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Managementsamenvatting 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic gevraagd om een beknopte 

analyse te maken van de huishoudens die op dit moment niet (gemakkelijk) kunnen beschik-

ken over een verbinding van ten minste 100 Mbps en dit mogelijk na 2023 nog steeds niet 

kunnen. Op basis van onze marktkennis en openbare uitrolplannen hebben wij een inschat-

ting gedaan van de gebieden waar wij uitrol van de verschillende typen infrastructuren 

verwachten. Aanvullend hebben wij een analyse gedaan van de adressen waarvoor wij (voor-

alsnog) geen uitrol verwachten. 

De verwachte stand van zaken eind 2023 

Verschillende partijen rollen op dit moment hoogwaardige vaste aansluitnetwerken uit in 

kernen, buitengebieden en op bedrijventerreinen. Wij verwachten daarom de komende jaren 

een verdere toename van het aantal huishoudens dat over een verbinding van tenminste 

100 Mbps kan beschikken. Waar dit medio 2019 al bij 97,4% van de huishoudens het geval 

was, verwachten wij dat dit in de periode tot aan eind 2023 verder zal verbeteren tot 99,5%. 

Volgens onze inschatting resteert er tegen die tijd een groep van circa 50.000 huishoudens 

die nog steeds niet over een hoogwaardige vaste verbinding kan beschikken. We maken 

hierbij onderscheid tussen huishoudens in de kernen en huishoudens buiten de kernen. 

Huishoudens zonder snel internet binnen de kernen 

Naar onze verwachting resteren er eind 2023 nog maximaal 20.000 huishoudens in woon-

kernen die niet over 100 Mbps kunnen beschikken. We delen deze adressen in drie 

categorieën in, te weten [1] homes passed, [2] huishoudens in doelgebied nieuwe uitrol en 

[3] geïsoleerde huishoudens. De eerste groep betreft bewoners die er in het verleden zelf 

voor hebben gekozen om geen aansluiting te laten realiseren, bijvoorbeeld omdat hier op 

dat moment geen behoefte aan was. In veel gevallen heeft de aanwezige netwerkeigenaar 

wel voorbereidingen (homes passed) of capaciteit voor nieuwe aansluitingen in het netwerk 

opgenomen, zodat deze adressen tegen geringe additionele kosten (ordegrootte 500 euro) 

alsnog aangesloten kunnen worden. De tweede groep betreft de adressen die nu nog niet 

over 100 Mbps kunnen beschikken (omdat de DSL op dat adres niet snel genoeg is en er 

geen kabel of glasvezel is), maar wel binnen de uitrolplannen vallen die de verschillende 

marktpartijen voor de kernen hebben aangekondigd. Aangezien de exacte planning van deze 

partijen nog niet bekend is, kunnen wij niet goed inschatten of al deze adressen in 2023 al 

aangesloten zullen zijn. Het laatste deel van de adressen ligt ‘geïsoleerd’ binnen de kern, 

bijvoorbeeld omdat ze worden ingesloten tussen water-, weg- en spoorwegen. Deze adres-

sen zijn doorgaans erg duur om met een bekabeld netwerk te ontsluiten. Hier ligt het voor 

de hand om naar alternatieve aansluitmethoden te kijken, bijvoorbeeld via een straalverbin-

ding of het mobiele netwerk. 

Adressen zonder snel internet buiten de kernen 

De uitrol van nieuwe hoogwaardige aansluitnetwerken in het buitengebied heeft de laatste 

jaren een sterke vlucht genomen. Het zal nog enkele jaren duren voordat al deze activiteiten 

volledig zijn afgerond. Ook na die tijd verwachten wij dat er nog drie categorieën van adres-

sen zijn die nog steeds niet over 100 Mbps kunnen beschikken, namelijk [I] de homes passed 

in verglaasde gebieden, [II] de geïsoleerde huishoudens en [III] de lastig te ontsluiten bui-

tengebieden. 

 

Wij schatten in dat er circa 10.000 huishoudens in verglaasde buitengebieden zijn die we 

als homes passed aanmerken. Net als bij de homes passed in de kernen (zie hiervoor), zijn 

deze adressen vrij gemakkelijk aan te sluiten op een hoogwaardig aansluitnetwerk. 
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De overige 20.000 adressen hebben een meer uitdagend karakter: de kosten voor een vaste 

aansluiting liggen hier een stuk hoger dan vergelijkbare adressen in het buitengebied. Het 

betreft een groep van circa 10.000 geïsoleerde adressen en een groep van 10.000 adressen 

in gebieden waar wij verwachten dat uitrol lastig zal zijn. 

De groep van 10.000 geïsoleerde huishoudens ligt in zowel verglaasde als (nog) niet-

verglaasde buitengebieden. Deze adressen liggen echter dusdanig afgezonderd van de ove-

rige adressen in het gebied, dat het voor de aanbieder niet rendabel is om deze adressen 

ook aan te sluiten. Voor veel van deze adressen zou het tenminste 10.000 euro per adres 

kosten (en vaak een veelvoud daarvan) om ze te voorzien van een snelle, vaste internetver-

binding. Het gaat veelal om de meest afgezonderd gelegen woonverblijven van Nederland. 

Het is daarmee meer een politieke afweging of het ontbreken van voorzieningen (waaronder 

snel internet) op deze locaties een probleem is van de burger zelf of van de maatschappij. 

Naast simpelweg accepteren, liggen oplossingsrichtingen in de hoek van eindgebruikerssub-

sidies of het opzetten van een staatssteuntraject. Onder acceptatie behoort ook het inzetten 

op (toekomstige) kwaliteits-en prijsverbeteringen van mobiele en hybride netwerken; zoals 

4G/5G, een vast-draadloos netwerk en individuele straalverbindingen. 

De resterende 10.000 adressen liggen in (lastige) buitengebieden die nog niet door 

marktpartijen zijn aangemerkt voor vraagbundeling en uitrol, of waarvan wij verwachten dat 

de uitrol uitdagend zal zijn. Het betreft de buitengebieden van Zuid-Limburg, de Zeeuwse 

en Zuid-Hollandse eilanden en de Hollandse kustgebieden. Deze gebieden zijn door hun na-

tuurlijke eigenschappen minder rendabel dan de andere Nederlandse buitengebieden. Het 

ligt wat ons betreft voor de hand dat partijen eerst de ‘makkelijkere’ gebieden aanpakken, 

om vervolgens te beoordelen of deze lastige gebieden ook aangesloten kunnen worden. 

Vooralsnog zien we hier dan ook geen stimulerende of financierende rol voor de overheid 

weggelegd. Deze gebieden zijn, net als alle gebieden waar nog uitrol kan/zal plaatsvinden, 

wel gebaat bij uniformering van de aanlegvoorwaarden (leges, degeneratiekosten), coördi-

natie van uitrol (toezicht) en het afsluiten van convenanten waarin de verdere 

(werk)afspraken rondom de aanleg worden vastgelegd. 
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1 Introductie 

In dit hoofdstuk bespreken wij de aanleiding, doelstelling en aanpak van deze beknopte 

verkenning naar de adressen die nu en (naar verwachting) in de toekomst niet kunnen be-

schikken over een verbinding van tenminste 100 Mbps. 

1.1 Aanleiding 

Sinds de publicatie van het Actieplan Digitale Connectiviteit hebben veel ontwikkelingen 

plaatsgevonden op het thema snel internet. De VDSL-opwaarderingen zijn voor een groot 

deel afgerond, de grootschalige uitrol van DOCSIS 3.1 staat in de startblokken en de glas-

vezeluitrol in het buitengebied is stormachtig tot wasdom gekomen. Verder is de interesse 

voor glasvezeluitrol in de nog niet verglaasde kernen groeiende en zorgt de komst van 5G 

voor verschillende vragen bij zowel markt, overheid als eindgebruiker.  

Om het beleid voor de komende jaren goed aan te laten sluiten bij de huidige marktontwik-

kelingen, onderhoudt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nauw contact 

met haar omgeving. Zo is er regelmatig formele en informele interactie met de marktpar-

tijen, regionale overheden en toezichthouders. Ook is er op dit moment een 

mappinginstrument in de maak, waarmee EZK de ontwikkelingen in de markt voor vaste 

aansluitingen wil monitoren en daarmee ook haar ambitie om per eind 2023 voor alle huis-

houdens in Nederland 100 Mbps beschikbaar te hebben. 

Er resteert op dit moment nog een aantal vragen binnen dit dossier. Zo is niet (goed) dui-

delijk in hoeverre de eindgebruikers tevreden zijn met de verbinding waar zij op dit moment 

over (kunnen) beschikken. Hiervoor heeft EZK een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren 

onder de eindgebruikers. Verder is het mogelijk dat er nog adressen ‘buiten de boot’ vallen 

bij de huidige uitrolplannen in met name het buitengebied. Voor deze gebieden heeft EZK 

behoefte aan een analyse en een overzicht van de mogelijke beleidsinterventies om deze 

gebieden ook onderdeel te maken van de lopende opwaarderingsslag.  

1.2 Scope van deze notitie 

EZK heeft Dialogic gevraagd om een beknopte analyse te maken van de huishoudens die op 

dit moment niet (gemakkelijk) kunnen beschikken over een verbinding van tenminste 100 

Mbps en dit mogelijk na 2023 nog steeds niet kunnen. Dit doen wij op basis van kerncijfers 

van de huidige netwerkdekking en de forecasting van de verwachte uitrol. Op basis van deze 

bronnen kunnen we een algemeen beeld schetsen van de gebieden die mogelijk niet door de 

markt worden aangesloten. EZK wil graag een nadere analyse van deze adressen om zo vast 

te stellen of hier mogelijk een rol voor de overheid is weggelegd om de uitrol alsnog te 

faciliteren.1 

 

 

1 Deze notitie richt zich alleen op huishoudens. Andere typen adressen laten we buiten beschouwing. De 

termen huishoudens en adressen zullen beide gehanteerd worden omwille van de leesbaarheid. In 

beide gevallen doelen wij op huishoudens, tenzij expliciet anders vermeld wordt.  
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1.3 Onderzoeksaanpak  

Deze verkenning is tot stand gekomen op basis van een deskstudie van zowel de huidige als 

toekomstige dekking van breedbandnetwerken voor huishoudens in Nederland. 

