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Samenvatting 
Op 29 juni 2011 is motie 34 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar' aangenomen.  
Hierin verzoeken PS GS 'Een provinciaal uitvoeringsplan digitale bereikbaarheid op te stellen 
inclusief de noodzakelijke middelen en deze uiterlijk 1 maart 2012 aan Provinciale Staten voor te 
leggen'. In deze notitie informeren we u over de stand van zaken over dit onderwerp en de vra-
gen waar we voor staan. 
 
Diensten 
De provincie vindt het belangrijk dat de Gelderse burgers, bedrijven, maatschappelijke instellin-
gen en regio's beschikken over breedband zodat zij kunnen profiteren van toekomstige innova-
ties op het vlak van maatschappelijke en zakelijke diensten, die de leefbaarheid in en de concur-
rentiepositie van Gelderland versterken.  
De ontwikkeling van maatschappelijke diensten verloopt traag onder andere door een gebrek 
aan open, hoogwaardige verbindingen. 
 
Een open en toekomstvast breedbandnetwerk zal in belangrijke mate bijdragen aan een ver-
sneld gebruik van een nieuwe generatie toepassingen. Dit stimuleert de ontwikkeling en het ge-
bruik van diensten via breedband en kan daarmee bijdragen aan de realisatie van provinciale 
doelen zoals het langer thuis wonen mogelijk maken en het creëren van een aantrekkelijk vesti-
gingsklimaat voor bedrijven. 
Veel bewoners kunnen echter geen gebruik maken van deze diensten. Enerzijds omdat er geen 
adequate breedbandverbinding aanwezig is. Waar deze breedbandverbinding wel aanwezig is 
(bijvoorbeeld coax), komt deze dienstenontwikkeling nog niet goed van de grond doordat dien-
stenaanbieders geen toegang kunnen krijgen tot het (bestaande) netwerk (TNO, 2011 en zie 
bijlage). De specificaties van de netwerken zijn voor dienstenaanbieders ontoereikend om hun 
diensten op aan te kunnen bieden.  
Ook de ontwikkeling van zakelijke diensten verloopt traag. Ook hier speelt het gebrek aan open, 
hoogwaardige verbindingen een belangrijke rol. Daarnaast blijken MKB-bedrijven zich veelal 
onvoldoende bewust van de potentie van breedband voor hun bedrijfsvoering (o.a. verhogen 
efficiency door nieuwe ICT-toepassingen), zodat er ook nauwelijks vraag is naar zakelijke dien-
sten, waarvoor breedband noodzakelijk is. Daarmee is er ook weinig tot geen vraag naar breed-
band bij deze bedrijven.  
 
Infrastructuur 
Zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant is de markt enorm in beweging. Consumenten en 
bedrijven zijn nog niet allemaal overtuigd van de noodzaak van breedband. TNO verwacht echter 
dat de vraag naar bandbreedte tussen nu en 2020 op vaste aansluitingen in Nederland exponen-
tieel zal groeien met circa 30% tot 40% per jaar.  
Bij de ontwikkeling van infrastructuur richten marktpartijen zoals UPC, Reggefiber en KPN zich 
op investeringen in netwerken die het meeste rendement opleveren. Hierdoor ontstaat een 
tweedeling op verschillende terreinen. Een belangrijke vraag is hoe in minder rendabele, of ver-
liesgevende gebieden infrastructuur kan worden gerealiseerd en welke rol de overheid daarbij 
kan hebben. 
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Rol provincie 
Het bovenstaande in acht nemend komen we tot de volgende centrale vraag bij de aanpak van 
breedband door de provincie: 
Welke stimulerende rol van de provincie is nodig om de markt/derden te bewegen om maat-
schappelijke breedbanddiensten te ontwikkelen en breedband aan te leggen in de onrendabele 
gebieden?  
 
We willen deze vraag beantwoorden met behulp van leereffecten uit een aantal pilots. Het gaat 
concreet om de volgende vraagpunten: 

- Aan welke criteria moet een netwerk voldoen zodat de dienstenontwikkeling optimaal 
wordt gestimuleerd (open netwerk) en hoe realiseer je dat? 

- Welke voorwaarden moeten ingevuld zijn zodat markt/derden de ontwikkeling van 
breedband in de tot nu toe onrendabele gebieden zelf gaan oppakken? 

- Hoe kan de ontwikkeling van de maatschappelijke dienstverlening via breedband gesti-
muleerd worden? 

- Wat vragen bepaalde geografische/gebiedskenmerken van de procesinrichting, samen-
werking etc. om te komen tot een geslaagd project? 

- Is het eventuele benodigde financiële instrumentarium revolverend in te zetten en zo ja, 
in welke mate?  

 
We hebben intensief contact met de provincie Overijssel en andere provincies om te leren van 
hun ervaringen. De pilots leveren wat ons betreft dan ook aanvullende informatie op. Ook zullen 
wij actief onze ervaring en kennis delen met de andere provincies. 
 
Aanpak en vervolg 
We kiezen maximaal 4 pilots; waarvan 2 waarbij de nadruk ligt op de fysieke aanleg van breed-
band en 2 met de nadruk op de dienstenontwikkeling (door voor geografisch verschillende ge-
bieden te kiezen en verschillende initiërende partijen verwachten we dat deze mix optimaal in-
zicht oplevert met betrekking tot de beoogde leereffecten). 
 
Concreet stellen we voor de volgende stappen te zetten: 
 

1. Starten met 4 pilots (resultaat is een haalbare businesscase); 
2. Ontwikkelen benodigd financieel instrumentarium (zwaluwstaarten rol met het project re-

volverende middelen); 
3. Kennisdelen (vooral met gemeenten en MKB); 
4. Evaluatie en vervolgvoorstel. 

 
In het najaar zullen wij u, naar aanleiding van de ervaringen met de pilots, een voorstel doen 
over de rol die wij voor ons zien in het stimuleren van de maatschappelijke dienstontwikkeling en 
de realisatie van de fysieke aanleg van breedband. De eventuele financiële consequenties daar-
van zullen we dan ook aan u voorleggen. We zullen hierin ook aangeven hoe of en hoe deze 
middelen revolverend ingezet kunnen worden. Op dat moment beslist u dus over de provinciale 
rol en eventuele financiële betrokkenheid. 
 
 

= = = = = 
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Aanleiding 
Motie Heel Gelderland digitaal bereikbaar 
Op 29 juni 2011 is motie 34 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar' aangenomen.  
Hierin verzoeken PS GS 'Een provinciaal uitvoeringsplan digitale bereikbaarheid op te stellen 
inclusief de noodzakelijke middelen en deze uiterlijk 1 maart 2012 aan Provinciale Staten voor te 
leggen'. In deze notitie informeren we u over de stand van zaken over dit onderwerp en geven 
we aan wat we vragen.  
 

Wat is breedband? 
Er bestaat geen alom aanvaarde definitie van breedband. De voornaamste kenmerken zijn ech-
ter netwerken met een hoge snelheid en een permanent actieve verbinding. Momenteel wordt 
breedbandtoegang meestal gerealiseerd via het koperen telefoonnet met behulp van ADSL-
technologie of via kabeltelevisienetwerken (coax) met behulp van kabelmodems. Breedbandtoe-
gang kan ook worden aangeboden via nieuwe vormen van infrastructuur, bijvoorbeeld glasvezel. 
Deze glasvezel wordt momenteel door marktpartijen (met name Reggefiber) in veel woonkernen 
aangelegd. Deze glasvezel is gericht op het transport van drie consumentendiensten (triple-
play): televisie, telefonie en internet.  
Een groot deel van de kabel- en telefoonnetwerken is reeds verglaasd. Het laatste deel van het 
netwerk, van de straatkast tot aan de huisaansluiting, is echter in de meeste gevallen nog niet 
verglaasd. In de buitengebieden is over het algemeen nog in het geheel geen glasvezel aanwe-
zig. Ook mobiele en draadloze netwerken maken gebruik van glasvezel, voor de verbindingen 
tussen de zendmasten is immers een glasvezelverbinding vereist.  
 
Provinciaal belang snelle breedbandverbindingen 
Een open en toekomstvast breedbandnetwerk zal in belangrijke mate bijdragen aan een ver-
sneld gebruik van nieuwe generatie toepassingen. Dit stimuleert de ontwikkeling en gebruik van 
diensten via breedband en kan daarmee bijdragen aan de realisatie van provinciale doelen. 
De provincie wil het langer thuis wonen voor mensen met beperkingen stimuleren. Dit komt te-
gemoet aan de behoefte van mensen en kan stijgende zorglasten voorkomen. ICT- en domotica-
toepassingen zijn hier belangrijk in. In het verleden heeft de provincie binnen het programma 
Thuisgeven in Gelderland hier verschillende innovatieve initiatieven in gesteund, waaronder zorg 
op afstand. De toepassing hiervan is alleen mogelijk als de onderliggende infrastructuur vol-
doende kwaliteit en capaciteit heeft.  
Wij willen bedrijven een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden. Ook vinden we het van belang 
dat innovatieve ontwikkelingen in Gelderland een vruchtbare voedingsbodem vinden. 
Bedrijven hebben betrouwbare en snelle internetverbindingen nodig voor hun bedrijfsvoering.  
Daarmee zal de toegankelijkheid tot snelle en betrouwbare digitale verbindingen een steeds 
belangrijkere vestigingsvoorwaarde worden.  
De provincie vindt het belangrijk dat sociale voorzieningen in stand blijven ook in landelijke ge-
bieden. Met behulp van snel breedband zijn ook innovaties op dit vlak mogelijk denk daarbij aan 
bibliotheken, onderwijs, etc. 
Veel van deze ontwikkelingen spelen in de nabije toekomst. Bij grootschalige infrastructuurpro-
jecten als dit is er echter sprake van een langdurig traject. De vraag is nu welke rol er van de 
provincie nodig is om marktpartijen/derden te verleiden om over 5 tot 10 jaar klaar te zijn. Hierbij 
gaat het enerzijds om de aanleg van een hoogwaardig breedbandnetwerk en anderzijds over de 
maatschappelijke dienstenontwikkeling.  
 

