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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De huidige ontwikkeling naar een volgende generatie breedbandinfrastructuur is sterk 
lokaal gedreven via tal van stedelijke breedbandinitiatieven en krijgt toenemende 
beleidsaandacht op provinciaal niveau. De lokale dynamiek blijkt echter sterk versnipperd 
en vraagt in toenemende mate om bovenlokale afstemming en regie om tot opschaling en 
versnelling te komen. In de provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland, Groningen, 
Friesland en Noord-Brabant zien we vooral vanuit provinciaal niveau ondersteuning van 
vraagbundelingsinitiatieven voor de realisatie van de volgende generatie breedband. 

Economisch en maatschappelijk rendement blijkt een belangrijke drijfveer voor een actief 
(provinciaal) breedbandbeleid. Breedband wordt steeds meer gezien als een breekijzer 
voor innovatie in zowel publieke als private sectoren. Bedrijven en instellingen die 
breedband succesvol weten te integreren in hun processen kunnen hiermee duurzaam 
voordeel behalen. Dit kan zich uiten in productiviteitsstijgingen door een efficiëntere inzet 
van mensen en middelen of in de vorm van nieuwe (innovatieve) dienstverlening. 
Daarnaast kan de burger van diverse (nieuwe) multimediale diensten profiteren zodra deze 
beschikt over een breedbandige aansluiting. De Provincie Utrecht is zich ervan bewust dat 
de aanwezigheid en het gebruik van breedband een strategische voorwaarde is voor 
economische groei, versterking van de kenniseconomie en maatschappelijke ontwikkeling. 
In dit licht zijn aan breedbandvoorzieningen aantrekkelijke voordelen verbonden. 
Breedband: 

- ondersteunt intensieve en multimediale kennisuitwisseling; 

- kan een impuls zijn voor de ontwikkeling en het aanbod van nieuwe diensten; 

- biedt private en publieke organisaties de kans op kostenbesparing en versterking van 
hun interne en externe dienstverlening; 

- biedt in het bijzonder kansen voor vernieuwing en efficiëntiewinsten in de sectoren 
onderwijs en zorg, en  

- verbetert het vestigingsklimaat van een regio. 

1.2 Vraagstelling 

Momenteel is het breedbandbeleid van de provincie Utrecht met name gericht op het 
aanjagen van vraagbundelingstrajecten op bedrijven- en kantoorlocaties (Fiber-to-the
Business1). De provincie Utrecht heeft echter de ambitie om naast bedrijventerreinen haar 
breedbandbeleid te verbreden in de richting van woonhuizen (Fiber-to-the-Home). 
Daarnaast wil ze ook de ontwikkeling van breedbandtoepassingen voor de sectoren 
onderwijs en zorg stimuleren (Fiber-to-the-Institute). Voorafgaand aan de uitwerking van 
een dergelijke strategische agenda dient eerst in kaart gebracht te worden welke 
infrastructuur al aanwezig is binnen de provincie Utrecht, hoe deze gebruikt wordt en 
welke breedbandinitiatieven er inmiddels in de 29 gemeenten gestart zijn. 

1 In de bijlage is een woordenlijst opgenomen om breedbandterminologie te verklaren. 
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Aan Dialogic is gevraagd mee te werken aan de uitvoering van een algemene inventarisatie 
van de huidige stand van zaken van breedbandontwikkelingen in de provincie Utrecht. Het 
betreft zowel de beschikbaarheid als het gebruik van breedband. Naast een inventarisatie 
van aanwezige infrastructuur is het van belang een goede indicatie te krijgen van het 
huidige aantal en type breedbandgebruikers. Hierbij is het belangrijk om eerst te definiëren 
wat er in dit rapport wordt verstaan onder breedband. 

1.3 Doelstelling  

Doel van de inventarisatie is het verkrijgen van een goed overzicht van de stand van zaken 
in de Utrechtse gemeenten op het gebied van breedbandontwikkelingen. Om de kansen 
van breedband optimaal te benutten zal de inventarisatie als input dienen bij het bepalen 
van het toekomstige breedbandbeleid van de provincie. 

