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FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg    

 

ALGEMENE VRAGEN 

Wat is breedband? 

Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te 

sluiten op het internet (wereldwijde web). Het kan gaan om glasvezel, snelle bekabeling 

of mobiele netwerken. 

Waarom steekt de gemeente hier geld in? 

Marktpartijen investeren alleen op basis van rendabele businesscases. In het 

buitengebied zijn de kosten hoog en de opbrengst relatief laag vanwege het beperkte 

aantal aansluitingen. De overheid vindt het echter wel belangrijk dat inwoners in het 

buitengebied aangesoten zijn op het internet. Voor plezier, scholing en zorg. Het gaat om 

het voorkomen van een digitale tweedeling: in de grotere woonkernen is de afgelopen 

jaren de internetsnelheid sterk verbeterd, terwijl het buitengebied daarbij achterblijft. 

Zonder ingrijpen door de overheid wordt dit verschil alleen maar groter met alle gevolgen 

voor de leefbaarheid.  
Waarom richt de aanleg zich alleen op het buitengebied, terwijl in de kern nog geen 

glasvezel ligt? 

Projecten met overheidsfinanciering zijn alleen mogelijk in gebieden waar nog geen 

snelle netwerken beschikbaar zijn (het zogenaamde witte gebied). Ligt in een dergelijk 

gebied een kern waar bijvoorbeeld een coax netwerk ligt, dan kan die kern niet worden 

meegenomen.  Coaxnetwerken kunnen naar verwachting nog jaren mee en kunnen 

voldoende capaciteit leveren, waardoor daar geen problemen ontstaan in de komende 

jaren.  

Maakt een groter gebied het project sneller rendabel? 

Een bepaalde minimum omvang is noodzakelijk. Bij een te klein aantal aansluitingen 

worden de kosten van de ontsluiting van het netwerk naar het www al snel te hoog. Ook 

zijn de kosten van de belichting en het beheer sterk afhankelijk van het volume. Ook 

voor dienstenaanbieders is een schaal pas vanaf enkele duizenden aansluitingen 

aantrekkelijk. 

Waarom zijn er maar 10 gemeenten aangesloten? 

De staatssteunregelgeving eist een maximum projectomvang van € 70 mln. Indien 

meerdere gemeenten mee zouden doen zou dit bedrag overschreden worden. Voor 

andere gemeenten zou een nieuw project opgestart moeten worden. In de huidige 

coalitieperiode is daar echter geen provinciaal budget voor. 

 

TECHNIEK 

Wat is glasvezel? 

Glasvezel, ook wel fiber genoemd, is een vezel zo dun als een haar. Het gaat om 

optische vezels die worden toegepast voor telecommunicatie. Met lasers wordt licht door 

de vezels gestuurd, om signalen over grote afstanden te transporteren. Door de grote 



capaciteit van glasvezel is internet razendsnel, kun je werken met hoge kwaliteit 

beelden, spraakverbindingen en telefonie. Het is een betrouwbare en toekomstvaste 

verbinding die ook voor zakelijk gebruik bij uitstek geschikt is. Ook de hoofdstructuur van 

de netwerken van KPN, UPC en Ziggo is van glasvezel. De verwachte levensduur van 

een glasvezelnetwerk is 40 jaar of meer. 

Is Coax een alternatief? 

Voor het buitengebied heeft glasvezel veel betere eigenschappen dan coax. De 

capaciteit van koper of coaxverbindingen is sterk afhankelijk van de afstand. Hierdoor 

hebben veel van de bestaande aansluitingen in het buitengebied een zeer beperkte 

capaciteit. Afstand is niet van invloed bij de toepassing van glasvezel.  

Zijn er geen betere of goedkopere technologieën? 

Wel goedkoper voor de investeerders, maar op termijn niet voor de gebruikers.  

Voor het buitengebied kan een draadloze verbinding (4G-netwerk) helpen om tijdelijk de 

problemen op te lossen. De dekking laat echter in het buitengebied vaak te wensen over, 

mobiele bandbreedte is duur en op langere termijn is alleen de capaciteit van een vast 

netwerk de oplossing omdat de vraag al jarenlang in hetzelfde hoge tempo stijgt.  

