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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Breedband maakt deel uit van verschillende uitvoeringsprogramma's van het 
coalitieakkoord 2007-2011 ‘Investeren en verbinden’ van de provincie Limburg. Momenteel 
is er echter nog geen sprake van een vastomlijnd programma voor breedbandinitiatieven. 
Daarnaast ontvangt de provincie regelmatig signalen uit het veld met de boodschap: 
“Limburg heeft het niet goed geregeld en loopt achter op breedbandgebied”. 

In de zomer van 2007 is daarop door Dialogic een quickscan uitgevoerd gericht op de 
breedbandontwikkelingen en het beleid van de provincie Limburg. Uit de gesprekken met 
de diverse stakeholders kwam een beeld naar voren van een reactief en ad-hoc 
breedbandbeleid. Een belangrijke stap op weg naar een integraal beleid, aldus het advies 
onderdeel van de roadmap (Gillebaard en Maltha, 2007), is het formuleren van een heldere 
visie op breedband. 
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Figuur 1: Roadmap huidige situatie – gewenste situatie (Gillebaard en Maltha, 2007) 

Bovenstaand figuur illustreert deze ingeslagen route. In de volgende paragraaf wordt 
uiteengezet hoe de visie op breedband daarbinnen tot stand is gekomen. 

1.2 Twee ronden met workshops 

Op initiatief van de provincie Limburg heeft Dialogic een tweetal visieworkshops 
georganiseerd. De eerste ronde heeft plaats gevonden op 21 maart 2008 op het 
provinciehuis te Maastricht en kan worden beschouwd als een interne sessie met diverse 
beleidsmakers van de provincie Limburg. Tijdens deze interne workshop zijn drie 
beleidsthema’s uitgestippeld die in 2012 op de agenda staan. De tabel hieronder geeft 
hiervan een samenvatting inclusief bijbehorende uitdagingen en ambities: 
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Tabel 1: Uitkomsten interne workshop 

Demografische ontwikkeling Internationale samenwerking 
Innovatie en economische 

ontwikkeling 

In- en uitstroom personeel 
Grensoverschrijdend afzetgebied 

MKB 
Samenwerking MKB en GB 

Leefbaarheid in kleine kernen 
Technologische Topregio Excelleren in chemie of 

(ondersteuning driehoek) energietechnologie (LOFAR) 

Toename zorgvraag 
Limburg als export product 

(toerisme) 

Aantrekken en behouden bedrijven 

(vestigingsklimaat) 

Aansluitend is er op dinsdag 15 april 2008 in theaterhotel de Oranjerie te Roermond een 
visieworkshop georganiseerd met deelname van een twintigtal breedbandexperts, 
grotendeels afkomstig uit Limburg. Via een elektronisch vergadersysteem in combinatie 
met een mondelinge discussie kregen de deelnemers de kans om aan te geven hoe 
breedband een rol zou kunnen spelen bij het wegnemen van knelpunten dan wel het 
realiseren van ambities binnen bovenstaande thema’s.  

Beide workshops stellen de provincie Limburg in staat om te bepalen waar zij accenten 
gaat leggen voor toekomstig beleid. Tegelijkertijd is ze via deze aanpak in staat gesteld om 
de intern aangedragen suggesties te toetsen bij het omveld. Dit zijn typisch de partijen die 
in de praktijk de eindgebruikers (zakelijk en residentieel) zullen gaan bedienen als 
netwerkaanbieder of dienstverlener. Zij zullen ook in de toekomst ‘de tentakels’ blijven 
vormen voor de provincie Limburg. 

1.3 Leeswijzer 

Het visiedocument wat voor u ligt is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk twee wordt voor 
het onderwerp ‘Breedband & ICT’ een stip aan de horizon bepaald aan de hand van zes 
vergezichten anno 2020. De hoofdstukken drie en vier geven achtereenvolgens de 
uitkomsten van zowel de interne als externe visieworkshop, de basis voor deze 
vergezichten. Tot slot, wordt dit document afgesloten met hoofdstuk 5, waarin een route 
voor vervolg en bijbehorende ambities is opgenomen. 
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2 Toekomstbeelden 

2.1	 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden een aantal vergezichten beschreven rondom de breedbandpositie 
van provincie Limburg anno 2020. Hoewel het huidige coalitieakkoord ‘Investeren en 
Verbinden’ afloopt in het jaar 2011 heeft de provincie behoefte aan het bepalen van de 
zogenaamde stip aan de horizon. In de volgende paragrafen wordt een zestal 
toekomstbeelden gepresenteerd, waarin de rol van breedband expliciet wordt gemaakt en 
bijdraagt aan de versterking van de maatschappelijk-economische positie van Limburg. 
Deze scenario’s zijn enerzijds bedoeld om de verbeelding te prikkelen, anderzijds om de 
nader te formuleren ambities van de provincie wat betreft breedband voor de verdere 
toekomst te voeden. De zes toekomstbeelden luiden als volgt: 

- Uitwisseling met lichtsnelheden tussen (inter)nationale kennisinstellingen 

- Hofleverancier van de technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken. 

- Na culturele hoofdstad (CH2018) ook culturele provincie van Europa (CP2020) 

- Proeftuin basisonderwijsvernieuwing op afstand bereikbaar 

- Demografische dreiging omgezet in economisch voordeel 

- Limburg als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers 

2.2	 Uitwisseling met lichtsnelheden tussen (inter)nationale 
kennisinstellingen 

Naast afstemming over accreditatie van diploma’s en curricula werken alle Limburgse 
kennisinstellingen via glasvezel nauw samen met Europese universiteiten en hogescholen 
op tal van terreinen. Hierbij kan gedacht worden aan de internationale koppeling van lokale 
archieven, bibliotheken en laboratoria. Iedere vakgroep versterkt haar eigen specialisme 
en haalt additionele kennis van buiten. De Limburgse docenten en hoogleraren maken 
onderdeel uit van een internationaal netwerk en zijn via videoconferencing uitwisselbaar 
voor colleges. Verder kunnen kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerking beter 
faciliteren dan voorheen dankzij glasvezel. Via de zogenaamde internationale 
kennisvouchers werken de kennisinstellingen aan het oplossen van kennisvraagstukken 
voor ondernemers (MKB). Dankzij een universitaire leerstoel Breedband wordt nieuwe 
kennis ontwikkeld rondom infrastructuur en vooral ‘nieuwe generatie’ diensten. Met name 
het sociaal-maatschappelijk en economisch perspectief bij dienstenontwikkeling staat 
daarbij veelmeer centraal dan louter en alleen de techniek. Deze leerstoel met 
bijbehorende vakgroep behoort een belangrijke aanvulling te zijn op de technische 
opleidingen elders in het land. Hiermee ontstaat tevens een kennisconcentratie over de 
nieuwste toepassingen op het gebied van zorg/ouderen, onderwijs, energie/duurzaamheid, 
cultuur en commerciële dienstverlening. Hiermee bouwt Limburg aan een (internationale) 
proeftuin voor het testen en demonstreren van relevante breedbandtoepassingen. 
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2.3	 Hofleverancier van de technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-
Aken 

Dankzij haar ligging en expertise speelt de provincie Limburg een sleutelrol binnen de 
technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken. Sinds de start in 2004 is deze regio met drie 
deelnemende landen uitgegroeid tot een speler van wereldformaat op het gebied van 
medische technologie, automotive en nanotechnologie. De provincie Limburg ondersteunt 
deze bedrijven en instellingen door hun transport over de weg, het water en de digitale 
snelweg af te handelen. Daarnaast is Limburg via haar microkrachtcentrales 
energieleverancier van de grote industriële spelers binnen de driehoek. De verwerking van 
complexe informatiestromen, toezicht op energieverbruik en videobewaking van industriële 
sites en processen worden volledig afgehandeld via breedband. Deze activiteiten gaan 
tevens gepaard met een grote vraag naar diensten van datacenters en ASP-dienstverleners 
in de provincie. De intensieve samenwerking tussen organisaties en bedrijven in de 
technologiedriehoek biedt Limburg als neutraal terrein en met een grote 
bevolkingsconcentratie, een uitstekende kans om als testbedomgeving voor de 
technocentra te fungeren. 

2.4	 Na culturele hoofdstad (CH2018) ook culturele provincie van 
Europa (CP2020) 

Maastricht heeft zich in 2018 kunnen profileren als culturele hoofdstad van Europa. 
Vergelijkbaar met een Olympische spelen heeft dit een flinke impuls opgeleverd voor de 
culturele instellingen in de stad. Ook de andere steden in Limburg willen graag meeliften 
op dit succes. Alle musea in Limburg kunnen nu plaats en tijd onafhankelijk in binnen en 
buitenland bezocht worden via een virtuele tour. Omgekeerd kunnen de Limburgers via 
lokaal ingerichte ruimten (Kulturhus, dorpshuis, virtuele zuilen) een bezoek brengen aan 
bijzondere trekpleisters in het buitenland zoals het Guggenheim museum in Bilbao. 
Daarnaast is er samenwerking op het vlak van virtuele kunstuitleen. Een andere 
ontwikkeling hangt samen met horecagelegenheden in de provincie die zich massaal 
abonneren op ‘live’ concertregistraties en voorstellingen op de podia in schouwburgen en 
op festivals. Als deze ontwikkelingen op het vlak van ‘digitale cultuurbeleving’ hebben erin 
geresulteerd dat de provincie Limburg genomineerd is om uitgeroepen te worden tot 
Culturele Provincie van Europa 2020. 

2.5	 Proeftuin onderwijsvernieuwing op afstand bereikbaar 

Het vraaggestuurd onderwijs heeft in Nederland een vlucht genomen. Leerlingen zijn via 
glasvezel in staat om hun zoekopdrachten (voor spreekbeurten en verslagen) te verrijken 
met audio- visuele content. Regelmatig worden experts op afstand live de klas in gehaald 
voor een interactieve discussie met leerlingen. Ook de taalles Engels wordt verrijkt door via 
beeldcommunicatie te oefenen met leeftijdsgenoten uit klassen in het buitenland. Dankzij 
de integratie van mobiele toepassingen in het onderwijs zijn digitale speurtochten mogelijk 
bij omliggende bibliotheken en musea. Via een mobiele breedbandverbinding krijgen de 
leerlingen daarbij video-instructie onderweg. 

