasvezelnetwerk.
Daarnaast speelt een ander aspect een rol. In het geval van een beperkte schaalgrootte zullen providers
minder genegen zijn om diensten aan te bieden. Bij veel concurrentie is het mogelijk te behalen
marktaandeel en daarmee het absolute aantal klanten beperkt. Dit staat veelal niet in verhouding tot de
marketinginspanning die providers moeten leveren en de investeringen die zij moeten doen. Dit geldt met
name voor de grotere, landelijk opererende providers. Kortom, in het geval van een beperkte schaalgrootte
zal ook het aantal beschikbare providers beperkt zijn.
Diensten
Eindgebruikers wensen een ongestoorde toegang tot websites en diensten, die via internet worden
geleverd. Dit wordt onderkend door regelgevende instanties. Via wetgeving op het gebied van zogenaamde
netneutraliteit wordt getracht dit te garanderen. Het gaat daarbij om de vraag of providers bepaalde
soorten internetverkeer met voorrang dan wel met vertraging mogen behandelen of zelfs mogen
blokkeren.
De Eerste Kamer heeft op 8 mei 2012 ingestemd met de nieuwe Telecomwet. In deze gewijzigde wet wordt
vrije toegang tot het internet gegarandeerd. Openheid op het niveau van internetdiensten is daarmee
gegarandeerd.

Samenvattend:
De Stichting erkent de meerwaarde van openheid. Voor eindgebruikers zijn vooral de
openheid voor providers (lees: keuze uit verschillende providers) en diensten (lees:
ongestoorde toegang) van belang. De Stichting zet dan ook vooral in op deze vormen van
openheid.
Toegang tot de passieve en actieve infrastructuur wordt gezien als een manier om het
netwerk efficiënter uit te nutten. Toegang aan derden op deze niveaus dient te leiden tot
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een positieve bijdrage aan de totale business case.
De Stichting realiseert zich dat alle vormen van openheid dienen te worden toegestaan wanneer gebruik
gemaakt wordt van subsidieregelingen, gebaseerd op de Algemene groepsvrijstellingsverordening II (AGV
II): verordening C (2014) 3292/3 van de Europese Commissie van 21 mei 2014.

3.6 Schaalgrootte
De Stichting erkent dat schaalgrootte een belangrijke variabele is bij de verlaging van de gemiddelde kosten
per woning8. Schaalvergroting leidt tot lagere kosten vanwege onder andere:
Verbeterde onderhandelingspositie bij aanbesteding van de aanleg;
Efficiëntie in projectmanagement bij aanleg;
Het efficiënter kunnen ontwerpen van het netwerk;
Het delen van de kosten voor de koppeling met GN-IX;
Verbeterde onderhandelingspositie met providers;
Lagere operationele kosten omdat vaste lasten voor bijvoorbeeld facturering & incasso en
vraagbundeling door meer klanten gedragen kunnen worden.
In paragraaf 3.5 is eveneens aangegeven dat een grotere schaal tot grotere keuzevrijheid leidt.
De Stichting ziet schaalvergroting als een belangrijk instrument om tot een lager
kostenniveau te komen en verwacht hiermee een aantrekkelijker aanbod aan huishoudens
en bedrijven te kunnen doen. Door schaalvergroting nemen de gemiddelde investering en
operationele kosten per aansluiting af.

3.7 De business case & financiering
De huidige business case is voor een groot deel gebaseerd op uitgangspunten die zijn herzien (bijvoorbeeld
de focus op het buitengebied). Deze is daarom niet meer valide en zal moeten worden aangepast. Daarbij
komt dat de huidige business case vooral inzicht geeft in de investeringskosten (Capex). Inmiddels is er
meer ervaring met betrekking tot de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het is daarom aan te raden
de investeringskosten te (laten) toetsen. Daarnaast is de onderbouwing van de operationele kosten (Opex)
en de opbrengsten in de huidige business case onderbelicht. Voor een complete en zuivere business case
dient aan deze punten nog aandacht te worden besteed.
Een volledige en onderbouwde business case is noodzakelijk om een concreet aanbod aan huishoudens en
bedrijven te kunnen bieden. Antwoorden op vragen als ‘Wat kost het?, ‘Wat krijg ik daarvoor?’ en
‘Wanneer krijg ik het?’ zijn essentieel om de vraagbundeling succesvol af te ronden. Zonder deze
duidelijkheid zullen bewoners en bedrijven terughoudend zijn in het aangaan van contractuele
verplichtingen.

