
Snel internet Flevoland 



Politieke opdracht 
COA, CUP 2018 : 

– Digitale ontsluiting buitengebied en kleine kernen in 2019 
gerealiseerd/ geen middelen gereserveerd 

– Begroting: 2018 & 2019 : € 200.000 

 



Uitvoer opdracht 



Noordelijk Flevoland: 
– Onderzoek meest duurzame oplossing (2015) 
– Garantstelling 6% (2016) 
– Glasvezelaanleg bijna voltooid (2018) 

 

Faciliterende rol 



Faciliterende rol 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland: 

December 2016: 
– Buitengebied deels draadloos ontsloten 
– 750 adressen geen mogelijkheid voor snel internet 
Maart 2017: 
– Hoe onontsloten adressen voorzien van snel internet? 
– Hoe toekomstvastheid is huidige voorziening?  
     Is er een  stip aan de horizon? 

 

 



Onontsloten adressen 

‒ 751 adressen/ 327 aansluitobjecten 
‒ Uitbreiding vast-draadloze netwerk 

‒ Kosten beperkt (ca. 0,3-0,5 miljoen) 
‒ Snel realiseerbaar 
‒ Niet toekomstvast (vereist continue opwaardering) 

‒ Beïnvloedt haalbaarheid toekomstvaste oplossing 

 



Stip aan de horizon  

Huidige aanbod: 
‒ DSL (3 Mbits) 
‒ 4G (20 Mbits) 
‒ Greenet (50 Mbits) 

 
 



Stip aan de horizon  
Oktober 2017: enquête  

‒ 35% respons 
‒ 70% DSL/ 20% vast-draadloos abonnement 
‒ Beoordeling internet 3,9 (DSL) tot 6 (Greenet) 

 
‒ Betalingsbereidheid beperkt 

 



2. Stip aan de horizon 



Toekomstvastheid 
Conclusie: het huidige snel internet is niet 
toekomstvast (incl. upgrades)  

 
Toekomstvaste oplossing: glasvezel 
Kosten (Stratix, 2016): ruim € 8 miljoen 

 



Investering in glasvezel 
N-FL: 
€ 9-10 miljoen 
3.000 adressen  
1 polder 

Aanbieder  
O&Z FL 

Afnemer 
O&Z FL  

Afnemer 
N-FL 

€ 1.500 € 3.500 
(uitgaande van 
60% deelname)  
 

€ 1.950 
60% deelname 
nodig  

O&Z FL:  
€ 8-10 miljoen 
2.300 adressen < 30 Mbit 
2 polders 
 



€ 8-10 miljoen 

volledig glas 

overheid? 
markt 
gebruikers 

10 

7 

€ ntb. 

deels glas (10)  
deels draadloos (<6) 

6 

€ 0,3-0,5 miljoen 

(tijdelijke) opwaardering 
vast-draadloos 

3,9  6 

€ 0 

prov. doet niets   
wat doet de markt 

tijdsbestek 

Handelings-
perspectieven 


	Snel internet Flevoland
	Politieke opdracht
	Uitvoer opdracht
	Faciliterende rol
	Faciliterende rol
	Onontsloten adressen
	Stip aan de horizon 
	Stip aan de horizon 
	2. Stip aan de horizon
	Toekomstvastheid
	Investering in glasvezel
	Handelings-perspectieven

