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1. Inleiding en achtergrond
De gemeente Eijsden-Margraten heeft Intertec Consultancy B.V.

(als in de materie

gespecialiseerd adviesbureau) opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken om snel
internet te realiseren op een 3 tal lokale bedrijventerreinen, te weten Aan de Fremme,
Zoerbeemden

en Gronsveld.

Probleemstelling:

Momenteel is op veel bedrijventerreinen geen vrij toegankelijk breedband beschikbaar (in
ruime mate), alleen duur maatwerk. Betaalbare draadloze oplossingen zijn in algemene zin
minder stabiel en minder veilig ten opzichte van kabelverbindingen. Voor zakelijke

kabelverbindingen is er een beperkt aantal aanbieders, vooral met eigen diensten (KPN,
Ziggo, Eurofiber); er zijn weinig alternatieven.

Op bedrijventerreinen zijn nu alleen kostbare individuele glasvezelaansluitingen per klant:
niet voorbereid voor deling met andere klanten, of alleen met voordeel voor de operator.
Doelstelling:
De gemeente Eijsden-Margraten wil betaalbare digitale connectiviteit bevorderen voor alle

ondernemers (op de bedrijventerreinen) van Eijsden-Margraten. De ambitie is dan ook het
realiseren van een volledig dekkend (open) netwerk, waar in de toekomst meerdere

dienstenaanbieders hun diensten op kunnen gaan aanbieden.
Aanpak en activiteiten:
In het kader van de opdracht is een aantal activiteiten verricht, waarvan deze rapportage als
eindrapportage verslag doet. Achtereenvolgens betrof dit:

1.

Het opstellen van de bouwbestanden, inclusief calculatie op hoofdlijnen;

2.
3.

Het verzorgen van een marktconsultatie;
Het voorbereiden en verzorgen van een informatie-avond voor de ondernemers;

4.

Deze eindrapportage, als bijlage voor het op te stellen collegeadvies/raadsvoorstel.

IC/Eijsden-Margraten.SnelInternetBedrijventerreinen.Eindrapportage.oktober2018

3

Ï}

m}
gemeente

eijsdenmargraten
2.

Communicatienotitie Snel Internet 3 bedrijventerreinen

De bouwbestanden

De ontwikkelde en opgeleverde bouwbestanden zijn opgebouwd op basis van door de

gemeente aangeleverde BAG- en GBKN- gegevens. Ze bevatten alle mogelijke aansluitingen
op de 3 (door de gemeente aangegeven) bedrijventerreinen Zoerbeemden, Gronsveld en Aan
de Fremme.

Op basis van de bouwbestanden is een mogelijk en globaal eerste ontwerp en projectie
opgesteld.

Aan de hand van dat eerste globale ontwerp is ook een indicatieve en globale
kostenbegroting opgesteld.
De uitgewerkte conceptbestanden zijn besproken met de gemeente en waar nodig
aangepast.
Resultaten:

Bedrijventerr.

Gronsveld

Netomvang
(BAG)

Eijsden

Zoerbeemden

Aan

de

Eijsden

Fremme

Margraten

Totaal
Omvang

van totale werk

Graafwerk

hoofdsleuf

per

netwerkkosten

aansluiting (mede

93

81

60

154

100

369

253
ca7.900

HP

Gemiddelde afstand in eigen grond geul
hoofdsleuf
tot gevel per HC
Gemiddelde

134

3 bedri

hoofdsleuf

Gemiddelde

# Aanwezige
bedrijven

per

ca

meter

115

meter

ca20

meter

ca € 3.200

afhankelijk van

deelname%)

IC/Eijsden-Margraten.SnelInternetBedrijventerreinen.Eindrapportage.oktober2018

4

t
gemeente

eijsdenmargraten
3.

Communicatienotitie Snel Internet 3 bedrijventerreinen

Informatie-avond

Vraagbundeling moet duidelijkheid bieden of er voldoende behoefte is bij de bedrijven met
de wil om daadwerkelijk, gedurende langere tijd, een overeenkomst aan te gaan met een

aanbieder van breedbandinfrastructuur. Om die interesse te stimuleren en te peilen is een
Informatieavond georganiseerd.
De Informatiebijeenkomst voor belanghebbenden onder de naam ‘Snel internet op de
bedrijventerreinen’ werd voorbereid en gehouden op 18 januari 2018 in de Raadzaal van het
gemeentehuis Margraten (20.00 — 21.30 uur).