De meerderheid van het lesmateriaal is gedigitaliseerd in Limburg binnen de uitgebreide 
proeftuinomgeving. Dankzij de opbouw in componenten kan dit lesmateriaal op maat 
worden geconsumeerd door leerlingen afhankelijk van hun niveau. Hiertoe hebben alle 
uitgevers in Limburg de handen ineen geslagen. Dagelijks werken deze uitgevers aan 
onderwijsvernieuwingsconcepten die elders in Nederland worden toegepast. Om de 
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creativiteit verder te stimuleren biedt de marktplaats leerlingen instrumenten waarmee ze 
zelf de regisseur worden van hun eigen filmfragmenten of bouwer van hun eigen games. 
Alle klaslokalen beschikken over state-of-the-art techniek. De situatie dat leerlingen thuis 
betere computers hebben dan op school is achterhaald, omdat de netwerkverbindingen 
naar de woonhuizen op een vergelijkbaar hoog niveau liggen als tussen de scholen. 
Hierdoor kunnen leerlingen en docenten ook vanaf huis met dezelfde programma’s en 
functionaliteiten leren en werken. Daarnaast kunnen ouders op deze wijze veel beter 
toegang krijgen tot het lesprogramma en het bijbehorende lesmateriaal van hun kinderen. 
Indien gewenst, is ook het gedrag en de leerprestaties van kinderen met behulp van 
videocamera’s beter op afstand te volgen. Dit bijvoorbeeld in het licht van remedial 
teaching en coaching, onder meer om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. 

2.6 Demografische dreiging omgezet in economisch voordeel 

Door de toename in wachtlijsten binnen de zorgsector zijn er dankzij (internationale) 
samenwerking uitwijkmogelijkheden gecreëerd. De kwaliteit in de zorg neemt een vlucht 
dankzij parallelle diagnoses waarbij artsen en specialisten via beeldcommunicatie patiënten 
met hun (internationale) collega’s bespreken. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om 
als patiënt een second opinion te laten plaatshebben, zelfs in buurlanden. Telemonitoring is 
gemeengoed en heeft het aantal vervoersbewegingen van patiënten flink teruggebracht en 
stelt zorgverleners in staat om meer patiënten te behandelen. Daarnaast werkt het sterk 
preventief waardoor ziekten vaak in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en voorkomen 
kunnen worden. 

Ook de toepassing van domoticaconcepten binnen de woon-/zorgomgevingen maken het 
mogelijk om het aantal hulpbehoevenden aan te kunnen. Mensen worden in staat gesteld 
om langer thuis te wonen en de ziekenhuizen worden ontlast. Daarnaast beschikken 
zogenaamde zorghotels over tal van digitale mogelijkheden voor monitoring, 
(beeld)communicatie, educatie en entertainment, waardoor de behoeften van een bredere 
groep aan zorgconsumenten bediend kan worden. Een ander positief neveneffect van de 
vergrijzing is de mogelijkheid die breedband biedt om vanuit huis de arbeidsparticipatie te 
verlengen. Mensen die slecht ter been zijn worden via breedband in staat gesteld om een 
blijvende bijdrage te leveren aan de maatschappij. Er is sprake van een actieve groep van 
oudere vrijwilligers die op afstand hand- en spandiensten verrichten. 

2.7 Limburg als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers 

Het MKB maakt intensief gebruik van de open digitale infrastructuur omdat ze daarmee 
een betere balans kan realiseren tussen werk en privé. Indien de werkzaamheden het 
toelaten is thuiswerken vanzelfsprekend. Daarbij biedt breedband binnen de 24-uurs 
economie de mogelijkheid om de pieken uit mobiliteitsoverwegingen te spreiden. Ook is er 
anno 2020 een trend waarbij mensen vanuit hun prettige woonomgeving in Limburg 
(Limburg als Florida van Nederland) op afstand klussen uitvoeren voor hun werkgever of 
opdrachtgevers in de Randstad. Hierdoor is er nauwelijks sprake van een vaste werkplaats. 
Deze nomadische kenniswerker bepaalt werkplek onafhankelijk welke diensten hij wil 
afnemen. Glasvezel is daarbij een basisvoorziening geworden, even vanzelfsprekend als 
water uit de kraan of stroom uit het stopcontact. 

Dankzij hoogwaardige intelligente camerabeveiligingsdiensten gekoppeld aan een 
meldkamer is het aantal inbraken op bedrijventerreinen flink gereduceerd en klagen 
buurlanden over toenemende criminaliteit. Alle in en uitvalswegen worden daarbij continu 
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gemonitored en ook in het bedrijfpand is mogelijk om op verzoek mee te kijken naar 
onregelmatigheden. 

Een aantal bedrijven in Zuid-Limburg zijn digitaal verbonden met de virtuele open campus 
waar ze kennisvraagstukken uitzetten bij kennisinstellingen en grote bedrijven. Deze 
campus fungeert als een broedkamer voor innovatie. Via het sociale netwerk Limburg 
Business Online zetten ondernemers eveneens werkopdrachten bij elkaar uit en wordt 
kennis gedeeld. 

Daarnaast worden er ‘grids’ toegepast voor de uitwisseling van data en bovenal 
rekencapaciteit. Grote bedrijven verhuren via glasvezel terrabits en gigahertz aan het 
bedrijven die tijdelijk een piekbehoefte hebben (bijvoorbeeld ‘rendering’ van een 
mediaproductie). Complementair aan de wandcontactdoos waarmee lichtsnelheden kunnen 
worden behaald is de inzet van draadloze technologie vanzelfsprekend. Onderweg van 
kantoor naar huis zorg dit voor de integratie tussen mobiele en vaste apparaten. De 
zogenaamde mobiele ‘livecasts’ worden gebruikt binnen diverse beroepsgroepen ter 
consultatie van ‘peers’ en als bewijslast. Veel kantoorlocaties beschikken daarnaast over 
een draadloze wolk bestaande uit (mesh) knooppunten opgebouwd uit bedrijven die hun 
overcapaciteit van de onderliggende glasvezel ter beschikking stellen voor iedereen die 
buiten de deur wil werken. 
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3 Vooruit kijken door een interne bril 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten beschreven van de interne workshop welke is 
georganiseerd op 21 maart 2008 te Maastricht met diverse beleidsmakers van de provincie 
Limburg. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de zeven deelnemers. De complete 
uitkomsten van brainstorm- en stemronden maken onderdeel uit van bijlage 2. 

Om te wennen aan het elektronische vergadersysteem werd de interne workshop gestart 
met een algemene stelling:  

“De provincie Limburg loopt achter op het gebied van breedband en ICT-diensten” 

In reactie hierop geven deelnemers aan dat zowel bij de provincie Limburg (bestuurders) 
als de (potentiële) afnemers (vooral MKB) de bekendheid met het onderwerp breedband 
laag is. Het ontbreekt bestuurders aan een heldere breedbandvisie en de weg waarlangs ze 
deze vervolgens zouden kunnen realiseren. De kennis rondom de mogelijkheden beperkt 
zich tot een groep ingewijden. Vanuit het bedrijfsleven komen zelden geluiden dat de 
huidige beschikbare ICT voorzieningen een beperkende factor zijn voor hun activiteiten. 
Tegelijkertijd wordt er geconstateerd dat de dienstenontwikkeling geen vlucht neemt in 
Limburg. Deze achterstand kan niet zuiver worden toegeschreven aan de afwezigheid van 
breedband (techniek) maar zit ook in het gebrek aan samenwerking (organisatie). 
Inmiddels zijn er een aantal breedbandtoepassingen in gebruik en zichtbaar, dat inspireert 
andere om het ook op te pakken. Tot slot geven de deelnemers van de interne workshop 
aan dat netwerkaanbieders de plattelandsgebieden in een veel minder hoog tempo 
ontsluiten. 

3.2 Welke beleidsthema’s staan op de agenda in 2012 

Volgens de beleidsmakers van de provincie Limburg zijn er rondom het onderwerp 
‘breedband en ICT-diensten’ drie (beleids)thema’s die de agenda bepalen in het jaar 2012: 

1. Demografische ontwikkeling  
2. Grensoverschrijdende samenwerking 
3. Innovatie en economische ontwikkeling 

Per thema wordt hieronder uiteengezet welke generieke kansen en knelpunten zich aan 
gaan dienen in 2012, hoe breedband een oplossing zou kunnen bieden en welke rol van de 
overheid daarbij gewenst is. 
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3.2.1 Demografische ontwikkeling 

Kansen 

Afgezien van een bedreiging kan een topic als vergrijzing ook als kans worden beschouwd. 
Daarbij zou Limburg kunnen dienen als een proefgebied voor de ontwikkeling van nieuwe 
producten/diensten. Verder kan het aanleiding vormen om op zoek te gaan naar 
arbeidsbesparende en productieverhogende verbeteringen. Door het aantrekken van 
mensen van ‘buiten’ en het faciliteren van kennisoverdracht tussen de generaties zou 
Limburg kunnen profiteren van deze verandering in de samenstelling van haar bevolking. 

Knelpunten 

Bij de knelpunten wordt benoemd dat door de demografische ontwikkeling kennis uit de 
provincie verloren zou gaan. Limburg heeft anno 2012 te maken met doorzettende trend 
van uitstroom van hoger opgeleide mensen. De toename in vergrijzing heeft consequenties 
voor de arbeidsmarkt en veroorzaakt een toename in de vraag naar zorg. 