Satellietverbinding is voor internet geen goede oplossing: de snelheden zijn duidelijk 

lager dan bij glasvezel, de verbinding is storingsgevoelig bij slecht weer en door de grote 

afstand is er onvermijdelijk een vertraging. Dat laatste maakt deze verbindingen minder 

geschikt voor communicatie en bijvoorbeeld online gamen.   

Aanleg door de drukriolering is nog in een experimentele fase. Er zijn enkele kleinere 

projecten uitgevoerd. De mogelijkheden zijn erg afhankelijk van de uitvoering van de 

drukriolering (haakse bochten zijn bijvoorbeeld een probleem). Tot dusver is de ervaring 

dat alleen op deeltrajecten een kostenbesparing haalbaar is (grotere lengtes).  
 

FINANCIEEL 

Wat moet een aansluiting gaan betalen aan het breedbandbedrijf? 

Dat is nog niet bekend. Wat we wel weten is dat het substantieel lager zal zijn dan de 

gemiddelde meerprijs voor een aansluiting in het buitengebied van 2.000 euro.  

Deze prijs is waarschijnlijk in februari 2015 bekend. Ieder huishouden in de Achterhoek 

gaat wel hetzelfde bedrag betalen. 

Wat is de waarde van het netwerk? 

De waarde van het netwerk wordt in hoge mate bepaald door het aantal actieve 

aansluitingen. Omdat er op lange termijn geen alternatief is voor glasvezel, is de 

verwachting dat het percentage aansluitingen in de toekomst stijgt. Algemeen wordt 

daarom uitgegaan worden van een waardestijging van het netwerk 

 

Financieel 

Waarom is glasvezel in de kern gratis en in het buitengebied niet? 

Het is een misverstand dat het netwerk in de kern de consument niets kost. Ook in de 

kern betaalt de gebruiker een bedrag voor de huur van het netwerk. Dit bedrag is 

onderdeel van het abonnement dat met de provider wordt afgesloten. Dit betaalt dus 

iedereen die een aansluiting heeft in de kern. 

Omdat de aanleg in het buitengebied duurder is dan in de kern, komt er bovenop het 

abonnementsgeld een extra bedrag. Het is ook mogelijk dit in een keer te voldoen. 



Is een glasvezelaansluiting niet veel duurder dan mijn huidige verbinding? 

Dat kan best eens meevallen. De meeste mensen hebben geen idee wat zij werkelijk 

betalen. Wanneer u alle abonnementen die u nu voor tv, bellen en internetten heeft, bij 

elkaar optelt, zal blijken dat een glasvezelaansluiting u maandelijks ongeveer hetzelfde 

gaat kosten.. U profiteert van de voordelen die glasvezel biedt en u bent op de toekomst 

voorbereid.  

Met name in het buitengebied zal de werkelijke capaciteit van uw huidige verbinding 

waarschijnlijk maar een fractie zijn van de capaciteit die uw leverancier vermeldt en 

waarvoor u betaalt. Oorzaak is de lengte van de koperverbinding.Bij glasvezel heeft 

afstand geen invloed en beschikt u wel over de aangeboden capaciteit. 
Kan ik na een betaalde tijd uitstappen?. Uitgangspunt is dat u een contract sluit met een 

dienstenaanbieder/provider. Het contract dat u met een provider sluit voor afname van 

diensten is na een minimum periode (vaak 1 jaar) in principe maandelijks opzegbaar. 

 

 

Kun je worden aangesloten zonder een pakket af te nemen? 

Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. De eindgebruiker betaalt dan alleen een bedrag 

voor de aansluiting. Abonnementskosten gaan pas lopen op het moment dat bij een 

provider diensten worden afgenomen.  

Wie neemt de aansluiting, eigenaar of huurder? 

In principe zijn beide mogelijk. Voor de huiseigenaar kan een aansluiting aantrekkelijk 

zijn omdat het onroerend goed beter verhuurbaar of verkoopbaar wordt. De huurder 

heeft zelf direct belang bij een goede verbinding.  

Gezien de lange termijn waarvoor contracten worden gesloten lijkt het in veel gevallen te 

verwachten dat de eigenaar een overeenkomst sluit voor de aanleg van de verbinding.  