Voor de analyse van de zogenoemde ‘overgebleven’ adressen is er gebruik gemaakt van 

verschillende databronnen. De basis voor de analyse is een databestand van adressen die 

op dit moment (stand begin juli 2019) nog niet kunnen beschikken over een verbinding van 

tenminste 100 Mbps (hierna: mappingdata). Ook is er gebruik gemaakt van de uitrolplannen 

waar de marktpartijen zelf publiekelijk over berichten. Waar nodig hebben wij dit aangevuld 

met marktkennis die Dialogic heeft over de uitrolstrategie van de verschillende partijen op 

de Nederlandse markt. 

Eerst is er een lijst opgesteld met partijen die actief zijn in het uitrollen van breedbandaan-

sluitingen of ambities hebben uitgesproken om dit te gaan doen. Voor elk van deze partijen 

is geïnventariseerd in welke gebieden er uitrolplannen zijn en wat de huidige status is. Deze 

informatie wordt door deze partijen vaak duidelijk gecommuniceerd op de websites van de 

verschillende uitrolprojecten. De manier van dataverzameling was afhankelijk van de be-

schikbare informatie. De plangebieden hebben we geografisch ingetekend. Als er geen 

kaarten beschikbaar waren hebben we de regio’s ingetekend aan de hand van de gebieds-

benaming (woonplaats, gemeente, etc.).  

Al deze informatie is bijeengebracht op één kaart, waarbij we voor ieder gebied hebben 

aangegeven wat de status van de uitrol is (vraagbundelingscampagne, aanleg, netwerk be-

schikbaar). Aan de hand van deze kaart zijn er tellingen gemaakt van de adressen die binnen 

één van de aanleggebieden liggen. Dit zijn adressen die een woonfunctie hebben, in het 

buitengebied liggen, niet op een bedrijventerrein liggen en nog geen internetaansluiting heb-

ben van tenminste 100 Mbps aan downloadsnelheid. Gebaseerd op uitrol in het verleden kan 

er voor ieder gebied een goede inschatting worden gemaakt welke adressen in de toekomst 

zullen worden aangesloten. 

1.4 Leeswijzer 

In deze notitie geven wij antwoord op de vraag welke adressen nu en na 2023 naar ver-

wachting niet kunnen beschikken over een verbinding van ten minste 100 Mbit/s. Hiervoor 

bespreken we in hoofdstuk 2 eerst de uitrolplannen van de verschillende typen infrastruc-

turen die op dit moment bij ons bekend zijn. Uit deze analyse volgt het aantal adressen dat 

de komende jaren een opwaardering zal krijgen. Vervolgens analyseren we in hoofdstuk 3 

de adressen die (naar verwachting) niet of beperkt ontsloten zullen worden. Dit resulteert in 

het aantal ‘overgebleven’ adressen die mogelijk een aanknopingspunt voor beleidsinterven-

ties kunnen zijn. De mogelijkheden hieromtrent komen ook aan bod. In hoofdstuk 4 vatten 

wij de uitkomsten van voorgaande hoofstukken beknopt samen. 
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2 Outlook van uitrol 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de toekomstige situatie met betrekking tot de breedbandin-

frastructuur in Nederland. Hierbij maken wij onderscheid tussen verschillende 

aansluitnetwerken: glasvezel, coax, DSL, mobiele netwerken (specifiek: als substituut van 

vaste netten) en vast-draadloze netwerken. Dit hoofdstuk is ook op deze manier ingedeeld. 

Hierbij hanteren wij de tijdsperiode eind 2019 tot en met eind 2023. Per type infrastructuur 

kijken wij welke partijen uitrollen, in welke gebieden dat zal plaatsvinden en over welke 

aantallen het zal gaan.  

2.1 Verwachte uitrol van glasvezel 2019-2023 

Er is in Nederland een sterk verschillende marktdynamiek als het gaat om de uitrol van 

glasvezel in de kernen, de buitengebieden en op bedrijventerreinen. Daarom maken wij bij 

de analyse van de uitrol van glasvezel onderscheid naar het type gebied.  

2.1.1 Kernen 

Er zijn in Nederland 7,4 miljoen woonadressen in de kernen, waarvan er grofweg 3 miljoen 

een glasvezelaansluiting hebben. Een flink deel hiervan gebruikt deze lijn ook daadwerkelijk. 

In de komende vier jaar zal er in de kernen meer glasvezel worden uitgerold. 

KPN 

In 2013 lag de glasvezeluitrol in Nederland op het hoogtepunt. Er werden toen jaarlijks circa 

500.000 huishoudens aangesloten op glasvezel. Echter, nadat de overname van Reggefiber 

door KPN goed vorm kreeg werd duidelijk dat KPN de uitrol terugschroefde. Enkele jaren 

later werden er in Nederland nog maar 100.000 huishoudens per jaar aangesloten. KPN zette 

nadrukkelijk in op VDSL en beperkte de inzet van glasvezel vooral tot nieuwbouw.  

Eind 2018 heeft KPN de ambitie uitgesproken om de komende drie jaar één miljoen aanslui-

tingen te realiseren. Dit zit nu nog in de opstartfase: het selecteren van interessante 

gebieden, de onderhandeling met gemeenten, het opschalen van aannemers, et cetera. In 

ons perspectief leggen zij de lat vrij hoog omdat het niet eenvoudig is om bouwcapaciteit 

snel op te schalen. De hoogconjunctuur en de recente uitdagingen met PFAS maken dit 

vraagstuk niet eenvoudiger. Aan de andere kant betekent deze inertie ook dat het afschalen 

van capaciteit niet eenvoudig is. Met andere woorden: Als de uitrol eenmaal op gang geko-

men is, dan kan KPN ook na 2023 nog de nodige aansluitingen realiseren.  

Het is nog niet exact duidelijk welke kernen KPN zal gaan aansluiten op glasvezel. Het lijkt 

ons waarschijnlijk dat zij zullen vertrekken vanuit de lessen die zij uit het verleden getrokken 

hebben: grote steden zijn een relatief lastige business case, kleinere kernen met veel sociale 

cohesie zijn veel aantrekkelijker. Daarnaast zal KPN blijven doorgaan met het aansluiten van 

nieuwbouwwijken op glasvezel.  

T-Mobile 

Na de overname van Tele2 door T-Mobile, heeft T-Mobile de belofte gedaan om in Nederland 

2 miljoen glasvezelaansluitingen te realiseren.2 Hier hebben zij echter geen tijdlimiet aan 

gekoppeld. Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat zij dit aantal binnen vier jaar zullen realiseren. 

 

2 Zie: [t-mobile.nl] 

file://///DIADC/Projecten/2019.084%20EZK%20-%20Mapping%202.0/5.%20Rapportage/strategie%20voor%20belangenbehartiging
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Ten eerste hebben zij relatief weinig ervaring met grootschalige FttH-uitrol, ten tweede moe-

ten ook zij omgaan met de schaarste op de markt in realisatiecapaciteit. Op dit moment, in 

het eerste jaar na de overname, is T-Mobile actief in Den Haag in de wijk Segbroek.3 Hierbij 

gaat het om 30.000 aansluitingen.4 

DeltaFiber 

Onder de naam DeltaFiber vallen Delta (het voormalige kabelbedrijf in Zeeland), Caiway 

(voormalige glasvezel- en kabelbedrijf in onder andere het Westland) en Glasvezel buitenaf 

(glasvezel in het buitengebied). Ook zij rollen in de kernen glasvezel uit. DeltaFiber richt zich 

op de kern in Gouda. Daarnaast heeft men recent aangekondigd in Zeeland een flink aantal 

huishoudens te gaan ontsluiten in de kernen.5 Wij schatten dat het hierbij gaat om circa 

100.000 adressen de komende jaren.  

Kleinere partijen 

Naast de twee grote partijen zijn er verschillende kleinere partijen die glasvezel in kernen 

in Nederland uitrollen. Denk hierbij aan L2-fiber (in Rotterdam), Glasvezel Helmond, en e-

Fiber (vooral in gemeenten in Zuidoost Nederland en Noord-Holland). Hun uitrolcapaciteit 

is vrij beperkt al lijken zij beschikking te hebben over veel kapitaal. In totaal schatten wij 

hun totale uitrol de komende jaren op 100.000 huishoudens.  

De resterende opgave in 2023 

Het overgrote deel van de adressen binnen de kernen kan nu al beschikken over een ver-

binding van tenminste 100 Mbps. Dit zal door de uitrolplannen nog verder toenemen. Toch 

verwachten wij dat er een restgroep van maximaal 20.000 adressen is die ook in 2023 nog 

niet over een hoogwaardige vaste internaansluiting kan beschikken. In hoofdstuk drie (zie 

§3.1) gaan wij nader in op deze restgroep binnen de kernen. 

2.1.2 Buitengebieden 

De eerste initiatieven om glasvezel in de buitengebieden te realiseren dateren van 2007. 

Toch duurde het bijna tien jaar tot de uitrol daadwerkelijk op gang kwam. In de eerste 

periode was er geen interesse van marktpartijen en hebben decentrale overheden vooral 

ingezet op het ondersteunen van coöperaties van bewoners. Zo rond 2017-2018 kwam de 

markt in een stroomversnelling. Waar voorheen gebieden het probleem hadden dat er geen 

marktpartij wilde investeren, hadden zij nu te maken met twee (of zelfs drie) marktpartijen 

die elkaar voor de voeten liepen. De rol van de coöperaties van bewoners nam af en ver-

schoof naar gespecialiseerde partijen voor de uitrol van glasvezel in het buitengebied, zoals 

Glasvezel buitenaf, FiberFlevo, Glasdraad en MiddenBrabantGlas. Ook de kleine kabelaars 

gingen zich steeds meer richten op de uitrol van glasvezel in het buitengebied in hun regio 

of gemeente. Denk hierbij aan Kabeltex, Kabelnoord en Rekam. 

