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 1.130.664 inwoners

 25 gemeenten

 17 gemeenten tellen minder dan 40.000 inwoners 

 47 % in de vijf grote steden

 515.000 adressen

 66.000 adressen buiten de kernen (‘onrendabel’)

Provincie Overijssel



Aanleiding project

 Open en toekomstvast breedbandnetwerk is van 
strategisch belang voor provincie

 Randvoorwaarde voor aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor gebruikers en aanbieders 
van breedbanddiensten

 Breedband vergroot de leefbaarheid op het 
platteland

 Stimulans voor innovatie, bereikbaarheid en 
duurzaamheid

 Breedband op bestuurlijke agenda gemeenten

 De markt zal niet zelfstandig geheel Overijssel 
verglazen: actieve rol overheid 



Ambitie

 Provinciedekkend netwerk

▫ Steden, dorpen, bedrijven, buitengebied

 Open netwerk

▫ Vrij aanbod / keuze uit diverse diensten-
aanbieders

 Kwaliteit netwerk toereikend

 Toekomstvast netwerk

▫ 2020 en verder

▫ Geen keuze technologie



Rol provincie

Doelen EU/NL worden niet gehaald

Oplossing op regionaal niveau

Strategisch belang provincie

Hoe?

Subsidiëren onrendabele top

Participeren via investeringen, leningen etc.

Aanjagen van dienstenontwikkeling

Launching customer

Ondersteuning gemeenten, kennisontwikkeling



Aanpak

 Gefaseerde aanpak

 Samenwerking met gevestigde partijen

 Nieuwe bedrijfsmodellen nodig in onrendabele 
gebieden

 Stimuleren dienstenontwikkeling

 Gesprekken met marktpartijen 

 3 pilots

 O.b.v. uitkomsten pilots en gesprekken plan van 
aanpak voor geheel Overijssel



Ervaring opdoen in 3 pilots

 Steenwijkerland: stimuleren/faciliteren van 
nieuwe vormen van marktbenadering, zowel in 
het bedrijfsmodel (coöperatief) als in de 
aanlegtechniek

 Zwolle: samenwerking met gevestigde 
marktpartijen in grootstedelijke/rendabele 
omgevingen

 Cogas: samenwerken met partners in een 

open testomgeving voor dienstenontwikkeling



Hoe gaat het verder?

 Begin 2012: Investeringsvoorstel in Provinciale 
Staten

 Stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de 
samenleving

 Overwegen Masterplan voor Overijssel op te 
stellen



Ondersteuning door EU

 Duidelijke en toepasbare regelgeving voor 
staatsteun bij infrastructuurprojecten in witte en 
grijze gebieden. 

 Uitbouwen van kopposities in West Europa vraagt 
differentiatie in EU beleid

 Stimuleren concurrentie, transparantie en open 
netwerken

 Subsidies voor aanleg in rurale gebieden 
noodzakelijk om onrendabele top te overbruggen

 Aandacht voor zowel infrastructuur als voor 
dienstenontwikkeling en ICT-innovatie.