Ontwikkelingen ten aanzien van breedband 
Hieronder zijn een aantal ontwikkelingen aangegeven die het belang van snelle en open breed-
bandverbindingen onderstrepen: 

 

 In de digitale agenda voor Europa 2020 zijn doelstellingen geformuleerd voor de realisa-
tie van snelle breedbandverbindingen. Eind mei 2011, een jaar na de publicatie van de 
digitale agenda, heeft een eerste voortgangsmeting plaats gevonden. Conclusie: de 
voortgang in de realisatie van snelle breedbandverbindingen is zorgelijk. 
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 In opdracht van de Task Force Next Generation Networks (Ministerie EL&I) is een twee-
tal onderzoeken uitgevoerd, waarin de eigenschappen van de infrastructuren zijn geana-
lyseerd en is onderzocht waarom nieuwe diensten slechts langzaam beschikbaar ko-
men. Enkele conclusies: 

 de telefonie infrastructuur zal met vier tot vijf jaar de grens van haar capaciteit 
bereiken. Nieuwe (nog niet bestaande) technieken kunnen de levensduur in de 
toekomst wellicht verder verlengen.  

 de capaciteit van coax kan verder worden verhoogd, waardoor de levensduur 
langer is dan die van koper (telefonie). Het gebrek aan symmetrie van coax 
(verschil in up- en downloadcapaciteit) beperkt echter de resterende levensduur. 
Het is waarschijnlijk dat de capaciteit van coax nog minstens tien jaar voldoet, 
wellicht zelfs langer. 

 glasvezel is de meest toekomstvaste oplossing,  
 gebrek aan openheid van infrastructuren is een oorzaak voor de trage ontwikke-

ling van nieuwe diensten. Dit is verder geanalyseerd in een TNO rapport
1
 van 

februari 2011.  
 

 In Nederland is het huidige beeld dat KPN en de kabelaars 
in de steden de snelheid van hun netwerken verhogen 
(VDSL en Docsis3.0). De aanleg van glasvezel voor consu-
menten in de steden door partijen als Reggefiber en nieuwe 
partijen als CIF, heeft een geschat volume bereikt van circa 
300.000 per jaar (op totaal 7 miljoen adressen). In de zake-
lijke markt en in het buitengebied wordt veel minder of niet 
geïnvesteerd. Gezien de analyses van de Taskforce zijn hier 
de eerst problemen te verwachten omdat in veel gevallen al-
leen telefonie-infrastructuur beschikbaar is. 

 

 Grote groei van de vraag naar bandbreedte: TNO (TNO, 
2010) verwacht op basis van diverse gerenommeerde bron-
nen dat de vraag naar bandbreedte tussen nu en 2020 op 
vaste aansluitingen in Nederland exponentieel zal groeien met circa 30% tot 40% per 
jaar. Dit is een conservatieve inschatting, waarbij er sprake is van een grote variatie in 
de gehanteerde uitgangspunten. De vraag naar hoogwaardige breedbandverbindingen 
is onder andere te verwachten op het terrein van energie (o.a. smart grids, teruglevering 
duurzame energie aan het net

2
), zorg (o.a. teleconsultancy, zorg-op-afstand, domotica 

etc.), mobiliteit (o.a. elektrische auto's, anders betalen voor mobiliteit etc.) en onderwijs 
en cultuur (o.a. virtueel collectief onderwijs, ontsluiting cultureel erfgoed etc.). Boven-
staande groei betekent dat een gemiddeld huishouden in 2020 een behoefte aan band-
breedte nadert van 300 tot 600 Megabit per seconde. Voor zakelijke verbindingen wordt 
minimaal een soortgelijke groei verwacht, maar met hogere eisen aan symmetrie en 
technische specificaties. Ter illustratie: het uploaden van 100 digitale foto's met een tota-
le omvang van 170 Mb duurt bij een glasvezelverbinding (van 100 Mbps) 19 seconden 
terwijl dit bij een ADSL-verbinding (van 1Mbps) 39 minuten in beslag neemt. 

 

                                                      
1
 TNO Rapport: Openheid van vaste IP-netwerken. Mogelijkheden en belemmeringen voor de ontwikkeling van nieuwe 

elektronische diensten 
2
 Smart Grids /Slimme netten kunnen samen met de energiemeter regelen dat elektrische apparaten vaker aangaan op 

momenten dat de energieprijs laag is. Verder kunnen consumenten een overschot aan kleinschalig opgewekte stroom 
(bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak of energie uit biomassa) makkelijker terugleveren aan het net. Ook kunnen 
slimme netten plaatselijke stroom opslaan en inzetten wanneer dat voordelig is. De aanwezigheid van breedband verbin-
dingen stimuleert deze ontwikkeling. 
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 Locaties, waar geen verbindingen met de noodzakelijke capaciteit beschikbaar zijn, zul-
len lastig gebruik kunnen maken van nieuwe diensten. Dat kan variëren van het traag 
werken van systemen tot het ontbreken daarvan.  

 

Mogelijke provinciale betrokkenheid 
 
Markt legt onrendabele gebieden niet aan zonder financiering derden 
Breedbandinfrastructuur is een natuurlijk monopolie. Bij de ontwikkeling van infrastructuur richt 
de markt zich op investeringen in netwerken die het meeste rendement opleveren. Woningen in 
het buitengebied dreigen daardoor niet aangesloten te worden op de nieuwe netwerken. Volgens 
een grove schatting gaat het om 10 tot 15% van de (woon)adressen in Gelderland, ook een be-
langrijke marktpartij op het gebied van breedbandinfrastructuur gaat hier grofweg vanuit. Het 
gaat hier om circa 50.000 tot 100.000 adressen

3
 die niet worden voorzien van een supersnelle 

breedbandverbinding. Bij de huidige prijzen en technieken is aanleg in een groot deel van de 
provincie voor commerciële partijen niet aantrekkelijk. Hierdoor ontstaat een tweedeling op ver-
schillende terreinen. Een belangrijke vraag is hoe in minder rendabele, of verliesgevende gebie-
den infrastructuur kan worden gerealiseerd en welke rol de overheid daarbij kan hebben. 
Overigens is het zo dat in de gebieden die in principe rendabel zijn, marktpartijen vaak pas een 
nieuwe breedbandinfrastructuur aanleggen als minimaal 30-40% van de adressen aangesloten 
wil worden. In deze rendabele gebieden is over het algemeen echter een coax-infrastructuur 
aanwezig, waardoor hier in ieder geval de komende jaren geen capaciteitsproblemen verwacht 
worden.  
 
Europa: ingrijpen regionale overheden is wenselijk in onrendabele gebieden 
Eurocommissaris Kroes wil investeringen in snelle netwerken bevorderen. Ze wil dat alle lidsta-
ten een plan voor de uitbouw van snelle netwerken, inclusief de financiering ervan, opstellen. 
Regionale en lokale overheden moeten investeringen in internet aanmoedigen door verlaging 
van de kosten, zo stelt zij.  
 
Voor de mogelijkheden van de overheid om initiatieven te ontwikkelen is er een onderscheid 
tussen de kernen en het buitengebied. Door de Europese regelgeving zijn er meer mogelijkhe-
den voor overheidsingrijpen in het buitengebied dan in de kernen. In de kernen is het rendabel 
voor marktpartijen om te investeren en is een coax netwerk aanwezig, dat voor de middellange 
termijn voor consumenten voldoende mogelijkheden biedt. De kans op marktverstoring is hier 
groter dan in het buitengebied dat niet rendabel is.  
'Europa' onderschrijft het belang van breedband voor iedere Europese burger. De Europese 
Commissie heeft daarom vorig jaar een voorstel naar het Europees Parlement gestuurd. De 
Europese Commissie trekt in dit voorstel 9,2 miljard euro uit voor breedband en digitale publieke 
diensten. 7 miljard gaat naar infrastructuur. Het investeringsprogramma kreeg de naam 'Connec-
ting Europe Facility'. Neelie Kroes verwacht dat de 7 miljard de basis zal vormen voor een inves-
tering van 100 miljard euro in Europese breedband en diensten.  
 

EC wil 9 miljard voor breedbandfonds  
De Europese Commissie heeft een plan voor een nieuw 
breedbandfonds naar het Europese Parlement gestuurd. 
Van 2014 tot 2020 wil de EC 9,2 miljard euro steken in 
supersnel internet voor burgers en bedrijven. 
De investering in de Connecting Europe Facility (CEF) 
moet resulteren in een boost van in totaal 50 tot 100 
miljard euro via publieke en private investering in 
breedband internet.  
 

                                                      
3
 Het aantal onrendabele adressen in geheel Gelderland is alleen bij benadering aan te geven omdat het marktgevoelige 

informatie betreft die niet voorhanden is. 
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Problemen met netwerken  
Eurocommissaris Neelie Kroes, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Digitale Agenda, schrijft in haar 
blog dat de economische voordelen van grotere internetpenetratie groot zijn. "Een stijging van de 
internetpenetratie met 10 procent zorgt voor een toename van het Europese bruto binnenlands 
product (BBP) met tussen 0,9 en 1,5 procent. Maar we hebben problemen bij het leveren van nieuwe 
netwerken: onvoldoende investeringen, problematische toegang tot kapitaal en zwakke businesscases voor 
exploitanten. Daarnaast is het moeilijk om online publieke diensten overal in Europa beschikbaar te 
maken."  
Neelie Kroes pleit voor een versnelde uitbouw van next generation breedbandnetwerken "anders zullen 
onze kinderen en kleinkinderen de prijs moeten betalen". 
De Connecting Europe Facility moet als vliegwiel functioneren. 7 miljard van het fonds komt beschikbaar 
voor breedband netwerken, vooral in gebieden met een minder aantrekkelijke markt, zoals rurale en 
geïsoleerde regio's. De overblijvende 2,2 miljard wordt via beurzen besteed aan het bouwen van pan-
Europese digitale publieke diensten.  
Box 1: Europese Commissie wil 7 miljard investeren in breedband voor rurale gebieden 

 
Rijksoverheid pakt geen rol  
Het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) onderkent het belang van 
snellere verbindingen, maar ziet voor de realisatie van de doelstellingen vooral een rol voor loka-
le en regionale overheden. Zij heeft dat in 2010 vastgelegd in de menukaart 'Supersnel breed-
band voor al uw bewoners en bedrijven', welke zich richt op gemeenten en provincies. Momen-
teel wordt deze menukaart herijkt.  
 
