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NvI v1; vragen en antwoorden marktconsultatie snel internet Noord-Holland

Datum:

12 december 2017

Deze nota van inlichtingen maakt deel uit van de marktconsultatie snel internet in de provincie Noord-Holland. Dit document bevat de
vragen die zijn gesteld door geïnteresseerde partijen en de antwoorden daarop.
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Vragen en antwoorden
#

Referentie

Vraag

Antwoord

1.

Verschillende lokale breedbandinitiatieven hebben aangegeven dat er mogelijk adressen ontbreken in de gepubliceerde lijst met witte adressen.

De provincie heeft de initiatieven verzocht om aan te geven
over welke specifieke adressen het gaat. Die zullen vervolgens worden onderworpen aan nadere analyse. Als na analyse
blijkt dat er adressen aan de initiële lijst moeten worden toegevoegd, dan zal de provincie dit zo snel mogelijk kenbaar
maken. Eventuele aanvullende adressen zullen vervolgens ter
toetsing worden voorgelegd aan de markt. Die krijgen daarvoor extra tijd om de aanvullende adressen te toetsen.

2.

In de aanleiding van de werkwijze met criteria en spelregels voor het verlenen van garantstellingen spreekt u
over dat huishoudens in Noord-Holland uiterlijk in 2020
over NGA netwerk kunnen beschikken. In de uw lijst met
witte adressen Noord-Holland staan in tegenstelling tot
hetgeen gesteld in “Werkwijze voor samenstelling van
de lijst met adressen wit gebied” zowel consumenten als
zakelijke adressen (kantoorlocaties).

De marktconsultatie heeft tot doel om inzichtelijk te krijgen
welke adressen in het buitengebied van de provincie NoordHolland als ‘wit’ zijn te classificeren en waarvoor er binnen de
kaders van de AGVV steun kan worden verleend. Deze adressen kunnen uiteenlopende gebruiksdoelen hebben. De uitgangspunten bij de totstandkoming van de gepubliceerde lijst
met witte adressen staan beschreven in de “Toelichting
adressenlijst lijst met adressen wit gebied”. Daarin wordt
onder meer het volgende beschreven: “Alle adressen die zich
bevinden op bedrijventerreinen groter of gelijk aan 10 hectare
zijn uitgesloten, evenals alle adressen die zijn aangemerkt als
kantoorlocaties. Daarnaast zijn (zee)haven- en zeesluisvoorzieningen buiten de bebouwde kom verwijderd.”

Hoe ziet u dit?
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3.

Wij onderschrijven het belang van NGA netwerken.
In hoeverre heeft u bij het samenstellen van de lijst met
witte adressen rekening gehouden met reeds aanwezige
NGA netwerken in Noord-Holland ?
Kunt u ons de resultaten hiervan verstekken?

4.

5.
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De lijst is samengesteld op basis van openbare bronnen van
NGA aanbieders in Noord-Holland. De adressen waarvoor is
vastgesteld dat er geen snelle (vaste) internetaansluiting beschikbaar is met een (download)snelheid van 30 Mbit/s of
hoger, zijn opgenomen in de gepubliceerde lijst, daarbij rekening houdend met de gehanteerde uitgangspunten. Voor de
overige adressen in Noord-Holland is vastgesteld dat er snelheden beschikbaar zijn van 30 Mbit/s of hoger. De gedetailleerde resultaten van de analyse zijn niet openbaar beschikbaar.

In uw lijst met witte adressen Noord-Holland zitten locaties die reeds door ons zijn voorzien van een NGA netwerk aansluiting of die binnen ons dekkingsgebied liggen.

Als aanbieders adressen uit de gepubliceerde lijst reeds hebben ontsloten via een vaste internetverbinding met (een
download)snelheid van 30 Mbit/s of hoger, dan verneemt de
provincie graag om welke specifieke adressen het gaat. Als
witte adressen binnen een dekkingsgebied van een aanbieder
vallen, dan verneemt de provincie graag om welke adressen
het gaat en wat door de aanbieder wordt verstaan onder het
begrip dekkingsgebied. De deadline voor het ontvangen van
reacties op de lijst met witte adressen is 19 december 2017
om 10:00.

Kunt u aangeven wat de gehanteerde definitie van een
Wit gebied is?

Zie antwoord op vraag 3.

Verwacht u dat aanbieders van NGA netwerken overzichten aanleveren met adressen die binnen hun leveringsgebied liggen, zodat u kunt bepalen wat daadwerkelijk
witte gebieden zijn?

Zie antwoord op vraag 4.
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6.

Heeft u een inventarisatie uitgevoerd in hoeverre de aan
te bieden NGA breedbanddiensten daadwerkelijk op de
genoemde adressen afgenomen zullen worden (in de
door u genoemde 3 jaar) ? Zo ja, kunnen wij deze inventarisatie ontvangen ?

Er is geen inventarisatie uitgevoerd in hoeverre de aangeboden breedbanddiensten over de betreffende NGA netwerken in
Noord-Holland (zullen) worden afgenomen. Er is alleen geïnventariseerd welke type breedband met bijbehorende snelheden (via internetdiensten) beschikbaar zijn op de adressen in
Noord-Holland. Die informatie is primair relevant voor de uitvoering van deze marktconsultatie.

7.

U schrijft dat u de komende tijd het overzicht met beoordelings- en prioriteitscriteria verder uitwerkt.

Dit is een overzicht voor intern gebruik, dat voortdurend geactualiseerd wordt. Het overzicht zal niet worden gepubliceerd.
Wel zal nog een lijst bekend worden gemaakt van documenten, die ter onderbouwing van de garantstellingsaanvraag
mee dienen te worden ingeleverd.

Is dit overzicht al beschikbaar ?
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Hoe heeft u de onafhankelijkheid van Dialogic en Glasvezel Gemeente geborgd ten aanzien van het tot stand
komen van dit overzicht en het beoordelen van de inschrijvingen ?

De genoemde partijen hebben geen rol gespeeld in de totstandbrenging van de gepubliceerde lijst met witte adressen
en spelen ook geen rol bij de beoordeling van de reacties op
de marktconsultatie.

Graag zouden wij hierover met u van gedachten wisselen, voordat wij u inschrijven. Is dit mogelijk ?

Het uitwerken van het overzicht met beoordelings- en prioriteringscriteria maakt geen onderdeel uit van de marktconsultatie.

Marktconsultatie - Snel internet Noord Holland

pagina 4 van 4