In dit onderzoek tracht Dialogic inzicht te verschaffen in de volgende aspecten van de 
breedbandmarkt in provincie Utrecht: 

1.	 Het breedbandbeleid per gemeente met de huidige en toekomstige ontwikkelingen;  

2.	 De beschikbaarheid van glasvezelinfrastructuur van aanbiedende operators in en 
tussen de Utrechtse gemeenten (kaarten, aanbod); 

3.	 De huidige en toekomstige ontwikkelingen in de uitrol van de netwerken, (initiatie
ven, dekking en prijsniveau); 

4.	 Een indicatie van het aantal aansluitingen en de tarieven (onderscheid makend 
naar echte breedband (vanaf 100 Mbit/s) en midband (ADSL/kabel)); 

5.	 Richtingen en overwegingen voor provinciaal breedbandbeleid. 

Het onderzoek biedt een algemene inventarisatie van de stand van zaken rondom 
breedband in de provincie Utrecht bestaande uit de bovengenoemde onderdelen. Het 
betreft hier een inventarisatie van zowel de operationele (fysieke) infrastructuur als van 
lopende en nieuwe projecten in de 29 Utrechtse gemeenten. 

1.4 Definitie breedband 

In dit onderzoek definiëren wij breedband als een permanent beschikbare verbinding van 
minimaal 100 Mbit/s voor zowel inkomend als uitgaand (symmetrisch) dataverkeer. De 
reguliere kabel- en ADSL-abonnementen worden binnen dit onderzoek aangeduid met 
midband. Het snelste in de (consumenten)markt aangeboden kabelinternetabonnement op 
dit moment biedt een downloadsnelheid van 22 Mbit/s2 Het snelste ADSL-abonnement 
biedt op dit moment een downloadsnelheid van 20 Mbit/s.3 Bij deze abonnementen gaat 
het om asymmetrische verbindingen. In de (nabije) toekomst zullen deze snelheden in de 
markt verder toenemen door verdere technologische upgrading van de bestaande 
netwerken (bv. ethernet via de kabel en VDSL). Vooralsnog worden snelheden van meer 
dan 100 Mbit/s tot meerdere Gbit/s enkel aangeboden via glasvezelnetwerken. Over de 
toekomstvastheid van deze technologie bestaat alom overeenstemming in de markt. De 
onderliggende inventarisatie richt zich dan ook vooral op glasvezelaansluitingen, in het 
bijzonder naar huishoudens, bedrijventerreinen en publieke instellingen - met andere 

2 Bijvoorbeeld Multikabel, bron: www.internetten.nl (maart 2006) 
3 Bijvoorbeeld Tele2(Versatel) en Wanadoo, bron: www.internetten.nl (maart 2006) 
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woorden Fiber-to-the-Home (FttH), Fiber-to-the-Business (FttB) en Fiber-to-the-Institute 
(FttI). 

1.5 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk bespreken wij de uitkomsten van de inventarisatie van 
breedbandbeleid in de 29 Utrechtse gemeenten. In hoofdstuk 3 volgt de ‘actuele foto’ van 
de glasvezelinfrastructuur. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in breedbandaansluitingen en het 
gebruik hiervan. In hoofdstuk 5 bespreken we de belangrijkste beleidsoverwegingen voor 
de provincie Utrecht en sluiten we af met de conclusies van dit onderzoek. In de bijlage is 
een begrippenlijst opgenomen ter verduidelijking van bepaalde breedbandterminologie. 

