
Ui tgangspunten Pro jec t  Breedband Bui tengebied  
 
Uitgangspunt voor het ontwikkelen van een plan B, vormen de afzonderlijke businesscases 
die door en voor de gemeenten zijn opgesteld. 
 
Aanvullend zijn de volgende uitgangspunten van belang:  
 

- project heeft uitsluitend betrekking op “wit-gebied” (volgens EU richtlijnen); 
- witte gebied gemeente Lochem en Doesburg wordt in het project meegenomen; 
- realisatie van 100% aansluitingen (homes connected) in “wit-gebied”;  
- Bedrijven in wit gebied maken onderdeel uit van het project; 
- Of ook bedrijventerreinen deel uit kunnen maken van het project dient nader te 

worden onderzocht; indien ja, dan wel meetbaar als afzonderlijk projectonderdeel; 
- Open netwerk Next Generation Acces (NGA); 
- Typologie van het netwerk zodanig dat er een optimaal evenwicht is tussen initiële 

investering en langjarige exploitatie; 
- Gebruik maken van kostenbesparingen door bijv. zelfwerkzaamheid door weilanden 

en particuliere terreinen; 
- Binnen twee maanden is er meer duidelijkheid over realistische scenario’s,  

bijbehorende financieringsmodellen en een tijdspad. 
 
Rol provincie en gemeenten 
De provincie en gemeenten beperken zich tot het financieel faciliteren van het project 
Breedband Buitengebied. Dit wil zeggen dat zij alle voorbereidingen treffen om een 
zelfstandige juridische entiteit op richten om het netwerk te exploiteren. De overheden gaan 
met andere woorden zelf geen netwerk exploiteren. 
 
Afhankelijk van de gekozen constructie zouden de gemeenten kunnen zorgen voor: 

- fase van vraagbundeling; 
- het voorschieten van financieringskosten (cashflow); 
- aantrekken van vreemd geld; 
- het innen van bijdragen van inwoners en bedrijven; 
- het niet rekenen van leges; 
- de degeneratiekosten aan het project ten goede laten komen. 

 
Organisatorisch 
De gemeenten en de provincie werken samen aan de realisatie van Breedband in het 
Buitengebied van de Achterhoekse gemeenten op basis van gelijkwaardigheid. 
Er wordt een projectteam geformeerd waarbij de samenstelling recht doet aan de inbreng en 
de belangen van de partijen.  
Van de zijde van de gemeenten nemen in het projectteam in ieder geval de heer K. Rus en 
een ambtelijk ondersteuner en een gemeentelijk financieel deskundige plaats. 
 
Te kiezen model en inhoud berekeningsmodellen/scenario’s 
Het projectteam ontwikkelt op basis van genoemde uitgangspunten enkele realistische 
scenario’s en stelt per scenario een uitvoerig berekeningsmodel op. 
 
Randvoorwaarden berekeningsmodellen 
De berekeningsmodellen worden opgesteld waarbij een investeringsschema van ten minste 
20 jaar wordt aangehouden. De eenmalige bijdrage max. 1.000 Euro incl. btw (excl. kosten 
dienstenabonnement). De overige te verrekenen kosten worden bij voorkeur over een 
periode verspreid die niet langer is dan 5-10 jaar. 
 
 



In de berekeningsmodellen wordt in ieder geval rekening gehouden met en wordt duidelijk 
melding gemaakt van: 
- kosten voor beheer (onderhoud) en exploitatie van het netwerk, 
- het reserveren van een nader te bepalen bedrag voor vervanging van het netwerk na het  
  verstrijken van de afschrijvingstermijn; 
- de financiële inbreng van alle partijen, incl. aan te trekken vreemd geld en te hanteren reële  
  rentepercentages.   
 
Tevens wordt de in de markt gebruikelijke vergoeding voor de verhuur laag 1 aan ISP’s 
aangehouden (referentie: Reggefiber). 
 
Toetsing berekeningsmodellen / voorkeursscenario 
De ontwikkelde scenario’s en architectuur worden getoetst door een onafhankelijk 
financieel/bedrijfskundige en ict-deskundige(n). 
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