Partnerschap gemeenten 
Breedband is een thema dat breed leeft in onze provincie. In veel gemeenten en regio's staat het 
hoog op de bestuurlijke agenda. Het onderwerp gaat echter de kennis en de financiële draag-
kracht van individuele gemeenten te boven. Ook betreft het een complex onderwerp. Op regio-
naal of provinciaal niveau is er voldoende (schaal)niveau om de benodigde capaciteit, kwaliteit 
en deskundigheid te mobiliseren. 
 
Huidige rol provincie 
De afgelopen jaren hebben wij een aantal vraagbundelingsprojecten ondersteund bij bedrijven-
terreinen. Hier ging het om een bijdrage van maximaal 25.000 euro (50%). Dit heeft geresulteerd 
in circa 25 bedrijventerreinen die via glasvezel zijn ontsloten. Bij de subsidieverlening voor her-
structurering van bedrijventerreinen is het een criterium of er mantelbuizen voor glasvezel wor-
den aangelegd. 
In het landelijke gebied hebben wij het project Fiber to the Farm in Bronckhorst/Berkelland ge-
steund. De HAN heeft een business plan geschreven voor 10.000 aansluitingen in het landelijke 
gebied. Op het laatste moment is dit project gestrand op de financiering.  
In uw motie roept u op tot een actievere rol van de provincie, in deze notitie doen wij u hiervoor 
een voorstel. 

Waar is provinciale betrokkenheid denkbaar? 

Bij de rechtvaardiging voor provinciale betrokkenheid is veel meer de vraag wat er met de infra-
structuur kan, dan de vraag naar de infrastructuur zelf. Voor de provincie is de zakelijke en 
maatschappelijke dienstverlening over het netwerk interessant. Daarbij gaat het naast de zakelij-
ke, economische diensten vooral om diensten op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid, 
onderwijs en cultuur.  

In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat er twee randvoorwaarden zijn om de 
gewenste diensten mogelijk te maken: 
1. Er dient een breedband infrastructuur te zijn; 
2. De specificaties op de infrastructuur moeten geschikt zijn voor de toepassingen die we van het 
netwerk verlangen. 
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Wat betreft de specificaties: de infrastructuur die telecomaanbieders nu leveren is gericht op het 
transport van drie consumentendiensten (triple-play): televisie, telefonie en internet. De kwaliteit 
waarmee het netwerk is ingericht is hier op afgestemd. Gelukkig kunnen veel consumentendien-
sten met die kwaliteit volstaan, dat zijn de diensten, die probleemloos via het internet kunnen 
worden geleverd.  
Dit geldt echter lang niet voor alle diensten. Veel diensten vragen netwerkoplossingen die meer 
zekerheid, kwaliteit of capaciteit vragen dan de doorsnee consumententoepassing. TNO consta-
teert in haar rapport "Openheid van vaste IP-netwerken" van februari 2011, het volgende: 

"In zijn algemeenheid kan daarbij worden gesteld dat die sectoren en dienstaanbieders die hun 
dienstverlening met breedband willen innoveren worden belemmerd door een onvoldoende ver-
trouwen in de Quality of Service, beschikbaarheid en veiligheid van de huidige breedband-
internettoegang tot de klant". 
 
Bestaande breedbandinfrastructuur (met name coax) is meestal niet open, daardoor geen 
dienstentoegang en -ontwikkeling 
Het is onvoldoende om alleen initiatieven te ontwikkelen die er op gericht zijn om overal infra-
structuur beschikbaar te krijgen. Infrastructuur moet ook geschikt zijn voor de toepassingen die 
over die infrastructuur getransporteerd worden.  
In de steden en in de meeste dorpen is reeds een breedbandinfrastructuur aanwezig met een 
hoge capaciteit in de vorm van een coax(kabel) aansluiting. De capaciteit hiervan voldoet nu en 
naar verwachting ook in het komende decennium, deze coax netwerken zijn echter niet open 
toegankelijk voor dienstenaanbieders, een aantal uitzonderingen daargelaten

4
. Burgers kunnen 

hierdoor geen toegang krijgen tot nieuwe diensten, en deze diensten komen door een gebrek 
aan afnemers ook te weinig tot ontwikkeling. 
De bestaande en nieuw aan te leggen breedbandinfrastructuur dient dus voldoende open te zijn 
voor dienstenaanbieders. 
Als voorbeeld noemen we in bijlage 2 voorbeelden van breedbandtoepassingen, waaruit duidelijk 
wordt welke problemen er in de praktijk ervaren worden.  
 
Er zijn grofweg vijf situaties waarin de provincie initiatieven kan nemen bij de aanleg van breed-
band:  
A. Aanjagen maatschappelijke en zakelijke dienstontwikkeling  
B. landelijk gebied waar nog geen DSL of kabel beschikbaar is 
C. landelijk gebied waar DSL of kabel beschikbaar is 
D. stedelijk gebied 
E. bedrijventerreinen 
 
A. Aanjagen maatschappelijke en zakelijke dienstontwikkeling 
Niet alleen de aanleg van de fysieke infrastructuur is van belang bij breedband. Het is ons im-
mers te doen om de dienstverlening die met breedband (beter) mogelijk is. Daarmee komen de 
condities op het netwerk in beeld. Er zijn voorbeelden waarbij na realisatie van het glasvezelnet 
verbindingen onvoldoende "open" zijn (zie ook bijlage). Resultaat is een drempel voor nieuwe 
diensten. Nationaal heeft het ministerie van EL&I al aangekondigd dat zij reguleringsinstrumen-
ten in wil zetten om openheid te bevorderen. Als provincie zouden we ons kunnen richten op het 
bevorderen van de openheid in laag 2 (zie bijlage 1).  
Diensten die een kwalitatief hoogwaardige vaste verbinding vragen met een grote capaciteit zijn 
bijvoorbeeld bedrijven die gebruik maken van digitaal beeldmateriaal, bijvoorbeeld ziekenhuizen, 
artsen, bouwbedrijven, maar ook de vrijetijdssector (campings die bijvoorbeeld gamepleinen 
willen ontwikkelen).  

                                                      
4
 Een uitzondering daarop is bijvoorbeeld CAI Harderwijk, zie ook de beschrijving van deze pilot verderop in deze notitie. 
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B. landelijk gebied zonder DSL of kabel 
Het gaat hier om het deel van het buitengebied waar woningen, kleine zelfstandigen, agrariërs, 
en recreatiebedrijven zijn gevestigd. Zij beschikken uitsluitend over conventionele telefoniever-
bindingen. De afstanden tot de centrales zijn groot, waardoor de snelheid van de koperverbin-
dingen laag is.  
Deze locaties hebben nu al een probleem met capaciteit en snelheid voor internetgebruik.  
 
Zonder inzet van de overheid verandert deze situatie niet en nemen de problemen toe omdat de 
bestaande infrastructuur verder veroudert. Voor individuele bewoners van het buitengebied is het 
niet oplosbaar. Individueel zijn de kosten van ontsluiting zo hoog, dat dit onbetaalbaar is. Wan-
neer geen initiatieven worden ontwikkeld die hiervoor een oplossing bieden, kan dit binnen enke-
le jaren gevolgen hebben voor bewoning en bedrijfsvoering en daarmee ook voor de waardering 
van onroerend goed. Satelliet en mobiele oplossingen kunnen gebruikt worden als minimale 
voorziening (mobiel, waar dekking aanwezig is), maar zijn, zeker op termijn, voor veel toepas-
singen onvoldoende of ongeschikt (bij satelliet vertraging door de grote afstand). Daarnaast zijn 
zendmasten uit esthetisch oogpunt bezwaarlijk. 
 
Initiatieven van de overheid lijken voor deze gebieden de enige weg om een collectieve aanpak 
te bereiken, waarbij aansluiting betaalbaar is. Voor een klein deel van de locaties (naar ruwe 
schatting enkele procenten) zijn de kosten zo hoog, dat alleen een draadloze oplossing haalbaar 
lijkt.  
Interventies vanuit de overheid zijn voor deze groep in principe toegestaan. 
 
C. landelijk gebied waar DSL of kabel beschikbaar is 
Voor deze locaties is de situatie de komende jaren nog beter. Zij liggen op relatief korte afstand 
van telefooncentrales of kabel/coax netwerk. De investeringen zullen echter hoger zijn dan die 
van een gemiddelde aansluiting. Marktpartijen zullen deze gebieden niet standaard meenemen 
wanneer nieuw netwerk wordt aangelegd. Tot dusver gebeurt dit alleen voor de adressen binnen 
de bebouwde kom (behalve de kleinere kernen). Wanneer dit zich voordoet is het risico dat deze 
adressen binnen vier tot vijf jaar in dezelfde situatie verkeren als die van scenario B. Dit betekent 
een verslechtering voor de leefbaarheid en de economische activiteiten in het buitengebied.  
 
Zonder initiatieven van de overheid mag hier geen verandering worden verwacht. Bij vrijwel ieder 
project waarbij een kern van glasvezel wordt voorzien zijn voorbeelden van groepen bewoners 
buiten de bebouwde kom, die aangesloten willen worden, zelfs bereid zijn een meerprijs te beta-
len, maar niet worden meegenomen.  
 
