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Management samenvatting

 Huidige situatie witte adressen:

- 6660 adressen Noord-Beveland

- 1730 pseudo-wit (adressen met mogelijkheid tot breedband) 

- 56 high-profile wit (bedrijven met hoge bandbreedte-behoefte)

- 517 basic profile wit (particulieren, zzp-ers en kleinbedrijf)

 Witte adressen met hoge behoefte liggen verspreid over het eiland

 Uitkomst enquête: moeilijke business case 

- Van respondenten (99 witte adressen) heeft groot deel:

o Behoefte aan hogere snelheid en capaciteit (tussen 51 en 73%)

o Problemen met stabiliteit van de huidige dienstverlening (57% wekelijks een storing, 
of vaker)

o Verwachting dat huidige verbinding niet meer voldoet binnen 5 jaar (bijna 80%)
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Management samenvatting

 Betalingsbereidheid op basis van voorgestelde proposities

- Brons: 50 – 60% van de 71 respondenten in de categorie ‘basic wit’

- Zilver: 60% van de 28 respondenten in de categorie ‘high profile wit’

- Goud: 20 – 50% van de 28 respondenten in de categorie  ‘high profile wit’

 Bereidheid tot samenwerking voor breedband is hoog:

- Graafwerk: 73%

- Antenne plaatsen: 53%

- Mast oprichten op eigen terrein: 39%

 Mogelijke (deel-)oplossingen voor breedband in Noord-Beveland

- Praktische aanpak: vraagbundeling gericht op eiland-brede ‘Brons’-service.

- Ontwikkelen slim netwerkontwerp: kern ‘Goud’, met van daaruit ‘Zilver’ en ‘Brons’ 
voorzieningen.

- Fiscaal ondersteunde gemeenschappelijke inkoop via stichting of coöperatie.
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Gegevens over de adressen op Noord-Beveland

22 april 20155

Alle adressen

Aantal adressen 6660 100%

Aantal adressen zonder kabel 1078 16%

Aantal adressen < 30 Mbit/s 574 9%

Aantal adressen < 10 Mbit/s 188 3%

Bedrijfsvestigingen (ongecorrigeerd, kan dubbeltellingen bevatten)

Aantal vestigingen 844 100%

Aantal vestigingen zonder kabel 230 27%

Aantal vestigingen < 30 Mbit/s 163 19%

Aantal vestigingen < 10 Mbit/s 74 9%

High profile witte adressen

Aantal vestigingen zonder kabel met meer dan 4 banen 43

Aantal vestigingen zonder kabel, relevant marktsegment 18 5

Aantal vestigingen zonder kabel met meer dan 4 banen of relevant marktsegment 56

Analyse witte adressen Noord Beveland

Bronnen: o.m. Stratix postcodecheck 
metadatabase, CBS Statline
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Huidige situatie witte adressen

 Op basis van bestaande netwerktoegang

 Postcodechecker (kabel + DSL):

 < 30 Mbit/s: 574 totaal, waarvan 163 bedrijven

 < 10 Mbit/s: 188 totaal, waarvan 76 bedrijven

 Toetsing witte adressen bij Delta Multimedia levert een vergelijkbaar beeld 
op, met kanttekeningen:

 Een significant aantal witte adressen heeft ‘kabel op rol’ (pseudo-wit) 

 Delta geeft veel meer witte adressen aan, maar dit zijn niet allemaal woon-
of bedrijfsadressen.

 High profile wit: 56 bedrijven > 4 mdw en/of sector agro/recreatie
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Huidige situatie witte adressen

 Totale probleemomvang:

 Pseudo-wit: rond 1700 adressen (op basis analyse kabelbedrijf)

 High profile wit (B-1) 56 bedrijven (>4 mdws en/of agro/recreatie)

 High profile wit (B-2) 32 bedrijven (alle respondenten boven ‘Brons’)

 Basic wit 518 (574 – 56)

 Controle:

o Van 6660 adressen op Noord-Beveland, kunnen 6086 beschikken over een 
breedband aansluiting van 30 Mbit/s of meer (kabel + DSL).

o Daarvan beschikken 4966 adressen over een actieve of ‘slapende’  
kabelaansluiting.

o 1120 adressen hebben derhalve alleen een breedband DSL aansluiting. 
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Wat leert de peiling ons?
 mogelijke business case op basis van indicaties 

van de te verwachten kosten, afnemers en 
opbrengsten
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3 proposities in verschillende varianten
In de volgende slides geven wij van de drie gehanteerde breedbandtypes 
achtereenvolgens een beschrijving, een kostenraming voor afnemers en de 
beschrijving zoals die in de enquête is opgenomen.