Tijdens deze informatieavond is een interessepeiling bij de ondernemers gehouden en heeft
men informatie over de plannen gekregen.
Onderstaand een afdruk van de (concept)agenda:
AGENDA

1. Opening en welkomstwoord inclusief toelichting op het gemeentelijk initiatief:
doorwethouder
dhr. J. Willems van de gemeente Eijsden-Margraten
2. Presentatie over wensen, mogelijkheden en gevolgen van een aanpakom ot
de beoogde snelle internetverbindingen te komen: door gespecialiseerd
Projectmanagement- en Adviesbureau Intertee Consultancy B.V.
3. De beoogdeaanpakin de gemeente Eijsden-Margraten: via presentatie en
toelichting
4. Vragen en antwoorden: het panel van wethouderen adviseur in gesprek met
de aanwezigen
5. Een eerste interessepeiling en een blik vooruit op aanpaken planning
6. Afsluiting

Tijdens de avond was zeker interesse in een “snelle” glasvezelaansluiting, echter de
maandelijkse kosten vormden een ‘struikelblok’. Ondernemers hadden meer interesse in een

upgrade van het VodafoneZiggo (COAX) netwerk dan het KPN netwerk.
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Marktconsultatie

Via de marktconsultatie is onderzocht of marktpartijen geïnteresseerd zijn om de
bedrijventerreinen te ontsluiten met snel internet.

Onderzocht is of ze, onder gegeven condities (minimale afname, dekkende tarieven) voor
eigen rekening en risico een breedbandnetwerk op deze locaties willen en kunnen realiseren
en exploiteren.
De marktpartijen die benaderd zijn en waarmee gesproken is: VodafoneZiggo, KPN en
EasyFiber (een van de merknamen van FORE Freedom).
De samengevatte highlights per aanbieder:
KPN:

- _ Voorkeur om het kopernetwerk uit te nutten middels VDSL
Glasvezel wordt kostbaar geacht om aan te leggen, en is dan tevens kostbaar in het
abonnement

- _ Glasvezel richt zich vooral op groot zakelijke markt
VodafoneZiggo:

- _ Acht voor het MKB (midden- en kleinbedrijf) bestaande COAX netwerk de betere
oplossing

-

Uiteindelijk heeft een gesprek met gemeente plaats gevonden om het aanbod van
VodafoneZiggo te bespreken. Hieruit blijkt de investering die de ondernemers moeten
doen (en welke afhankelijk is van het aantal deelnemers), oninteressant hoog is.

EasyFiber:
- _ Richt zich middels eigen vraagbundeling op kleine bedrijventerreinen
- _ Vraagbundeling op Aan de Fremme is afgerond; die voor Zoerbeemden is opgestart

- _ Vooralsnog was er een lage respons, waardoor de uitgewerkte business case alleen
haalbaar is in combinatie met een camerabewakingproject van de gemeente (dit geldt

zowel voor Gronsveld/Zoerbeemden als voor Aan de Fremme)
- _ Vooral basisabonnementen, weinig behoefte aan groot zakelijke abonnementen.
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5. Bevindingen en conclusie
Technisch zijn er zeker mogelijkheden om de betreffende 3 bedrijventerreinen te voorzien
van een vorm van snel(ler) internet.

De op deze bedrijventerreinen gevestigde ondernemers hebben wel belangstelling voor en
behoefte aan snel internet. Echter betreft het hier vaak midden- en kleinbedrijven die niet
meer willen betalen dan hun huidige abonnementskosten. De grotere bedrijven op de drie
bedrijventerreinen hebben inmiddels al een 1 op 1 glasvezelverbinding.

Bij enkele potentiële aanbieders van breedbandnetwerken is er mogelijk belangstelling.
Gezien de uitkomsten van de marktconsultatie komen VodafoneZiggo en KPN niet direct

meer in aanmerking voor een reële oplossing binnen afzienbare tijd. De business case van
zowel VodafoneZiggo als KPN is zonder een hoge bijdrage in de aanlegkosten niet
realiseerbaar.

De optie van EasyFiber (via glasvezel) is wel een mogelijke oplossing, en vraagbundeling is
deels afgerond en deels lopend. De uitkomsten tot nog toe leiden tot een niet optimale

deelnamebereidheid en tot vrij hoge kosten voor de aanleg. De haalbaarheid van de business
case is dan ook beperkt en EasyFiber verbindt daar dan de mogelijke combinatie met een te
realiseren camerabewakingnetwerk voor de gemeente aan.
Indien de gemeente via een marktpartij tot spoedige realisatie van het gewenste snel

internet op de 3 bedrijventerreinen wenst te komen, dan vereist dit instemming met het
cameranetwerk van de gemeente.
De andere optie zou zijn dat de gemeente zelf zorg draagt voor realisatie en exploitatie van
het breedbandnetwerk op basis van de bouwbestanden en daaraan verbonden calculaties.
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Bijlage: Ontwerpen per bedrijventerrein
Ontwerp Gronsveld
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Ontwerp Aan de Fremme
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