Doordat marktpartijen weten dat de overheid belang hecht aan ontsluiting van het landelijk ge-
bied en zij medewerking van de overheid nodig hebben, zijn er kansen om deze situatie te door-
breken. Een partij als Reggefiber heeft zich al bereid verklaard mee te denken over modellen om 
het buitengebied te ontsluiten, waar dat tot dusver onbespreekbaar was. Uit de Overijsselse 
marktconsultatie blijkt dat alle marktpartijen tot dusver wel uitgaan van een financiële oplossing 
mede door de overheid.  
 
D. Stedelijk gebied 
De afgelopen twee jaar is een begin gemaakt met het "verglazen" van de stedelijke gebieden in 
Nederland, maar zeker ook in Gelderland. Voor de commerciële partijen zijn deze aansluitingen 
rendabel wanneer een marktaandeel van 30% tot 40% bereikt wordt. Er lijkt weinig reden om 
aan te nemen dat een stedelijk gebied niet op termijn van glasvezel wordt voorzien.  
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Initiatieven van de overheid kunnen in het stedelijk gebied het verschil maken in het tempo van 
de uitrol. Voor commerciële partijen is niet alleen rendement een belangrijk aspect maar ook wil 
men de eerste zijn die in een gebied netwerk realiseert (de zogenaamde "footprint"; de stelling 
is, dat waar al een netwerk ligt, niet snel een tweede netwerk wordt gerealiseerd). 
 
E. Bedrijventerreinen 
Uit onderzoek van adviesbureau Dialogic van de 50 grootste bedrijventerreinen in Gelderland 
blijkt dat bij 44 van de 50 bedrijventerreinen er een glasvezelverbinding ligt. Maar dit betekent 
niet dat alle bedrijven zijn aangesloten. Vooral op basis van individuele behoeften besluiten be-
drijven nu een glasvezelaansluiting aan te leggen. Bij veel kleinere bedrijven bestaat deze be-
hoefte nog niet, terwijl zij daar wel voordelen van zouden hebben in hun bedrijfsvoering. Kennis-
gebrek en langere terugverdientijden spelen hier mogelijk een rol.  
Bij geherstructureerde terreinen zijn vaak mantelbuizen aangelegd waardoor aanleg van glasve-
zel tegen beduidend lagere kosten uitgevoerd kan worden.  
Op de meeste, met name ruraal gelegen, bedrijventerreinen is echter alleen telefonie-
infrastructuur beschikbaar. Veel bedrijventerreinen verkeren daarmee in een situatie, waarbij 
TNO binnen enkele jaren problemen voorspelt doordat de capaciteit van het net onvoldoende 
wordt.  
Zelfs bij de aanleg van nieuwe terreinen is niet vanzelfsprekend dat de gemeente een glasvezel-
net, of voorzieningen om later een net te realiseren, in haar plannen opneemt. Men gaat er vaak 
van uit dat de markt dit oplost, maar nieuwe terreinen zijn voor de markt een commercieel risico. 
Bedrijven zijn, meer dan consumenten zo blijkt uit de vraaggesprekken met de belangrijkste in-
frapartijen, na afloop van een contract sneller geneigd om over te stappen naar een andere aan-
bieder. Afhankelijk van de kennis van de betrokkenen krijgt het wel of geen aandacht.  
 
Er is een kleine groep bedrijven (~10%) met een concrete behoefte aan glasvezel. Het gaat om 
ICT-intensieve bedrijven en/of 20+ geautomatiseerde werkplekken en bedrijven die niet langer 
voldoende hebben aan xDSL. 
De betalingsbereidheid van deze bedrijven voor glasvezel is relatief groot. Er zijn echter bedrij-
venterreinen die dusdanig afgelegen liggen dat glasvezel ook voor deze bedrijven te duur is.  
 
Indien bedrijven de behoefte naar een hoogwaardige breedbandverbinding (inclusief bijbehoren-
de diensten) voldoende ervaren, zijn zij over het algemeen ook bereid en in staat om de hiervoor 
benodigde kosten te dragen. De rol voor de provincie ligt hierbij dus naar verwachting vooral in 
het vergroten van bewustzijn van breedband(toepassingen) bij dit deel van de MKB-bedrijven, en 
minder in een financiële bijdrage in de aanlegkosten van een breedbandinfrastructuur.  
 
Conclusie 
De meest voor de hand liggende focusgebieden voor de provincie is het aanjagen van de maat-
schappelijke dienstenontwikkeling, de breedbandinfrastructuur in onrendabele gebieden en de 
bewustwording bij MKB-bedrijven op bedrijventerreinen. Of en hoe we deze rol gaan invullen 
moeten we nader onderzoeken. 
 
Ervaringen uit overige provincies 
De twee provincies waar de meeste ervaring is opgedaan met de ontwikkeling van breedband-
diensten en –infrastructuur zijn Overijssel en Limburg. Ook Friesland en Noord-Brabant oriënte-
ren zich op een rol op het vlak van breedband. Met deze en overige provincies is een ambtelijk 
overleg georganiseerd, waardoor we van elkaars ervaringen leren.  
 
Ervaringen in Overijssel met breedband 
Provinciale Staten van Overijssel hebben op 1 december 2010 een ambitiedocument vastgesteld 
voor een open, toekomstvast en provinciedekkend breedbandnetwerk in Overijssel.  
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Doelstelling is overal in de provincie breedbandinfrastructuur beschikbaar te maken, die ook op 
lange termijn voldoende capaciteit heeft om in de behoefte aan transport van data te voorzien. 
Dit netwerk moet onder gelijke voorwaarden open zijn voor alle partijen die diensten over het 
netwerk willen leveren om zo de gewenste uitgangscondities voor het ontstaan van diensten te 
creëren. 
De Staten in Overijssel hebben hierbij twee opdrachten gegeven: 

1. Een verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking met een beperkt aantal 
marktpartijen. 

2. Drie pilots (Steenwijkerland, Zwolle en COGAS) voor te bereiden om in de praktijk erva-
ring op te doen met verschillende oplossingsmodellen.  

 
- De pilot Steenwijkerland is gericht op het vinden van oplossingen voor het  
  dunbevolkte buitengebied. Hierbij worden expliciet de mogelijkheden verkend voor  
  het opzetten van een zelfstandige coöperatie die het netwerk realiseert; 
- De pilot Zwolle moet duidelijk maken welke resultaten in samenwerking met  
  marktpartijen kunnen worden bereikt in een stedelijke omgeving. Versnelling van de  
  ontwikkeling, en condities als openheid zijn hier belangrijk; 
- De pilot samen met Cogas heeft als doel een open dienstenplatform voor  
  consumenten te ontwikkelen, naar analogie van het NDIX-platform in de zakelijke  
  markt. Ook dienstenontwikkeling staat centraal.  

 
Inmiddels zijn er enkele eerste conclusies. 
 
Het initiatief zorgt dat er beweging ontstaat. Zonder de impuls vanuit de overheid maken markt-
partijen een pas op de plaats in Zwolle en is er in Steenwijkerland geen zicht op verbetering van 
de bestaande infrastructuur. Meerdere partijen hebben nu aangegeven dat zij geïnteresseerd 
zijn in samenwerking met de overheid om het netwerk verder te ontwikkelen en er zijn eerste 
concrete voorstellen gedaan. Door het initiatief van de overheid wordt ook de competitie tussen 
commerciële partijen vergroot. 
 
Oplossingen voor het buitengebied zijn een stap dichterbij. Het blijkt mogelijk met lagere investe-
ringen aansluitingen in het buitengebied te realiseren. Marktpartijen hebben aangegeven dat zij 
in het buitengebied mee willen investeren, maar dit wel afhankelijk gesteld van een overheidsbij-
drage. Daarnaast is voor een zelfstandige coöperatie een business case uitgewerkt.  
 
Bij de acties in Steenwijkerland is voortgebouwd op de resultaten die eerder zijn bereikt in het 
project Bronckhorst – Berkelland, dat met ondersteuning van de provincie Gelderland is uitge-
voerd. Gelderland neemt deel aan de ambtelijke werkgroep die in Overijssel de verschillende 
acties coördineert en er is structureel overleg met Oost NV die door beide provincies is inge-
schakeld voor de uitwerking van de plannen. Er ligt een goed uitgangspunt voor verdere samen-
werking waarbij initiatieven in Overijssel en Gelderland elkaar versterken.  
 
Ervaring in Limburg met breedband 
In 2008 is gestart met het formuleren van een ambitie, waarna een programma van eisen is op-
gesteld.  
In januari 2010 is besloten om het initiatief voor de realisatie van een next Generation Network 
(NGN) nader uit te werken. 2knowit heeft in opdracht van de provincie een Programma van Ei-
sen voor een NGN opgesteld. Op basis hiervan hebben Gedeputeerde Staten van de provincie 
besloten om de mogelijkheden voor het realiseren van het NGN nader uit te werken in een plan 
van aanpak. Het doel hiervan was de haalbaarheid en het risico van mogelijke aanpakken te 
verkennen en de provincie een leidraad te bieden voor de stappen die te zetten zijn om uiteinde-
lijk te komen tot het realiseren van het NGN. 
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De Provincie Limburg heeft de ambitie geformuleerd om haar huidige achterstandspositie op het 
gebied van NGN om te zetten in een koploperspositie. De doelstellingen die de provincie hierbij 
had, kenden een economische en maatschappelijke insteek. Breedbandvoorzieningen zijn geen 
doel op zich, maar een middel om beleidsdoelstellingen te bereiken door middel van dienstverle-
ning die mogelijk is op basis van een NGN. Het belangrijkste doel in deze was een significante 
versterking van het regionale vestigingsklimaat in brede zin. 
 