Rol breedband 

Bij de deelnemers leeft sterk de wens om met ICT een aantrekkelijk klimaat te scheppen 
voor jong en oud. In de provincie is een tekort aan docenten. Met breedband zou je 
ouderen in staat kunnen stellen om hun kennis te delen met jongeren. Daarnaast kunnen 
ouderen met breedband langer zelfstandig blijven wonen door hun woningen uit te rusten 
met domotica-toepassingen. Via concepten als virtuele loketten (i.e. verbinding met 
gemeenteambtenaar, bank, zorginstelling) kan de leefbaarheid in kleine kernen worden 
verbeterd. Op termijn willen de deelnemers een groot open netwerk dat het (algemeen) 
belang van de burgers dient en niet perse uitrol naar ieder huishouden. 

Rol provincie 

Zodra de overheid investeert in fysieke infrastructuur binnen een breedbandproject is er 
volgens Brussel (Europese Commissie) al snel sprake van ongeoorloofde staatssteun. 
Desondanks zijn de deelnemers van mening dat de provincie Limburg bij dit thema in ieder 
geval als investeerder zou moeten acteren dan wel de regie op zich zou moeten nemen 
bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van innovatieve concepten. 

3.2.2 Grensoverschrijdende samenwerking 

Kansen 

De provincie Limburg kent een unieke ligging met twee aangrenzende buurlanden. Bij dit 
thema worden een aantal kansen genoemd die ontstaan door het koppelen van Limburgse 
bedrijven en/of instellingen (kennis of zorg) of zelfs regio’s met equivalenten over de grens 
(Aken, Luik of NRW). Door deze koppelingen zou Limburg haar afzetmarkt kunnen 
vergroten, en omgekeerd kennis in het buitenland kunnen benutten. Volgens de 
deelnemers zou grensoverschrijdende samenwerking Limburg extra aantrekkelijk moeten 
maken voor studenten, professionals en bedrijven om zich hier te gaan vestigen. Het 
voorbeeld van Basel werd aangehaald waar afstemming plaats vindt tussen Zwitserland, 
Frankrijk en Duitsland op het vlak van accreditatie van diploma’s, een gedeelde luchthaven 
etc. 

Knelpunten 

Uit de discussie komen een aantal drempels naar boven die grensoverschrijdende 
samenwerking in de weg staan, namelijk onderlinge verschillen in taal, cultuur en 
wetgeving (o.a. fiscaal en milieu). Daarnaast moet Nederland te vaak het voortouw nemen 
om Europese samenwerking van de grond te krijgen. Het opzetten van samenwerking met 
de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, economisch een vergelijkbare regio met 
Nederland, kost doorgaans minder energie. 
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Rol breedband 

De deelnemers dragen diverse suggesties aan voor de rol die breedband zou kunnen 
spelen bij het oplossen van knelpunten dan wel het realiseren van kansen in het licht van 
grensoverschrijdende samenwerking. Zo wordt gesignaleerd dat Maastricht op cultureel 
vlak weinig musea heeft. Hierbij zou het aardig zijn om bijvoorbeeld een samenwerking 
aan te gaan met het Guggenheim Museum (Bilbao) en in Limburg deze beleving te 
simuleren via een (interactieve) beeldverbinding. Daarnaast kunnen instellingen, 
bijvoorbeeld binnen de EUregio, via breedband bepaalde voorzieningen delen en de 
kennisuitwisseling vergemakkelijken. 

Rol provincie Limburg 

Binnen dit thema zou de provincie zich vooral moeten opstellen als aanjager van 
samenwerking dan wel als regisseur moeten optreden. Soms hebben partijen moeite om 
elkaar te vinden of om de samenwerking  op te starten. Nederland fungeert vaak als 
kartrekker en zou dus van nature ook de regie op zich kunnen nemen. De 
financieringsstromen van nog op te tuigen projecten komen bij andere landen vaak 
moeizaam op gang vanwege de extra hiërarchie bij deelnemende organisaties. Hierdoor 
zou de provincie wat vaker moeten (voor)financieren. 

3.2.3 Innovatie en economische ontwikkeling 

Kansen 

Dit thema sluit mooi aan bij de ambitie die de provincie heeft om deel uit te maken van de 
Europese Technologische Top Regio (TTR). Hierbinnen streeft ze naar een open, creatief en 
aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit vereist volgens de deelnemers een hoogwaardige 
infrastructuur (weg, water, digitaal). Andere kansen hebben betrekking op het beter 
matchen van MKB met multinationals als DSM, Océ. Tot slot worden er een aantal sectoren 
benoemd waar Limburg uniek in is, namelijk chemie en energietechnologie. 

Knelpunten 

Uit de top 5 van knelpunten komt naar voren dat er nog geen gunstig klimaat is om een 
passend dienstenaanbod in Limburg te realiseren. Daarbij is er (met name bij het MKB) 
veel onbekendheid (kennis) rondom de mogelijkheden die breedband zou kunnen bieden. 
Ook de schaal waarop wordt samengewerkt is volgens de deelnemers onvoldoende. Er is 
bijvoorbeeld een gezamenlijk onderzoek tussen de WUR en de UNIMAAS gericht op 
gezonde voeding en de bijbehorende lichaamseffecten. De onderzoeksresultaten worden 
meegenomen bij de productie die plaats vindt in Venlo. Een mooi voorbeeld zoals het ook 
georganiseerd kan worden. 

Rol breedband 

Naast het feit dat breedband een belangrijke vestigingsfactor is, stelt bedrijven en 
instellingen in staat om samen te werken. Het voorbeeld van DSM die een super computer 
(GRID) beschikbaar stelt zodat het MKB kan meeprofiteren van overcapaciteit wordt 
genoemd. Verder wordt er gefilosofeerd over varianten op LOFAR, met hetgeen waar 
Limburg uniek in is (lees waarmee ze zou kunnen excelleren), namelijk chemie of 
energietechnologie. Uiteraard moeten het wel activiteiten zijn waar datastromen aan ten 
grondslag liggen. 

Rol provincie Limburg 

Om innovatie en de economie in Limburg een impuls te geven zal financiële steun nodig 
zijn. De deelnemers zouden bijvoorbeeld grote zorginstellingen (deel internationaal) 
onderling willen laten koppelen. Daarnaast zou de provincie binnen dit thema een gunstig 
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klimaat moeten scheppen voor dienstontwikkeling bijvoorbeeld via een proeftuin of een 
open marktplaats. 

3.3 Afwegingskader beoordeling (project)aanvraag 

De deelnemers kregen vervolgens een aantal trade-offs voorgelegd waarmee de 
beoordeling van toekomstige projecten zou kunnen plaats vinden. Hieronder worden de 
utkomsten opgesomd: 

Nr Omschrijving (1) (2) (3) (4) 

1 Reactief 2 4 Proactief 

2 Kostenbesparing  3 3 Vernieuwing 

3 Specialistisch 3 3 Generiek 

4 Lokaal 1 1 4 Regionaal 

5 Infrastructuur 4 2 Dienstontwikkeling 

6 Kleine projecten 1 2 3 Majeure projecten 

7 Bewustwording 1 1 3 1 Gebruik 

8 Economisch nut 2 2 2 Maatschappelijk nut 

Het getal in kolom 3 t/m 6 correspondeert met het aantal deelnemers (n=6) die op 
dezelfde wijze een waardering toekent aan een criterium. Bij het afwegingskader wordt 
vooral proactief gezocht naar projecten die vernieuwing beogen met een generiek maar 
wel regionaal karakter. Dienstontwikkeling vindt men een belangrijkere focus dan 
infrastructuur. Men is verdeeld over het doel van de toekomstige projecten, namelijk of 
deze moeten bijdragen aan bewustwording dan wel het gebruik van breedband en ICT 
diensten moeten stimuleren. Economisch nut krijgt iets voorrang boven projecten die het 
maatschappelijk nut dienen. 

3.4 Beleidsinstrumenten toekomstvisie 

Hieronder staan een aantal beleidsinstrumenten opgesomd die de deelnemers zouden 
willen inzetten om de breedbandvisie 2012 te realiseren. 

• MKB innovatieprogramma 
• Prijsvraag dienstenontwikkeling 
• Tenderregelingen 
• Instrumentarium als regels en subsidieverordeningen 
• Netwerk opbouwen 
• Jonge makers, internationale goeroes naar binnen halen 
• Inrichten van een werkgroep met daarin aansprekende bekende personen 
• Gedeputeerden in stelling brengen 
• Leerstoel breedband / ict technologieinstellingen 
• Meer toepassingsvoorbeelden 
• Voorlopers (early adopters) ondersteunen 
• Boegbeelden/aanjagers (bv Wubbo Ockels) inzetten 
• Kenniscentrum opzetten 

Men geeft aan dat er behoefte is aan een imagoproject richting buitenwereld en eigen 
ondernemers en instellingen. Eerst moeten de politici overtuigd worden voor er stappen 
gezet kunnen worden. Daarom moeten er aansprekende voordelen van breedband worden 
geformuleerd. Hierbij is het verstandig om dit meteen op de burger te betrekken. Niet 
noodzakelijk FttH, maar wel initiatieven waar ook de burgers van meeprofiteren. 
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4 Optiek van het veld 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de externe workshop op 15 april 2008. Onder de 
groep deelnemers bevonden zich netwerkaanbieders, ICT-dienstaanbieders, 
kennisinstellingen, intermediairs en diverse gemeenten. Per bedrijf of instelling was ruimte 
voor één afvaardiging. In totaal namen er 18 personen deel aan de discussie (zie bijlage 
1). Na een korte voorstelronde zijn de deelnemers geconfronteerd met de volgende 
algemene vraag: 

“Wat zijn de (unieke) mogelijkheden met breedband in Limburg?” 