Huidige en verwachte uitrol in het buitengebied 

De onderstaande afbeelding (Figuur 1) toont een globaal overzicht van de huidige en ver-

wachte uitrol van breedband in het buitengebied. De buitengebieden in het lichtblauw zijn 

op dit moment al (grotendeels) ontsloten met glasvezel. De buitengebieden in het donker-

blauw kennen duidelijk plannen voor uitrol van glasvezel in het buitengebied of er wordt nu 

glasvezel uitgerold. Er zijn echter grote verschillen in de status: in sommige gebieden is de 

 

3 Zie: [t-mobile.nl] 

4 Zie: [t-mobile.nl] 

5 Zie: [delta.nl] 

https://www.t-mobile.nl/thuis/glasvezeldenhaag
https://www.t-mobile.nl/blog/glasvezel-bij-jou-in-de-buurt/
https://www.delta.nl/nieuws/pers/delta-investeert-100-miljoen-in-zeeuws-glasvezelnetwerk/
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uitrol bijna gereed; in andere gebieden heeft één partij aangegeven een vraagbundeling te 

gaan starten. De lichtgrijze gebieden geven het buitengebied aan waarvoor er geen plannen 

bekend zijn. Echter, niet al deze gebieden bevatten (een aanzienlijk aantal van) potentieel 

aansluitbare adressen die nog niet over een hoogwaardige aansluiting beschikken. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij sommige gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht.6 

 

Figuur 1. Huidige en verwachtte uitrol van breedband in het buitengebied 

 

6 Opvallende licht grijze gebieden zijn verder: [1] het buitengebied van de gemeente Molenlanden, waar 

de originele plannen van een lokaal initiatief geen doorgang konden krijgen, nadat een marktpartij 

interesse toonde en geplande staatssteun vanuit de gemeente ongeoorloofd werd. Dit gebied zal na 

een periode van afkoeling naar verwachting wel worden opgepakt. [2] de gebieden tussen Weesp, 

Bussum, Hilversum. Hier liggen nog verschillende adressen zonder hoogwaardig aanbod. In het re-

cente verleden is Breedband Loosdrecht succesvol geweest met uitrol van glasvezel in dit gebied. Ook 

zijn er in de omliggen gebieden verschillende initiatieven gaande. Wij hebben echter geen zicht op 

concrete plannen voor de resterende adressen. De provincie Noord-Holland heeft voor alle resterende 

gebieden een clusteranalyse laten uitvoeren. De uitkomst: elk gebied vraag om maatwerk. 
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Gezien het enthousiasme waarmee de marktpartijen nu actief zijn, lijkt het een kwestie van 

tijd dat de meeste gebieden daadwerkelijk verglaasd worden de komende jaren. Hierbij gaat 

het in totaal om 170.000 consumentenaansluitingen die in een gebied liggen waar uitrol 

gepland is.  

De resterende opgave in 2023 

Ondanks de vrijwel landelijk dekkende plannen, verwachten we dat er in 2023 toch nog een 

aantal gebieden en adressen niet (goed) bediend zal worden. Ook al zouden de partijen in 

al deze gebieden daadwerkelijk aan de slag gaan, dan is het onze ervaring dat alsnog niet al 

deze adressen worden aangesloten. Sommige huishoudens besluiten namelijk niet deel te 

nemen aan de uitrol en sommige adressen liggen net iets te geïsoleerd.  

Wij schatten in dat dit circa 30.000 adressen zal behelzen, waarbij we onderscheid maken 

tussen de volgende drie categorieën: 

• 10.000 adressen zijn zogenoemde homes passed adressen in gebieden waar 

wel glasvezel is uitgerold. Deze bewoners / eigenaren hebben er ten tijde van de 

vraagbundeling en uitrol voor gekozen om geen aansluiting te nemen. In veel geval-

len zal de netwerkeigenaar wel voorbereidingen in het netwerk hebben gebouwd. 

Hierdoor zijn deze adressen relatief eenvoudig aan te sluiten. 

 

• 3.000 tot 12.000 adressen liggen te geïsoleerd en zijn daardoor niet aantrek-

kelijk (lees: te duur) voor een aanbieder om aan te sluiten. Het ontsluiten van deze 

dure adressen zou te zwaar op de businesscase van de aanbieder drukken; de aan-

sluitkosten zijn minstens een factor tien hoger dan de andere adressen in het gebied. 

 

• Circa 10.000 adressen liggen in gebieden waarvan wij verwachten dat deze 

aanzienlijk moeilijker te ontsluiten zijn dan het ‘reguliere’ buitengebied. Tot 

deze laatste categorie behoren gebieden als Zuid-Limburg (rond de 1.200 woon-

adressen), Zeeland7 (rond de 7.000 woonadressen), de Zuid-Hollandse eilanden 

(rond de 4.000 woonadressen) en de Hollandse kusten (rond de 1.300 woonadres-

sen). Hier zien wij vooralsnog weinig initiatief. Bovendien zijn er specifieke lokale 

redenen waarom de uitrol in deze gebieden lastig is. Aan de andere kant: Voor bijna 

alle buitengebieden die nu met glasvezel zijn of worden ontsloten waren ook allerlei 

argumenten waarom uitrol hier niet realistisch was. Het is veel aannemelijker dat de 

markt zich ontwikkelt van de eenvoudigste gebieden, naar de meest complexe ge-

bieden. Vanuit dat perspectief is het eerder de vraag wanneer en niet of de gebieden 

ontsloten zullen gaan worden.  

In hoofdstuk drie presenteren wij een nadere analyse van deze uitdagende adressen (zie 

§3.2-§3.4). Wij gaan hier ook verder in op mogelijke technische en beleidsmatige oplos-

singsrichtingen om hier toch hoogwaardig aanbod voor het eind van 2023 beschikbaar te 

krijgen. 

2.1.3 Bedrijventerreinen  

Als het gaat om bedrijventerreinen, dan oogt het ernaar dat de markt hier voor een groot 

deel al klaar is. Er zullen waarschijnlijk nog enkele bestaande terreinen worden verglaasd, 

maar dat aantal zal niet erg hoog liggen. Op de grotere terreinen zijn vaak dekkende glas-

vezelnetwerken of een glasvezelring aanwezig. Waar dit niet het geval is, hebben wij in de 

 

7 Ondanks dat dit binnen de geplande gebieden valt blijft het onzeker hoeveel en wanneer er hier uit-

eindelijk uitgerold gaat worden. Voor 2023 zal dit vrijwel zeker nog niet gebeurd zijn.  
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afgelopen vijf jaar vraagbundelactiviteiten waargenomen van kleinere gespecialiseerde za-

kelijke glasvezelaanbieders. Zij zullen deze activiteiten nog doorzetten waar dit zin heeft. 

Wij beschikken niet over een gedetailleerd overzicht van hun ambities en uitrolplannen. Tot 

slot zal er op de meeste nieuw aangelegde bedrijventerreinen wel glasvezel worden uitge-

rold.  

2.2 Verwachte uitrol van coax 2019-2023 

Ook in de periode 2019-2023 zullen er coaxaansluitingen worden gerealiseerd. Hierbij zal 

het echter bijna uitsluitend gaan om nieuwbouwaansluitingen8 en niet om aansluitingen bij 

bestaande woningen. Bovendien zal het in bijna alle gevallen VodafoneZiggo zijn die deze 

aansluitingen realiseert; veel kleine kabelaars maken op dit moment de overstap naar glas-

vezel. Als wij kijken naar het verwachte aantal nieuwbouwwoningen9 dan schatten wij dat er 

de komende vier jaar circa 225.000 nieuwe coaxaansluitingen worden gerealiseerd.  

2.3 Verwachte uitrol van DSL 2019-2023 

In het verlengde van de uitrol van coax bij nieuwbouw, zal ook DSL in sommige gevallen bij 

nieuwbouw worden ingezet. Bij de kleinere nieuwbouwprojecten en transformaties (bijv. be-

drijfsverzamelgebouw naar appartementen) zal DSL ingezet worden door KPN, zeker als er 

in de omgeving geen glasvezelnetwerk van hen aanwezig is. Het rendeert voor KPN niet om 

voor een beperkt aantal woningen (<25) de volledige glasvezelvoorbereiding (backbone, 

straatkast, apparatuur, etc.) te realiseren, behalve als er perspectief is op aanzienlijke groei 

in aansluitingen in aangrenzende gebieden. Wij schatten dit aantal nieuwe 100+ Mbps DSL-

aansluitingen op circa 50.000-100.000 in de komende jaren. Een deel van deze groei zal ook 

ten goede komen aan adressen op bedrijventerreinen (zowel huishoudens als niet-huishou-

dens), aangezien hier nog niet alle DSL-netwerken een opwaardering hebben gehad. Op 

(deels) niet-verglaasde bedrijventerreinen zal dit naar verwachting nog wel gebeuren de 

komende jaren.  

2.4 Verwachte uitrol van mobiele netwerken (als substituut voor vast) 

2019-2023 

Op de plekken waar de vaste netwerken niet snel genoeg zijn rijst vaak de vraag: vormen 

4G nu en 5G straks een volwaardig substituut voor de (tragere) vaste verbinding? Wij zien 

twee cases waarbij de mobiele netwerken mogelijke een substituut kunnen zijn voor het 

vaste netwerk.  

Aan de ene kant zien wij typisch dynamische en jonge bewoners van stedelijke kernen. Denk 

aan studenten met een kleine kamer in het centrum die weinig thuis zijn, al een goed mobiel 

abonnement hebben, de beste mobiele dekking hebben en vaak verhuizen. Voor hen kan 

een vaste aansluiting wellicht weinig waarde hebben.  

Aan de andere kant zien wij de bewoners van het buitengebied waarbij het mobiele netwerk 

alleen concurreert met een zeer trage DSL-verbinding. In de afgelopen twee á drie jaar 

hebben wij een toename gezien van het aantal eindgebruikers in het buitengebied dat ge-

bruik maakt van zogenoemde hybride oplossingen. Onder namen als Internet Buitengebied 

 

8 Voor de leesbaarheid scharen we elke vorm van realisatie van nieuwe woningen onder nieuwbouw. 

Naast compleet nieuwe woningen, kan het bijvoorbeeld ook gaan om transformaties (bijvoorbeeld van 

kantoor naar appartement) en splitsingen van woningen.  