In een eerder stadium hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg besloten om de 
mogelijkheden van het erkennen van het NGN als een Dienst van Algemeen Economisch Belang 
(DAEB) als eerste nader te onderzoeken. Deze aanwijzing houdt in dat de provincie het NGN 
van algemeen belang acht en een actieve rol wil spelen in de realisatie van het netwerk. 
 
Het Plan van Aanpak is vastgesteld door GS, en zou ook als voorstel in PS behandeld worden.  
Kabelmaatschappij Ziggo heeft bij een PS-vergadering onverwacht ingesproken, dit heeft de 
ambitie ten aanzien van breedband op een laag pitje gezet.  
Hierna waren er nieuwe Statenverkiezingen, breedband is hierbij niet in het nieuwe coalitie-
akkoord opgenomen. Na de verkiezingen was er op het onderwerp breedband eveneens een 
nieuwe portefeuillehouder, wat geleid heeft tot een geheel andere invalshoek ten aanzien van 
breedband welke niet gericht is op de consument, maar meer op het bedrijfsleven/de bedrijven-
terreinen.   
 
Expertmeeting en consultatie marktpartijen 
 
Expertmeeting 
Op 12 september hebben we een expertmeeting georganiseerd. Hierbij waren de volgende ex-
perts aanwezig:  

 de heer J. van Till, Emeritus professor en ICT consultant (o.a. adviseur bij Stratix Con-
sulting BV, voormalig docent bij de HAN en voormalig hoogleraar bij de TU Delft); 

 de heer B. Nederkoorn, managing director stichting TeleMANN (Telecommunications 
Metropolitan Area Network Nijmegen, stadsbreed glasvezelnetwerk voor non-profit in-
stellingen), voorzitter stichting Fiber Overal (promotie ontwikkeling glasvezel Nijmegen 
e.o.); 

 de heer H. van der Stappen, Oost NV. Betrokken bij Trent en ontwikkeling breedband in 
Overijssel;  

 de heer A. Groenendijk, projectleider breedband gemeente Deventer; 

 de heer R. van Arkel, projectleider breedband provincie Overijssel. 
 
Tijdens deze meeting hebben we de experts gevraagd naar hun kijk op de rol van de provincie 
bij de aanleg van breedband. Hieruit kwam helder naar voren dat de aanleg van hoogwaardig 
breedband niet van de grond komt zonder overheidsingrijpen. Hier zagen de experts een rol 
weggelegd voor de provincie. Bij breedband op bedrijventerreinen waren de experts minder 
eensgezind, hieruit kwam geen duidelijk beeld naar voren. Als advies uit deze meeting is naar 
voren gekomen om pilots op te zetten om zo ervaring op te doen met de aanleg van breedband 
in onder andere het buitengebied. Naast het opdoen van kennis over een haalbare businesscase 
heeft het ook tot doel om zicht te krijgen op de meest effectieve rol van de provincie. 
  
Bijeenkomst breedbandinfrapartijen over aanleg breedband in het buitengebied 16 november 
2011 
Op 16 november hebben we partijen die zelf investeren in de aanleg van breedband uitgenodigd 
om met hen van gedachten te wisselen over de aanleg van breedband in het buitengebied, de 
rol die zij voor zichzelf zien en de rol die zij voor de provincie zien. 
Hierbij waren de volgende infrapartijen aanwezig: Cai Harderwijk, KPN, Reggefiber, UPC en 
Ziggo.  
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Alle partijen zien dat er als gevolg van een fundamentele verandering in de vraag naar diensten 
nieuwe technologische oplossingen nodig zijn. Daarbij geven de gesproken partijen aan dat er 
niet alleen op glasvezel gefocust moet worden, maar dat er ook oog moet zijn voor andere op-
lossingen. 
Er zijn inmiddels ook combinaties van vaste en mobiele netwerken mogelijk die een oplossing 
voor echt dunbevolkte gebieden kunnen zijn. Ervaringen uit het verleden, bijvoorbeeld met de 
aanleg van riolering, geven aan dat uiteindelijk overal wel breedband beschikbaar zal komen. 
Het is meer de vraag of de tijd die dat duurt maatschappelijk acceptabel is

5
. Ga daarbij wel uit 

van de behoefte van burgers en bedrijven. Kanttekening daarbij is dat burgers niet denken aan 
de lange termijn. Dit rechtvaardigt een actieve rol van de overheid om te kunnen anticiperen op 
toekomstige ontwikkelingen, bijv. in krimpgebieden. De gesproken partijen zien voor de overheid 
een belangrijke rol in communicatie aan burgers en bedrijven. Maar ook in het mede invullen van 
randvoorwaarden om dienstenontwikkeling van de grond te krijgen. 
 
Bijeenkomst marktpartijen bedrijventerreinen 30 november  
Op 30 november hebben we een eenzelfde soort bijeenkomst gehouden, alleen was nu het on-
derwerp breedband op de bedrijventerreinen. Aanwezige infrapartijen waren: Eurofiber, KPN,  
NDIX, Oost NV, Trent, UPC en Ziggo.  
De situatie op bedrijventerreinen voor de kabelmaatschappijen ligt anders dan die voor consu-
menten. De oorzaak is historisch van aard. Het kabelnet was vroeger van belang voor de con-
sument. Kabelmaatschappijen als Ziggo en UPC hebben daardoor geen netwerk aangelegd op 
bedrijventerreinen. Door deze historische oorzaken hebben de kabelmaatschappijen ook van-
daag vrijwel nooit netwerk op bedrijventerreinen.  
 
De vraag naar glasvezel is voor een groot deel nog latent. Op dit moment heeft een paar procent 
van de bedrijven door zijn aard of omvang glasvezel nodig. Een van de problemen is dat het 
MKB zelf geen inzicht heeft in de voordelen die nieuwe netwerkoplossingen bieden voor de be-
drijfsvoering. Het MKB-management heeft veelal geen verstand van ICT, vertrouwt op zijn leve-
ranciers en durft zelf geen risico's te nemen.  
Wanneer je naar de toekomst kijkt is de markt voor glasvezel veel groter omdat verbindingen in 
alle sectoren essentieel worden. Als provincie zou je bijvoorbeeld het netwerk aan kunnen leg-
gen of de vraag naar ICT-diensten van het bedrijfsleven gaan stimuleren.  
Investeringen in breedbandnetwerken worden gedreven door de diensten. Je kunt aan de vraag 
wat doen maar ook aan het aanbod en stimuleren dat de bedrijven die ICT-diensten aanbieden 
hun klanten actief informeren over de mogelijkheden.  
Een belangrijke rol van de overheid is zorgen dat infrastructuur zo open is, dat iedere aanbieder 
over een weg naar de klant beschikt. Ook kan de overheid de informatie aan het bedrijfsleven 
over de mogelijkheden van hoogwaardige breedbandverbindingen verbeteren en zo de vraag 
stimuleren.  
 
Uitgangspunten aanpak breedband in de provincie 
Het bovenstaande in acht nemend komen we tot de volgende centrale vraag bij de aanpak van 
breedband door de provincie: 
Welke stimulerende rol van de provincie is nodig om de markt/derden te bewegen om breedband 
aan te leggen in de onrendabele gebieden en maatschappelijke en zakelijke breedbanddiensten 
te ontwikkelen? 

                                                      
5
 Belangrijk te vermelden hierbij is dat dit punt ook werd ingebracht door kabelexploitanten. De kabelexploi-

tanten hebben de afgelopen dertig jaar in de 'buitengebieden' geen coaxverbinding aangelegd. Het is dus 
zeer de vraag wat de kabelexploitanten verstaan onder 'op termijn zal overal breedband beschikbaar ko-
men' en of dat daadwerkelijk waargemaakt wordt.  
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We willen deze vraag beantwoorden met behulp van leereffecten uit een aantal pilots. Het gaat 
concreet om de volgende vraagpunten: 

- Aan welke criteria moet een netwerk voldoen zodat de dienstenontwikkeling optimaal 
wordt gestimuleerd (open netwerk) en hoe realiseer je dat? 

- Welke voorwaarden moeten ingevuld zijn zodat markt/derden de ontwikkeling van 
breedband in de tot nu toe onrendabele gebieden zelf gaan oppakken? 

- Hoe kan de ontwikkeling van de maatschappelijke dienstverlening via breedband gesti-
muleerd worden? 

- Wat vragen bepaalde geografische/gebiedskenmerken van de procesinrichting, samen-
werking etc. om te komen tot een geslaagd project? 

- Is het eventuele benodigde financiële instrumentarium revolverend in te zetten en zo ja, 
in welke mate?  

 

A BC DB E F C B D F C B CE D
D C D C A FD CC DD F AC ED C C

DB A C D F E F D F C B
 
We kiezen maximaal 4 pilots; waarvan 2 waarbij de nadruk ligt op de fysieke aanleg van breed-
band en 2 met de nadruk op de maatschappelijke dienstenontwikkeling (door voor geografisch 
verschillende gebieden te kiezen en verschillende initiërende partijen verwachten we dat deze 
mix optimaal inzicht oplevert met betrekking tot de beoogde leereffecten). 
 
Pilots 
De centrale vraag bij de aanpak van breedband door de provincie is: 
Welke stimulerende rol van de provincie is nodig om de markt/derden breedbanddiensten te 
laten ontwikkelen en te bewegen om breedband aan te leggen in de onrendabele gebieden? 
  
We willen deze vraag beantwoorden met behulp van leereffecten uit een aantal pilots. Het gaat 
concreet om de volgende vraagpunten: 

- Aan welke criteria moet een netwerk voldoen zodat de dienstenontwikkeling optimaal 
wordt gestimuleerd (open netwerk) en hoe realiseer je dat?  

- Welke voorwaarden moeten ingevuld zijn zodat markt/derden de ontwikkeling van 
breedband in de onrendabele gebieden zelf gaan oppakken? 