Voor elk van de varianten geven we een indicatie van eenmalige ‘aanlegkosten’ 
en maandelijkse kosten ‘afname dienst’ (o.a. afhankelijk van bandbreedte en 
overboeking internetdienst en maandkosten van benodigde backhaul)

 Goud: propositie ‘vast netwerk’

- Op basis van aanlegprijzen en marktprijzen glasvezel

- In buitengebied alleen haalbaar bij clustering of dichtbij bestaande koppelpunten

 Zilver: propositie ‘individuele straalverbinding’

- Zeer veel varianten mogelijk. Propositie is een ‘ingeschat gemiddelde situatie’ 

- Afhankelijk van de situatie op locatie, en breed scala aan bandbreedtes mogelijk

- In buitengebied op veel plaatsen mogelijk, bij zichtlijn met hoog opstelpunt nabij vast 
netwerk, al dan niet met een schotel op dak of antennemast

 Brons: propositie ‘gedeelde draadloze verbinding’

- Op basis van bestaande situatie in Flevoland

- Op basis van LTE of andere MIMO technologie dus ‘near line of sight’ is mogelijk, 
betekent dat directe zichtverbinding niet altijd nodig is.

Propositiesamenstelling

9 22 april 2015
*) MIMO, Meerdere In, Meerdere Uit of Multiple-Input Multiple-Output (Engels) 

Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/MIMO )



Eindrapport - Digitale provinciale weg Noord-Beveland

Beschrijving proposities - Goud

 “Goud”: vaste glasvezelverbindingen met hoge betrouwbaarheid en 
capaciteit, geschikt voor zeer veel gebruikers die tegelijkertijd internetten, en 
het meest geschikt om ook andere diensten zoals TV, telefonie, pinbetaling en 
dergelijke over af te nemen. 

 Dit type verbinding is duur om aan te leggen vanwege het benodigde 
graafwerk, maar zodra het eenmaal is aangelegd gaat het tientallen jaren 
mee en kunnen er steeds hogere snelheden over worden aangeboden, hoger 
dan mogelijk is met niet-vaste verbindingen. 

 Op lange termijn bijna altijd de meest toekomstvaste infrastructuur en bij
voldoende afnemers ook een voordelige oplossing. Door hoge aanlegkosten
zijn er op korte termijn weinig afnemers; daardoor vaak niet haalbaar.

 Vaste verbindingen zijn niet gevoelig voor storingen door weersomstandig-
heden of obstakels en bieden de afnemer een ongedeelde toegang tot het 
Internet.

 Het is de verwachting dat de maandkosten voor deze vorm van 
internettoegang na de initiële contractperiode sterk kunnen dalen.

10

Propositie GOUD: glasvezelaanleg
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Enquête resultaten - Digitale provinciale weg Noord-Beveland

Kostenschatting aanleg passief glasvezelnet

Propositie GOUD: glasvezelaanleg
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Kosten zijn geschat
dmv rekenmodel
op basis van 
adressen-dichtheid
op CBS buurt-
niveau.
(zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijken_en_buur
ten_in_Noord-Beveland )

Het model houdt
geen rekening
met specifieke
situaties en geeft
dus slechts een
globale benadering
van de werkelijke
kosten van alleen
het passieve
netwerk dus
zonder apparatuur
en diensten

schatting aanlegprijs per hh totalen per buurt

aanleg FttH Noord Beveland 

kosteninschatting

bij aanleg veel 

buurten tegelijk

bij aanleg enkele 

buurten tegelijk

#hh bij aanleg veel 

buurten tegelijk

bij aanleg enkele 

buurten tegelijk

Buitengebied schatting aanlegprijs per hh totalen per buurt

Verspreide huizen Kortgene 9.554,81€             12.359,69€             35 334.418,44€            432.589,21€          

Verspreide huizen Kats 7.753,41€             10.055,98€             30 232.602,20€            301.679,54€          

Verspreide huizen Colijnsplaat 7.692,12€             9.977,46€                45 346.145,29€            448.985,78€          