1.6 Verantwoording 

Het onderliggende onderzoek geeft een foto, een momentopname van een zeer 
dynamische en een snel wijzigende markt- en beleidsomgeving. Hoewel dit onderzoek met 
grote zorgvuldigheid is uitgevoerd en de gebruikte marktgegevens zoals kaarten, aantallen 
gebruikers en tarieven bij aanbieders zijn getoetst, kunnen aspecten bij lezing van dit 
rapport inmiddels zijn gewijzigd. De inventarisatie beoogt vooral een goede indicatie te 
geven van de huidige situatie (maart 2006). 
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2 Gemeentelijke initiatieven  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt per gemeente beschreven of er (actief) breedbandbeleid wordt 
gevoerd, welke infrastructuur aanwezig is, welke initiatieven wij hebben waargenomen en 
of er sprake is van intergemeentelijke samenwerking op het gebied van breedband. Dit 
hoofdstuk is totstandgekomen na raadpleging van de verantwoordelijke ambtenaren 
binnen de gemeente en projectleiders van de verschillende breedbandinitiatieven. Bij 
afwezigheid van breedbandbeleid, -infrastructuur, -initiatieven en/of samenwerking wordt 
de term ‘geen’ gebruikt. Zodra onze gesprekspartner niet bekend was met bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van infrastructuur dan is dit aangegeven met de term ‘onbekend’.  

2.2 Gemeentelijke initiatieven 

Abcoude 

Aantal inwoners 8686 

Oppervlakte 32,11 km2 

Overige kernen Baambrugge 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Abcoude is een kleine gemeente met weinig budgettaire ruimte. De gemeente Abcoude 
voert zelf geen actief breedbandbeleid. Deze taak laat zij bewust over aan de markt. 

Rol van de gemeente 

Geen 

Infrastructuur 

Via het netwerk van onder andere KPN en UPC wordt Internet (midband) aangeboden. 

Breedbandinitiatieven 

Geen 

Samenwerking 

Op het gebied van breedband is er geen intergemeentelijke samenwerking. 

Dialogic innovatie & interactie 6 



Amersfoort 

Aantal inwoners 137.139 

Oppervlakte 63,85 km2 

Overige kernen Hooglanderveen 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

De gemeente Amersfoort heeft het thema breedband hoog op de beleidsagenda staan. 
Momenteel is er een budget van € 350.000,- gereserveerd voor de financiering van 
lopende projecten. De exacte prioriteitsstelling en verdeling van het budget naar 
maatschappelijke sectoren (zorg, onderwijs) zal worden bepaald na de raadsverkiezingen 
in 2006. Momenteel maakt de gemeente in haar beleid hoofdzakelijk onderscheid tussen de 
zakelijke en residentiële markt. 

De gemeente houdt jaarlijks een stadspeiling waarin een vraag is opgenomen over het 
breedbandgebruik in Amersfoort. Tachtig procent van de inwoners van de gemeente heeft 
daadwerkelijk toegang tot Internet. Binnen deze peiling wordt geen onderscheid gemaakt 
naar smalband, midband of breedband. 

Rol van de gemeente 

De gemeente tracht zoveel mogelijk de markt te activeren om hoogwaardige breedband
verbindingen (glasvezel) uit te rollen. Bij het Breednet project is de gemeente 
initiatiefnemer en tevens aanjager. Bij de verglazing van Vathorst vervult ze meer een 
ondersteunende rol. In beide gevallen investeert de gemeente zelf niet in de infrastructuur. 
Via vraagbundeling probeert de gemeente de uitrol van breedband aan te jagen om het 
zogenaamde Deventer model te realiseren waarbij openheid wordt nagestreefd. Hierdoor 
kunnen er meerdere leveranciers de netwerkverbinding en/of diensten erover beschikbaar 
stellen op een centrale marktplaats. Tijdens deze vraagbundelingsprojecten maakt de 
gemeente geen expliciete (technische) keuze qua type infrastructuur. Zij stelt alleen een 
minimum aan de snelheid die de netwerken zouden moeten kunnen bieden. Door 
subsidiëring van de proceskosten hoopt de gemeente bij te dragen aan een rendabele 
businesscase voor de marktpartijen. 

Infrastructuur 

Met uitzondering van de wijk Nieuwland (zie tekstbox) is het overal in de gemeente 
mogelijk om via ADSL of kabel toegang te krijgen tot midband Internet.  Verschillende 
operators bezitten in de gemeente Amersfoort 100 Mbit/s breedbandverbindingen zoals 
Casema, KPN, BT, MCI, GNEM etc. Deze spelers bieden momenteel via lopende 
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glasvezelprojecten als Breednet en Vathorst glasvezelverbindingen aan met een 
instapsnelheid van 10 Mbit/s uitbreidbaar tot vele Gbit/s.  

