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Beleidsreferentie 

⇒ Raadsvergadering van 29 juni 2015 waarin aan de raad is toegezegd om in 

eerstvolgende RTG scenario’s te schetsen voor sneller internet. Dit  naar 

aanleiding van niet ingediende motie (2015-06-12a) tijdens de behandeling van 

het Sociaal Economisch Beleid 2015-2018. 

 

 
Inleiding  

Als raad bent u van mening dat iedere inwoner en ondernemer van Noordoostpolder over snel 
internet dient te beschikken. Hier heeft u tijdens de raad van 29 juni uitgebreid met elkaar en 
met ons als college over gedebatteerd.   
 
Na afloop van de raad zijn we als college gestart om, zoals afgesproken, diverse scenario’s in 
beeld te brengen voor snel internet in de hele gemeente. Daarbij hebben we gekeken naar 
twee scenario’s: 

1) Sneller internet door middel van internet via een straalverbinding, met een snelheid tot 
30 Mbps, zoals bijvoorbeeld in het projectplan van de OVG beschreven. Dit biedt een 
oplossing voor sneller internet in het buitengebied en de bedrijventerreinen in het 
buitengebied: 95% van de inwoners kan volgens het projectplan van de OVG dan 
gebruik maken van snel internet.     

2) Glasvezel of een andere vorm van snel internet (100 Mbps) welke meer opties en 
diensten biedt (waaronder televisie, zorgfuncties, etc.) dan scenario 1. 

 
Een scenario waarbij we als gemeente niets doen, hebben we niet verder uitgewerkt omdat 
wij, net zoals u als raad, van mening zijn dat dit geen optie is. 
 
De rol van de overheid bij aanleg van snel internet 

De aanleg van snel internet wordt in Nederland overgelaten aan marktpartijen. In veel 
gevallen lukt dit ook (denk aan Emmeloord), maar vooral in de meer uitgestrekte en 
dunbevolktere delen zijn er geen marktpartijen die snel internet willen aanleggen. Dit komt 
omdat dit onrendabel is. Dit is ook het geval voor Noordoostpolder, met uitzondering van 
Emmeloord. Om er toch voor te zorgen dat iedereen toegang kan krijgen tot snel internet, is 
het op basis van Europese regelgeving in een aantal gevallen onder voorwaarden geoorloofd 
om als overheid een marktpartij financieel te ondersteunen en faciliteren.  
 
In deze voorwaarden maakt de Europese Commissie onderscheid in drie typeringen gebieden: 
wit, grijs en zwart. Deze typeringen zeggen iets over het aantal aanwezige voorzieningen in 



 

 

een gebied en de mogelijkheid om nieuwe initiatieven voor de aanleg van snel internet 
financieel te ondersteunen. In de bijlage vindt u een tabel waarin dit nader wordt toegeicht.  
 
Huidige situatie: witte gebieden 

Op dit moment is in het buitengebied en de bedrijventerreinen bij de dorpen alleen sprake van 
een basis infrastructuur (ADSL), waardoor het vanuit EU regelgeving is toegestaan aan 
overheden om hier initiatieven voor het realiseren van sneller internet financieel te 
ondersteunen en marktpartijen te ondersteunen. Zowel scenario 1 als 2 kunnen op basis van 
deze regelgeving worden ondersteund. 
 