9 Zie Prognoses woningbouw 2019-2024, beschikbaar via: [rijksoverheid.nl] 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/11/07/prognoses-woningbouw-2019-2024/Prognoses+woningbouw+2019-2024.pdf
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4G, Hybride (DSL+4G) en 4G voor Thuis krijgt de eindgebruiker een modem waarbij er naast 

het reguliere DSL ook een 4G-ontvanger wordt ingezet om het vaste dataverkeer af te han-

delen. Hoewel de gebruikerservaringen sterk variëren, kan dit voor een eindgebruiker een 

aanzienlijke snelheidsverbetering opleveren.10 Met name met inzet van een goed gerichte 

buitenantenne en een goede ligging t.o.v. een 4G-mast blijkt dat de snelheid ruim boven de 

30 Mbps kan uitkomen. 

De vraag blijft echter of er met deze hybride-oplossingen sprake is van een volwaardig sub-

stituut voor een vaste internetverbinding en of specifiek de uitrol van 5G-netwerken de 

situatie zal veranderen de komende vier jaar. Uit onze analyses komt naar voren dat de 

impact van 5G-uitrol (zeer) beperkt zal zijn voor de gebruikers in het buitengebied: 

• Ten eerste zal de dekking van de netwerken slechts beperkt toenemen in deze 

geïsoleerde gebieden. Hoewel het aantal opstelpunten de komende jaren zal toene-

men (~10%), zullen netwerkeigenaren zich eerder richten op drukke gebieden 

(centrum Utrecht) dan het uitgestrekte buitengebied (platteland in Oost-Groningen). 

Er zal daarbij altijd sprake blijven van terugval in snelheid op grotere afstanden tot 

de laatste zendmast. Hoewel er bij de aanstaande spectrumveilingen een dekkings-

verplichting toegevoegd zal worden aan de vergunde spectrumblokken, is het nog 

de vraag in hoeverre dit in de praktijk van het buitengebied tot aanzienlijke verbe-

teringen in de beschikbare bandbreedte zal leiden. Basisdekking (~8 Mbps) is 

immers iets anders dan een volwaardige breedbandbeleving (100+ Mbps) zoals in 

de kernen al mogelijk lijkt op de mobiele netwerken.11 Ook de capaciteit van de 

netwerken is in deze gebieden vaak niet hoog genoeg om al het dataverkeer af te 

handelen. De snelheden zullen overigens wel toenemen als gevolg van o.a. betere 

antenne-technologie (beam forming en massive MiMo) en efficiënt spectrumgebruik 

(carrier aggregation bij 4G en inzet van nieuwe frequentiebanden), maar het zal per 

geval verschillen hoe dit uitpakt voor de eindgebruiker in het buitengebied. 

 

• Ten tweede zal de toename in beschikbare bandbreedte deels teniet worden 

gedaan door een groeiende vraag naar bandbreedte. Bij de introductie van de 

3G-standaard was het beeld dat dit wel eens vaste verbindingen zou kunnen ver-

vangen. De bandbreedtes lagen immers hoger dan bij veel bestaande vaste 

verbindingen. Echter toen 3G jaren later daadwerkelijk grootschalig werd uitgerold 

bleek dat (1) de bandbreedte in de praktijk aanzienlijk lager was dan de maximale 

theoretisch haalbare bandbreedte, (2) de vraag naar bandbreedte flink gegroeid was 

en (3) vaste netwerken op dat moment ook meer capaciteit (tegen lagere kosten) 

boden. De vaste netwerken in Nederland zijn simpelweg te goed. Daarbij komt nog 

eens dat de buitengebieden waarschijnlijk het laatst aan de beurt zijn in de opwaar-

deringscyclus, waardoor hun bandbreedte behoefte het langst kan doorgroeien. 

Op basis van het voorgaande, en de uitrol van glasvezel in de buitengebieden, schatten wij 

in dat er voor het einde van 2023 netto geen nieuwe aansluitingen via 5G in het buitengebied 

gerealiseerd zullen worden die aan de 100 Mbps vereiste kunnen voldoen. 

 

10 KPN adverteert zelfs met een snelheidsverhoging tot wel 30 Mbps bovenop de huidige snelheid. Zie: 

[kpn.com] 

11 Duitsland kent bijvoorbeeld al langer een dekkingsverplichting, maar ook hier tonen de dekkingskaar-

ten van bijvoorbeeld Vodafone en Deutsche Telekom duidelijke vlekkenpatronen met slechter bediende 

buitengebieden. In de praktijk is hier vaak slechts sprake van basisdekking van bijvoorbeeld 2G/3G of 

alleen 4G buitenshuis. De echt hoogwaardige LTE is hier alleen in de kernen beschikbaar.  

https://www.kpn.com/internet/internet-buitengebied.htm
https://www.vodafone.de/privat/hilfe-support/detail-ansicht-netzabdeckung.html
https://www.telekom.de/start/netzausbau
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2.5 Verwachte uitrol van vast-draadloze netwerken 2019-2023 

Vast-draadloze netwerken hebben de afgelopen tien jaar een nichepositie weten in te nemen 

in het buitengebied. Partijen als Greenet, Skylinq, SpyIP en Qonnected bouwen lokale net-

werken voor relatief kleine groepen gebruikers in het buitengebied. De grootschalige uitrol 

van glasvezel zet hun positie echter onder druk. Wij verwachten dat de meeste gebruikers 

lijkt toch voor glasvezel zal kiezen zodra ze de kans krijgen.1213 

Wij zouden ons kunnen voorstellen dat deze netwerken voor een nog kleine niche kunnen 

worden ingezet, zoals de extreem geïsoleerde percelen (het doelgebied van project Marconi 

in Overijssel14), maar hier zal het gaan om zeer kleine aantallen. Ditzelfde geldt voor kleine 

bedrijventerreinen zonder hoogwaardig DSL of glasvezel. Ook hier kan vast-draadloos een 

betaalbaar alternatief zijn voor met name het mkb. 

2.6 Rol voor de overheid bij geplande uitrol 

Waar tot voor kort de (lokale) overheid een zeer prominente rol heeft gespeeld in het aan-

jagen en mogelijk maken van uitrol van nieuwe snelle netwerken in het buitengebied, hebben 

wij in twee jaar tijd een volledige kentering in de gevraagde rol van diezelfde overheid waar-

genomen. Tot circa twee jaar geleden leek het erop dat alleen met de inzet van substantiële 

publieke middelen het mogelijk zou worden om de ‘dure’ buitengebieden aan te sluiten. In 

korte tijd is deze markt echter volwassen en zelfstandig geworden, met name met de inbreng 

van ‘goedkoop geld’ vanuit institutionele beleggers.  

Los van de restgebieden die wij in hoofdstuk drie nader uitwerken, voorzien wij voor de 

hiervoor besproken uitrolplannen geen noodzaak tot sterke (financiële) overheidsinterven-

ties. De overheidsbijdrage zit juist in het mogelijk maken van en het ruimte geven aan de 

uitrolplannen van de markt. Voor provincies kan dit in de vorm van het coördineren van 

convenanten tussen gemeenten en marktpartijen, evenals het toestaan van aanleg langs 

provinciale wegen. Voor gemeenten kan dit in de vorm van het afsluiten van de convenanten, 

waarbij er onder andere discussies kunnen zijn over de hoogte van de kosten van bijvoor-

beeld leges en herbestrating.  

De ACM komt in haar laatste marktstudie naar de uitrol van glasvezel15 tot gelijksoortige 

conclusies. Zij komt tot een drietal denkrichtingen om de uitrol verder te stimuleren, te 

weten: 

1. Het stimuleren van gezamenlijk investeren in een glasvezelnetwerk (co-invest) aan 

de hand van de nieuwe Europese Elektronische Communicatie Code (EECC). 

 

12 De recent geslaagde vraagbundeling in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland onderschrijft deze hypothese. 

Hier is Greenet actief met haar vast-draadloze netwerken. Greenet gaat haar diensten nu echter ook 

over het nieuwe glasvezelnetwerk aanbieden, waarmee uitschakeling van het netwerk voor de hand 

komt te liggen. 

13 In Zeeland doet zich een opmerkelijke situatie voor met het vast-draadloze netwerk. Delta Fiber NL 

is hier namelijk de eigenaar van zowel Delta (de aanbieder die het coaxnetwerk in de kernen en het 

vast-draadloos netwerk in het buitengebied exploiteert), als van Glasvezel buitenaf (de partij die groot-

schalig glasvezel uitrolt in het buitengebied). De echte concurrentie in het buitengebied zal daarmee 

eerder van een derde partij moeten, ware het niet dat dit een zeer onrendabel gebied betreft (zie 

3.4.1). Dit maakt dat dit vast-draadloze netwerk mogelijk langer actief zal blijven dan in de rest van 

Nederland. 

14 Zie: [rtvoost.nl] 

15 Zie [acm.nl] 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/314485/Deze-Overijsselaars-zijn-nog-verstoken-van-snel-internet-Ik-word-er-helemaal-gek-van
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-10/acm-marktstudie-naar-de-uitrol-van-glasvezel.pdf
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2. Het harmoniseren en bekendmaken van aanlegvoorwaarden door lokale overheden 

en provincies. 

3. Het (beter) ordenen van het lokale concurrentiespel door de first mover (tijdelijk) in 

grotere mate te beschermen en daarmee inefficiënte duplicering van glasvezelnet-

werken, naast reeds bestaande infrastructuren, kunnen voorkomen. 

2.7 Conclusie 

De onderstaande tabel toont een overzicht van onze outlook voor eind 2023. Hieruit komt 

naar voren dat een groot deel van de nieuwe uitrol betrekking zal hebben op glasvezel. Voor 

coax en DSL zal het voornamelijk enkel nieuwbouw betreffen.  

