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Voorgenome
n besluit: 

Provinciale Staten van Flevoland,  
gelezen het initiatiefvoorstel van VVD  
– HB 1605735 - van april 2014,  
 
BESLUITEN: 
 
Het College van Gedeputeerde Staten op te dragen: 
1 ) Een business case op te stellen (en te distribueren) 
waarmee marktpartijen de haalbaarheid van een competitieve 
aanbieding voor glasvezel (of een gelijkwaardig hoogwaardige 
verbinding) in het buitengebied kunnen onderzoeken en 
vervolgens aanbieden. In deze business case wordt de huidige 
status van het provinciale glasvezelnetwerk (bruggen en 
sluizen) gecommuniceerd, zodat marktpartijen hierop aan 
kunnen sluiten. 
2) Uiterlijk 4e kwartaal 2014 GS te laten rapporteren over de 
voortgang, op  grond waarvan Provinciale Staten een 
definitief besluit kunnen nemen op basis van de uitkomsten 
van het onderzoek.  
3) De provinciale bijdrage van maximaal 50.000 euro kan 
gefinancierd worden uit de beschikbare Investeringsgelden 
(begrotingswijziging…) 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale 
Staten van 17 september 2014. 
 
griffier,                                             voorzitter, 
 
 
 
 



Inhoud Huidige situatie 
De investeringen van de provincie met betrekking tot het 
glasvezelnet 
hebben geresulteerd in een robuuste hoofdinfrastructuur, waardoor 
onze sluizen en bruggen inmiddels op afstand bedienbaar zijn. Dit 
netwerk kan meer rendabel gemaakt worden door ondernemers en 
bewoners in  het buitengebied de mogelijkheid te bieden, middels 
marktpartijen, daar op aan te sluiten. De basisinvesteringen per 
aansluiting kunnen daarmee wellicht goedkoper zijn.Tot nog toe 
pakt de markt dit onvoldoende op.  
De oorspronkelijke doelstelling wordt hierdoor niet gehaald, terwijl 
dit doel juist zou bijdragen aan een Vitaler Platteland. 
 
Maatschappelijk belang  
Ondernemers in het buitengebied zijn voor hun bedrijfsvoering 
steeds meer afhankelijk van breedband internetdiensten. 
Onderzoek in de noordelijke provincies toont aan dat 20-25 procent 
van de bevolking geen toegang heeft tot breedband internet. In 
deze provincies is door middel van onderzoek aangetoond dat 
vraagbundeling van bewonerscoöperaties een betere 
onderhandelingspositie tegenover glasvezelaanbieders bereikt. 
 
Voorstel 
Volgens de VVD is het mogelijk dat de provincie Flevoland met een 
concept voorstel komt, wat door marktpartijen uitgewerkt kan 
worden tot business case met een aanbod per ondernemer en/of 
collectiviteit.            Deze eerste stap is voor marktpartijen vaak 
een drempel omdat het buitengebied geen of onvoldoende  
rendabel gebied is om glasvezel uit te rollen (te hoge kosten per 
aansluiting). 
Bij deze opdracht zou er ruimte kunnen worden aangeboden om 
bedrijven die gespecialiseerd zijn in het aanleggen van netwerken 
met ideeën te laten komen om de aanleg van het netwerk zo 
gunstig mogelijk te laten uitvallen voor de ondernemers/bewoners. 
De feitelijke belangstelling voor deelname van ondernemers in het 
buitengebied, en daarmee de aansluitdichtheid, is voor 
marktpartijen van groot belang. 
 
In het voorstel van de provincie zou de volgende informatie moeten 
worden aangeboden: 
- een ontwerp van het gebied waar glasvezel aangelegd moet 

worden 
- een afbakening van het gebied dat wij voor ogen hebben voor de 

aanleg 
- de routes waar al glasvezel ligt (= aangelegd voor uitvoering 

provinciale taken) beschikbaar stellen 
 
In de business case zouden wij de volgende punten graag 
beantwoord zien: 
- aansluitprijs per bedrijf/huis 
- zijn er mogelijke relaties qua investeringen met aansluitende 

woongebieden waar al glasvezel is aangelegd 
- suggesties voor alternatieve (bedrijfszekere) 

internetverbindingen (incl. prijs) 



 
Achtergrond andere provincies: 
- Overijssel heeft 56M subsidie beschikbaar gemaakt voor de aanleg 

van breedband internet. 
- Gelderland/ Achterhoek initiatief mbt PPS en ambitie om 

Investeringsmaatschappij Breedband Gelderland op te richten. 
- Drenthe heeft subsidieregeling (budget 250k) mbt hoogwaardige 

communicatienetwerken beschikbaar gesteld. 
- Noord-Groningen doet momenteel onderzoek naar de behoefte 

aan sneller internet en naar welk bedrag inwoners en bedrijven 
bereid zijn om voor breedband-internet te betalen. 



Relatie met: 
 

Planning 
 

- september 2014: oordeelsvormende bespreking in commissie 
Ruimte en Leefomgeving 

- september 2014: besluitvormende behandeling in Provinciale 
Staten  

  
Financiën 

Onze verwachting is dat dit onderzoek maximaal 50.000 euro kost 
en dat dit gefinancierd kan worden uit de beschikbare 
Investeringsgelden (€2,5M). 
Hiermee vervult de provincie een regierol in op een domein waar 
de markt het laat liggen. 

 
Communicatie 

Nog nader bepalen 
 
 

Thema's PS 
- vitaal platteland 
- Europa (budget via ministerie van EZ) 
- hoofdinfrastructuur 

Achter- 
liggende  
Documenten
: 

1. zie pdf/ flyer met achtergrond informatie; uitgedeeld in de 
commissie van 2 april jongstleden. 

 
 
 

 
 