Verspreide huizen Wissenkerke 6.946,19€             9.020,89€                40 277.847,72€            360.835,42€          

Verspreide huizen Kamperland 6.878,46€             8.933,93€                105 722.237,98€            938.062,80€          

Verspreide huizen Geersdijk 4.045,25€             5.278,01€                30 121.357,40€            158.340,38€          

Recreatiegebied Kamperland 1.108,26€             1.371,79€                115 127.450,29€            157.756,30€          

subtotaal buitengebied: 400 2.162.059,32€        2.798.249,42€       

gemiddeld per hh in buitengebied: 5.405,15€             6.995,62€                

Woonkernen schatting aanlegprijs per hh totalen per buurt

Kortgene-Oost 1.033,74€             1.264,17€                175 180.904,39€            221.229,01€          

Kamperland 943,69€                 1.130,23€                745 703.047,72€            842.018,96€          

Colijnsplaat 936,88€                 1.119,84€                680 637.080,80€            761.490,18€          

Geersdijk 935,86€                 1.118,27€                145 135.699,67€            162.149,33€          

Kortgene-Dorp 929,81€                 1.108,98€                660 613.672,64€            731.926,82€          

Kats 926,24€                 1.103,49€                175 162.092,68€            193.110,71€          

Wissenkerke 923,54€                 1.099,31€                515 475.622,49€            566.145,10€          

subtotaal woonkernen: 3095 2.908.120,38€        3.478.070,11€       

gemiddeld per hh in woonkernen: 939,62€                 1.123,77€                

totaal hele gemeente: 3495 5.070.179,70€        6.276.319,53€       

gemiddeld per hh in hele gemeente: 1.450,70€             1.795,80€                
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Opstellen fictieve aanbieding glasvezel bij twee 
verschillende, realistische situaties

 Op basis van indicatieve marktprijzen

- graafkosten rond € 25 per meter

- afnemen internetdienst + transportnetwerk (backhaul) 100 € / mnd

 Op basis van geografische analyse onderscheiden we 2 situaties:

1. Clustering mogelijk met andere afnemers:

o Aanname: gemiddelde graafafstand tussen 2 aansluitingen = 800 meter

2. Zeer gunstige ligging t.o.v. bestaand netwerk, of zeer compacte clusters

o Aanname: gemiddelde graafafstand per aansluiting = 480 meter

Propositie GOUD: glasvezelaanleg
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Voorwaarde: Bandbreedte: 

eenmalige 

bijdrage

Geschatte 

aanlegkosten Eenmalig

Per 

Maand

Contract

(jaren)

Verlenging  na 

afloop contract

Kapitaal 

investering

Vastrecht 

(mnd)

Dienst 

(mnd) Rentabiliteit

laag  €          20.000  €           -    €    460  €     -20.000  €         360  €     100 8%

hoog  €          20.000  €    9.000  €    300  €     -11.000  €         200  €     100 8%

laag  €          12.000  €           -    €    320  €     -12.000  €         220  €     100 9%

hoog  €          12.000  €    6.000  €    210  €        -6.000  €         110  €     100 9%

~ € 150

per mnd

100 tot 500

Mbps
6

Zeer gunstige ligging tov 

bestaand netwerk

6
~ € 180 

per mnd

Cluster mogelijk met 

andere zakelijke afnemers

100 tot 500 

Mbps

22 april 2015
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Propositiebeschrijving gebruikt in de enquête

 “Goud”: betrouwbare vaste glasvezelverbinding

- met zeer hoge capaciteit en snelheid

- geschikt voor zeer grote groepen gebruikers

- geschikt voor vele toepassingen: Internet, TV, telefonie en andere diensten

- hoge investering met zeer lange afschrijftermijn: tientallen jaren

- zeer toekomstvast; capaciteit bijna onbeperkt uit te breiden

- robuuste techniek, ongevoelig voor weersomstandigheden, zichtlijn e.d.

Propositie GOUD: glasvezelaanleg
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Beschrijving proposities - Zilver

 “Zilver”: straalverbinding met redelijk hoge betrouwbaarheid en capaciteit, 
geschikt voor een flink aantal gebruikers die tegelijkertijd internetten. 