WiFi in de wijk Nieuwland 

In de moderne Vinex wijk Nieuwland in de stad Amersfoort wordt momenteel via WiFi 
draadloos (midband) Internet aangeboden. Opmerkelijk genoeg heeft KPN bij de inrichting 
van de wijk haar wijkcentrales grotendeels verglaasd. Hierdoor is ze echter technisch niet 
in staat om in deze wijk  ADSL te  leveren aangezien hier volgens KPN een volledig 
kopernetwerk voor nodig is. 

Breedbandinitiatieven 

In de gemeente lopen momenteel twee projecten die zich richten op verschillende 
doelgroepen. 

Breednet (FttB en FttI) 

Het project Breednet beoogt de maatschappelijke en economische innovatie in de stad aan 
te jagen door bedrijfsleven (FttB) en instellingen (FttI) te voorzien van een breedbandige 
verbinding vanaf 100 Mbit/s via een glasvezelinfrastructuur. Binnen dit Carrier Owned 
netwerk wordt de passieve en actieve laag momenteel verzorgd door operator Casema, 
maar andere partijen mogen hier ook toetreden. Casema is tevens verantwoordelijk voor 
onderhoud en beheer van de vezel en klantapparatuur. Het Breednet project zit momenteel 
in de overgang van implementatie naar exploitatie fase. In de eerste helft van 2006 zullen 
de eerste verbindingen in gebruik genomen worden. Het leveringsgebied dekt momenteel 
90% van de potentiële gebruikers. Het netwerk is feitelijk beschikbaar voor iedereen die 
bereid is hiervoor te betalen. Hoewel Fiber-to-the-Home niet op voorhand wordt 
uitgesloten zullen het vooral de zakelijke grootverbruikers zijn gelet op het aanbod van 
snelheden.  

De financiering van het netwerk ligt bij de operator(s). De deelnemers gaan echter wel een 
contract aan voor minimaal 3 jaar voor zowel de passieve als actieve infrastructuur. In de 
nabije toekomst komt er voor Breednet een open marktplaats waar alle dienstenaanbieders 
(open) toegang kunnen krijgen (Chromiumweg op Isselt). De tarieven voor toetreding tot 
het netwerk voor een dienstenaanbieder zullen waarschijnlijk rond de € 3000,- eenmalig 
liggen. 

Voor Breednet is geen Europese aanbestedingsprocedure gevolgd, want de gemeente zet 
zelf geen opdracht in de markt. De gemeente heeft wel alle marktpartijen via een open en 
transparante procedure gevraagd deel te nemen. Ook nu nog kunnen alle (markt)partijen 
die willen deelnemen toetreden. Het Breednet project wat is geïnitieerd door de gemeente 
kent een looptijd van 5 jaar. Hierna zal de markt het over moeten nemen.  

Vathorst (FttH) 

Vathorst is een nieuwe Vinex locatie. Momenteel leveren GNEM en Casema hoogwaardige 
breedbandverbindingen via glasvezel. GNEM wil het woningbestand van 5500 woningen 
van woningcorporatie Portaal in Amersfoort verglazen. Ook niet-Portaal huurders worden 
momenteel door GNEM in Vathorst aangesloten. Hoewel Portaal de opdrachtgever is, 
vervult GNEM het projectmanagement. 

In april 2005 is er een overeenkomst tussen het Ontwikkelings Bedrijf Vathorst (OBV) en 
GNEM getekend. Het OBV is een joint venture van de Gemeente Amersfoort en een 
consortium van vijf bedrijven, namelijk De Alliantie, AM Wonen, Bouwfonds MAB 
Ontwikkeling, Dura Vermeer Bouw, Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling. 
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Ook Casema (2005) heeft tevens in februari 2005 de ambitie uitgesproken om 1100 
woningen te voorzien van glasvezel in Vathorst en KPN is ook bezig met de realisatie van 
glasvezel in de wijk Velden 2 via dochteronderneming Trilink (KPN, BAM, VSTI). 

