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Ambitie van uw gemeente

• 100% dekkend breedband in het buitengebied

• Open netwerk

• Geen buitengebiedtoeslag 

• Toekomstvast

• Start aanleg voor 2020



Digitale Stad 

• Uw gemeente ontving vorig jaar goedkeuring van de 
Europese Commissie om als overheid in een 
breedbandnetwerk te mogen voorzien op adressen in het 
buitengebied. Op deze adressen is enkel een 
koperaansluiting aanwezig. De zogenaamde “witte” 
adressen.

• Digitale Stad wil deze “witte” adressen in opdracht van de 
gemeenten en conform de eerder mislukte aanbesteding 
aanleggen.

• Digitale Stad wil nog meer adressen voorzien van snel 
internet dan waar de overheid goedkeuring voor heeft en 
doet dit geheel op eigen initiatief. De zogenaamde “grijze of 
zwarte” adressen.

• In Digitale Stad vinden wij dus een goede partij om samen 
onze ambities te kunnen vervullen. 



Twee aanbieders nu actief in uw gemeente

• Digitale Stad heeft in alle gemeente een positieve uitslag op de 
adressen waar Europese goedkeuring voor is. 

• Glasvezel Buitenaf heeft alleen voor West Maas en Waal een 
positieve uitslag op haar vraagbundeling.



Contouren Financieel

• Overheid leent voor de aanleg 8880 witte adressen 37,5 en 7 
gemeenten staan hiervoor garant. De gemeenten zijn eigenaar van 
Wit. De gemeenten worden opdrachtgever van Digitale Stad

• De investering in ca 9.000 adressen in de kleine kernen is geheel 
voor Digitale Stad.



Inkomsten

De inkomsten zijn afhankelijk van:

1 Percentage dat gebruik maakt van het netwerk (deelnamegraad)
Op basis van contracten op dit moment : 55 %

2 Verkooptarief: (huurtarief laag 1 per maand)

Gekoppeld aan het gereguleerde tarief van KPN voor een glasvezelaansluiting in de kernen.
Historie ontwikkeling ODF tarieven KPN

De op 13 oktober 2018 gepubliceerde tarieven voor 2019 zijn:
Landelijk gemiddeld ODF-tarief:  € 19,53
Landelijk gemiddelde korting: 10,87%
Toe te passen tarief t.b.v. inkomsten 2019: € 17,42
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Uitgaven

De uitgaven bestaan uit drie hoofdcomponenten:

1 Rente
Deze is momenteel historisch laag en 30 jaar rentevast

2 Aflossing
Deze is mogelijk met een looptijd van 50 jaar lineair

3 Operationele kosten
Deze zijn zeer beperkt door het uitbesteden van onderhoud en beheer
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 De gemeenten staan garant voor de lasten die voortvloeien uit de 
exploitatie.

 Die lasten bestaan uit rente, aflossing en operationele kosten.

 Bij een deelname van 55% (huidige percentage gesloten contracten) 
is er op basis van liquiditeit geen liquiditeitstekort gedurende de 
exploitatie periode.

 Groeit de deelname in 5 jaar naar 65% dan ontstaan er ook geen 
balanstekorten in het eigen vermogen.

 Deze onzekerheid over de groei naar 65% deelname binnen 5 jaar 
vertaald zich in een zeer beperkt effect op weerstandsvermogen

Gering effect garantstelling op 

weerstandsvermogen



De beurt voor goedkering is nu aan de raden

• Als de raden akkoord gaan is snel internet gegarandeerd in de hele regio

• Als de raden niet akkoord gaan is snel internet niet gegarandeerd in de hele 
regio
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Vragen 
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