 Deze verbindingen zijn goedkoper en sneller aan te leggen dan vaste 
verbindingen. De zend- en ontvangapparatuur gaat jaren mee, later kunnen 
hogere snelheden worden aangeboden met nieuwe apparatuur. Afhankelijk 
van de oplossing is TV doorgifte en/of telefonie (tegen meerprijs) mogelijk. 

 De afnemer deelt de straalverbinding niet met anderen waardoor de geboden 
capaciteit altijd volledig tot zijn beschikking staat. 

 Het is de verwachting dat de maandkosten voor deze vorm van internet 
toegang na de initiële contractperiode kunnen dalen.

 Eventueel qua bandbreedte vergelijkbaar met goud (vergt wel dure zend- en 
ontvangapparatuur). Aanlegkosten zijn lager dan ‘Goud’, maar operationele 
kosten zijn hoger (o.m. stroomkosten en onderhoud). Dus goedkoper in 
aanleg, maar op lange termijn (tientallen jaren) veelal duurder. Geschikt als 
tussenoplossing voor uitstel van glasvezelaanleg.

Propositie ZILVER: straalverbinding

14 22 april 2015
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Opstellen fictieve aanbieding individuele 
straalverbinding (Zilver)

 Op basis van indicatieve marktprijzen:

- Voor propositie is gekozen voor oplossing met downloadsnelheid tussen 
‘Goud’ en ‘Zilver’: 50 - 100 Mbit/s. 

- Vaak zijn tegen meerkosten ook hogere bandbreedtes (~1Gbit/s) leverbaar

- Aanlegkosten variëren van € 3.000 tot rond  € 10.000, sterk afhankelijk van 
situatie. Voor propositie is gerekend met € 4.000 per verbinding, rekening 
houdend met hergebruik opstelpunten

- Afname internetdienst + transportnetwerk (backhaul): € 80 per maand

 Berekening op basis van 1 fictieve, maar realistische situatie:

- Kosten straalverbinding zijn vrijwel niet afhankelijk van afnamegraad

- Sterk afhankelijk van situatie, dus lastig te generaliseren

- Zichtlijn noodzakelijk met bestaand opstelpunt

Propositie ZILVER: straalverbinding
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Voorwaarde: Bandbreedte: 

eenmalige 

bijdrage

Geschatte 

aanlegkosten Eenmalig

Per 

Maand

Contract

(jaren)

Verlenging  na 

afloop contract

Kapitaal 

investering

Vastrecht 

(mnd)

Dienst 

(mnd) Rentabiliteit

laag  €            4.000  €           -    €    215  €        -4.000  €         135  €        80 10%

hoog  €            4.000  €    2.200  €    140  €        -1.800  €            60  €        80 10%
3

~ € 110 

per mnd

50 tot 100 

Mbps

Zichtlijn te realiseren dmv 

hoog punt (mast, gebouw)

22 april 2015
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 “Zilver”: een breedband straalverbinding naar uw bedrijf of woning:

- de volledige (hoge) capaciteit van de verbinding staat tot uw beschikking

- geschikt voor: gelijktijdig internetten van veel gebruikers binnen uw bedrijf

- snel aan te leggen; aanleg is goedkoper dan een vaste verbinding

- betrouwbaar, zolang een 'zichtlijn' tussen zenders is gewaarborgd

- afhankelijk van aanbieder en situatie zijn ook aanvullende diensten als 
telefonie en TV mogelijk

- toekomstvast; capaciteit in de toekomst uit te breiden door inzet van nieuwe 
generatie apparatuur

Propositie ZILVER: straalverbinding

16

Propositiebeschrijving gebruikt in de enquête

22 april 2015
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Beschrijving proposities - Brons

 “Brons”: gedeelde straalverbindingen met redelijk hoge betrouwbaarheid 
en capaciteit, geschikt voor een beperkt aantal gebruikers (per bedrijf) die 
tegelijkertijd internetten. 

 Deze verbinding is niet geschikt om er tegelijkertijd een TV pakket over aan 
te bieden, maar wel voor video kijken over het web zoals bijvoorbeeld 
‘Uitzending Gemist’. In sommige gevallen is telefonie (tegen meerprijs) 
mogelijk.

 Veel sneller aan te leggen dan vaste verbindingen en goedkoper dan 
individuele straalverbindingen (Zilver), mits het aantal deelnemers voldoende 
hoog is. De zend- en ontvangapparatuur gaat jaren mee. Later kunnen ook 
hogere snelheden worden aangeboden met nieuwe apparatuur.