Tabel 1. Overzicht van het verwachte aantal nieuwe aansluitingen per eind 2023 

Infra Schatting aantal nieuwe aansluitingen 2023 

Glasvezel - kern 500.000 tot 1.500.000 vooral door KPN en T-Mobile 

Glasvezel – buitengebied 170.000 door verschillende gespecialiseerde partijen 

Glasvezel – bedrijventerrein Een gering aantal door verschillende gespecialiseerde partijen 

Coax 200.000 door Ziggo bij nieuwbouw 

DSL 50.000-100.000 door KPN bij kleinschalige nieuwbouw 

Mobiel Waarschijnlijk een gelijkblijvend aantal abonnees16 

Vast-draadloos Waarschijnlijk een daling in het aantal abonnees17 

 

De overheidsbijdrage in bij de geplande uitrol zit met name in het mogelijk maken van en 

het ruimte geven aan de uitrolplannen van de markt. Voor provincies kan dit in de vorm van 

het coördineren van convenanten tussen gemeenten en marktpartijen. Voor gemeenten kan 

dit in de vorm van het afsluiten van de convenanten, waarbij er onder andere discussies 

kunnen zijn over de hoogte van de kosten van bijvoorbeeld leges en herbestrating. 

 

16 Merk op dat bij draadloze netwerken lastiger gesproken kan worden over aansluitingen. Er komt im-

mers geen kabel binnen in een woning, maar er is een antenne die een bepaald gebied afdekt. Om die 

reden spreken we daarom liever over abonnees.  

17 Ibid. 
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3 Uitdagende adressen in 2023  

Op basis van het vorige hoofdstuk en onze kennis van de markt, zullen er per eind 2023 toch 

adressen zijn die mogelijk nog niet over een 100 Mbps internetverbinding beschikken. In dit 

hoofdstuk analyseren wij welke soorten adressen er mogelijk overblijven per eind 2023 en 

welke (technische en beleidsmatige) oplossingen er zijn.  

Het betreft ten eerste adressen in kernen die mogelijk niet voor 2024 worden aangesloten 

op een vaste internetverbinding van tenminste 100 Mbps (naar schatting 0 – 20.000). Daar-

naast onderscheiden wij drie soorten adressen in het buitengebied met elk een eigen 

karakter: de homes passed in verglaasde buitengebieden (ordegrootte 10.000), geïsoleerd 

gelegen adressen in verglaasde buitengebieden (ordegrootte duizenden), en adressen gele-

gen in buitengebieden die lastig te ontsluiten zijn (ordegrootte 10.000); hierna voor het 

gemak aangeduid met ‘geïsoleerd gelegen gebieden’. 

3.1 Adressen in de kern die (nog) niet worden aangesloten  

3.1.1 Eigenschappen van adressen in de kern die (nog) niet worden aangesloten 

Binnen de kernen zijn vaak meerdere snelle netwerken aanwezig: veel kernen hebben uit-

stekende dekking via de kabel, via VDSL zijn snelheden boven de 100 Mbps goed mogelijk 

en er is een groot aantal woonwijken waar men al enige tijd over glasvezel kan beschikken. 

Er zijn echter grofweg drie verschillende situaties waarbij dit in 2023 waarschijnlijk nog 

steeds niet geval is.  

Ten eerste kan het zijn dat de bewoner van het adres geen behoefte had om aangesloten te 

worden op een bepaald netwerk. Deze adressen kunnen tegen zeer lage kosten worden aan-

gesloten, aangezien het hier voornamelijk homes passed woningen betreft. Daarnaast kan 

het zijn dat de woning moeilijk bereikbaar is door tijdelijke restricties, zoals een omliggende 

weg die voor een bepaalde tijd niet open gegraven mag worden. Ook voor deze woningen is 

het geen probleem om ze later alsnog aan te sluiten.  

Verder zijn er adressen die nu niet over 100 Mbps kunnen beschikken, omdat er geen kabel 

of glasvezel beschikbaar is en de DSL-snelheid op dit moment nog niet hoog genoeg is. Het 

aantal adressen dat onder deze categorie valt is naar onze inschatting beperkt, met name 

door de hoge dekkingsgraad van kabel in Nederland. Voor een deel van deze adressen zal 

nog een VDSL-opwaardering kunnen plaatsvinden en een ander deel valt naar verwachting 

binnen de glasvezeluitrolplannen in de kernen. Het is echter moeilijk te voorspellen in welke 

gebieden providers tot het eind van 2023 actief zijn met de uitrol, aangezien deze planning 

nog grotendeels onbekend blijft.  

Waar wel uitdagingen liggen in de kern zijn de geïsoleerde woningen die omgeven zijn door 

fysieke barrières zoals (water)wegen. Deze woningen zijn vergelijkbaar met de geïsoleerde 

woningen in verglaasde buitengebieden zoals in de volgende paragraaf wordt besproken.  

Op basis van voorgaande typering schatten wij in dat er eind 2023 rond maximaal 20.000 

adressen in de kernen zijn die nog niet over een verbinding van tenminste 100 Mbps kan 

beschikken. 
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3.1.2 Technische en beleidsmatige oplossingsrichtingen adressen in de kern die (nog) 

niet worden aangesloten 

In veel van de hiervoor besproken gevallen liggen de adressen dicht bij een snel datanetwerk 

in de buurt. Dit maakt dat de aansluitkosten op deze netwerken gering zullen zijn. Ook kan 

het zijn dat de wijk waarin de woning gesitueerd is, aan het einde van 2023 simpelweg nog 

niet aan de beurt is geweest in de grootschalige uitrol van glasvezel. Gegeven dat er in 

Nederland naar een volledig dekkend glasvezelnetwerk wordt toegewerkt, is de opgave op 

dit moment nog zo’n 4 miljoen aansluitingen. Wetende dat er in de hoogtijdagen van uitrol 

tussen de 400.000 en 500.000 huishoudens werden aangesloten, duurt het nog ongeveer 

10 jaar voordat de volledige uitrol afgerond kan zijn.  

Voor de geïsoleerd gelegen adressen zijn dezelfde technische oplossingen beschikbaar zoals 

wij deze in 3.3.2 zullen behandelen, met het verschil dat deze adressen waarschijnlijk wel 

over goede dekking en voldoende capaciteit op de mobiele netwerken kunnen beschikken. 

Dit maakt een draadloze oplossing mogelijk sneller aantrekkelijk dan in de geïsoleerde ge-

bieden het geval zal zijn.  

3.2 Homes passed in verglaasde buitengebieden  

3.2.1 Eigenschappen van homes passed in verglaasde buitengebieden 

Het ontwikkelen van een sluitende businesscase is jarenlang een grote uitdaging geweest in 

het buitengebied. Een van de methoden om de initiële realisatiekosten van het netwerk om-

laag te brengen, is het niet aansluiten van de adressen die geen abonnement afnemen.  

In dit geval krijgen alleen de adressen die een abonnement afnemen (of dit deden) daad-

werkelijk een glasvezelaansluiting in hun pand. Dit wordt home connected genoemd. Voor 

de adressen die geen abonnement hebben (gehad) wordt wel in de hoofdinfrastructuur re-

kening gehouden met een toekomstige aansluiting, maar er wordt geen fysieke 

glasvezelkabel het pand binnen gebracht. Omdat de glasvezel dus wel het pand passeert, 

wordt dit home passed genoemd. Indien zij later toch een aansluiting willen, dan worden 

hier eenmalige kosten voor in rekening gebracht. Wij zagen hiervoor prijzen die ordegrootte 

€500 hoger liggen dan het initiële aanbod.  

Hiermee komen we op een interessante discussie over het achterliggende probleem en de 

wijze waarop wij het probleem meten. Is het probleem: 

A. Dat niet alle adressen snel internet afnemen? 

B. Dat niet alle adressen een aansluiting hebben waarmee snel internet technisch ge-

realiseerd kan worden?  

C. Dat niet alle adressen een aansluiting hebben of dit tegen lage kosten kunnen reali-

seren waarmee snel internet technisch gerealiseerd kan worden?  

In ons perspectief is (A) niet het probleem. Er zijn talloze tevreden huishoudens die abon-

nementen afnemen die minder dan 30 of 100 Mbps bandbreedte aanbieden. Blijkbaar is hun 

vraag (nog) niet op het niveau dat een zwaarder en duurder abonnement rechtvaardigt. De 

tweede vraag lijkt beter aan te sluiten bij het probleem: de technische capaciteiten van de 

aansluiting bepalen het probleem. Maar ook hier zouden wij kunnen kijken naar de achter-

liggende vraag. Wat als je de aansluiting wel kan krijgen voor redelijke kosten, maar dit niet 

doet? Vanuit dat perspectief kunnen wij kijken naar de derde probleemdefinitie waarbij wij 

de kosten voor de eindgebruiker meenemen. Hierdoor kunnen wij de adressen waarbij te 

weinig betalingsbereidheid bestaat, uitsluiten van de analyse.  
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Het meenemen van de kosten in de probleemstelling maakt van deze discussie direct een 

politieke. Wij zullen moeten bepalen hoe wij met verschillende cases omgaan van homes 

passed. Wanneer vinden wij het een probleem van de eindgebruiker, wanneer is het een 

maatschappelijk probleem? Hieronder enkele cases:  

• Een huishouden heeft tijdens de vraagbundeling willens en wetens besloten geen 

abonnement te gaan afnemen en het adres wordt daarom home passed. Eén jaar 

later wil zij ook het veel betere internet dat de buren ook hebben. Zij moet hiervoor 

eenmalig €150 betalen en alle andere condities zijn gelijk aan hun buren. 

• Een huishouden heeft aantal financiële tegenvallers gehad en wil heel graag snel 

internet. Zij kan de eenmalige kosten van €2.000 echter niet betalen en tekent niet 

in bij de vraagbundeling. Eén jaar later ervaart zij steeds meer problemen met haar 

trage internetverbinding. Nu moet zij bovenop de €2000 een bijdrage van €500 be-

talen voor een aansluiting.  

• Een huishouden koopt een home passed pand in het buitengebied. Door de slechte 

internetverbinding betalen ze iets minder voor het pand. Zij heeft echter wel extra 

kosten omdat zij €500 moet betalen voor het realiseren van snel internet.  

• Een oudere dame heeft geen internet en weet dat zij dit ook nooit gaat gebruiken. 