Iedereen kreeg de mogelijkheid om hier mondeling op te reageren. Hieronder volgt een 
samenvatting van deze discussie: 

•	 Een deelnemer stelt dat Nederland pretendeert koploper te zijn op het gebied van 
glasvezel, maar dat het in de praktijk sterk achter loopt op Zuid-Korea en enkele 
Scandinavische landen. Bovendien kan hij zich niet helemaal vinden in de 
gepresenteerde foto van Limburg, de beelden geven alleen de huidige situatie weer en 
hij mist de internationale blik. Een andere deelnemer is van mening dat we dichter bij 
huis moeten kijken, binnen Europa. Hij noemt het voorbeeld van I-City in Hasselt, 
maar ook steden als Barcalona en Manchester, waar grote transformaties plaatsvinden.  

•	 Het belang van dataopslag, veiligheid en een bewaarplicht moeten niet worden 
onderschat. Een groot deel van de vraag uit de markt is volgens sommige deelnemers 
gerelateerd aan dataopslag. In reactie hierop geeft een andere deelnemer aan dat hij 
juist bij zijn klanten merkt dat de techniek totaal niet relevant is. Uiteindelijk willen zijn 
scholen onderling kunnen samenwerken en diensten afnemen zonder zich druk te 
hoeven maken om onderliggende infrastructuur.  

•	 Een andere workshopdeelnemer meldt dat een initiatief als ISIDOOR veel aansluitingen 
heeft gerealiseerd, maar dat er ook plekken nog niet zijn aangesloten in Limburg. In 
reactie hierop vraagt een deelnemer zich af of het niet hebben van glasvezel een 
probleem is, of dat het juist een kans is. Een voorbeeld hoe je dit kunt organiseren is 
LOFAR. Deze grote radiotelescoop is opgebouwd uit sensoren die onderling met 
breedband zijn gekoppeld in een buitengebied in Drenthe. Dankzij LOFAR kunnen nu 
ook omliggende regio’s met kleine kernen gebruik maken van glasvezel. Hij stelt echter 
wel dat er selectief pilots moeten worden opgestart die anticiperen op deze schaarste 
bij kleine kernen. 

•	 Vervolgens geeft een deelnemer aan dat hij in zijn optiek op breedbandgebied 
nauwelijks unieke mogelijkheden ziet voor de provincie Limburg. Hierbij plaatst hij de 
opmerking dat op het gebied van breedband überhaupt geen sturing van de overheid 
moet zijn. Te veel lokale of regionale initiatieven leiden juist af van de gewenste 
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nationale/internationale schaal. Bovendien is het volgens hem veeleer aan de markt 
(vraag en aanbod) om te bepalen welke infrastructuur en welke diensten ontwikkeld en 
aangeboden moeten worden. Regie van overheidswege is niet gewenst. Wel kan een 
overheid zich als vrager op de markt bewegen en zijn activiteiten waar nodig door 
breedband laten ondersteunen. De rest van de deelnemers verwerpen zijn stelling en 
geven aan dat de uniciteit van Limburg in de profilering en identiteit die de provincie, 
samen met de bedrijven, gemeenten en instellingen, wil uitstralen.  

•	 De meerderheid deelt deze mening niet en ziet wel degelijk een rol voor de provincie 
weggelegd. Bijvoorbeeld door goede voorwaarden te scheppen om zo een goed 
vestigingsklimaat te bewerkstelligen. Een andere deelnemer ziet eveneens een rol voor 
de overheid weggelegd. Echter volgens zijn visie komt glasvezel er toch wel, maar er 
zou wel meer een maatschappelijke discussie moeten komen rondom de mogelijkheden 
breedbanddiensten. 

4.2 Demografische ontwikkeling 

Welke rol kan breedband spelen in het licht van de toekomstige demografische 
ontwikkeling in Limburg, als het gaat om het wegnemen van knelpunten / het realiseren 
van ambities op de volgende onderwerpen:  

•	 In- en uitstroom personeel 

•	 Leefbaarheid in kleine kernen  

•	 Toename zorgvraag 

4.2.1  In- en uitstroom personeel  

Via het elektronisch vergadersysteem zijn diverse suggesties aangedragen voor een 
doorzettende trend dat er in 2012 hoogwaardig gekwalificeerd personeel wegtrekt omdat 
er onvoldoende passend werk zou zijn (behouden). Daarnaast zouden er onvoldoende 
prikkels zijn voor nieuwe mensen om zich hier te gaan vestigen (aantrekken). Een eerste 
oplossing die wordt genoemd door de deelnemers is het met breedband faciliteren van 
thuiswerkers. Hierbij gaat het niet alleen om op afstand werken, maar ook om het ‘anders’ 
werken. Dankzij een snelle en betrouwbare verbinding wordt het mogelijk om een 
kantooromgeving na te bootsen en met videoconferencing kunnen zelfs vergaderingen 
‘live’ worden bijgewoond. Dit stelt mensen in staat om in Limburg te wonen en 
werkzaamheden uit te voeren voor opdrachtgevers uit de Randstad of het grensgebied 
(Duitsland en België). 

Andere oplossingen die worden aangedragen, liggen meer in het scheppen van een 
inspirerend woon, studie en werkklimaat. Door een innovatieve uitstraling aan een regio te 
geven ben je volgens de deelnemers in staat om hoogwaardig opgeleide mensen aan te 
trekken. Door bijvoorbeeld een Internationale campus op te richten met internationale 
opleidingen kun je buitenlandse studenten aantrekken. Door alle studenten uit te rusten 
met breedband zullen ze sneller geneigd zijn om zich hier te vestigen. Breedband zou als 
middel ingezet kunnen worden om de aantrekkingskracht van Limburg op jonge technisch 
geschoolde mensen te vergroten. Een deelnemer signaleert wel dat een opleiding als 
‘Kennistechnologie’ aan de Universiteit van Maastricht sinds 1997 jaarlijks niet meer dan 
30 inschrijvingen kent. Er zal dus eerst geïnvesteerd moeten worden in de 
aantrekkelijkheid van technische opleidingen. 
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Tot slot wordt de optie aangedragen om met breedband de samenwerking te bevorderen 
tussen Limburgse ICT-bedrijven om de werkgelegenheid extra aan te jagen. De openheid 
van netwerken zal een vliegwieleffect creëren omdat de afnemer keuzevrijheid heeft en 
ook kleine aanbieders laagdrempelig diensten kunnen gaan aanbieden (kweekvijver). 
Andere deelnemers zijn sceptisch over de kansrijkheid van deze oplossing omdat er vaak 
sprake is van veel onderlinge concurrentie. 

4.2.2 Leefbaarheid in kleine kernen 

De deelnemers benadrukken dat er in Limburg sprake is van verschillende subregio’s, 
namelijk Noord, Midden en Zuid-Limburg. De dekkingsgraad van glasvezel kan volgens hen 
per regio enorm verschillen. Een deelnemer meldt dat de plekken met een laag aantal 
inwoners nog steeds geen glasvezel tot hun beschikking hebben. In reactie hierop verzoekt 
een andere deelnemer om duidelijk onderscheid te blijven maken tussen de zakelijke 
markt en de consumenten markt. Hij neemt bij consumenten geen groei waar in 
internetverkeer zodra deze beschikking krijgt over glasvezel. Bij de zakelijke markt ligt de 
noodzaak anders. Er zullen in zijn optiek eerst meer diensten ontwikkeld moeten worden 
voor dat een doorbraak kan worden geforceerd. 

Provinciaal beleid zou er vooral op gericht moeten zijn om iedereen gelijke kansen te 
bieden. Om een leegloop te voorkomen zouden ook de kleine kernen moeten beschikken 
over dezelfde faciliteiten als in de grote stad. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
culturele voorzieningen (bijvoorbeeld bibliotheekdiensten, musea, etc.). Via concepten als 
een dokter op afstand (videoconferencing) en domotica-toepassingen zou ook aan de 
zorgvraag in kleine kernen voldaan kunnen worden. Met breedband ontstaan ook kansen 
voor scholen in diezelfde kleine kernen. Deze scholen zouden namelijk open kunnen blijven 
dankzij nieuwe diensten via glasvezel. Ook zou er via interactieve scholing op afstand thuis 
een opleiding gevolgd kunnen worden bij een instelling in de stad. 

Een andere deelnemer signaleert in algemene zin een ontwikkeling waarbij jonge mensen 
zelf content (user generated content) maken en dit op het internet zetten. Daarentegen 
mist hij de creativiteit in een stad als Maastricht. De andere aanwezigen beamen dit. 
Vervolgens wordt ter discussie gesteld of een glasvezelinfrastructuur noodzakelijk is voor 
de creatieve industrie. Een deelnemer geeft aan dat dit niet direct het geval is. In reactie 
hierop wordt gemeld dat er alleen ‘kleine’ games worden ontwikkeld, en dat in landen als 
Korea grotere games (3D multiplayer) worden ontwikkeld. 

4.2.3 Toename zorgvraag 

De deelnemers pleiten voor volledige ‘connectivity’ van zorgcliënten. Hierdoor zijn ze in 
staat om via beeld te communiceren met zorgverleners zoals een huisarts, de 
thuiszorgorganisatie en het thuisfront bij een ziekenhuisopname. Afgezien van gemak voor 
patiënten kunnen ook hulpverleners reistijd uitsparen en daardoor meer mensen 
behandelen. Er moet wel eerst een algehele terughoudendheid met ICT binnen de sector 
worden overwonnen. Naast telezorg concepten wordt ook gepleit voor oplossingen die juist 
‘meer handen aan het bed’ mogelijk maken, zoals ondersteuning van managementtaken 
met ICT en de integratie van schakels binnen de zorgketen. 

Een andere oplossing om tegemoet te komen aan de zorgvraag is het bewust creëren van 
een markt voor high-end innovatieve toepassingen die via breedband aangeboden kunnen 
worden. Uiteindelijk moet de markt dit oppakken en vertalen in een commerciële 
aanbieding. De overheid kan met pilot projecten extra stimulans bieden voor zorgdiensten 
waar de markt nog niet op inhaakt. 