Welke diensten kan ik afnemen? 

Dat is nog niet bekend. De gemeenten bepalen niet het aanbod van diensten. Dat doen 

de providers op het netwerk. Streven is om minimaal twee providers op het netwerk 

actief te laten zijn. Vrijwel alle providers bieden een zogenaamd ‘triple play’ pakket dat 

bestaat uit digitale HDTV (hogedefinitietelevisie), supersnel internet (> 50 MB) en 

telefonie. Daarnaast worden diensten aangeboden als back-up en storage, bewaking, 

beveiliging en hosting. 

Kan ik ook alleen een internet en telefoon abonnement afnemen? 

Jazeker, in de keuze van de diensten bent u vrij. De keuze om een aanbieding met ‘triple 

play’ te maken is gebaseerd op de ervaring dat 80-90% deze keuze maakt. 

Kan ik meerdere telefoontoestellen aansluiten? 

Ja, dat kan. U kunt ook meerdere telefoonnummers nemen. Afhankelijk van uw provider 

zult u hier een klein bedrag extra voor betalen. 
Hoeveel TV’s kunnen worden aangesloten? 

Dit is afhankelijk van de pakketten van de providers en varieert meestal tussen drie en 

zes toestellen. Daarbij gaat het om interactieve digitale televisie. Per televisie moet wel 

een apart kastje(decoder) aangesloten worden, die veelal voor een kleine meerprijs te 

huur zijn. 

Hoe sluit ik mijn apparatuur aan op het modem in mijn meterkast? 

Als u een abonnement neemt met een van de providers, zorgt de provider  er voor dat 



alles functioneert op het moment dat de monteur uw huis verlaat. Hierbij wordt gebruikt 

gemaakt van bestaande bekabeling. Voor nieuwe bekabeling kunnen meerkosten 

gelden. 

Werkt mijn ISDN toestel op glasvezel? 

Nee, u zult dit moeten vervangen door een modem dat daarvoor geschikt is. Dit krijgt u 

automatisch bij het afsluiten van een triple-play-abonnement. 

Wat gebeurt er bij een storing? 

De aanleg van het glasvezelnetwerk gebeurt door professionele partijen die in veel 

gevallen daarna verantwoordelijk worden voor onderhoud en beheer. Het beheer van 

glasvezel bestaat normaliter uit de registratie van het netwerk en de mutaties die plaats 

vinden.  

 

 

Grijze gebieden 

Heeft de aanleg van breedband in het buitengebied, de zgn witte gebieden' ook 

nog gevolgen voor de kernen, waar al een coaxkabel ligt? 
Door de aanleg van breedband in het buitengebied wordt de aanleg van glasvezel in 

kernen die nu nog een coaxkabel hebben en waar markpartijen nu nog geen glasvezel 

hebben liggen, aantrekkelijker. Omdat er gebruik gemaakt zou kunnen worden van een 

aantal voorzieningen in de witte gebieden dalen de investeringskosten en wordt het voor 

marktpartijen aantrekkelijker om in de kernen zonder glasvezel, maar met wel een Coax-

verbinding, op een later moment alsnog glasvezel aan te leggen. De aanleg in de grijze 

gebieden zelf valt buiten dit project.  

Kunnen andere gemeenten zich ook aansluiten bij dit Breedbandbedrijf in de 

Achterhoek? 

We richten ons op het aansluiten van het buitengebied van de 10 Achterhoekse 

gemeenten op breedband. Een belangrijke voorwaarde is dat we ons houden aan de 

Europese regelgeving rond staatssteun. Die geeft aan dat de totale projectkosten voor 

de aanleg van breedband niet boven de 70 miljoen komen. Dat is duidelijk rond februari 

2015 als de complete business case helder is. Afhankelijk daarvan zal het 

breedbandbedrijf ook de aansluitingen in het buitengebied van Doesburg en Lochem 

meenemen in haar plannen 

 

Wat wordt de naam van het Breedbandbedrijf? 

Dat is nog niet bekend 

 

Wordt het breedbandbedrijf ondergebracht bij Oost NV? 

Nee, het wordt een zelfstandig bedrijf 