 Omdat de afnemer deze verbinding (capaciteit) deelt met andere gebruikers 
is de verbinding relatief goedkoop. 

 Het is de verwachting dat de maandkosten voor deze vorm van 
internettoegang na de initiële contractperiode iets kunnen dalen.

 Biedt voorlopig een goede prijs/prestatieverhouding en komt tegemoet aan 
huidige behoefte, ook als aantal afnemers (nog) beperkt is. Tussenoplossing 
voor latere uitrol van ‘Zilver’ of ‘Goud’.

Propositie BRONS: gedeelde draadloze verbindingen
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Opstellen fictieve aanbieding gedeelde
straalverbinding (Brons)

 Op basis van indicatieve marktprijzen:

- Greenet: 30Mbit/s down / 15Mbit/s up, tussen de € 40 en € 50 per maand

- Eenmalige kosten tussen de € 100 en € 200 

- Omgerekend naar eenmalige kosten € 1.000 en dienst internettoegang + 
transportnetwerk (backhaul) € 35 à € 40 per maand

 Op basis van geografische analyse 2 situaties:

1. Bij minimaal 50 afnemers rond een straal van 5km van een te realiseren 
opstelpunt. Bij 2 optimaal gekozen opstelpunten minimaal 60% afname van 
‘basic wit’ noodzakelijk

2. Bij halvering van aantal afnemers moeten de aanlegkosten per afnemer 
bijna verdubbeld worden en ook de dienst is iets duurder

Propositie BRONS: gedeelde draadloze verbindingen
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Voorwaarde: Bandbreedte: 

eenmalige 

bijdrage

Geschatte 

aanlegkosten Eenmalig

Per 

Maand

Contract

(jaren)

Verlenging  na 

afloop contract

Kapitaal 

investering

Vastrecht 

(mnd)

Dienst 

(mnd) Rentabiliteit

laag  €                600  €           -    €      65  €           -600  €            30  €        35 13%

hoog  €                600  €        200  €      55  €           -400  €            20  €        35 13%

laag  €            1.000  €           -    €      90  €        -1.000  €            50  €        40 13%

hoog  €            1.000  €        500  €      65  €           -500  €            25  €        40 13%

~ € 50 

per mnd
2

20 tot 30

Mbps
2

~ € 60 

per mnd

Belangstelling > 60%

Belangstelling > 30% 

20 tot 30

Mbps

22 april 2015
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Propositiebeschrijving gebruikt in de enquête

 “Brons”: draadloze verbindingen

- geschikt voor: gelijktijdig internetten met enkele gebruikers

- snel aan te leggen en niet erg duur (bij voldoende deelname)

- redelijk toekomstvast

- niet geschikt voor TV ontvangst, wel voor bijv. Uitzending Gemist via web

- capaciteit kan later worden uitgebreid met nieuwe apparatuur

Propositie BRONS: gedeelde draadloze verbindingen
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Samenvatting proposities voor enquête

Proposities

20

 

Voorwaarde: Type:  Bandbreedte: 
(huidig in 
praktijk) 

Indicatieve prijsverdeling 
internettoegang: 

Eenmalig Maandelijks Contract 
(jaren) 

Verlenging  na 
afloop 
contract 

Zeer gunstige ligging tov 
bestaand netwerk 

"Goud": vaste 
verbindingen 

100 tot 500 
Mbps 

geen eenmalige bijdrage €           -     €              320 

6 

~ € 150 
per mnd hoge eenmalige bijdrage €    6.000   €              210 

Cluster mogelijk met 
andere zakelijke afnemers 

"Goud": vaste 
verbindingen 

100 tot 500  
Mbps 

geen eenmalige bijdrage €           -     €              460 

6 

~ € 180  
per mnd hoge eenmalige bijdrage €    9.000   €              300 

Zichtlijn te realiseren dmv 
hoog punt (mast, gebouw) 