Zij neemt geen verbinding af en het adres wordt home passed. Als zij verhuist naar 

een verzorgingshuis (of overlijdt) dan is de waarde van het huis enkele duizenden 

euro’s minder waard doordat er geen goed internet is.  

3.2.2 Technische en beleidsmatige oplossingsrichtingen voor homes passed 

Bij de homes passed in de verglaasde buitengebieden ligt het voor de hand om volledig in te 

zetten op glasvezel. De meerkosten voor deze aansluiting zijn immers -per definitie- zeer 

laag. Het interessante vraagstuk ligt hier vooral op het beleidsmatige aspect. De (lokale) 

politiek zal moeten beslissen of en zo ja voor welke van bovenstaande gevallen er een pro-

bleem is dat door het collectief moet worden opgelost. In het meest gunstige geval wordt de 

netwerkexploitant al voor de aanleg aangezet om alle adressen aan te sluiten, maar vaak 

ligt deze keuze bij de aanbieder zelf (onder het motto: wie betaalt, bepaalt). Wanneer er op 

een later moment een politieke wil is om spijtoptanten te compenseren, dan is wellicht een 

generieke subsidieregeling aan de orde. Wij willen vanuit efficiëntie wel meegeven dat het 

in dat geval niet verstandig lijkt om deze adressen een beter kostenplaatje te geven dan de 

adressen die initieel wel op de vraagbundeling intekenden. Wij merken dat dit in het verleden 

bij aansluitingen op gas en riolering op sommige plekken wel gebeurd is en dat de vraag-

bundeling van glasvezel hier last van heeft: “Ik heb vroeger betaald voor gas en mijn 

buurman kreeg het een paar jaar later voor niets. Jij denkt dat ik nu voor glasvezel ga 

betalen? Ik wacht wel een paar jaar, dan krijg ik het gratis”. Op deze manier wordt strate-

gisch gedrag in de hand gewerkt en een beroep op collectieve middelen in de toekomst 

vergroot. 

3.3 Geïsoleerde adressen in verglaasde buitengebieden 

3.3.1 Eigenschappen van geïsoleerde percelen 

Een van de eerste analyses die typisch uitgevoerd wordt op een buitengebied zonder snel 

internet, is een analyse van de onderliggende afstand tussen de panden. Als je de gemid-

delde afstand tussen de adressen weet, dan weet je grofweg wat de kosten per adres van 

de uitrol van de een glasvezelnetwerk zullen zijn. Maar wat deze analyse ook duidelijk maakt 

is dat er een flinke spreiding zit in de afstand (en dus kosten) tussen adressen. Sommige 

adressen liggen bijna naast elkaar (waardoor de marginale kosten voor één extra adres laag 

zijn), maar andere adressen liggen sterk geïsoleerd. Wij zijn voorbeelden tegengekomen van 
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adressen die meer dan €50.000 aansluitkosten vergden, terwijl het gemiddelde op €2.500 

ligt.  

Met het bovenstaande in gedachten is het dan ook niet lastig voor te stellen dat het uitsluiten 

van de geïsoleerde percelen een positieve impact op de business case heeft. Wij zien dan 

ook dat veel aanbieders en initiatieven niet 100% van de adressen die een aansluiting willen 

krijgen ook daadwerkelijk aansluiten. Door 2% niet aan te sluiten, nemen de totale kosten 

van een project soms wel met 20% af. Hierdoor wordt het voor de andere, minder (extreem) 

geïsoleerd gelegen adressen juist weer wel betaalbaar om snel internet aan te schaffen Hier-

onder enkele voorbeelden van dergelijke percelen.  

De Venloseweg in Grubbenvorst (Figuur 2) is een mooi voorbeeld van een aantal geïsoleerde 

percelen die aan de ene kant heel centraal liggen, maar aan de andere kant zeer geïsoleerd 

zijn. Hier is een mooie analogie met andere infrastructuren te trekken. Aan de zuidkant 

grenzen zij aan de A67, maar zij hebben geen eigen af- en oprit. Aan de oostkant grenzen 

zij aan de Maas, maar dit stuk kent geen haven. Aan de westkant grenzen zij aan het spoor, 

maar er is geen station. Aan de noordkant grenzen zij aan een woonwijk met glasvezel, maar 

zij hebben geen aftakking. De infrastructuren (spoor, snelweg en waterweg) zorgen voor 

zeer hoge kosten indien er een kruising wordt gemaakt met een glasvezelnetwerk. Een aan-

sluiting op het glasvezelnetwerk past niet binnen de bedrijfsstrategie van de operator met 

een glasvezelnetwerk ten noorden van dit gebied, dus er moet volledig door de kern gegra-

ven worden om een aansluiting te realiseren op een initiatief voor het buitengebied.  

 

Figuur 2. Voorbeeld Grubbenvorst 

Bij verschillende glasvezelinitiatieven voor het buitengebied zijn niet alle percelen meegeno-

men. In onze ervaring communiceren marktpartijen en initiatieven er niet graag over welke 

percelen dit zijn. Wij kunnen dus slechts gissen naar de exacte ligging van de percelen. Puur 

ter illustratie hebben wij dit geschat door de percelen die het verst liggen van andere perce-

len op een kaart te plotten. Dit geeft een aardige indicatie van de percelen waarbij het voor 

de hand ligt om deze niet te ontsluiten.  
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Figuur 3. Geïsoleerde adressen (deze afbeelding dient enkel ter illustratie en is slechts een indicatie van 

het type adressen) 

Met de toekomstige uitrol van glasvezel in het buitengebied zullen we dus steeds meer te 

maken krijgen met geïsoleerde percelen in verglaasde buitengebieden die geen aansluiting 

hebben. Op 300.000 percelen in het buitengebied die in 2023 verglaasd zijn, schatten wij 

dat het gaat om 3.000 tot 12.000 (1% tot 4%)18 percelen die zo geïsoleerd liggen dat zij 

geen aansluiting hebben. 

3.3.2 Technische en beleidsmatige oplossingsrichtingen voor geïsoleerde percelen 

De geïsoleerde percelen liggen verspreid over heel Nederland. Er zullen veel mensen zijn die 

vinden dat deze percelen op de mooiste locaties in Nederland liggen: In de duinen op Ter-

schelling, op een eiland in de Biesbosch, midden op de Veluwe, aan de rivierdijk, et cetera. 

Deze hoge mate van pluriformiteit maakt meteen dat er niet één technische oplossing is die 

voor alle cases een oplossing is. Hieronder presenteren wij een aantal oplossingen die kun-

nen worden ingezet: 

• Straalverbindingen. Om een straalverbinding te maken tussen twee locaties is een 

zichtlijn nodig. Als je vanuit het geïsoleerde perceel een ander perceel kan zien waar 

wel snel internet is, dan is het redelijk eenvoudig om een straalverbinding te reali-

seren. Deze verbindingen zijn echter niet op consumenten geënt. De 

installatiekosten zijn hoog en liggen rond de tienduizend euro voor gelicenseerde 

frequentiebanden en zijn sterk afhankelijk van de locatie. Voor ongelicenseerde ban-

den kost het rond de enkele duizenden euro’s. Daarnaast lopen de maandelijkse 

kosten van honderd tot enkele honderden euro’s per maand. De kwaliteit is dan ook 

hoog, maar er is typisch geen TV en bellen beschikbaar. Dergelijke verbindingen zijn 

vergelijkbaar met zakelijke glasvezelaansluitingen: ideaal voor grootzakelijke toe-

passingen en ontsluiting van geïsoleerde zendmasten, maar niet voor consumenten. 

 

18 Schatting op basis van kengetallen uit de markt. 
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• Vast-draadloos. In verschillende gebieden, met name in Flevoland, Zeeland en 

Overijssel, zijn vast-draadloze (ook wel: punt-multipunt) netwerken uitgerold. Deze 

netwerken worden ingezet om de geïsoleerde percelen te bedienen. Het nadeel van 

deze case is echter dat de kosten afhangen van het aantal gebruikers in de dekking 

van de antenne. De eenmalige kosten voor de eindgebruiker liggen bij reguliere ex-

ploitatie (een goed gevuld netwerk met ten minste (ordegrootte) 50 eindgebruikers) 

in de ordegrootte van enkele honderden euro’s per eindgebruiker. De maandelijkse 

kosten zijn met 50 euro vergelijkbaar met reguliere pakketten voor internet en tele-

fonie.  

 

Voor de geïsoleerde adressen ligt de uitdaging dus is het vinden van voldoende kri-

tieke massa binnen het dekkingsgebied van de mast. Het alternatief zou zijn om de 

bouw van het netwerk met behulp van een subsidie of hogere bijdrage vanuit de 

eindgebruiker te laten realiseren. Het netwerk is dan immers vanaf de start al voor 

een groot (gedeeltelijk) afbetaald en vervalt dus de noodzaak van een hoog aantal 

klanten. Het nadeel is echter dat dergelijke netwerken na een periode van drie tot 

vijf jaar vervangen moeten worden, waardoor er dan weer subsidie nodig is om het 

netwerk te kunnen laten draaien. 

 

Een laatste toevoeging hierbij is dat de kwaliteit van vast-draadloze verbindingen tot 

op heden nog als aanzienlijk slechter beoordeeld wordt dan bijvoorbeeld glasvezel.19 

Het biedt de eindgebruikers een oplossing voor een urgent probleem, maar voor de 

langere termijn zoekt men door het hele land toch naar een meer duurzame oplos-

sing. 

 

• Mobiel voor thuis / hybride. Een aantal van deze percelen zal ook gebruik (blij-

ven) maken van mobiele netwerken voor hun vaste verbinding. Hoewel veel 

geïsoleerde percelen ook ver van de kernen met goede mobiele dekking liggen, is dit 

niet altijd het geval. Sommige geïsoleerde percelen liggen hemelsbreed heel dicht 

bij een kern, maar zijn ervan gescheiden door een water-, snel- of spoorweg. Of 

percelen liggen buiten de kern, maar dichtbij een zendmast aan een snelweg. De 

snelheidswinst via het mobiele netwerk kan dan aanzienlijk zijn, zeker in combinatie 

met een gerichte buitenantenne.  