Dialogic NEXT STEP 17 



4.2.4 Overig 

Binnen het thema demografische ontwikkeling kregen de deelnemers vervolgens onder de 
noemer ‘overig’ de ruimte voor vrije invoer. Een deelnemer gaf aan dat je moet proberen 
te bezien om van een demografische zwakte een sterkte kan maken. 

Een aantal deelnemers dragen suggesties aan hoe de beleving van Limburgse culturele 
aspecten verbeterd zou kunnen worden. Een sleutelrol is weggelegd voor Maastricht 
CH2018. Maastricht ambieert namelijk om in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa te 
zijn. Dit ambitieuze plan werd in september 2007 gepresenteerd. De steden Heerlen, 
Sittard-Geleen, Hasselt, Luik en Aken gaan de Limburgse hoofdstad hierbij helpen. 
Breedband zou de culturele hoofdstad kunnen ontsluiten met de rest van Europa. 

Verder wordt Nederland Breedbandland aangehaald als mogelijk platform om ervaringen 
die elders in het land zijn opgedaan uit te wisselen. Niet iedereen is overtuigd van de 
noodzaak van dit intermediaire platform omdat Limburg zelf al genoeg unieke voorbeelden 
zou hebben. Volgens een deelnemer ontstaat er pas toegevoegde waarde als NBL meer 
vernieuwende concepten zou demonstreren en een aanjaagfunctie op zich zou nemen.  

4.3 Internationale samenwerking 

Welke rol kan breedband spelen in het licht van de toekomstige internationale 
samenwerking in Limburg, als het gaat om het wegnemen van knelpunten / het realiseren 
van ambities op de volgende onderwerpen:  

• Samenwerking zorginstellingen en overheden  

• Technologische topregio 

• Limburg als export product 

4.3.1 Samenwerking zorginstellingen en overheden 

De deelnemers geven diverse voorbeelden hoe er internationale samenwerking zou kunnen 
bestaan tussen zorginstellingen en overheden. Een voorbeeld hiervan is de praktische 
mogelijkheid waarbij instellingen via breedband onderling een back-up en uitwijklocatie 
voor elkaar kunnen zijn. Daarnaast zou er een koppeling tussen alle academische 
ziekenhuizen in Europa moeten komen. Hierdoor kunnen medische specialisten 
gezamenlijk operaties voorbereiden, analyseren, nabespreken en mogelijk zelfs op afstand 
uitvoeren. Ook de mogelijkheid van second opinions in het buitenland en internationale 
bemiddeling bij wachtlijsten (uitwijk) kunnen worden gerealiseerd bij onderlinge koppeling 
van elkaars systemen. Andere deelnemers pleiten zelfs voor een koppeling van de gehele 
(internationale) zorgketen waar de apotheek, de huisarts, de GGZ en de patiënt deel van 
uit zal maken. Een ander voorbeeld dat werd aangedragen is het ‘leuk’ bewegen via een 
internationale community. Binnen de community kunnen deelnemers onderling sportieve 
activiteiten met elkaar organiseren. 

Naast stimulatoren worden er ook een aantal drempels genoemd die de internationale 
samenwerking op dit moment nog in de weg staan. Volgens een deelnemer zou de 
grensoverschrijdende infrastructuur nu nog te beperkt zijn om een koppeling mogelijk te 
maken. Daarnaast zouden veel zorginstellingen (b.v. thuiszorg) op dit moment alleen 
regionaal/lokaal acteren. Tot slot, wordt ook de taalbarrière aangehaald die de afstemming 
zou bemoeilijken. 
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4.3.2 Technologische topregio 

Een deelnemer stelt voor om namens Limburg ondersteuning te bieden aan de 
zogenaamde Technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken (ELAt). Hierbinnen zou Limburg 
een eigen niche (referentieregio) moeten ontwikkelen, bijvoorkeur in de vorm van een 
Europese multisectorale proeftuin. Dit genereert namelijk andere bedrijvigheid eromheen. 
De niche zou ook op applicatie niveau kunnen zijn. De deelnemer haalt het voorbeeld van 
I-City aan, waarbij Vlaanderen een voorloper probeert te worden in mobiele technologie. In 
reactie hierop stelt een andere deelnemer wel dat deze niches doorgaans hun oorsprong 
hebben binnen kennisinstellingen. Hij signaleert echter dat er in Limburg geen/weinig 
technische opleidingen zijn. Een koppeling met bijvoorbeeld Luik en Eindhoven zou hier 
uitkomst kunnen bieden. Hierbij wordt opgemerkt dat er niet alleen gekeken moet worden 
naar het wegtrekken van mensen, maar moet ook gekeken worden naar het creëren van 
goede voorwaarden voor jonge mensen. Een dergelijke niche vormt een mooi vehikel om 
(internationale) studenten te binden aan je regio. 

Technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken (ELAt) 

In maart 2004 ondertekenden de burgemeesters van Eindhoven, Aken en Leuven een 
intentieverklaring waarin de ambitie is opgenomen om - in samenwerking met 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden   de technologiedriehoek Eindhoven-
Leuven-Aken voor 2010 te laten uitgroeien tot een absolute top-technologieregio in 
Europees- en mondiaal verband. Met publieke en private partijen worden projecten en een 
strategie ontwikkeld om die ambitie waar te maken. (bron: www.SRE.nl) 

Andere voorbeelden voor het realiseren van deze ambitie is het uitvoeren van 
internationaal wetenschappelijk (toptechnologisch) onderzoek. Hierbij zou glasvezel als 
uitgangspunt moeten worden genomen aldus één van de deelnemers. Tot slot wordt nog 
de mogelijkheid aangedragen van de zogenaamde internationale kennisvouchers. Hierbij 
kunnen ondernemers een vraagstuk uitzetten bij een kennisinstelling om bestaande kennis 
te benutten ter verbetering van hun product, productieproces of dienst. 

4.3.3 Limburg als export product 

Naast vlaai en Andre Rieu heeft Limburg veel te bieden. De deelnemers geven aan dat 
daarbij gebruik gemaakt moet worden van bestaande Limburgse waarden (greenrey, 
logistiek, toerisme) en slim ingespeeld moet worden op actuele trends (vergrijzing). In de 
sector toerisme zou bijvoorbeeld een ‘Limburg game’ ontwikkeld kunnen worden om 
toeristen aan te trekken en voor te lichten over de regio. Vervolgens ontstaat er een 
discussie of Maastricht of Heerlen het boegbeeld moet vormen naar de buitenwereld. 

4.3.4 Overig 

Binnen de categorie internationale samenwerking geven de deelnemers aan dat er een 
koppeling van internationale netwerken mogelijk wordt door knooppunten te bepalen op de 
wijze zoals de NDIX dat op dit moment aanpakt. Hierbij is het niet noodzakelijk om eerst 
op nationaal niveau alles te organiseren, maar ook zouden verbindingen gelegd moeten 
worden direct de grens over als dit een kortere route behelst. 

Daarnaast pleiten de deelnemers voor het voorkomen van concurrentie tussen 
marktplaatsen (bijvoorbeeld Maastricht versus Heerlen). Uiteindelijk gaat het er om dat 
dienstaanbieders en vragers ergens kunnen ‘opstappen’ en zolang marktplaatsen onderling 
gekoppeld worden dan kan iedereen gebruik maken van een grotere footprint. 
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4.4 Innovatie en economische ontwikkeling 

Welke rol kan breedband spelen in het licht van de toekomstige innovatie en economische 
ontwikkeling in Limburg, als het gaat om het wegnemen van knelpunten / het realiseren 
van ambities op de volgende onderwerpen:  

• Samenwerking MKB, grootbedrijf en kennisinstellingen  

• Excelleren in chemie of energietechnologie (á la LOFAR)  

• Aantrekken en behouden bedrijven (vestigingsklimaat) 

4.4.1 Samenwerking MKB, grootbedrijf en kennisinstellingen 

Er is volgens de deelnemers vaak sprake van samenwerking tussen bovengenoemde 
partijen. Hierbij kan gedacht worden aan de Hogeschool Zuyd, MKB-Limburg en ICTloket. 
Ook de samenwerking tussen regionale ICT-bedrijven is wenselijk om de schaal aan te 
kunnen van grotere projecten. Deze samenwerking zou vervolgens omgezet kunnen 
worden in de status van een joint-venture. In de praktijk blijkt er behoefte te bestaan aan 
een coördinerend orgaan gericht op uitvoering die tevens middelen tot zijn beschikking 
heeft. 

Vervolgens wordt opgemerkt dat het breedbandjargon niet bekend is bij MKB’ers. De 
gemiddelde MKB’er worstelt met de vraag wat de toegevoegde waarde van breedband is. 
Deze ondernemers hebben al moeite met een website, laat staan met breedbandige 
toepassingen. Communicatie met het MKB is dus cruciaal, voorbeelden van 
NederlandBreedbandLand zouden daarbij uitkomst kunnen bieden. Een deelnemer stelt ter 
discussie of een glasvezel verbinding voor het MKB al nodig is. In reactie hierop wordt 
aangegeven dat het moet gaan om de diensten die op de glasvezel geleverd kunnen 
worden. Glasvezel is geen doel op zich zelf. Kortom, als het type dienst hierom vraagt dan 
is er een noodzaak om over te stappen. Volgens een andere deelnemer is de huidige 
verbinding afdoende voor de meeste ondernemers. In reactie hierop wordt gesignaleerd 
dat het internet aan het dichtslippen is. Daarnaast zijn handmatige back-ups gevoelig en 
het wordt dus tijd voor een infrastructuur waardoor dit automatisch kan gebeuren.  