"Zilver": 
straalverbindingen 

50 tot 100  
Mbps 

geen eenmalige bijdrage €           -     €              215 

3 

~ € 110  
per mnd hoge eenmalige bijdrage €    2.200   €              140 

Belangstelling > 30%  "Brons": draadloze 
verbindingen 20 tot 30 

Mbps 
geen eenmalige bijdrage  

 €           -
     €                90  

2 

~ € 60  
per mnd 

hoge eenmalige bijdrage €        500  €                65  

Belangstelling > 60% "Brons": draadloze 
verbindingen 20 tot 30 

Mbps 
geen eenmalige bijdrage  

 €           -
     €                65  

2 

~ € 50  
per mnd 

hoge eenmalige bijdrage €        200  €                55  

 

 Overzicht voorbeeldprijzen voor de 3 proposities voor de enquête

 Voor alle 3 proposities geldt: internettoegang zonder telefonie of TV

 Prijzen zijn indicatief en hangen sterk af van het aantal deelnemers

22 april 2015



Resultaten peiling: situatie 
breedband dekking adressen
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Situatieanalyse

22

Wit: woningen < 10 Mbit/s
Roze: bedrijven < 10 Mbit/s

Witte adressen op Noord-Beveland

Opvallend is een flink 
aantal witte en roze 
adressen, midden in 
de woonkernen

22 april 2015
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Breedbanddekking in Noord-Beveland

Adressen in een grid van 100 x 100 m

23 22 april 2015
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Aantal werknemers, objecten en internetgebruikers 
per respondent

22 april 201524

Het westelijk deel van het eiland bevat de 
grootste concentratie potentiële gebruikers



Resultaten peiling: Tevredenheid
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Tevredenheid

22 april 201526

Tevreden Oordeel

23% Groen

51% Rood

73% Geel+Rood
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Tevredenheid: problemen met de verbinding

22 april 201527

Oordeel Problemen

Groen 10%

Rood 57%

Geel+Rood 86%
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Tevredenheid

22 april 201528

Rode stippen in de buurt van de Oost-
westweg vormen ‘laaghangend fruit’
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Tevredenheid op termijn

22 april 201529

Tevreden
op 

termijn

Oordeel

1 (+5)% Groen (+geel)

54% Rood

78% Oranje+Rood
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Tevredenheid op termijn

22 april 201530

Oordeel Snelheid:
reëel vs. 
beloofd

Groen (+ geel) 2 (+15)%

Rood 31%

Oranje + Rood 52%



Resultaten peiling: Wensen
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Betalingsbereidheid – basic wit respondenten

22 april 201532

Als er genoeg mensen of bedrijven deelnemen, is de prijs relatief laag.
Dan doet 47% (26 respondenten) waarschijnlijk of zeker mee bij een hoger 
maandbedrag zonder eenmalige kosten.
Bij een hogere eenmalige bijdrage en een lager maandbedrag doen meer 
respondenten mee: 59% (36 respondenten).

Hoger eenmalig, lager abonn.

Groen: 47%  59%
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Betalingsbereidheid – basic wit respondenten

22 april 201533

Bij minder belangstelling stijgt de prijs voor “Brons”.
Dan doet 46% (16 respondenten) waarschijnlijk of zeker mee bij een hoger 
maandbedrag zonder eenmalige kosten. Bij een hogere eenmalige bijdrage en 
een lager maandbedrag doet 58% (22 respondenten) mee.
Te verwachten valt dat een hogere prijs funest is voor de deelname.

Hoger eenmalig, lager abonn.

Groen: 46%  58%

MJ5



Dia 33

MJ5 LET OP: dit beeld is vertekend, doordat ook veel minder respondenten de vraag beantwoorden! Ook het percentage "Zeker niet" neemt af bij 

Minder belangstelling.

Misschien zijn de percentages van alleen de beantwoorde respondenten (zonder "niet ingevuld") veel interessanter!  
Mark Jacobs; 24-3-2015
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Betalingsbereidheid – basic wit (bij ruime belangstelling)

34

36 respondenten (basic wit) zijn bereid te betalen voor 
‘brons’. Bij een hogere prijs (minder belangstelling) 
loopt dit terug tot 22.
N.B.: Het percentage betalingsbereidheid (47, resp. 59%) is niet 
zonder meer te vertalen naar de populatie van 517 witte adressen.

22 april 2015
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Lage deelname

Betalingsbereidheid – high profile wit respondenten

22 april 201535

• Bij grote bedrijven uit de sectoren agro en toerisme bestaat voorkeur voor een 
“Zilver” breedband aansluiting. Ook “Brons” doet het erg goed in deze groep. 