 

• Coax. Voor een zeer klein aantal percelen is het de meest efficiënte oplossing om 

een coax-aansluiting te laten realiseren door de kabelaar. Vooral als het gaat om 

percelen die dicht bij een kern liggen die niet verglaasd is kan dit een interessante 

optie zijn.  

 

• DSL. Een zeer klein aantal percelen kan van een upgrade van DSL profiteren. Dit is 

vooral interessant als het gaat om clusters van geïsoleerde percelen van enige om-

vang. Maar deze definitie verklapt het probleem direct: een cluster van enige 

omvang is zelden geïsoleerd.  

 

• Glasvezel. Technisch is glasvezel uiteraard de meest optimale oplossing, maar de 

kosten zullen in veel gevallen excessief zijn. Dat was de reden om deze percelen niet 

aan te sluiten in de eerste plaats.   

 

19 Zie de uitkomsten van de Tevredenheidsenquête die tegelijkertijd met deze notitie beschikbaar zal 

komen en onze eerdere enquête in Flevoland.  

https://dialogiconderzoek.nl/2017-037-flevoland/Dialogic_Resultaten_enquete_internetvoorzieningen_buitengebied_oostelijk_en_zuidelijk_Flevoland_final.pdf
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Vanuit een beleidsmatig perspectief zien wij verschillende oplossingen. Net als bij het tech-

nische verhaal kunnen deze oplossingen naast elkaar bestaan: 

• Eindgebruikerssubsidie. Het is mogelijk om eindgebruikers een subsidie te geven 

als zij bepaald gedrag vertonen: het installeren van zonnepanelen op het dak, het 

laten verwijderen van asbest en het laten realiseren van snel internet. De (lokale) 

overheid zou er voor kunnen kiezen om voor elke bewoner van een geïsoleerd per-

ceel een bepaald deel van de kosten te vergoeden. Op deze manier blijft er een 

prikkel om middelen efficiënt te besteden en kan worden voorkomen dat deze be-

woners minder gaan betalen dan in het reguliere buitengebied het geval is.  

 

Om problemen met staatssteun te voorkomen moet er wel voor gezorgd worden dat 

de eindgebruikers niet in groten getale bij één marktpartij de diensten gaan afne-

men. Bij eerder voorgenomen steuntrajecten hebben marktpartijen de zorg 

uitgesproken dat er in dit geval toch de schijn ontstaat dat de steun (bijna) volledig 

ten goede komt aan één partij en er sprake kan zijn van ongeoorloofde staatssteun.20  

 

Een mogelijke oplossing om de schijn van staatssteun te vermijden is om voor een 

groter gebied, bijvoorbeeld de hele provincie, een eindgebruikerssubsidie in te stel-

len. In dat geval is de kans groter dat bewoners kiezen voor verschillende 

leveranciers. Zeker als de subsidie zo is vorm gegeven dat bewoners de meest kos-

tenefficiënte oplossing kiezen (d.m.v. een eigen bijdrage naar rato van de kosten). 

 

• Staatsteun: project voor witte adressen. Het is juridisch mogelijk om alle niet 

aangesloten adressen als wit gebied21 aan te merken. Vervolgens kan er een traject 

gestart worden waarbij per gemeente of provincie één leverancier selecteert om met 

niet marktconforme middelen deze percelen aan te sluiten op een snel vast netwerk.  

 

Wij voorzien hierbij twee routes, elk met haar eigen beperkingen: 

 

o Indien alle geïsoleerde adressen bij de aanbesteding in kleinere delen (in 

aanbestedingstermen: percelen) wordt opgeknipt, dan is direct duidelijk 

welke partij wint: de partij die in dat gebied al een netwerk in het buitenge-

bied heeft gerealiseerd. Deze hoeft immers het minst ver te graven om 

aansluiting te zoeken met het eigen netwerk. Gevolg is dat deze partij dan 

in hoge mate zelf de prijs kan stellen. Dit brengt een groot risico op over-

winsten met zich mee ten koste van de belastingbetaler.  

o Alternatief is om alle geïsoleerde adressen in een provincie in één keer in de 

markt zetten. In dat geval is er waarschijnlijk geen enkele partij die hier een 

efficiënt aanbod kan doen omdat het netwerk van geen enkele partij gunstig 

ligt ten opzichte van alle geïsoleerde adressen. Deze variant zal waarschijn-

lijk leiden tot zeer hoge kosten.22  

 

20 Daarbij zou het netwerk van de aanbieder ‘besmet’ kunnen raken met staatssteun, waardoor het 

netwerk voor een periode van zeven jaar minder courant is geworden (met het oog op verkoop). Voor 

een dergelijk netwerk bestaan namelijk striktere eisen op het gebied van bijvoorbeeld openheid qua 

toegang voor derden op het netwerk. 

21 Een adres wordt als wit geclassificeerd als er geen enkele netwerkaansluiting op dat adres aanwezig 

is die tenminste 100 Mbps aan internetsnelheid kan leveren en er vanuit de markt de komende drie 

jaar geen plannen zijn om dat te realiseren. 

22 Een interessante casus in dit kader betreft het winnende bid van Rodin in de provincie Groningen. Zij 

hebben een hybride aanpak met glasvezel en vast-draadloos. In eerste instantie wordt hier een vast-



Dialogic innovatie ● interactie 24 

• Acceptatie. Hoewel het accepteren van het probleem voorbij gaat aan het doel, 

vinden wij dit toch een optie die op een gegeven moment overwogen moet worden. 

Als wij echt Nederland tot het allerlaatste perceel een verbinding willen geven van 

meer dan 100 Mbps, dan betekent dit waarschijnlijk dat de laatste percelen hon-

derdduizenden euro’s per stuk kosten. De kosten van de glasvezelaansluiting zijn 

dan vrijwel altijd hoger dan de waarde van het pand. En in veel gevallen zal het pand 

ook geen riolering, gasaansluiting, verharde weg, et cetera hebben. Met andere 

woorden: Vanaf welk punt is het ontbreken van voorzieningen op de meest afgezon-

derde locaties geen probleem meer van de maatschappij, maar van de burger? 

3.4 Buitengebieden die lastig te ontsluiten zijn  

3.4.1 Eigenschappen van buitengebieden die lastig te ontsluiten zijn 

In het vorige hoofdstuk hebben wij al een aantal gebieden gegeven waarvan wij inschatten 

dat zij lastig te ontsluiten zijn. Dit komt simpelweg doordat de kosten voor realisatie van een 

netwerk in het gebied niet in verhouding staan tot de inkomsten die gegenereerd kunnen 

worden. Technische en procesmatige innovaties zorgen voor lagere kosten op termijn. De 

toenemende relevantie van internet zorgt voor meer betalingsbereidheid en dus inkomsten. 

Maar toch blijft het de vraag of deze gebieden eind 2023 wel goed ontsloten zullen zijn. Voor 

elk gebied presenteren wij hieronder kort de casus.  

 

draadloos netwerk uitgerold, waarbij alleen de gunstig gelegen adressen direct op glasvezel worden 

aangesloten. Wij kijken met interesse naar de uiteindelijke verhouding tussen vast-draadloos en glas-

vezel in dit gebied. 
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Zuid-Limburg 

De business case voor uitrol in Zuid-Limburg wordt door een aantal aspecten negatief beïn-

vloedt. Ten eerste kent dit gebied een voor Nederland unieke ondergrond: Er is veel reliëf 

en de ondergrond bestaat uit löss. Ten tweede is de onderlinge afstand tussen percelen 

relatief groot. Er zijn veel clusters en de percelen zonder snel internet liggen verspreid tussen 

deze clusters. Ten derde geeft het gebied geen ruimte voor uitbreiding. Als een netwerkbe-

drijf in het midden van Nederland de percelen aan de randen aansluit, dan kan dit ook een 

springplank betekenen naar aanpalende gebieden. Dit is hier niet het geval: Het is voor een 

Nederlanse aanbieder niet toegestaanom ook adressen in België en Duitsland aan te sluiten. 

Wat hier verder nog speelt is dat draadloze oplossingen met name in de grensgebieden wei-

nig soelaas bieden. Antennes van de mobiele operators staan wegens internationale 

afspraken naar beneden gericht. Hierdoor is de dekking hier aanzienlijk minder vergeleken 

met de rest van het land. Ook de mogelijkheden van vast-draadloos zijn hierdoor beperkt. 

 

Figuur 4. Buitengebied Zuid-Limburg zonder vaste aansluiting met een downloadsnelheid van ten minste 

100 Mbps 
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Zeeland  

Ook in Zeeland is uitrol minder aantrekkelijk omdat er geen ruimte is voor uitbreiding van 

het netwerk naar aanpalende gebieden vanwege de eilanden-structuur. Een ander argument 

dat wij geregeld horen, is dat de vraagzijde voor het afnemen van glasvezel in het buiten-

gebied in Zeeland relatief zwak ontwikkeld is. Er wordt gesteld dat in Zeeland ten opzichte 

van andere buitengebieden de leeftijd relatief hoog ligt, het inkomen relatief laag is en er 

een meer conservatieve grondhouding is. Wij hebben niet kunnen toetsen of dit klopt.  

Daarnaast is er in Zeeland ook sprake van een marktdynamiek die mogelijk ongunstig is 

voor de uitrol van snel internet in de buitengebieden. De marktdynamiek verschilt sterk van 

de rest van Nederland. Er is sinds jaar en dag een eigen kabelaar: Delta. Deze partij heeft 

in het verleden haar business case flink opgerekt en haar netwerk zeer goed uitgerold. Dit 

betekent dat de afstand tussen de percelen die geen kabel hebben zeer groot is. Daar komt 

bij dat het netwerk van KPN in Zeeland minder goed is dan in andere gebieden, waardoor 

deze percelen ook geen snelle DSL hebben. Er speelt ook een interessante dynamiek als het 

gaat om het concurrentiespeelveld. Glasvezel buitenaf en Delta vallen tegenwoordig onder 

dezelfde eigenaar (EQT) en opereren onder de naam Delta Fiber. Dit maakt het voor andere 

partijen in het buitengebied waarschijnlijk lastig om deze markt te betreden. Wij zien nu dan 

ook dat alleen Delta de aankondiging heeft gedaan om de uitrol in het buitengebied van 

Zeeland op zich te nemen. Bij de afwezigheid van interesse bij concurrenten is het de vraag 

of en wanneer dit werkelijk gaat gebeuren. 