8

Dit wordt eveneens onderschreven door het rapport ‘Next Generation Access voor heel Groningen’ (2015) van K. Salemink MSc,
prof. dr. D. Strijker en S. Kasten van de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.
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De vereiste duidelijkheid betekent dat kosten en opbrengsten zoveel mogelijk vaststaan. Hiervoor moeten
onderhandelingen met leveranciers zoals aannemers en dienstaanbieders, maar ook met kredietverleners
in een vergevorderd stadium zijn.
Een degelijke business case is eveneens noodzakelijk om externe financiering aan te trekken. In het geval
van een subsidie dient het tekort te worden aangetoond. In het geval van een bancaire lening dienen
voldoende garanties in de business case zijn opgenomen.
Kortom, een goed uitgewerkte en degelijk onderbouwde business case is essentieel. Daarbij dienen niet
alleen de investeringen maar ook de operationele kosten en opbrengsten voldoende te zijn onderbouwd.
De huidige business case sluit niet meer aan bij de aangescherpte visie en de nieuwe
uitgangspunten. Daarnaast zijn de operationele kosten en de opbrengsten onvoldoende
onderbouwd. De business case dient te worden herzien. Aandachtpunten daarbij zijn het
toetsen van de investeringskosten en het onderbouwen van de operationele kosten en
opbrengsten.
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4
4.1 Focus versus schaalgrootte
In het voorgaande hoofdstuk presenteert de Stichting haar zienswijze met betrekking tot een groot aantal
aspecten van de aanleg van een breedbandige infrastructuur in de gemeente Oldambt. Op een aantal
aspecten wijkt deze zienswijze af van de eerdere uitgangspunten. De belangrijkste daarvan is de gewijzigde
scope (zie paragraaf 3.3.1). Verreweg de meeste huishoudens en bedrijven binnen de gemeente Oldambt
zijn reeds voorzien van een aansluiting op een Next Generation Access-netwerk, namelijk op het
kabelnetwerk van Ziggo. Weliswaar is keuzevrijheid beperkt, toch sluiten de diensten van Ziggo vooralsnog
goed aan op de behoeften van een groot aantal huishoudens. Uit vraagbundelingen in andere steden
blijken huishoudens beperkt bereid de overstap te maken naar glasvezel.
Het ontsluiten van deze grijze adressen leveren voorlopig geen positieve bijdrage aan de business case.
Daarnaast komt het ontsluiten van deze adressen, om de marktwerking niet te verstoren, niet in
aanmerking voor eventuele subsidies.
Dit heeft ertoe geleid dat de Stichting haar focus heeft verlegd naar de witte adressen. Daarmee is het
aantal te ontsluiten adressen fors lager geworden, waardoor eventuele schaalvoordelen wegvallen. De
Stichting ziet juist die schaalvoordelen als één van de belangrijkste middelen om tot lagere kosten en dus
een passend aanbod voor huishoudens en bedrijven te komen (zie paragraaf 3.6).

4.2 Streven naar provinciale aanpak
In het eerder aangehaalde rapport ‘Next Generation Access voor heel Groningen’ van de Faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen van februari 2015 is opgeroepen om de
uitrol van een NGA-netwerk op provinciaal niveau op te pakken.
De Stichting Oldambt Verbindt ondersteunt, op basis van haar aangescherpte visie, deze aanbeveling van
harte. Via deze weg wordt de noodzakelijke schaalgrootte gecreëerd en is, tegen lagere kosten, het aan te
leggen NGA-netwerk voor meer huishoudens en bedrijven binnen de provincie Groningen bereikbaar.
De Stichting roept daarom het provinciale bestuur van de Provincie Groningen op om gebruik te maken van
deze uitgelezen mogelijkheid om invulling te geven aan haar ambities. Door de initiatieven binnen de
Provincie Groningen (en eventueel de grensgemeenten in Duitsland) met elkaar te verbinden, gebruik te
maken van hun lokale kracht en qua uitvoering zelf het heft in handen te nemen is de beschikbaarheid van
snel internet voor iedereen binnen de provincie binnen handbereik.