4.4.2 Excelleren in chemie of energietechnologie (á la LOFAR) 

Vergelijkbaar met het ‘Industrial Design’ predicaat van Eindhoven zou Limburg ook een 
‘claim-to-fame’ moeten hebben. Voor de hand ligt de chemiesector. Een mooi voorbeeld is 
de zogenaamde ‘silicon mine’. Deze siliciumfabriek op het industriecomplex Chemelot 
(Sittard-Geleen) komt eind 2009 beschikbaar waar in de nabije toekomst basismateriaal 
(’solar grade’ silicium) voor zonnecellen vervaardigd gaat worden. Breedband zou de 
uitwisseling van achterliggende engineeringsdocumenten (3D grafische bestanden) kunnen 
faciliteren. Hierdoor hoeft productontwikkeling niet op dezelfde locatie als de vervaardiging 
plaats te vinden. Om te kunnen excelleren is het wel een voorwaarde om te beschikken 
over gekwalificeerde werknemers. 

4.4.3 Aantrekken en behouden bedrijven (vestigingsklimaat) 

Bij het vestigingsklimaat gaat het volgens de deelnemers om nieuwe bedrijven met 
breedband te verleiden om zich in Limburg te vestigen, anderzijds gaat het om bestaande 
bedrijvigheid te behouden. Bij aanvang poneert een deelnemer de stelling: “Aanwezigheid 
van glasvezel is voor veel bedrijven tegenwoordig selectiecriterium nr.1 bij de keuze van 
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hun vestgingsplaats”. De reacties op deze stelling zijn uiteenlopend. Sommige deelnemers 
geven aan dat de gemiddelde ondernemer andere factoren van doorslaggevend belang laat 
zijn. Een andere deelnemer nuanceert dat grote bedrijven vanwege hun schaal in staat zijn 
om zelf betaalbaar glasvezel aan te laten leggen (afdwingen). Het MKB is echter nog niet 
overtuigd van de toegevoegde waarde. Hiervoor is voorlichting nodig vanuit een lokale 
overheid die ze erop attendeert dat ze zich moeten doorontwikkelen willen ze overleven. 
Andere voorbeelden om met breedband het vestigingsklimaat te verbeteren zijn collectieve 
camerabeveiliging en het met breedband faciliteren van een sociale kring tussen bedrijven. 

4.4.4 Overig 

Binnen deze vrije invoercategorie van het thema ‘Innovatie en economische ontwikkeling’ 
wordt vermeld dat het nuttig is om na te gaan hoe structureel en massief 
breedbandgebruik een economische motor kan zijn. Effecten van breedbandgebruik zouden 
gekoppeld moeten worden aan thema’s als kenniseconomie en de waardeproductie met 
immateriële goederen. Zodoende krijgen juist de perifere regio's nieuwe kansen. Zoek 
daarbij de verbinding tussen economisch beleid en politieke ambitie om een verdiepte 
euregionale samenwerkingsstructuur op te zetten. Met breedband kunnen die regio’s 
vervolgens virtueel gekoppeld worden. 

4.5 Projectvoorstellen 2008-2012 

Tijdens de afsluiting kregen de deelnemers de kans om vanuit hun optiek een 
projectvoorstel te formuleren die het mogelijk maakt om aan te sluiten bij de kansen en 
knelpunten genoemd in de vorige paragrafen binnen dit hoofdstuk: 

Formuleer en motiveer welk projectvoorstel u voor de periode 2008 – 2012 zou willen 
ondersteunen / indienen. 

Hieronder worden de ‘ingediende’ projectvoorstellen behandeld: 

•	 Er wordt geopperd om een ‘task force’ in te stellen, aangevuld met onafhankelijke  
expertise. Dit instrument zou de versnippering tussen afzonderlijke projecten tegen 
moeten gaan. Deze task force maakt zich sterk voor een integrale 
ontwikkelingsomgeving van breedbandtoepassingen. Deze omgeving zal dienen als 
provinciaal testbed. Ook zou een dergelijke task force kunnen schakelen met 
vergelijkbare initiatieven in Europa. À la kenniswijk zou er kritieke massa kunnen 
worden gegenereerd. 

•	 De kansen binnen de zorg en welzijnssector worden gedreven door ambities. Daarbij 
moet er gezocht worden naar een niche om het imago van Limburg te verbeteren. Het 
realiseren van een open en neutrale basisinfrastructuur zou hierbij een blijvend 
aandachtspunt moeten zijn. Een dergelijk open infrastructuur maakt ook een 
grensoverschrijdende koppeling mogelijk. Daarnaast kan het bedrijfsleven 
meeprofiteren, welke gekoppeld zouden moeten zijn aan een neutrale digitale 
marktplaats. De vervolgstap is om het glasvezelnetwerk aan de voordeur te krijgen. 
Een dergelijk open infrastructuur zou bovendien niet gehinderd moeten worden met 
verschillende tolpoorten voor verschillende providers. Zodoende ontstaat er een 
compleet landschap waarbij geen eilanden worden gecreëerd. 
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•	 Er zou een virtueel netwerk moeten gebouwd worden om bedrijven te bedrijven van 
elkaar te laten leren. Als metafoor wordt ‘LinkedIn Limburg’ gebruikt. Limburg moet 
digitaal op de kaart komen, niet alleen met breedband, maar ook met alle diensten en 
faciliteiten die daarmee samenhangen. Dit is noodzakelijk omdat we in een 24-uurs 
economie leven die niet regionaal beperkt wordt. Om binnen dit speelveld bekend te 
maken wie welke diensten kan leveren wordt het ‘Limburgs expertisecentrum’ 
opgericht. Hierdoor wordt voorkomen dat het wiel meerdere malen wordt uitgevonden. 
Belangrijk hierbij is wederom een open netwerkinfrastructuur. 

•	 In het onderwijs is al veel gaande. Hierbij wordt gemeld dat het overgrote deel van de 
onderwijsinstellingen in Limburg aan het einde van 2008 verglaasd is. Er wordt al veel 
content tussen scholen uitgewisseld, maar een laag tussen vraag en aanbod is 
wenselijk. Dankzij deze onderwijsmarktplaats worden onderwijsinstellingen gekoppeld 
aan dienstenaanbieders van Elektronische Leeromgeving (ELO) of educatieve content. 
Deze onderwijsmarktplaats zal zorgen voor een kwaliteitsverbetering van zowel 
bedrijfsmatige, onderwijskundige als de organisatorische kant. Voor leerlingen is het 
ook belangrijk dat ze opgroeien met de digitale mogelijkheden. 

•	 Er zou een pilot gestart moeten worden waarbij het MKB gecombineerd wordt met een 
Fiber-to-the-Home project. Dit zou een voorbeeldproject kunnen zijn waar innovatieve 
diensten zich zouden kunnen ontwikkelen. 

•	 Op het snijvlak tussen onderwijs en de arbeidsmarkt speelt competentiemanagement 
een belangrijke rol. Limburg zou een voortrekkersrol kunnen vervullen bij de 
ontwikkeling van het competentiepaspoort. 

•	 Toepassingen in de gaming en recreatieve industrie zouden gestimuleerd moeten 
worden. Dit trekt jonge mensen aan en hier zouden typische Limburgse highlights 
ingezet kunnen worden. Cultuur zou hier een rol in kunnen spelen. 

•	 Als het gaat om internationale samenwerking, liggen er reeds contacten tussen VO-
scholen in met name Duitsland. Deze zouden echter beter benut moeten worden. De 
samenwerking kost alleen veel tijd door de zaken er om heen. Maar kansen liggen er 
voor bijvoorbeeld videocommunicatie. Een deelnemer geeft aan dat KPN bezig is met 
twee projecten over de grens, één is een grensoverschrijdend project naar Duitsland 
richting Kleef, en het tweede is camerabeveiliging bij de grensovergang Hazeldonk. 

•	 Er zou een campus opgericht moeten worden in samenwerking met de universiteiten 
van Eindhoven en Maastricht. Dat zijn typisch de instellingen met de kennis in huis. 
Hieraan zou de kunde van de bedrijven gekoppeld moeten worden, waarbij studenten 
geholpen worden met het starten van een eigen bedrijf(je) en geplaatst worden in een 
collectieve broedkamer. 

•	 De Breedband ICT Valley is een plek waar zowel MKB als grootbedriif zich kunnen 
vestigen. Combinatie woon/werk zou hiervoor uitkomst kunnen bieden, waar dit nu 
vaak niet mogelijk is. 

•	 Eén initiatief op het gebied van breedband zou gesteund moeten worden, bijvoorbeeld 
camerabeveiliging op bedrijventerreinen of in de binnensteden. Maatschappelijke 
ontwikkelingen moeten nauwlettender worden gevolgd, ondersteund en gestimuleerd. 

De provincie sluit af met de opmerking dat het onderwerp breedband bij hun hoog op de 
agenda staat. Zij wil graag in nauw contact blijven met de deelnemers aan deze workshop 
om in de toekomst de discussie voort te zetten. Daarbij beschouwt zij de deelnemers dan 
ook als cruciale tentakels binnen de regio. 
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5 Goed op weg met breedband 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven wat beide workshops hebben opgeleverd. 
Aansluitend worden een aantal instrumenten genoemd die de provincie Limburg kan 
gebruiken om aan te aansluiten bij de toekomstbeelden uit hoofdstuk 2. Vervolgens wordt 
een eerste aanzet gedaan voor nog te formuleren ambities die de provincie kan gebruiken 
in de communicatie rondom haar toekomstige nog op te tuigen breedbandbeleid. 

5.2 Resultaten op een rij 

Dialoog intern en extern blijvend opgestart 

Met voorbereidende activiteiten zoals de quick-scan die door Dialogic in de zomer van 2007 
is uitgevoerd en de externe workshop in Roermond, is de dialoog tussen de provincie en de 
spelers in het veld (bedrijfsleven en publieke organisaties) opgestart. De aanbieders van 
infrastructuur (o.a. Isidoor, KPN, Ziggo) stellen zich coöperatief op om 
glasvezelvoorzieningen verder in de provincie beschikbaar te krijgen. Op termijn zou 
iedereen zowel de zakelijke markt als de burgers in Limburg moeten kunnen profiteren van 
het nieuw aangezette breedbandbeleid van de provincie. Deze consultatie van spelers in 
het veld – de partijen die het in de praktijk moeten waarmaken – heeft een belangrijke 
indicerende en agenderende functie in de verdere vormgeving van het breedbandbeleid. 
Daarom zal de dialoog ook na deze eerste workshop met externe partijen op meer 
structurele basis worden voortgezet. 

