Quick Reference Card
O.b.v. de handreiking ‘Goed op weg met breedband’ van het ministerie van EL&I
Is er reeds glasvezel* aanwezig op
het betreffende bedrijventerrein?

Ja

Nee
Hebben marktpartijen de
intentie om glasvezel
aan te leggen?

Zijn er meerdere glasvezelaanbieders op het
bedrijventerrein?

Ja

Gemeente →

Is het tarief betaalbaar, ook
voor kleine ondernemers? En
is de kwaliteit voldoende?

Ja
Gemeente →



Ja

Nee

Ondernemer →

B
D
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Ondernemer →
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Ondernemer →

A

Dit bedrijventerrein is klaar
voor de toekomst. Er zijn
hier twee of meer netwerken
beschikbaar. Overheidsinvestering
in netwerkontwikkeling is niet
toegestaan.

B
D

B

C

D

Op dit ‘grijze’ bedrijventerrein is (in de
toekomst) glasvezel beschikbaar, maar
niet tegen concurrerende voorwaarden.
Hulp van overheid is onder bepaalde

U hebt als gemeente op dit
bedrijventerrein een uitdaging, want
een goede internetverbinding is niet
voorhanden. Hulp van overheid is

voorwaarden toegestaan.

noodzakelijk.

Uw gemeente heeft op het bedrijventerrein
waar u gevestigd bent een taak. Een goede
(en betaalbare) internetverbinding is niet
voorhanden. Spreek uw gemeente aan op
haar verantwoordelijkheid!

Neem contact op met
Glasvezel Gemeente voor advies!

Neem contact op met Glasvezel
Gemeente voor advies!

Download de ‘Breedbrandbrief’ op
www.ŐůĂƐǀĞǌĞůŐĞŵĞĞŶƚĞ͘nl

*Glasvezel: Next Generation Acces network

www.glasvezelgemeente.nl • 070 - 262 92 00
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Goed op weg met breedband
Samenvatting handreiking Ministerie EL&I

In juni 2012 heeft het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie
de handreiking ‘Goed op weg met breedband’ voor gemeentes en provincies
gepresenteerd. Wanneer is de gemeente verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
een breedbandinfrastructuur? Hoe kunt u als gemeente reguleren en faciliteren, of
is het juist beter om te financieren? Welke hulp is wel en niet toegestaan?
Glasvezel Gemeente zet de belangrijkste conclusies voor u op een rij en geeft advies
voor de verschillende scenario’s.

Reguleren kan door bijvoorbeeld de leges zo laag mogelijk te houden en procedures
voor vergunningen te verkorten. Ook kunt u de aanleg van glasvezel faciliteren
door het inschakelen van Glasvezel Gemeente voor een vraagbundeling. Het
financieren van de uitrol van glasvezel is gebonden aan strikte voorwaarden: een
gemeente mag ‘de markt’ niet beïnvloeden. Daarnaast zult u moeten aantonen dat
de gemeente er bij gebaat is vanwege maatschappelijk belang (economische groei,
innovatie).

Voor een gunstig ondernemersklimaat mag breedband op bedrijventerreinen
zeker niet ontbreken! Glasvezel houdt bestaande ondernemers vast en trekt
nieuwe bedrijven aan: de beschikbaarheid van supersnel internet is een van de vijf
belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een locatie. Bovendien biedt glasvezel
voor ondernemers een uitstekende basis om in de toekomst glasvezel naar iedere
voordeur in de gemeente aan te leggen.

Zwart bedrijventerrein - verboden te investeren

Wanneer op een bedrijventerrein meerdere aanbieders glasvezel leveren tegen
een concurrerend tarief, dan is dit bedrijventerrein klaar voor de toekomst. In
het rapport wordt dit bedrijventerrein als zwart gebied gemarkeerd. Voor zwarte
gebieden geldt dat ‘de markt’ haar werk heeft gedaan en dat de overheid hier niet
hoeft te investeren in de ontwikkeling van glasvezel.

Wit bedrijventerrein - noodzaak tot initiatief

De meeste bedrijventerreinen in Nederland vallen in de witte categorie. Op zo’n
bedrijventerrein is geen goede breedbandvoorziening aanwezig: hier heeft u als
gemeente de verantwoordelijkheid om een glasvezelinfrastructuur te realiseren.
Met glasvezel stimuleert u economische bedrijvigheid in uw gemeente. Op een wit
bedrijventerrein krijgt u van de Europese Commissie doorgaans groen licht om te
reguleren, faciliteren en financieren. Het is noodzakelijk dat de gemeente hier hulp
verleent, want de algemene trend van de laatste twee jaar is dat marktpartijen
erg terughoudend zijn met investeren. Zij wachten op initiatief vanuit de overheid,
ondernemers, bedrijvenverenigingen of parkmanagement. Glasvezel Gemeente
heeft de ervaring en kennis om u hierin verder te begeleiden.
Grijs bedrijventerrein - hulp gewenst

Op een aantal bedrijventerreinen in Nederland is slechts één type netwerk
beschikbaar, ofwel een marktpartij heeft de intentie om hier binnen drie jaar
een netwerk aan te leggen. Op deze ‘grijze’ terreinen is het onder bepaalde
voorwaarden toegestaan voor de gemeente om hulp te bieden. Deze hulp kan
bestaan uit reguleren, faciliteren en financieren.
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Voor ondernemers

Als ondernemer weet u als geen ander dat glasvezel noodzakelijk is voor goed
ondernemerschap. Om nu en in de toekomst concurrerend te kunnen zijn is een
breedbandverbinding in vrijwel alle branches onmisbaar. Met een aansluiting op het
glasvezelnetwerk worden nieuwe toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied
van geavanceerde beveiliging, online back-up, videovergaderen en nog veel meer.
Een ondernemer zal flink in de buidel moeten tasten als hij als enige een
glasvezelaansluiting neemt. Dit betekent vaak torenhoge aansluitkosten en hoge
maandelijkse lasten. Wanneer u echter samen met andere ondernemers de
gemeente om hulp vraagt, is het mogelijk om een glasvezelaansluiting tegen een
voordelig tarief te realiseren. Ga eens te rade bij uw ondernemersvereniging of
gemeente wat de stand van zaken is met betrekking tot glasvezel. Wilt u zelf actie
ondernemen, ga dan naar de website van Glasvezel Gemeente en download de
‘Breedbrandbrief’ die u naar de gemeente kunt sturen.

Breedband voor binnenstad, buitengebied en bedrijventerrein!
Onafhankelijk • Ontzorgt • Adviseert • Realiseert