• De behoefte aan goud blijft daar iets bij achter.
• Een hoog eenmalig bedrag (aansluitkosten) in combinatie met 

een lager maandbedrag heeft de voorkeur. 

Hoge deelname Normale ligging Gunstige ligging
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Betalingsbereidheid – high profile (‘gunstige omstandigheden’) 

36

Bij gunstige omstandigheden (lagere prijs) is 
de vraag naar “zilver” en “goud” al beperkt

‘laaghangend fruit’ 

22 april 2015
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Betalingsbereidheid – high profile (‘bij beperkte deelname’) 

37

High profile witte adressen zijn dun gezaaid 
en liggen verspreid over het eiland

‘laaghangend fruit’ 

22 april 2015

MJ9



Dia 37

MJ9 De 'zilveren' bolletjes springen er niet echt uit!

Misschien hiervoor een donkerder grijs kiezen?
Mark Jacobs; 24-3-2015
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Betalingsbereidheid – combinatie (‘beperkte deelname’) 

38 22 april 2015
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Betalingsbereidheid – combinatie (‘beperkte deelname’) 

39

Concentraties van vraag in Kamperland en rond De Banjaard.

22 april 2015
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Betalingsbereidheid – combinatie (‘gunstige omstandigheden) 

40

Inclusief ‘geen bereidheid’ 

22 april 2015
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Betalingsbereidheid – combinatie (‘gunstige omstandigheden) 

41

Exclusief ‘geen bereidheid’ 

22 april 2015
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Max. betalingsbereidheid éénmalig komende 5 jaar

42

Noot: hoe groter de cirkel, des te hoger het bedrag
per maand, dat men wil betalen bij het eenmalige
bedrag van deze kleur. 

22 april 2015
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Max. betalingsbereidheid maandelijks komende 5 jaar

43

Noot: hoe groter de cirkel, des te hoger het eenmalige
bedrag, dat men wil betalen bij het maandbedrag van 
deze kleur. 

22 april 2015
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Minimaal benodigde bandbreedte komende 5 jaar

22 april 201544

Indicatie:
• High profile witte adressen 

vinden Goud of tenminste 
Zilver nodig

• Toch nog een kwart vindt dat 
Brons (voorlopig) volstaat.

Indicatie:
• Basic witte adressen geven 

aan dat Brons (voorlopig) 
volstaat.



Resultaten peiling: Samenwerking
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Bereidheid tot samenwerking

22 april 201546

Op Noord-Beveland 
bestaat grote 
bereidheid om 
samen te werken 
met anderen om het 
doel te bereiken
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Bereidheid tot zelfwerkzaamheid

22 april 201547

Zelf een geul 
graven, 
apparatuur  
plaatsen of 
een antenne-
mast oprich-
ten behoort 
tot de reële 
mogelijkhe-
den
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Bereidheid tot ambassadeursfunctie

22 april 201548

Het aantal 
ambassadeurs 
voor een 
breedband 
service in het 
buitengebied 
van Noord-
Beveland lijkt 
niet heel 
groot.



Conclusie
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Conclusie op basis van onderzoek onder witte adressen

50

• Grote spreiding van de koopkrachtige behoefte;
• Weinig clusters van high-profile witte adressen;
• In absolute aantallen is de vraag niet erg groot 

(de ons bekende ‘brons’-oplossing gaat uit van 
50 betalende klanten in een straal van 5 km):

• Lastige casus!

22 april 2015
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Hoe verder?

51

• Zijn er mogelijkheden om het buitengebied van 
Noord-Beveland (geheel) van breedband te
voorzien?

1. Brons als basis; waar het kan zilver of goud
2. Vergaande samenwerking met een slim 

netwerkontwerp
3. Alternatieve, fiscaal ondersteunde financiering
4. Calculatie op zeer lange termijn baseren

22 april 2015
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Oplossing op basis van Brons

52

Brons als basis; waar het kan zilver of goud:
• 2 Greenet-masten dekken geheel Noord-Beveland af
• Per mast ca. 50 deelnemers nodig voor sluitende

business case (anders stijgen de prijzen!)
• Incidentele high-profile witte adressen met 

ongedeelde straalverbinding of glasvezel bedienen

22 april 2015



Eindrapport - Digitale provinciale weg Noord-Beveland53

Slim netwerk bouwen: “Noord-Beveland Breedband net”