Van achterstand naar voorsprong 

Er bestaat nadrukkelijk draagvlak onder de deelnemers aan beide workshops voor de 
verdere ontwikkeling van een – op de langere termijn - fijn vermaasde 
glasvezelgebaseerde infrastructuur en de ontwikkeling van volgende generatie 
breedbanddiensten. Vooral in de sectoren zorg/domotica, onderwijs, 
energie/duurzaamheid, cultuur en commerciële dienstenontwikkeling liggen concrete 
kansen voor doorontwikkeling van breedband. Door het formuleren van door de provincie 
gesteunde projecten zou de ontwikkeling op deze terreinen aanzienlijk worden verstevigd 
en versneld, waardoor een achterstand op dit moment kan worden omgezet in een 
voorsprong. De meeste interessante ideeën voor verdere uitwerking zijn: 

1. Leerstoel breedband 

2. Imagoproject digitale cultuurbeleving Limburg 

3. Europese multi-sectorale proeftuin (afhankelijk van niche) 

4. Prijsvraag dienstontwikkeling 

5. Sociale digikring voor Limburgse en buitenlandse bedrijven 

6. Internationale koppeling zorginstellingen 
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5.3 Route voor vervolg 

Beleidsinstrumenten 

De workshop heeft een aantal zeer concrete ideeën en suggesties opgeleverd die de 
provincie als instrument zou kunnen gebruiken om haar plannen te verwezenlijken. Het 
merendeel is samengevat in hoofdstuk 3 en 4. Hieronder worden een drietal routes voor 
vervolg gepresenteerd: 

1.	 Instellen van een structurele werkgroep of Task Force om de ambities van de 
provincie te vertalen naar een breedbandprogramma wat vervolgens verder inhoud 
en uitvoering dient te krijgen. 

2.	 Definiëren van programmalijnen waarin projectideeën (zoals geïnventariseerd 
tijdens de workshop met externe partijen) ondergebracht kunnen worden.  

3.	 Uitzetten van opdrachten / aanbesteding voor het opstarten van een aantal van de 
voorgestelde projectideeën. 

Ambitie per toekomstbeeld 

Bij deze drie vervolgstappen horen ambities. Per toekomstbeeld wordt in de tabel 
hieronder een uitwerking gepresenteerd: 

Toekomstbeeld Ambitie 2020 

Uitwisseling met lichtsnelheden tussen internationale 
kennisinstellingen 

Alle Limburgse universiteiten en hogescholen zijn via 
glasvezel gekoppeld met counterparts in Europa en 
werken tevens nauw samen met het bedrijfsleven. 

Hofleverancier van de technologiedriehoek  
Eindhoven-Leuven-Aken 

Limburg vormt het logistieke hart voor technologische 
driehoek. Limburg excelleert in energietechnologie en 
voorziet de driehoek van groene stroom. 

Na culturele hoofdstad (CH2018) ook culturele provincie 
van Europa (CP2020) 

Digitale cultuurbeleving is gemeengoed doordat alle 
musea en podia retour geschikt zijn gemaakt. Dit levert 
een flinke impuls op voor de toestroom van toeristen.  

Proeftuin onderwijsvernieuwing op afstand bereikbaar Limburg is uitgeroepen tot de onderwijsproeftuin voor 
het basis- en voortgezetonderwijs van Nederland. De 
provincie vormt daarmee de motor voor vernieuwende 
onderwijsconcepten binnen de Benelux. 

Demografische dreiging omgezet in economisch 
voordeel 

Na invoering van het internationale EPD zijn de 
wachtlijsten binnen de zorg met 70% teruggedrongen. 

Limburg als aantrekkelijke vestigingsplaats voor 
ondernemers 

Limburg biedt een uitstekend vestigingsklimaat voor 
ondernemers die wonen en werk hoogwaardig willen 
combineren. Tevens fungeert het vanwege haar ligging 
als de belangrijkste handelsroute naar Europa. 

De provincie is nu aan zet om de te volgen beleidsroute verder vorm en inhoud te geven. 
Na het bepalen van deze stip aan de horizon zal de provincie Limburg zelf een keuze 
moeten maken waar zij accenten gaat leggen. Te toekomstbeelden en achterliggende 
ambities moeten omgezet worden in SMART doelstellingen. Hiermee kan zij gedurende 
haar route bepalen of ze nog in de pas loopt. 
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Bijlage 1: Workshop deelnemers 


Deelnemers interne workshop 21 maart 2008: 

Naam Afdeling 

Ed Balg Afdeling Zorg 

Erik Ritzen Economische Zaken 

Ingrid Wildhagen Economische Zaken Projectleider verantw. voor healthcare 

Marc Onnen Ruimtelijk beleid 

Martijn Valk Economische Zaken – toerisme 

Paul Habets Senior beleidsmedewerker Economische Zaken 

Servi Verstappen Clusterhoofd Bedrijfsomgeving en Investeringsklimaat 

Deelnemers externe workshop 15 april 2008: 

Naam Organisatie 

Aaron Mulder ICTLoket.nl 

Alex Blijham Gemeente Maastricht 

Antoine Hannemann ISILINX/LICOM 

Erik Ritzen Provincie Limburg 

Frans van de Korput Intertec 

Jan Bierhoff EC/DC 

Jan Donders Limburgse Ontwikkelingsmaatschappij (LIOF) 

Janneke Gramberg Gemeente Weert 

Jeroen Trienes Goal043 

John Reinhard NV Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg 

Marc Servaes CIS GROUP 

Piet Postma @Work/ZIGGO 

Ricardo Krikke Simpact 

Rob Aalders Gemeente Heerlen 

Rob Timmermans KPN Telecom 

Servi Verstappen Provincie Limburg 

Stefan Kleijkers +Innovo / Unilogic 

Wim Heldens Syntens 
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Bijlage 2: Uitkomsten interne 
workshop 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de brainstorm waarbij iedere deelnemer 
zijn/haar eigen onderwerpen kon aandragen die relevant zijn voor de provincie Limburg in 
het jaar 2012. Vervolgens kregen de deelnemers de kans om 100 punten te verdelen. 
Hieronder volgt de uitkomst: 

Nr Omschrijving Tot. 

1 demografische ontwikkeling 125 

2 grensoverschrijdende samenwerking 110 

3 Druk op de zorg 85 

4 innovatie en economische ontwikkeling 75 

5 Arbeidsmarkt 70 

6 Infrastructuur (weg, water, lucht en ict) 65 

7 Leisure / vrijetijdseconomie 42 

8 aantrekkelijkheid regio voor werknemers 40 

9 Internationale koppeling van kennisinstellingen in de 20 
TTR 

10 schaalvergroting bij de lokale overheden 20 

(n=7) 

Na het toekennen van de punten zijn vervolgens de dubbelingen verwijderd. De 
deelnemers waren van mening dat zowel categorie 3 als categorie 5 samengevat konden 
worden onder categorie 1 ‘demografische ontwikkeling’. Uiteindelijk resulteerde dit in de 
volgende drie (beleids)thema’s: 

A. Demografische ontwikkeling  
B. Grensoverschrijdende samenwerking 
C. Innovatie en economische ontwikkeling 

Na het bepalen van deze ‘stip aan de horizon’ is er nagedacht over de wijze waarop 
invulling gegeven kan worden aan deze onderwerpen. Hierbij zijn de deelnemers per 
thema gevraagd welke kansen benut zouden kunnen worden dan wel welke drempels er in 
algemene zin van toepassing zijn op het desbetreffende thema. Vervolgens kregen de 
deelnemers de gelegenheid om gekoppeld aan een knelpunt een breedband/ICT oplossing 
aan te dragen die uitkomst zou kunnen bieden. Tot slot kon iedere deelnemer beschrijven 
welke rol voor de provincie Limburg is weggelegd per thema. Hierbij konden de deelnemers 
kiezen uit een aantal algemene rollen en zelf aanvullingen aanreiken. Per thema bespreken 
we hieronder apart de uitkomsten in een aparte paragraaf. 
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A. Demografische ontwikkeling - welke kansen kunnen worden 
benut? 

Nr Omschrijving Tot. 

1 Proefgebied voor nieuwe producten/diensten 19 

2 Arbeidsbesparende en productieverhogende verbeteringen en vernieuwingen 17 

3 Influx van mensen van buiten geneert nieuwe concepten en ideëen en daardoor 15 
betere aanhaking op mondialiserende economie 

4 Kennisoverdracht van oud naar jong naar oud biedt een enorm potentieel 15 

5 Het onderwerp is in ontwikkeling dus er is geld voor te krijgen 14 

6 Limburg als 'Florida' van Nederland 13 

7 Meer fysieke ruimte beschikbaar dus grote kansen voor leisure 12 

8 Euregionale aanpak: regio Aken heeft groei, terwijl Parkstad krimpt 12 

9 Groei/toename in Belgisch Limburg 11 

10 Limburg loopt voorop dus kan de aandacht krijgen 11 

11 Markt (steeds rijkere groep ouderen die veel te besteden hebben) 11 

(n=6) 

A. Demografische ontwikkeling - welke knelpunten moeten worden 
getackeld? 

Nr Omschrijving Tot. 

1 Financiering en instandhouding van de fysieke infrastructuur (wegen, scholen, 19 
gebouwen) 

2 Negatief imago, wegtrekken mensen (studenten, toeristen, werknemers) 19 

3 Tekort aan personeel 19 

4 Zorgvraag zal sterk toenemen + mobiliteit van de bevolking zal afnemen 19 

5 Braindrain: kennis vloeit weg uit de provincie 17 

6 Leefbaarheid van de kleine kernen 14 

7 Toekomst dorpsscholen onder druk door ontgroening 12 

8 Woningvoorraad sluit niet aan op behoeften 12 

9 Wet van de remmende voorsprong: we moeten alles ontdekken en anderen nemen 11 
dat straks gemakkelijk over 

10 Integratie mensen van buiten de provincie 8 

(n=6) 
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A. Demografische ontwikkeling - hoe zou de inzet van 
breedband/ICT een oplossing kunnen bieden? 