Bij keuze scenario 1, wordt realisatie scenario 2 bemoeilijkt of belemmerd 

Na juridische toetsing is gebleken dat het scenario voor sneller internet volgens het projectplan 
van de OVG,  ervoor zorgt dat het buitengebied en de bedrijventerreinen veranderen van een 
wit gebied in een grijs gebied. Het als overheid vervolgens steun verlenen aan een nieuw 
initiatief voor snel internet (zoals glasvezel met hogere snelheid en meer opties) in een grijs 
gebied is een stuk lastiger dan in een wit gebied: de Europese Commissie voert een grondige 
toetsing uit (96% betreft aanvragen voor een wit gebied), de bewijslast ligt bij de overheid, er 
is marktonderzoek nodig, etcetera. Voor de dorpen wordt het zelfs onmogelijk (status 
verandert van grijs in zwart). Met andere woorden: het nu (financieel) ondersteunen van het 
initiatief van de OVG (waarin ook staat aangegeven dat Greenet is ontworpen als Next 
Generation Network), maakt  dat financiële ondersteuning vanuit de overheid voor een 
initiatief voor glasvezel, waarover we in overleg zijn met de provincie, sterk onzeker tot 
onmogelijk is. En dit terwijl glasvezel naar alle waarschijnlijkheid een stuk duurder zal zijn en 
daarom meer overheidsfinanciering (waaronder Europese subsidies) nodig heeft.  
 

Eerst inzetten op scenario 2: met hoogste snelheid en meeste opties 

Zoals u weet zijn we als college in gesprek met de provincie om tot de aanleg van glasvezel of 
een andere vorm van snel internet te komen. Helaas duurt het proces met de provincie al 
enige tijd en hebben we op dit moment nog geen duidelijkheid over het vervolg. Toch willen 
we het proces van de provincie voortzetten: de provincie kan helpen om Europese 
subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Ook Europa heeft immers als doel dat iedereen (in 
2020) toegang heeft tot snel internet. In diverse regio’s zijn en worden oplossingen uitgewerkt 
waarbij ook in onrendabele gebieden toch glasvezel wordt gerealiseerd. Dit is mogelijk 
(geworden) door een vergaande samenwerking tussen provincie, gemeente, bewoners, 
bedrijven, aannemers en providers (bijvoorbdeeld gemeente Giessenlanden, Boekel en Land 
van Cuijk). 
 

Wat ons vertrouwen geeft is dat het College van Gedeputeerde Staten onlangs (7 juli) 
€50.000,- heeft vrijgemaakt voor het onderzoek naar snel internet in het buitengebied. 
Daarnaast heeft de Gedeputeerde ons de toezegging gedaan1 pilot gemeente te zijn in dit 
dossier. De komende weken en maanden willen wij ons dan ook maximaal inspannen om 
ervoor te zorgen dat we samen met de provincie tot concrete afspraken komen over deze 
toezeggingen. Om de snelheid van dit proces zoveel mogelijk te beïnvloeden, vragen wij u als 
raad ook om uw contacten bij de provincie optimaal hiervoor te benutten.  
 
Als college hebben we dan ook besloten om vooralsnog niet voor te stellen financiële middelen 
beschikbaar te stellen voor de oplossing voor sneller internet volgens het projectplan van de 
OVG en vol in te zetten op snel internet met meer opties (zoals glasvezel). 
 
Vervolgstappen 

Als college zetten we ons maximaal in om zo snel mogelijk helderheid te krijgen over de 
aanleg van glasvezel. We vinden ook dat we niet jaren hierover kunnen praten terwijl er niet 
overal snel internet aanwezig is in Noordoostpolder. Daarom willen we ondertussen wel met 
stakeholders, waaronder de BAN en OVG, in gesprek om gezamenlijk te bekijken op welke 
wijze en met welke stappen we een alternatief voor snel internet kunnen realiseren (scenario 
1), waarbij ook de co-financiering vanuit de provincie in combinatie met de pilot toezegging 

                                           
1 Tijdens overleg Gedeputeerde Gijsberts en wethouder Poppe op 1 april 2015 



 

 

worden meegenomen. Want ook voor de eventuele aanleg van sneller internet volgens het 
plan van de OVG (“niet glasvezel”) zijn nog veel zaken die (juridisch) nader uitgezocht moeten 
worden.  
 