4.3 Rol van de Stichting Oldambt Verbindt
Ook in het geval van een provinciale aanpak ziet de Stichting een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd.
Immers, in de afgelopen jaren heeft de Stichting veel kennis en ervaring opgedaan, die zij graag met de
andere betrokkenen deelt. Daarnaast kan de Stichting een belangrijke rol spelen bij het verder vergroten
van het draagvlak en het bundelen van de vraag binnen de gemeente Oldambt. Welke rol de Stichting heeft
ná de realisatie van het NGA-netwerk is minder relevant. Immers, de Stichting heeft een missie: snelle,
betrouwbare, toekomstvaste én betaalbare toegang tot internet en internetdiensten voor elke inwoner,
voor elk bedrijf en voor iedere instelling binnen de gemeente Oldambt.
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5
• Eindgebruiker: bewoner van bedrijfspand of woning die een dienst afneemt en daartoe gebruik maakt
van het glasvezelnetwerk.
• FttH (Fiber to the Home): het netwerk, bedoeld voor huishoudens, dat volledig uit glasvezel bestaat en
grotendeels gescheiden is van een eventueel aanwezig FttO-netwerk.
• FttO (Fiber to the Office): het netwerk, specifiek bedoeld voor bedrijven en instellingen, dat volledig uit
glasvezel bestaat en grotendeels gescheiden is van een eventueel aanwezig FttH-netwerk.
• Full-fiber netwerken: netwerken die volledig zijn opgebouwd uit glasvezelverbindingen.
• HFC (Hybride Fiber Coax): het breedbandige kabeltelevisienetwerk van de kabelbedrijven, bestaand uit
een combinatie van glasvezel en coax.
• Next Generaton Acces netwerk (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-IPdiensten, en c) zij hebben aanzienlijk hogere uploadsnelheden (in vergelijking met
basisbreedbandnetwerken). In de huidige stand van de ontwikkeling van de markt en de technologie zijn
NGA-netwerken: a) op glasvezelkabels gebaseerde toegangsnetwerken (FFTx); b) geavanceerde,
kabelnetten, en c) bepaalde geavanceerde draadloze toegangsnetwerken die een
betrouwbare hoge snelheid per abonnee kunnen bieden.
• Operator: de beheerder van de actieve apparatuur in een glasvezelnetwerk. Deze actieve apparatuur
zorgt voor de belichting van het glasvezelnetwerk en stelt providers in staat om diensten aan
eindgebruikers te leveren.
• OTT (Over the top) diensten: voor OTT-diensten geldt dat er geen exclusieve technische of commerciële
koppeling is tussen de aansluiting en de dienst. De dienst is met andere woorden via verschillende
aansluitingen op verschillende netwerken van verschillende providers toegankelijk.
• Passieve breedbandinfrastructuur: een breedbandnetwerk zonder enige actieve component. Meestal
gaat het om civieltechnische infrastructuur, buizen, dark fiber en straatkasten.
• Provider: een aanbieder van telecommunicatiediensten. Ook wel dienstenaanbieder of internet service
provider (ISP) genoemd.
• Vraagbundeling: het coördineren en bundelen van de lokale vraag van potentiële eindgebruikers, zodat
een breedbandnetwerk op de meest efficiënte manier kan worden gerealiseerd. Het resultaat van een
vraagbundeling is een aantal eindgebruikers met een contract.
• xDSL (Digital Subscriber Line): een reeks technieken om het bestaande, conventionele telefonienetwerk
op te waarderen naar een breedbandige infrastructuur. Varianten zijn (in volgorde van oplopende
bandbreedte): ADSL, ADSL2, VDSL en VSDL2.
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Bijlage A: Het bedrijfs- en verdienmodel
In deze bijlage wordt op hoofdlijnen aangegeven welk bedrijfsmodel (ook wel business model) en het
daarmee samenhangende verdienmodel de Stichting nastreeft.
Het bedrijfsmodel is het model dat gebruikt wordt om diverse bedrijfsaspecten in kaart te brengen en te
beheren. Hierbij kan het gaan om operationele, organisatorische en financiële aspecten, maar ook om
ideële zaken en imago. Het verdienmodel is onderdeel van het bedrijfsmodel en omschrijft via welke wegen
inkomsten worden gegenereerd.
De Stichting realiseert zich dat de ontwikkeling van het bedrijfs- en verdienmodel nog te weinig aandacht
heeft gekregen. De ontwikkelde business case biedt een aantal aanknopingspunten, maar belangrijke
keuzes zijn nog niet gemaakt. In de komende periode zal de Stichting hieraan meer aandacht geven. Daarbij
gelden de volgende uitgangspunten:
Het primaire doel van de Stichting is het beschikbaar maken van een breedbandige
telecommunicatie-infrastructuur voor huishoudens en bedrijven in het buitengebied en op
bedrijventerreinen. Het tot stand brengen en exploiteren van een eigen netwerk is geen doel op zich;
Wanneer wordt gekozen voor de aanleg van een eigen netwerk, dan zal deze in eigendom komen van
een op te richten coöperatie. De rol van de coöperatie beperkt zich tot de realisatie en het beheer
van de passieve infrastructuur;
De passieve infrastructuur wordt verhuurd aan één of meerdere operators. Daarbij worden eisen
gesteld aan onder andere de kwaliteit van de dienstverlening (via service level agreements) en de
openheid van het netwerk;
Indien een eigen bijdrage van eindgebruikers noodzakelijk is, brengt de coöperatie de eigen bijdrage
voor gebruik van de passieve infrastructuur rechtstreeks in rekening bij de aangesloten huishoudens
en bedrijven;
Operators zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de actieve laag en de
verhuur ervan aan Providers. Eisen van de coöperatie ten aanzien van openheid en de kwaliteit van
de dienstverlening worden doorgelegd naar de Providers.
De coöperatie kent twee inkomstenbronnen:
De verhuur van het passieve netwerk aan één of meerdere operators;
Indien noodzakelijk: de eigen bijdrage van huishoudens en bedrijven.
De kosten van de coöperatie zullen met name bestaan uit:
Kosten voor vraagbundeling;
Investeringen in het passieve netwerk (initiële aanleg en uitbreidingen);
Onderhoud en beheer van het passieve netwerk;
Facturering & incasso van huur en eigen bijdragen.
Door zoveel mogelijk activiteiten uit te besteden kunnen de overheadkosten worden geminimaliseerd. In
dat geval zijn coördinatie en contractmanagement de belangrijkste activiteiten van de coöperatie.
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In de komende periode zal de Stichting het bedrijfs- en verdienmodel verder vormgeven.
Uitgangspunt daarbij is dat de focus ligt op de aanleg en het beheer van de passieve
infrastructuur. De overige activiteiten worden via verhuur en uitbesteding ondergebracht
bij andere partijen.
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