- Wat vragen bepaalde geografische/gebiedskenmerken van de procesinrichting, samen-
werking etc. om te komen tot een geslaagd project? 

- Is het eventuele benodigde financiële instrumentarium revolverend in te zetten en zo ja, 
in welke mate?  

  
Het voorstel is maximaal 4 pilots te kiezen; waarvan 2 met de nadruk op de dienstenontwikkeling 
en 2 waarbij de nadruk ligt op de fysieke aanleg van breedband (door voor geografisch verschil-
lende gebieden te kiezen en verschillende initiërende partijen verwachten we dat deze mix opti-
maal inzicht oplevert met betrekking tot de beoogde leereffecten). 
  
Voor het invullen van de pilots worden de volgende criteria gehanteerd. 
  

 Er ligt al enige informatie voor het uitwerken van de case, bij voorkeur is er al een 

 haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 

 De meest relevante partijen hebben zich aan het project gecommitteerd. 

 Het project geeft inzicht in de financiële haalbaarheid (waaronder de gevraagde provin-
ciale bijdrage). 

 Er is draagvlak voor het project (gemeente, bedrijfsleven, huishoudens etc.). 
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 Provinciale betrokkenheid is noodzakelijk (Provinciale betrokkenheid stimuleert tot stand 
komen project). 

 Het project levert voldoende leereffecten op (daarom gaan we ook op zoek naar die mix 
van pilots die voldoende differentiatie oplevert). We zoeken naar leereffecten op: 

            - spin-off (kans op uitrol rest provincie); 
            - doelgroep: huishoudens, bedrijven, mix huishoudens bedrijven; 
            - organisatievorm (pps, coöperatieve vereniging, etc.); 
            - wijze waarop vraagbundeling tot stand komt; 
            - bereidheid eigen bijdrage burgers en bedrijven om bij te dragen in de kosten van de  
               aanleg; 
            - aard gebied; 
            - lagen: netwerk, operating, diensten; 
            - inzicht in rol en meerwaarde provincie. 

 Start uitvoering 2012. 

 Uitgangspunt is open netwerk. 
  
Uitgaande van bovenstaande criteria is er gekozen voor de projecten van Cai Harderwijk, de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen, Bronckhorst-Berkelland en Buren. Hieronder vindt u hiervan een 
beschrijving. 
Overigens is het mogelijk dat de aard en de omvang van de pilots gedurende het proces een 
andere vorm krijgen of dat het aantal pilots nog wijzigt. Dit maakt ook deel uit van het leerproces.  
 
1 CAI Harderwijk 
Korte beschrijving inhoud pilot 
De pilot Harderwijk concentreert zich op diensten en niet op infrastructuur. Belangrijkste partner 
is CAI Harderwijk, een stichting met maatschappelijke doelen, die al een technisch geavanceerd 
breedbandnetwerk in de hele gemeente exploiteert. Dit is een belangrijke basis voor diensten-
ontwikkeling, zowel in de kernen als in het buitengebied.  
  
CAI Harderwijk is via het verband van kleine kabelexploitanten al in overleg met Cogas die een 
portal ontwikkelt voor een open aanbod van consumentendiensten (Overijsselse pilot). Hier lig-
gen mogelijkheden voor samenwerking. Ook Cogas zoekt mogelijkheden voor samenwerking 
(volume). 
De pilot met CAI Harderwijk richt zich op het implementeren van concrete diensten in een aantal 
maatschappelijk relevante sectoren, zoals zorg en onderwijs. Dergelijke diensten kunnen een 
belangrijke factor zijn voor het versneld accepteren van de mogelijkheden van breedband, maar 
ook voor een sterkere positionering van het open infrastructuur model.  
  
Resultaten van de pilot 

 4 Nieuwe diensten voor particulieren of instellingen in Harderwijk; 

 Verdienmodellen ontwikkeld en ervaring opgedaan hoe hiermee om te gaan; 

 Leerervaring opgedaan over het beste proces van dienstenontwikkeling; 

 Betere benutting van aanwezige infrastructuur. 
  
Randvoorwaarden die zijn ingevuld 

 Diensten ontwikkeling is hier mogelijk omdat infrastructuur (coax-netwerk) al aanwezig 
is. 

 CAI Harderwijk heeft een open platform en stimuleert nieuwe initiatieven op het netwerk, 
medewerking van de eigenaar van de infrastructuur is een voorwaarde voor succes. 

 CAI Harderwijk onderkent het belang van nieuwe diensten, zeker waar die economisch 
en maatschappelijk relevant zijn. 

 CAI Harderwijk heeft zelf de ambitie te investeren in een betere benutting van het net-
werk en stelt door inbreng van infrastructuur cofinanciering beschikbaar voor de pilot. 
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 CAI Harderwijk stelt infrastructuur beschikbaar en heeft eerder aangetoond actief nieuwe 
initiatieven en diensten te willen ondersteunen. Door de inbreng van infrastructuur bij 
nieuwe ontwikkelingen is cofinanciering beschikbaar. 

 Draagvlak bij de gemeente lijkt aanwezig, maar moet wel worden bevestigd. 
  
2 Stadsregio Arnhem-Nijmegen 
 Korte beschrijving inhoud pilot 
In Arnhem is een glasvezelring aangelegd ten behoeve van non-profitinstellingen (onderwijs, 
zorg, etc.). In Nijmegen ligt een soortgelijke glasvezelring. In het stadscontract stelt de regio voor 
om deze ringen met elkaar te verbinden. Ook het tussenliggende gebied kan hier gebruik van 
maken. Ambtelijk is aangegeven dat het de bedoeling is dat dadelijk niet alleen non-
profitinstellingen gebruik maken van dit 'open' netwerk, maar dat ook huishoudens (bestaande 
en nog te ontwikkelen ringen) hierop aangesloten kunnen worden. Daarnaast wil de stadsregio 
investeren in nieuwe vormen van communicatietechnologie en de inzet hiervan (shared service-
centrum, inzet domotica, digitalisering bibliotheekaanbod). Het project moet nog wel verder uit-
gewerkt worden, maar zou een goede zijn om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en 
ontwikkeling van digitale dienstverlening. Maar ook hoe een koppeling van glasvezelringen en de 
ontwikkeling van de maatschappelijke dienstenontwikkeling tot elkaar te brengen is. 
  
Randvoorwaarden die zijn ingevuld 

 De eigenaren van de bestaande glasvezelringen investeren mee in de aanleg van de 
verbinding. 

 Er is draagvlak bij de regio (forse investering in regiocontract). 

 Trekkers deelprojecten zijn benoemd in het regiocontract.  
  
3 Bronckhorst-Berkelland (met name aandacht voor de fysieke aanleg, getracht wordt een 
koppeling met dienstenontwikkeling te maken) 
  
Algemeen 
Enkele jaren geleden is het initiatief genomen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van 
aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeenten Bronckhorst en Berkelland (B3N 
project). Uiteindelijk heeft dit geleid tot een volledig uitgewerkt plan met een inventarisatie van de 
noodzakelijke investeringen en de opzet van de financiering. 
De conclusies van dit project waren positief. Een rendabele exploitatie leek haalbaar. Het project 
is echter tot dusver gestrand op de financiering. Zowel binnen de gemeenten Bronckhorst en 
Berkelland, als binnen de regio, is er veel bestuurlijk en ambtelijk draagvlak om dit onderwerp op 
te pakken. Bij positief resultaat wil de regio de pilot opschalen voor de hele regio.  
  
Korte beschrijving inhoud pilot 
Circa 1.500 adressen gelegen in het buitengebied van de gemeenten Bronckhorst en Berkelland 
met daarnaast wellicht enkele bedrijventerreinen. Opties zijn het aanleggen van het netwerk in 
samenwerking met commerciële partijen of het onderbrengen van het netwerk in een zelfstandi-
ge entiteit (coöperatie). 
Deze pilot zal parallellen vertonen met de Overijsselse pilot in Steenwijkerland, maar lijkt nuttige 
aanvullende informatie op te leveren omdat de aard van het gebied anders is (Steenwijk wordt 
sterk gekenmerkt door lintbebouwing als gevolg van het water dat overal aanwezig is). Geogra-
fisch lijken beide gemeentes een goede representant, qua aard van de bebouwing in het buiten-
gebied, van grote delen van Gelderland en Overijssel. 
  
Randvoorwaarden die zijn ingevuld 

 Groot draagvlak bij beide gemeentes. 

 Een al ver uitgewerkt plan, wat met een update een basis kan zijn voor uitvoering. 

 Cofinanciering in ieder geval door Bronckhorst. 
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4 Buren 
Korte beschrijving inhoud pilot 
Bij de pilot Buren gaat het om het starten met de aanleg van het hoofdbreedbandnetwerk door 
het aansluiten van de bedrijventerreinen. Van daaruit wordt een proef gedaan met enkele hon-
derden woningen in het buitengebied.  
 
Doordat het bedrijfsleven een belangrijke trekker van deze pilot is, een sterk onderscheidend 
element van deze pilot, zal de bewustwording van het MKB ten aanzien van breedbanddiensten 
en -infra ook onderdeel van deze pilot zijn. Dit zal ook een positief effect hebben op het draag-
vlak van het lokale bedrijfsleven om te investeren.  
Mede daardoor kan dit project naar verwachting (deels) revolverend ingezet worden.  
  
Initiatiefnemers in Buren zijn de gezamenlijke bedrijvenverenigingen. Deze hebben als voor-
keursoptie om het netwerk in eigen beheer te exploiteren (open model). Het vinden van oplos-
singen voor een goed beheermodel, dat het begin kan zijn van een standaard voor soortgelijke 
situaties, is een belangrijk onderwerp. Een realistische optie hiervoor lijkt een partnership met 
eerder ontwikkelde open netwerk initiatieven (NDIX).  
  
Randvoorwaarden die zijn ingevuld 

 Draagvlak bij zowel gemeente als bedrijfsleven. 