Indien uit het proces met de provincie uiteindelijk blijkt dat de gewenste oplossing (zoals 
glasvezel) onhaalbaar is, dan kunnen we voortvarend een alternatief plan voor sneller internet 
(zoals plan van de OVG) faciliteren. Want het mag duidelijk zijn, ook wij als college willen 
graag snel internet in heel Noordoostpolder zodat we een aantrekkelijke gemeente zijn met 
een goed vestigingsklimaat. Daarbij willen we alleen wel zorgvuldig te werk gaan en eerst 
inzetten op de meest optimale oplossing voor onze inwoners en bedrijven; in dit geval scenario 
2. Dit scenario sluit ook aan bij de mening van u als raad om alle woningen en bedrijven in 
Noordoostpolder de mogelijkheid te geven zich aan te sluiten op glasvezel, zoals in de motie 
van oktober 2014 staat beschreven (2014-10-III). 
 
Op 11 augustus is het volgende ambtelijk overleg met de provincie.  
 
We zullen u de komende maanden actief blijven informeren over dit proces.  
  



 

 

Bijlage 1 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgangspunten: 

- Wit gebied: gebieden waar geen breedbandinfrastructuur (geen kabel, geen koper) bestaat of waar particuliere investeerders niet van plan zijn in de nabije toekomst (binnen een termijn van drie jaar) deze infrastructuur 
aan te leggen. Steun aan witte gebieden is dan ook zonder meer toegestaan. 96% van de goedkeurde meldingen bij de Europese Commissie hebben betrekking op financiering van ‘witte’ gebieden.  

- Grijs gebied: gebieden waar één breedbandnetwerkexploitant aanwezig is. Goedkeuring van steun is mogelijk mits wordt bewezen dat voor het bereiken van zekere beleidsdoelstellingen een verbetering van het huidige of 
zelfs een tweede netwerk noodzakelijk is. Voorbeeld: een gebied waar alleen kabel of koper ligt en glasvezel moet komen). Voornemens van oveheidssteun in grijze gebieden onderwerpt de Commissie aan zeer grondige 
beoordeling. Tevens aantonen dat particuliere investeerders niet van plan zijn om in de komende drie jaar NGA-netwerken uit te rollen door middel van marktonderzoek.  

- Zwart gebied: gebieden waar ten minste twee of meer exploitanten aanwezig zijn. Hier is geen sprake meer van marktfalen en overheidssteun niet geoorloofd.  
- Next Generation Network (NGN): kabel voldoet aan de definitie next generation network, evenals glasvezel. 
Allen Bron: Handreiking breedband voor gemeentes en provincies, Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, p 33-34 

 

- Greenet is een Next Generation Network (Bron: Projectplan OVG, pagina 11: ‘Het Greenet-netwerk is ontworpen als Next Generation Network’.  Zie tevens pagina 16 van het projectplan) 

- Artikel 52, lid 4 AVG: De steun wordt toegewezen op grond van een openbare, transparante en niet-discriminerende concurrerende selectieprocedure die het beginsel van technologische neutraliteit in acht neemt. 

- Een onderneming mag maximaal € 200.000,- in drie belastingjaren aan overheidsfinanciering ontvangen zonder melding te doen bij de Europese Commissie (minimisregeling). Daarboven is het beleid van de Europese 
Commissie van toepassing op de onderverdeling in wit, grijs en zwart. Uitsluitend na goedkeuring van de Europese Commissie mag je in dergelijke gevallen de steun daadwerkelijk verlenen. 

- AGV = Algemene Groepsvrijstelling Verordening 

Situatie na realisatie van glasvezel en tussenoplossing 

Gebied Aanwezige 

voorzieningen 

Typering 

gebied 

Financierings-

mogelijkheden voor 

nieuwe/extra 

voorziening 

Emmeloord 
kern 

Open glasvezel + 
kabel 

Zwart Overheidsfinanciering 
niet mogelijk.  

Emmeloord 
bedrijventerre
inen 

Gesloten glasvezel 
+ SDSL + Greenet 

Zwart Overheidsfinanciering 
niet mogelijk. 