1. Enkele strategisch gelegen high profile locaties
van glasvezel voorzien, met apparatuur en
straalzendermast

2. Van daar uit eigen glas of straalverbinding naar
high-profile adressen aanleggen

3. Gedeelde straalverbinding (“Brons”) voor
omliggende witte adressen

4. Operations & management inkopen bij operator

22 april 2015
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Fiscaal ondersteunde financiering

54

1. Coöperatieve vereniging of stichting nodig
2. ANBI-status verwerven in overleg met fiscus
3. Leden schenken fiscaal aftrekbaar hun

investeringsdeel aan de ANBI
4. ANBI verzorgt aanbesteding van breedband

service in buitengebied Noord-Beveland

22 april 2015
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Uitgaan van kostencalculatie op lange termijn

55

1. Berekenen afschrijving investering over 30 jaar
2. Energieverbruik Zilver vs. afschrijving Goud
3. Korte technische levensduur van Brons 

meerekenen
4. 30 jarige financiële planning opstellen
5. Kosten-batenanalyse voor 30 jaar periode

maken

22 april 2015



Aanbevelingen
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Optie 1: Pragmatische benadering

57

1. Zoek een pragmatische benadering; een snelle 
oplossing voor het hele buitengebied kan een 
betekenisvolle aanzet zijn tot een hoogwaardiger 
oplossing voor de high-profile witte adressen.

2. Met de beschikbaarheid van Brons zal de behoefte 
aan Zilver en Goud zich verder ontwikkelen.

3. Ontwikkel een 5-jaars uitrolplan voor glasvezel in 
Noord-Beveland, mede op basis van gepland 
onderhoud aan wegen, dijken, etc.

4. Overweeg de inzet van individuele straalverbindin-
gen voor moeilijk aangraafbare adressen.

22 april 2015
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Optie 2: Integraal ontwerp voor geheel Noord-Beveland

58

1. Ontwikkel de optimale glasvezelroute voor zoveel 
mogelijk high-profile witte adressen met Goud-
behoefte.

2. Gebruik de Goud-aansluitingen als hub voor 
individuele en gedeelde straalverbindingen, met 
eilandbrede dekking (bijv. 98% van het gebied).

3. Schrijf een aanbesteding uit voor het gehele 
netwerk, inclusief transportnetwerk, ISP en 
onderhoud.

4. Gun de opdracht aan een operator, met een DBM 
contract en een SLA, voor een periode van 6 jaar. 

22 april 2015
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Variant ANBI: fiscaal ondersteunde financiering

59

1. Richt een stichting op ter bevordering van de 
vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied op 
Noord-Beveland.

2. Overleg met de fiscus over de ANBI-status van de 
stichting.

3. Laat belangstellenden voor een breedband-
aansluiting het investeringsbedrag schenken aan
de stichting, met fiscale vrijstelling.

4. Realiseer vanuit de stichting de aansluitingen.

22 april 2015
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Variant LT: Lange Termijn business case

60

1. Maak een kosten-batenanalyse op basis van een
exploitatieperiode van 30 jaar.

2. Ga uit van een technische levensduur van 8 jaar
voor de Brons oplossing, 15 jaar voor de Zilver
oplossing en 30 jaar voor de Goud oplossing.

3. Reken alle inkomsten en uitgaven terug naar euro’s 
van 2015.

4. Organiseer een financieringsmogelijkheid voor de 
investering.

5. Bundel de vraag ten behoeve van een aanbesteding

22 april 2015



‘Zeelandnet kabel ligt voor het huis , misschien is aansluiting haalbaar’ 

‘Het aanleggen van internet op het Banjaardstrand is niet alleen in het belang van onze 
reddingsbrigade maar kan een grote toegevoegde waarde bieden aan het toeristisch product. Op 
veel andere stranden is Free WiFi internet al jaren vanzelfsprekend. Dat zou op het schoonste 
strand van Nederland ook het geval moeten zijn!’

‘Interessant project, voor ons bedrijvencomplex is een goede internetverbinding erg belangrijk!’

‘De G4 dekking van KPN & Vodafone is op ons terrein en in gedeelten van Colijnsplaat zeer slecht’

- Ondernemers buitengebied Noord-Beveland




