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MARKTWERKING 

IS  UITGANGSPUNT  IN  ONZE  ECONOMIE 
  

voordeel: efficiëntie = prijsvoordeel 

 

nadeel: altijd rafelranden = onrendabele groepen 

 

bij glasvezel is dat helaas: het buitengebied !het buitengebied !  

 

 



OPLOSSING 

ALS  DE  MARKT  DIS-FUNCTIONEERT  (marktfalen) 
 

 burger-initiatief 
 

of  
 

 overheids-initiatief 

 



BURGER-INITIATIEF 

IS  IN  TIENTALLEN  GEMEENTEN  GESTART 
 

 bewoners in coöperatie u.a. 

 maar ‘t blijft onrendabel gebied, dus: 

 opbrengsten dekken pas op zeer lange termijn de kosten 

 private bancaire financiering blijkt niet mogelijk 

 

 vrijwel alle burgerinitiatieven zijn daar op gestrand …. 



OVERHEIDS-INITIATIEF 

IS  IN  VEEL  PROVINCIES  GESTART 
 

 stimuleren of subsidiëren? 

• Overijssel: subsidie aan burger € 500,- incl. btw (beperkt) 

• Brabant: laagrentende leningen aan coöperaties 

• Groningen / Drenthe: pilotproject subsidie aan coöperatie 

• Gelderland: Exploitatiemaatschappij Achterhoek 

 

 betrokkenheid overheid = staatssteun-problematiek 



EUROPESE  REGELGEVING 

STAATSSTEUN BREEDBAND GEOORLOOFD MITS: 
 

 max. investering € 70 mln. 

 uitsluitend ‘wit’ gebied 
 

Staatssteun is: 

 rechtstreeks verstrekken van laagrentende leningen 

 garantstelling t.b.v. rentevoordeel op bancaire leningen 

 exploiteren met overheidsmiddelen (concurrentievervalsing) 

 niet doorberekenen van kosten 
alleen indien ten gunste van ‘onderneming’ 



ANALYSE   WIT  BUITENGEBIED 

Doetinchem ca. 2.150 adressen, investering ca. € 6 mln. 



PLAN  VOOR  DE  ACHTERHOEK 

  10 gemeenten + provincie gezamenlijk 

  24.000 adressen 

  50% deelname vanuit doelgroep 

  triple-play- abonnementen (RTV-telefoon-internet) 

  éénmalige bijdrage € 500,- incl. btw (+ abonnement) 

  internetsnelheid 100 Mb up/down 

 

  Doetinchem: > 2.100 adressen, investering ca. € 6 mln. 

gevraagde lening of garantstelling € 3,2 mln. 

 

 

 



VORM  VAN  SAMENWERKING ? 

  keuze A: uitsluitend bestuursovereenkomst 

• volledige risico van financiering bij provincie door regresrecht 
 

  keuze B: gemeenschappelijke regeling 

• financieel risico van partijen groter dan de inleg 

• bestuurlijke verantwoordelijkheid ook bij gemeenten  
 

  keuze C: vennootschap 

• geëigende vorm voor economische activiteit 

• geen bestuursverantwoordelijkheid i.v.m. zelfstandige bedrijfsvoering 

• zelfstandige (dus afgescheiden) belastingplicht 

 

 

 



UITWERKING  SAMENWERKING 

VENNOOTSCHAP + BESTUURSOVEREENKOMST 
 

  B.V.: aansprakelijkheid beperkt tot inbreng 

  B.V.: zeggenschap bij aandeelhouders 

  overeenkomst: bestuurlijke context 
 

ZEGGENSCHAP EN RISICO 
 

  operationeel: bij houder risico-kapitaal 

  externe financiering: bij houder risicomijdend kapitaal 
vormgegeven door middel van “€ 1,- aandelen” 

 



KAPITAAL  OF  LENING/GARANTIE ? 

  aandelen = risico-kapitaal = provincie 

  garantie = risico-mijdend kapitaal = gemeenten 

 

Risicomijdend kapitaal: 

  risico aflopend vanwege periodieke aflossingen  

  kaspositie structureel voldoende voor rente + aflossing 

  wettelijk regresrecht op B.V. 

 

 

 

 

 



GEVOELIGHEIDS-ANALYSE 

Berekening excl. Doesburg en Lochem 



PLANNING  2015 

  februari: besluitvorming gemeenten en provincie 

  mei: oprichting en inrichting B.V.-organisatie 

  maart - juni: vraagbundeling / contracten bewoners 

  juni - november: engineering en aanbesteding 

 

  start aanleg: eind 2015  (doorlooptijd ca. anderhalf jaar) 

  operationeel vanaf Q1 2016 

 

 

 

 



INSPANNING GEMEENTEN 

Politiek 

  steun voor dit plan   

 

Bestuurlijk 

  participatie in B.V. + gemeentegarantie 

  afwijkende regeling degeneratie-kosten  

  gronden bovengrondse infra in bruikleen 

  faciliteren vraagbundeling 



BREEDBAND  

BUITENGEBIED 

ACHTERHOEK ++  

 

 

IS NU MOGELIJK ! 