Dorpen Kabel + Greenet + 
glasvezel 

Zwart Overheidsfinanciering 
niet mogelijk. 

Buitengebied  
en 
bedrijventerre
inen dorpen 

ADSL + Greenet + 
glasvezel 

Zwart 
(was in 
situatie 
ervoor 
grijs) 

Overheidsfinanciering 
niet mogelijk. 

Situatie na realisatie tussenoplossing (Greenet) 

Gebied Aanwezige 

voorziening

en 

Typering 

gebied 

Financierings-

mogelijkheden voor 

nieuwe/extra 

voorziening (glasvezel) 

Emmeloord 
kern 

Open 
glasvezel + 
kabel 

Zwart Overheidsfinanciering niet 
mogelijk.  

Emmeloord 
bedrijventerrein 

Gesloten 
glasvlezel + 
SDSL + 
Greenet 

Zwart (was 
in situatie 
ervoor grijs) 

Overheidsfinanciering niet 
mogelijk. 

Dorpen Kabel + 
Greenet  

Zwart (was 
in situatie 
ervoor grijs) 

Overheidsfinanciering niet 
mogelijk.  

Buitengebied  
en 
bedrijventerrein
en dorpen 

ADSL + 
Greenet 

Grijs (was in 
situatie 
ervoor wit) 

Staatssteun op basis van 
AGV niet mogelijk. Wel via 
meldingsprocedure 
Europese Commissie 
mogelijk (op basis van 
grijs gebied) indien goede 
bewijslast/toereikende 
motivering aanwezig is. 

Huidige situatie  

Gebied Aanwezige 

voorzieningen  

Typering 

gebied 

Financierings-

mogelijkheden 

nieuwe/extra 

voorziening 

(Greenet of 

glasvezel) 

Emmeloord kern Open glasvezel + 
kabel 

Zwart Geen 
overheidsfinanciering 
mogelijk. 

Bedrijventerreinen 
Emmeloord (De 
Munt/Nagelerweg) 

Gesloten 
glasvezel + SDSL 

Grijs Staatssteun op basis 
van AGV niet 
mogelijk. Wel via 
meldingsprocedure 
Europese Commissie 
mogelijk (op basis 
van grijs gebied) 
indien goede 
bewijslast/toereikende 
motivering aanwezig 
is.  

Dorpen Kabel Grijs 

Buitengebied en 
bedrijventerreinen 
dorpen 

ADSL Wit Overheidsfinanciering 
mogelijk (er is nog 
geen voorziening van 
zelfde categorie). Wel 
selectieprocedure 
vereist op basis van 
artikel 52 lid 4 AGV 
indien voor de AGV 
wordt gekozen 
(alternatief is meer 
uitgebreide meldings-
procedure). 

Situatie na realisatie van glasvezel 

Gebied Aanwezige 

voorziening

en 

Typering 

gebied 

Financierings-

mogelijkheden voor 

nieuwe/extra 

voorziening 

Emmeloord 
kern 

Open 
glasvezel + 
kabel 

Zwart Overheidsfinanciering niet 
mogelijk.  

Emmeloord 
bedrijventerrein 

Gesloten 
glasvezel + 
SDSL + 
mogelijk 
glasvezel 

Zwart Overheidsfinanciering niet 
mogelijk. 

Dorpen Kabel + 
glasvezel 

Zwart (was 
in situatie 
ervoor grijs) 

Overheidsfinanciering niet 
mogelijk. 

Buitengebied  
en 
bedrijventerrein
en dorpen 

ADSL + 
glasvezel 

Grijs (was 
in situatie 
ervoor wit) 

Staatssteun op basis van 
AGV niet mogelijk. Wel via 
meldingsprocedure 
Europese Commissie 
mogelijk (op basis van 
grijs gebied) indien goede 
bewijslast/toereikende 
motivering aanwezig is. 

Keuze voor 
tussenoplossing 

Keuze voor 
glasvezel 