 

 

Figuur 5. Buitengebied Zeeland zonder vaste aansluiting met een downloadsnelheid van ten minste 100 

Mbps 
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De Zuid-Hollandse eilanden 

Op de Zuid-Hollandse eilanden spelen dezelfde uitdagingen als in Zeeland, alleen is de markt-

dynamiek hier wel gelijk aan de rest van Nederland. Voor het westen van dit gebied zijn er 

al wel plannen om uit te rollen. Aan de hand van hoe het proces daar verder verloopt is het 

afwachten hoe snel dit zich doorzet naar het oosten. 

 

Figuur 6. Buitengebied Zuid-Hollandse Eilanden zonder vaste aansluiting met een downloadsnelheid van 

ten minste 100 Mbps 
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Hollandse kusten  

Ook de Hollandse kusten zijn een gebied met veel uitdagingen. Hier speelt vooral het feit dat 

de percelen sterk verspreid liggen waarbij bovendien sprake is van een kwetsbaar gebied. 

Ook deze gebieden vormen net als Zuid-Limburg en Zeeland geen bruggenhoofd naar nieuw 

te ontginnen gebieden: vanwege de zee in het westen, en de Randstad in het oosten, waar 

al uitstekende internetverbindingen aanwezig zijn.  

 

Figuur 7. Buitengebied Hollandse kusten zonder vaste aansluiting met een downloadsnelheid van ten 

minste 100 Mbps 
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3.4.2 Technische en beleidsmatige oplossingsrichtingen voor buitengebieden die lastig 

te ontsluiten zijn  

Gezien de zeer hoge mate van dynamiek in de markt willen wij de overheid op dit moment 

afraden om in te grijpen in deze markten. Er worden nog steeds bijna wekelijks aankondi-

gingen gedaan van marktpartijen die bepaalde gebieden gaan ontsluiten. Wij hebben de 

afgelopen jaren gezien dat de markt steeds lastigere gebieden kan ontsluiten.  

In veel gebieden is in een periode toen de markt het liet afweten een initiatief opgezet door 

overheid en burgers. In sommige gevallen frustreert dit nu uitrol van marktpartijen en vice 

versa. Hierdoor is een patstelling ontstaan, met name als de plannen van het lokale initiatief 

al in een vergevorderd stadium zijn. In gebieden waar burgers en overheid weinig actief 

waren, is de uitrol door de markt hierdoor veel beter op gang gekomen. De marktpartij kan 

hier de lokale energie nog inzetten op het punt waar zij de meeste waarde toevoegen: toe-

gang tot de (informele) sociale netwerken het bundelen van de lokale vraag. Hierbij moeten 

wij wel aantekenen dat marktpartijen wel degelijk veel geleerd hebben van de eerste initia-

tieven die vooral uit de publieke hoek kwamen en daarmee dus baat hebben gehad van de 

(provinciale) steun. De vraag is echter of we nu nog in een fase van leren of van exploiteren 

zitten. Wij denken dat we nu vooral moeten inzetten op exploitatie en grootschalige uitrol.  

Een ander argument om (voorlopig) niet te interveniëren is dat de vertragingen in de uitrol 

veelal het gevolg zijn van schaarste aan bouwcapaciteit en relatief beperkte vraag uit de 

markt. Dit zijn aspecten waar de overheid relatief weinig invloed op heeft.  

3.5 Conclusie 

Naast de plannen voor uitrol in het hoofdstuk hiervoor blijven er mogelijk gebieden over 

waar er voor de komende vier jaar geen uitrol wordt verwacht. Deze gebieden blijken tot op 

heden minder aantrekkelijk voor de uitrol van glasvezel dan de buitengebieden waar recent 

uitrol heeft plaatsgevonden of is aangekondigd. Aan de hand van de uitkomsten in hoofdstuk 

twee en de overwegingen met betrekking tot de uitdagende adressen valt er een schatting 

te maken hoeveel percelen per eind 2023 mogelijk nog geen snel internet hebben. De on-

derstaande tabel geeft hier een overzicht van. Het betreft enkel grove schattingen waarbij 

moet worden opgemerkt dat de afgelopen jaren de marktontwikkelingen zich steeds gunsti-

ger hebben ontwikkeld dan eerder voor mogelijk werd gehouden. 

Locatie Aantal adressen <100 Mbps in 2019 Aantal adressen <100 Mbps in 2023 

Kern 48.000 0-20.00023 

Buitengebied 149.000 30.000 

 

23 Het is niet duidelijk in welke kernen er glasvezel uitgerold gaat worden, daarom is het lastig een 

schatting te geven hoeveel het aantal adressen onder de 100 Mbps af gaat nemen in 2023. 
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4 Conclusie 

4.1.1 Verwachte uitrol 

In een groot deel van Nederland zijn er plannen om snel internet (met een downloadsnelheid 

boven 100 Mbps) uit te rollen. De onderstaande tabel toont een overzicht van onze outlook 

voor eind 2023. Hieruit komt naar voren dat een groot deel van de nieuwe uitrol betrekking 

zal hebben op glasvezel. Voor coax en DSL zal het voornamelijk enkel nieuwbouw betreffen.  

 

Specifiek voor het buitengebied communiceren verschillende partijen dat ze ergens aan de 

slag willen of ze hebben al gebieden aangesloten. In het figuur hieronder is een overzicht te 

zien van de plannen die partijen voor de komende jaren hebben. 

 

  

Infra Schatting aantal nieuwe aansluitingen 2023 

Glasvezel - kern 500.000 tot 1.500.000 vooral door KPN en T-Mobile 

Glasvezel – buitengebied 170.000 door verschillende gespecialiseerde partijen 

Glasvezel – bedrijventerrein Een gering aantal door verschillende gespecialiseerde partijen 

Coax 200.000 door Ziggo bij nieuwbouw 

DSL 50.000-100.000 door KPN bij kleinschalige nieuwbouw 

Mobiel Waarschijnlijk een gelijkblijvend aantal abonnees 

Vast-draadloos Waarschijnlijk een daling in het aantal abonnees 
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4.1.2 Uitdagende adressen 

Aan de kaart is te zien dat er adressen zijn waarvoor het nog onzeker is of ze zullen worden 

aangesloten op snel internet per eind 2023. Hieronder vallen [1] de niet aangesloten adres-

sen in de kernen, [2] de homes passed in verglaasde buitengebieden, [3] de geïsoleerde 

adressen in verglaasde buitengebieden en [4] de lastig te ontsluiten buitengebieden (de 

zogenaamde ‘geïsoleerde gebieden’). Onder die laatste groep vallen de buitengebieden van 

Zuid-Limburg, Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en de Hollandse kusten. Terwijl de eerste 

twee groepen vaak eenvoudig aan te sluiten zijn, blijven er bij de laatste twee groepen 

wellicht uitdagingen.  

Aan de hand van de uitrolplannen en de overwegingen met betrekking tot de uitdagende 

adressen komen wij tot de volgende aantallen adressen die (naar verwachting) aan het einde 

van 2023 nog niet kunnen beschikken over tenminste 100 Mbps. 

Locatie Aantal adressen <100 Mbps in 2019 Aantal adressen <100 Mbps in 2023 

Kern 48.000 0-20.00024 

Buitengebied 149.000 30.000 

4.1.3 Beleidsaanbevelingen 

Voor de adressen in de kernen en de homes passed in het buitengebied voorzien wij op dit 

moment geen noodzaak tot sterke (financiële) overheidsinterventies. De overheidsbijdrage 

zit juist in het mogelijk maken van en het ruimte geven aan de uitrolplannen van de markt. 

Voor provincies kan dit in de vorm van het coördineren van convenanten tussen gemeenten 

en marktpartijen, evenals het toestaan van aanleg langs N-wegen. Voor gemeenten kan dit 

in de vorm van het afsluiten van de convenanten, waarbij er onder andere discussies kunnen 

zijn over de hoogte van de kosten van leges en herbestrating en de aanlegvoorwaarden. 

Voor de twee categorieën adressen met uitdagingen zijn er per groep verschillende beleids-

opties te hanteren.  

Voor de geïsoleerde buitengebiedsadressen kan er gedacht worden aan eindgebruikers-

subsidie, staatssteun of het accepteren van een mindere connectiviteit. De eventuele 

beleidsmaatregelen zouden dan wel gericht moeten zijn op verschillende soorten redenen 

(van technische en/of economische aard) dat een bepaald adres nog niet is aangesloten.  

De lastig te ontsluiten buitengebieden hebben ondanks hun ligging op dit moment geen 

directe financieringshulp van de overheid nodig wegens de zeer hoge mate van dynamiek in 

de markt. Wel zal het de uitrol in deze gebieden bevorderen wanneer overheden marktpar-

tijen faciliteren door kostendekkende en uniforme tarieven te hanteren voor leges en graaf- 

en herstelwerkzaamheden en te bezien of slimme totaalafspraken kunnen worden gemaakt 

over graafdiepte, coördinatie van werkzaamheden en toezicht. Deze afspraken kunnen wor-

den vormgegeven door het sluiten van convenanten met marktpartijen zoals ook veelvuldig 

is gebeurd in de buitengebieden die inmiddels wel al zijn voorzien van snel internet. 

Ongeacht de gekozen oplossingsrichting, achten wij het op dit moment vooral zaak om de 

marktontwikkelingen nauwlettend te volgen. Hoewel de signalen uit de markt nu goed zijn, 

kan een onverwachte afkoeling van de markt er snel voor zorgen dat de doelstelling (100 

Mbps voor iedereen voor het einde van 2023) alsnog niet gehaald wordt.

 

24 Het is niet duidelijk in welke kernen er glasvezel uitgerold gaat worden, daarom is het lastig een 

schatting te geven hoeveel het aantal adressen onder de 100 Mbps af gaat nemen in 2023. 
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