 Een al in belangrijke mate uitgewerkt plan. 

 Aanwezigheid van medefinanciers moet worden onderzocht, maar de bedrijvenvereni-
gingen hebben aangegeven in principe mee te willen investeren en trekker te willen zijn 
voor vraagbundeling. 

 
Concreet stellen we voor de volgende stappen te zetten: 
 

1. starten met 4 pilots; 
2. ontwikkelen benodigd financieel instrumentarium (zwaluwstaarten rol met het project re-

volverende middelen); 
3. kennis delen (vooral met gemeenten en MKB); 
4. evaluatie pilots en de resultaten verwerken in een voorstel voor de provinciale inzet. 

 
Na afronding van de pilots (haalbaarheidsonderzoeken) is er voor u de keuze om al dan niet te 
investeren in de aanleg van breedband en de dienstenontwikkeling (go/no go moment). De pilots 
hebben dus geen status of voorkeurspositie, het betreft alleen het leren om te komen tot haalba-
re businesscases. Het doorlopen van een pilot geeft dus geen recht op een financiële bijdrage in 
het vervolg van het traject. De daadwerkelijke uitvoering van de project (zoals daadwerkelijke 
dienstenontwikkeling of aanleg breedbandinfrastructuur) is dus geen onderdeel van de pilots.  
De kosten voor de pilotprojecten bestaan uit onderzoeks- en proceskosten voor de businessca-
ses. Deze kosten bedragen naar verwachting 200.000 tot 250.000 euro.  
 
Deze zullen voor wat betreft de pilots Bronckhorst-Berkelland en Stadsregio Arnhem-Nijmegen 
gefinancierd worden uit de af te sluiten regiocontracten (indien deze conform door PS worden 
vastgesteld). De pilots CAI Harderwijk en Buren zullen uit het budget `overig economisch beleid' 
worden gefinancierd.  
Na afronding van de pilots zal er een nieuw voorstel aan PS worden voorgelegd over vervolg-
stappen en de daarbij behorende financiële consequenties. 
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Bijlage 1: Lagen en openheid van netwerken 
 
Lagen 
In de literatuur over glasvezelnetwerken wordt steeds gesproken over een model met verschil-
lende lagen. Het eenvoudigste model gaat uit van 3 lagen. In andere versies worden die verder 
uiteen gerafeld, maar we beschrijven hier kort de eenvoudigste variant: 
Laag 1 is de zogenaamde "passieve" infrastructuur. Het gaat hier om de buizen met de glasve-
zels zelf en het bouwkundige deel van de locaties waar de apparatuur voor het netwerk wordt 
geplaatst. De capaciteit van de glasvezels is onbeperkt. 
Laag 1 wordt gekenmerkt door een lange levensduur (minimaal 25 jaar) en hoge investeringen. 
Na de aanleg is dit deel van het netwerk vrijwel onderhoudsvrij. Wel moet geregeld zijn dat wan-
neer schade ontstaat, die schade binnen een gespecificeerde tijd is hersteld. Dit laatste is gere-
geld in een zogenaamde Service Level Agreement (SLA).  
 
Laag 2 is de zogenaamde "actieve" laag. Dit is de laag waarmee de apparatuur wordt bedoeld 
die de specificaties van het netwerk bepaalt. De apparatuur op het netwerk bepaalt de feitelijke 
capaciteit en de mogelijkheden voor de gebruikers. Technisch is vrijwel alles mogelijk, het is een 
kwestie van afwegen van kosten en mogelijkheden, waarbij de functies van het netwerk bepa-
lend zijn. Omdat veel netwerken zijn gericht op consumententoepassingen is de basiskwaliteit 
daar op afgestemd. 
Laag 3 zijn de diensten die over het netwerk worden getransporteerd. De belangrijkste drie zijn 
momenteel de consumentendiensten televisie, telefonie en internet. Internet wordt gezien als 
afzonderlijke dienst, maar is tegelijk vaak het transportmedium voor andere diensten.  
Naast deze drie diensten is er een groeiende categorie diensten die gebruik maakt van het net-
werk en niet via internet wordt getransporteerd. Concrete voorbeelden zijn de beveiligingsca-
mera's voor de politie, diensten voor zorg en onderwijs etc. Hiervoor worden virtuele netwerkver-
bindingen gebruikt. Of deze diensten via het netwerk mogelijk zijn is afhankelijk van de techniek 
op laag 2. 
 
Wat is openheid? 
Openheid is een algemene term die in relatie tot netwerken wordt gebruikt, om aan te geven dat 
er geen drempels zijn voor het gebruik van het netwerk.  
Wanneer er wel drempels zijn, kunnen die allerlei vormen hebben. Het gaat om de technische 
aspecten van het netwerk; de kosten van het gebruik; investeringen die noodzakelijk zijn om op 
het netwerk te kunnen opereren; commerciële modellen en de mogelijkheden die je hebt om 
organisatorische randvoorwaarden te beïnvloeden. 
 
Belangrijk daar bij is de vraag wat je van het netwerk en de netwerkeigenaar vraagt: waarvoor 
moet het geschikt zijn? Wat moet er mee kunnen? Vanuit die vraag is er een begin te maken met 
af te leiden wat dan de randvoorwaarden zijn.  
 
Aanbod telecomaanbieders 
Telecomaanbieders willen de bekende drie diensten over hun netwerken leveren: tv, telefonie en 
internet. Dat eigenlijk alleen in zoveel mogelijk standaard oplossingen met grote volumes. Dat is 
hun business. Daarmee wordt het geld verdiend.  
Natuurlijk zijn er ontwikkelingen rond deze diensten. Uitzending gemist, het aanbieden van films, 
HD, 3D, hogere internetsnelheden. Maar steeds gaat het om uitbreidingen van het bestaande 
pakket en vooral volume-diensten.  
Gelukkig is over internet veel mogelijk en kunnen veel dienstenaanbieders hun diensten leveren 
door gebruik te maken van de beschikbare internetverbindingen. Zij maken daarbij gewoon ge-
bruik van het bestaande aanbod, dat is ontwikkeld voor consumententoepassingen en waarbij 
volume en prijs belangrijke elementen zijn. De kwaliteit van het netwerkproduct dat wordt gele-
verd door de telecomaanbieders is daar op afgestemd.  
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Kenmerkend zijn dan internetverbindingen, waar bandbreedte wordt gedeeld door gebruikers en 
voor verschillende toepassingen en waarvoor eigenlijk geen garanties (zoals kwaliteit, veiligheid 
etc.) beschikbaar zijn. 
 
Algemene aspecten bij openheid: concurrentie en innovatie 
Twee algemene aspecten die van belang zijn in relatie tot openheid zijn concurrentie en het ont-
staan van nieuwe diensten.  
 
I Concurrentie 
Hieronder een aantal voorbeelden van hindernissen die gebruikt zijn en worden om marktposi-
ties te beschermen.  
 
Het meest voorkomend zijn voorbeelden waarbij de omzet van bestaande producten wordt be-
dreigd door nieuwe diensten. De bestaande aanbieders zullen altijd proberen hun omzet en op-
brengstmodellen te beschermen.  
Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de verdringing van analoge telefonie door voip.  
Op laag 2 is een recent voorbeeld de poging van een grote netwerkoperator om op basis van 
haar positie, internetverkeer te analyseren en toepassingen als Skype en WhattsAp Messenger 
te isoleren.  
Een ander voorbeeld is het gebruik van de specificaties en normering van analoge telefoonlijnen 
om de verkeersopbrengsten op Pinbetalingen veilig te stellen. Vergelijkbare voorbeelden zijn het 
gebruik van de specificaties van analoge verbindingen voor inbraakalarmering en de beveiliging 
van liften.  
 
II Innovatie 
Innovatie betekent altijd een risico. Statistisch mislukt een belangrijk deel van alle innovaties. 
Innovatie is echter van grote maatschappelijke waarde. Innovatie is soms de enige weg voor 
oplossing van een probleem en opent wegen voor (kosten)effectiever werken. Bijvoorbeeld in de 
gezondheidszorg worden innovatieve oplossingen als de weg gezien om de druk op de zorg als 
gevolg van de vergrijzing deels te ondervangen. Techniek zal het dreigende personeelstekort 
deels moeten oplossen. 
Wanneer de specificaties of beschikbaarheid van het netwerk een extra drempel betekenen, 
wordt de slagingskans van innovaties kleiner dan die onvermijdelijk al is.  
Vaak zijn innovaties afkomstig van kleine, nieuwe spelers, die nog geen gevestigde belangen 
hebben en het bestaande aanbod doorbreken met nieuwe producten en diensten. Wanneer 
naast een technisch risico door de netwerkspecificaties, bestaande marktposities worden ge-
bruikt om drempels op te werpen, is de uitkomst voorspelbaar.  
Feitelijk is voor het bevorderen van innovatie niet alleen belangrijk dat drempels afwezig zijn, 
maar ook dat de eigenaar of exploitant van het netwerk bereid is om nieuwe toepassingen te 
ondersteunen. Bijna altijd zijn er immers problemen te overwinnen. Wanneer er bij nieuwe toe-
passingen niet meegedacht wordt over oplossingen, kun je die toepassing meestal afschrijven.  
 