•	 door een uitdagend ict-klimaat wordt je als provincie aantrekkelijk voor jongeren en voor hun 
aansprekende sectoren als creatieve industrie en dienstenontwikkeling 

•	 voorzieningen treffen die de leefbaarheid in kleine kernen vergroot en diensten terugbrengt 
•	 scholing: creëren van grootschalige scholingscommunities (e-learning) 
•	 thuis werken mogelijk, thuis kennis overdracht (life long learning + distance learning) 
•	 zorg: innovatieve ict-zorgconcepten in de markt zetten, de provincie als investeerder 

- telemedicine 
- breedband kan rol spelen in toenemende zorgvraag 
- digitale zorg op afstand (van thuis uit) 

•	 verdere automatisering: techniek/diensten ipv arbeidskrachten 
•	 door breedbanddiensten kunnen ouderen mogelijk langer zelfstandig wonen 
•	 behoud scholen en andere voorzieningen door breedband? 
•	 contacten over afstand 

A. Demografische ontwikkeling - welke rol is wenselijk voor de 
provincie Limburg ten aanzien van dit thema? 

Nr Omschrijving Tot. 

1 Provincie als investeerder / mede-initiatiefnemer van innovatieve concepten 5 

2 Regisseur 3 

3 Financier 2 

4 Launching customer 2 

5 Provincie kan kenniscentrum breedband opzetten en beheren (met 2 
kennisinstituten) 

6 Bemiddelaar 1 

7 Kathalysator 1 

8 Vraagbaak 1 

9 Initiator 0 

10 Waakhond 0 

(n=6) 
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B. Grensoverschrijdende samenwerking - welke kansen kunnen 
worden benut? 

Nr Omschrijving Tot. 

1 Door grensoverschrijdende samenwerking worden we een aantrekkelijke regio om 19 
te vestigen (studenten, professionals) 

2 Bundeling van kennisinstituten 18 

3 Verbinden van economisch centra 17 

4 Ontwikkeling grensoverschrijdend (openbaar) vervoernetwerk 17 

5 Potentieel uit een groter gebied gebruiken 16 

6 Verbinden van kennis en kunde op gebied van gezondheidszorg 16 

7 Vooroplopen in ontwikkeling van Europa van de regio's 16 

8 Toeristische topregio in gebied Aken, Maastricht, Luik 16 

9 Andere landen met andere en vaak voor ons nieuwe concepten of ideeën 15 

10 Grote (potentiële) economische regio in Zuid Limburg 15 

11 zie Basel 14 

12 Efficiency: niet allemaal in een klein gebied hetzelfde hebben maar verdelen 13 

13 Noordrijn Westfalen is groot marktgebied op korte afstand 13 

14 Patiëntenstromen vanuit buitenland en vice versa 12 

15 Benutten en stimuleren van elkaars sterkten 8 

16 Beginnen met kleine initiatieven/projecten vanaf de werkvloer / dagelijkse praktijk 8 

(n=6) 

B. Grensoverschrijdende samenwerking – welke knelpunten 
moeten worden getackeld? 

Nr Omschrijving Tot. 

1 Nog te grote onderlinge verschillen (taal, cultuur, beleid 20 

2 Bereidheid tot samenwerking 18 

3 Die van Den Haag en Berlijn en Brussel moeten eens los komen van hun beperkte 17 
kader 

4 Nog teveel grensbelemmeringen 16 

5 Andere landen zijn anders georganiseerd (overheid, wetgeving, financieringen etc) 14 

6 Teveel denken in problemen 13 

7 Euro's komen in buitenland soms moeilijker los dan in Nederland vanwege 12 
hiërarchische organisatie 

8 Beleidsuitgangspunten verschillen soms 10 

9 Verschillen in aanbieders van diensten 9 

(n=6) 
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B. Grensoverschrijdende samenwerking – Hoe zou de inzet van 
breedband/ICT een oplossing kunnen bieden? 

• Hoogwaardige en superverbindingen tussen de kennisinstellingen 
• Grensoverschrijdende gekoppelde infrastructuur biedt via marktplaatsen kansen aan mkb 
• Contacten over afstand (verder dan euregio) 
• Mogelijkheid om ttr-instellingen met elkaar te verbinden 
• Koppeling van topziekenhuizen in de euregio kan leiden tot een kwaliteitsimpuls in de breedte 
• Samenwerking tussen overheden (grensoverschrijdend intranet) 
• Promotie activiteiten euregio 
• Kennisdeling en-ontsluiting 
• Vergroten van de markt voor (eu)regionale bedrijven 
• Kan noodzaak van verplaatsingen/reizen verminderen of opheffen 
• Grenzeloos breedband kan helpen tot nieuwe samenwerkingsvormen te komen 
• Breedband kan taalbarrière verminderen 
• Lokale diensten kunnen internationaal uitgerold worden 

B. Grensoverschrijdende samenwerking - welke rol is wenselijk 
voor de provincie Limburg ten aanzien van dit thema? 

Nr Omschrijving Tot. 

1 Aanjager 5 

2 Regisseur 5 

3 Financier 4 

4 Vraagbaak 2 

5 Bemiddelaar 1 

6 Launching customer 1 

7 Waakhond 0 

(n=6) 
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C. Innovatie en economische ontwikkeling - welke kansen kunnen 
worden benut? 

Nr Omschrijving Tot. 

1 aanwezige kennis uit de regio ontsluiten voor het bedrijfsleven 19 

2 Toptechnologie bundelen (kennisinstituten en grote bedrijven) 19 

3 aanwezigheid van aantal belangrijke instellingen 19 

4 Energietechnologie 18 

5 Limburg heeft gunstige positie op vervoerassen (A2, Venlo + spoor en water) 18 

6 waarmaken van de propositie: bij een TTR hoort een maximale breedbandinfra (= 18 
ook imago/branding) 

7 Aanwezigheid van Sabic, DSM en OCE 16 

8 Zorgvernieuwing en zorgverbetering 16 

9 factor in het vestigingsklimaat 16 

10 groei bestedingen in de vrijetijdseconomie 15 

11 op gebied van chemie zijn we een belangrijke provincie 15 

12 Kennisdeling 14 

13 MKB aan laten haken door campusontwikkeling 14 

14 gaming (ontwikkeling) 13 

15 door gerichte keuze en middelenbundeling kan er op een beperkt aantal terreinen 12 
een koploperspositie bereikt worden zowel nationaal als internationaal (nationaal 3, 
internationaal 1) 

16 verhoging efficiency en effectiviteit 12 

17 sense of urgency is in regio aanwezig 10 

18 Mondialisering 9 

19 Koploper 9 

(n=6) 

C. Innovatie en economische ontwikkeling - welke knelpunten 
moeten worden getackeld? 

Nr Omschrijving Tot. 

1 breedband is één ding, maar aanbod van (passende) diensten is wat anders 18 

2 onvoldoende samenwerking om doorslaggevend te zijn 17 

3 ict-mkb kan niet mee met de ontwikkelingen, hebben simpelweg de kennis niet 17 

4 kennis ontsluiten en vertalen 15 

5 versnippering en onbekendheid met de mogelijkheden 15 

6 op termijn te weinig eigen bevolking met voldoende opleidingniveau 14 

7 open innovatie concept bij directies grootbedrijf versus handelen in de praktijk 14 

8 we verliezen van eindhoven/philips 14 

9 maakindustrie trekt weg, er is vaak geen alternatief 14 

10 onbekendheid met de mogelijkheden 13 

11 Regelgeving 13 

12 mondialisering leidt tot wegtrekken van de koplopers met marginalisering van de 12 
regio tot gevolg (wij spelen geen Champions League meer) 

13 vanuit eigen beurs en de korte termijn redeneren 12 

14 zijn we uniek genoeg; kunnen we op tegen anderen? 12 

15 Limburg (te) kleine speler in het veld 10 

16 financiële draagkracht 9 

(n=6) 
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C. Innovatie en economische ontwikkeling -Hoe zou de inzet van 
breedband/ICT een oplossing kunnen bieden?  

•	 zet in op creatieve industrie en schroef het kennispeil over ict op, dan krijg je vanzelf nieuwe 
innovatieve diensten, creëer ahw een soort sillicon valley 

•	 kennisdeling 
•	 breedband en ict zijn de enablers van innovatie en economische ontwikkeling 
•	 hoogontwikkeld netwerk + diensten levert randvoorwaarde 
•	 verbinden van (lokale) netwerken met partners in het buitenland (verder dan de euregio) 
•	 zware "bestanden"via breedband zoals echo's, body scans, röntgenfoto’s 
•	 verhogen van de innovativiteit bij het MKB 
•	 mkb aantakken aan kennisinstellingen en vertaalslagen maken 
•	 kostenbesparing (snelheid, capaciteit) 
•	 automatiseringsopties nemen toe 
•	 e-conferencing of live operaties van top specialisten bekijken 
•	 Breedband is een vestigingsvoorwaarde voor nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid 
•	 koppeling grootbedrijf en mkb vanuit open innovatie, community concepten 
•	 factor in het vestigingsklimaat 

C. Innovatie en economische ontwikkeling - Welke rol is wenselijk 
voor de provincie Limburg ten aanzien van dit thema? 

Nr Omschrijving Tot. 

1 Financier 6 

2 katalysator, regisseur 5 

3 Regisseur 5 

4 Launching customer 1 

5 Bemiddelaar 0 

6 Vraagbaak 0 

7 Waakhond 0 

(n=6) 
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Bijlage 3: Presentatie externe 

workshop 15 april 2008 
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