Maatschappelijke vraag 
Vanuit verschillende maatschappelijke sectoren is er een groeiende vraag naar netwerk. ICT 
speelt een steeds belangrijker rol bij het oplossen van problemen en het beter en efficiënter vorm 
geven van processen. ICT-diensten zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken.  
Voorbeelden zijn ontwikkelingen in de sectoren onderwijs, cultuur, gezondheidszorg en veilig-
heid. Voor een aantal toepassingen zijn de doorsnee internetverbindingen voldoende. Veel dien-
sten vragen echter netwerkoplossingen die meer zekerheid, kwaliteit of capaciteit vragen dan de 
doorsnee consumententoepassing. Ook is gebruik van internet voor verschillende toepassingen 
niet wenselijk (zie ook bijlage 2). Het gaat ook vaak om lokaal verkeer.  
Een paar voorbeelden om te concretiseren welke eisen aan het netwerk gesteld worden. 
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Onderwijs 
Het voortgezet en hoger onderwijs beschikt al over eigen glasvezelverbindingen. Bij de basis-
scholen is dit nog niet het geval. Er is vraag naar kwalitatief betere verbindingen, maar de prijs is 
voor basisscholen een probleem. Er lijken grote voordelen wanneer goed netwerk beschikbaar is 
in de hele onderwijsketen. 
Basisscholen zijn al grotere datagebruikers. Het gebruik van beeldmateriaal is de belangrijkste 
factor. Het aantal computerwerkplekken is aanzienlijk en neemt verder toe. Om het energiever-
bruik terug te dringen en het klimaat in de klassen te verbeteren (warmte en geluid) wordt ge-
werkt aan het invullen van werkplekken met thin clients. Van steeds meer leveranciers komen 
ook cloud-toepassingen beschikbaar. De cloud maakt voor de scholen een professionele oplos-
sing mogelijk tegen een acceptabel kostenniveau.  
 
Inmiddels zijn er succesvolle projecten met beeldverbindingen tussen professionals, hulpverle-
ners en klassen of individuele leerlingen. Concrete voorbeelden zijn logopedie, remedial tea-
ching, lessen die door professionals op afstand worden verzorgd en verbindingen met langdurig 
zieke leerlingen. 
Het zal duidelijk zijn dat bovengenoemde ontwikkelingen eisen stellen aan de capaciteit en de 
kwaliteit van een verbinding (voorbeeld logopedie). Een aantal toepassingen vraagt ook gega-
randeerde capaciteit.  
Vanuit veiligheidsoogpunt is een hoge beschikbaarheid van de verbinding noodzakelijk. Op veel 
scholen is het netwerk al de enige verbinding met de buitenwereld en lopen functies als brand- 
en inbraakalarmering via het netwerk. In verband met privacy overwegingen (beeldmateriaal van 
leerlingen) is gebruik van internet minder gewenst.  
 
Veiligheid en mobiliteit 
Een snel groeiende toepassing op het gebied van veiligheid is camerabeveiliging in de openbare 
ruimte. Glasvezel is hier gezien de noodzakelijke capaciteit (beeldkwaliteit) de enige optie. De 
politie maakt steeds meer gebruik van camerabeelden en intelligente software voor surveillance 
en opsporing. Camera's zijn daarbij verbonden met uitkijkruimtes en meldkamers, van waaruit de 
teams kunnen worden aangestuurd.  
Op het gebied van brandveiligheid komen steeds meer gebouwbeheerssystemen beschikbaar 
die informatie verschaffen over de condities binnen het gebouw. Actuele informatie is voor de 
brandweer essentieel. Hierbij gaat het om meldingen van sensoren over de ontwikkeling van een 
brand en de plaats waar de brand gelokaliseerd is, maar ook over de aanwezigheid van mensen 
in het gebouw.  
Sensoren openen de mogelijkheid om op basis van recente bewegingsinformatie een analyse te 
maken van de aanwezigheid van mensen in een pand.  
Een laatste is verkeersregulering. Camera's en sensoren maken het mogelijk in te grijpen bij 
ongelukken of obstructie en verkeer om te leiden en te spreiden. Technisch is communicatie met 
smartphones en navigatiesystemen geen enkel probleem.  
Capaciteit is een voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal. Het belang van be-
schikbaarheid van verbindingen behoeft geen toelichting. Gebruik van internet is geen optie voor 
de hulpdiensten. 
 
Gezondheidszorg 
Al jaren is duidelijk dat de zorgkosten en de personeelstekorten in de zorg onbeheersbaar wor-
den, wanneer er geen oplossingen komen om de zorgverlening efficiënter te maken en de orga-
nisatie van de zorg te optimaliseren. De sterk groeiende groep dementerenden (één op de vijf 
ouderen) is een voorbeeld van een grote groep patiënten met een zeer intensieve zorgvraag.  
Deze groep is gemiddeld 8 jaar in zorg, waarvan 6 jaar thuis en 2 jaar in een instelling. 
Een efficiencyverbetering van minimaal 40% is noodzakelijk om het huidige zorgniveau te hand-
haven. ICT-diensten worden gezien als een onmisbare factor om de zorgkosten beheersbaar te 
houden, bij een aanvaardbaar niveau van de zorg.   
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In de afgelopen jaren is overal in Nederland geëxperimenteerd met ICT in de gezondheidszorg. 
Met name van videocommunicatie worden belangrijke voordelen verwacht en zijn de eerste 
kleinschalige resultaten beschikbaar. In 2012 worden belangrijke doorbraken op dit gebied ver-
wacht, evenals met (zelf)monitoring van gegevens (bloeddruk, bloedsuiker en andere bloed-
waarden, hartritme, verblijfplaats van patiënten).  Ook het lokaliseren van patiënten (demente-
renden, epilepsie) is een belangrijke ontwikkeling, zowel voor de veiligheid als het comfort van 
patiënten.    
De zorgtoepassingen stellen hoge eisen aan zowel de beschikbaarheid als de veiligheid van het 
netwerk (privacy). Het recente debacle rond het landelijk EPD is een goed voorbeeld van het 
belang van veiligheid van informatie voor de acceptatie van toepassingen. Internet is hier geen 
optie.  
 
Eisen aan verbindingen 
Bovenstaande voorbeelden van maatschappelijk relevante diensten stellen hogere eisen aan 
verbindingen dan het aanbod aan de huidige telecomdiensten. Voor het netwerk brengt dit op 
alle lagen eisen met zich mee. Deze zijn realiseerbaar maar worden niet aangeboden door de 
grote telecomaanbieders (Bron: TNO, openheid van vaste IP netwerken). 
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Bijlage 2: voorbeelden van breedbandtoepassingen 
 

Onderwijs: waarom kan of wil je niet alles verspreiden over internet? 
Het basisonderwijs gebruikt inmiddels massaal beeldmateriaal in de klas. Het bekende digibord 
is daarvoor een fantastisch hulpmiddel. Ook beeldverbindingen worden steeds meer toegepast.  
Inmiddels zijn er succesvolle projecten met beeldverbindingen tussen professionals, hulpverle-
ners en klassen of individuele leerlingen. Concrete voorbeelden zijn logopedie, remedial tea-
ching, lessen die door professionals op afstand worden verzorgd en verbindingen met langdurig 
zieke leerlingen. 
Het zal duidelijk zijn dat bovengenoemde ontwikkelingen eisen stellen aan de capaciteit en de 
kwaliteit van een verbinding (voorbeeld logopedie). Vanuit veiligheidsoogpunt is een hoge be-
schikbaarheid van de verbinding noodzakelijk. Op veel scholen is het netwerk al de enige ver-
binding met de buitenwereld en lopen functies als brand- en inbraakalarmering via het netwerk.  
In verband met privacy overwegingen (beeldmateriaal van leerlingen) is het gebruik van verbin-
dingen via internet minder wenselijk. Internet is vrijwel niet afdoende te beveiligen. Daarvan zien 
we elke dag nieuwe voorbeelden.  Voor veel ouders en leerkrachten is dit door de problematiek 
rond pedofilie een heel actueel onderwerp.   
 
Veiligheid en mobiliteit: een verbinding moet altijd beschikbaar zijn. 
Een snel groeiende toepassing op het gebied van veiligheid is camerabeveiliging in de openbare 
ruimte. Glasvezel is hier gezien de noodzakelijke capaciteit (beeldkwaliteit) de enige optie. De 
politie maakt steeds meer gebruik van camerabeelden en intelligente software voor surveillance 
en opsporing. Camera's zijn daarbij verbonden met uitkijkruimtes en meldkamers, van waaruit de 
teams worden aangestuurd.  
Het belang van beschikbaarheid van verbindingen hoeven we niet eens toe te lichten. De ver-
binding moet altijd beschikbaar zijn en wanneer die wordt gesaboteerd moet dit direct door het 
systeem worden gemeld. Dit zijn heel andere voorwaarden dan die voor een doorsnee internet-
verbinding. Zelfs zal moeten zijn afgedekt dat de vezels van het netwerk in het geval van calami-
teiten binnen een bepaalde periode worden hersteld. 
 
Gezondheidszorg 
Al jaren is duidelijk dat de zorgkosten en de  personeelstekorten in de zorg onbeheersbaar wor-
den, wanneer er geen oplossingen komen om de zorgverlening efficiënter te maken en de orga-
nisatie van de zorg te optimaliseren.   
De sterk groeiende groep dementerenden (één op de vijf ouderen) is een voorbeeld van een 
grote groep patiënten met een zeer intensieve zorgvraag. Deze groep is gemiddeld 8 jaar in 
zorg, waarvan 6 jaar thuis en 2 jaar in een instelling. 
Een efficiencyverbetering van minimaal 40% van alle zorgactiviteiten is noodzakelijk om het hui-
dige zorgniveau te handhaven. ICT-diensten worden gezien als een onmisbare factor om de 
zorgkosten beheersbaar te houden. Intelligente systemen moeten het voor ouderen mogelijk 
maken om langer zelfstandig te blijven wonen. Video platforms zullen hier een belangrijke rol 
spelen. In de afgelopen jaren zijn hiervoor succesvol kleinschalige experimenten uitgevoerd. In 
2012 worden de eerste grootschalige introducties verwacht. 
Zorgtoepassingen stellen hoge eisen aan zowel de beschikbaarheid als de veiligheid van het 
netwerk (privacy). Het recente debacle rond het landelijk EPD is een goed voorbeeld van het 
belang van veiligheid van informatie voor de acceptatie van toepassingen. De huidige consu-
mentenverbinding naar internet is hier geen optie.  
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