Samenwerking 

Er is door de gemeente Amersfoort samenwerking gezocht met andere gemeenten (gewest 
Eemland), maar dit is op niets uitgelopen. In de nabije toekomst zal gewerkt worden aan 
een open marktplaats voor dienstenaanbieders waar ook infrastructuuraanbieders de 
koppelingen verzorgen. Deze marktplaats zal zeerzeker ook (inter)regionale koppelingen 
krijgen met andere gemeenten zoals Almere, Apeldoorn en op termijn mogelijk ook 
Utrecht. 
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Baarn 

Aantal inwoners 24.512 

Oppervlakte 33,03 km2 

Overige kernen Lage-Vuursche 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

De gemeente Baarn voert geen actief breedbandbeleid. Bij de gemeente is hier dan ook 
geen apart budget begroot. Mocht er in de toekomst behoefte bestaan aan medewerking 
door de gemeente dan is het gewest Eemland met een eventuele inschakeling van een 
Kamer van Koophandel een logischer vertrekpunt.  

Rol van de gemeente 

Geen 

Infrastructuur 

Mogelijk bestaan er volgens de respondent in de buitengebieden nog enkele locaties waar 
geen midband geleverd kan worden. De contactpersoon is verder niet bekend met 
marktpartijen die in de gemeente 100 Mbit/s verbindingen zouden kunnen leveren. 

Breedbandinitiatieven 

Geen 

Samenwerking 

Baarn valt binnen het economische samenwerkingsverband genaamd ‘gewest Eemland’. 
Binnen dit gewest is echter alleen Amersfoort actief in breedbandontwikkeling. De andere 
gemeenten zijn afstandelijk en enigszins sceptisch. Er is wel informatie-uitwisseling 
geweest en de gemeente Amersfoort heeft een presentatie gegeven. Wegens de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006, is er dit jaar niets aan initiatieven te 
verwachten. 
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Breukelen 

Aantal inwoners 14.453 

Oppervlakte 49,94 km2 

Overige kernen Kockengen, Nieuwer-Ter-Aa, Portengense Brug 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Binnen de gemeente Breukelen wordt geen actief breedbandbeleid gevoerd. 

Rol van de gemeente 

Er is in 2002 een opstartnotitie opgesteld door de gemeente, namelijk 'Breedband 
Breukelen, een zaak voor de gemeente?' Hierin stond ter discussie of dit onderwerp tot het 
reguliere takenpakket van de gemeente zou moeten behoren. Destijds (in 2002) was de 
strekking dat de gemeente Breukelen deze infrastructuur net had afgestoten en dat het 
bovendien de vraag is of men gemeenschappelijke middelen moest inzetten voor een 
dienst waarvan niet iedereen gebruik gaat maken. 

Infrastructuur 

In de gemeente Breukelen is inmiddels via de kabel overal midband Internet beschikbaar. 
De kern Nieuwer ter Aa ligt ruim 2 KM van Breukelen en is aangesloten op de telefooncen
trale van Loenen die meer als 4 KM verderop ligt. Hierdoor is ADSL voor deze kleine kern 
van 180 huishoudens slechts gedeeltelijk toegankelijk met lage snelheden. Sinds 2003 is er 
een straalverbinding opgezet naar Nieuwer ter Aa zodat er in combinatie met een WiFi 
project toch Internet mogelijk is voor een aantal huishoudens. Daarnaast is er een 
kleinschalig midband draadloosnetwerk  (WiFi) in Breukelen van XSONTHE.NET dat 
fungeert als ISP en dat zelf de bandbreedte inkoopt bij KPN in combinatie met XS4ALL. Van 
beide draadloze netten maken enkele tientallen afnemers gebruik. 

Breedbandinitiatieven 

Universiteit Nijenrode via SurfNet ontsloten (FttI) 

In september 2003 heeft SurfNet de universiteit Nijenrode in Breukelen aan haar 
hoofdnetwerk gekoppeld via een 1 Gbit/s onverlichte glasvezelverbinding van Interoute. 
SurfNet verbindt de netwerken van Nederlandse hogescholen en universiteiten onderling 
en met het wereldwijde Internet. 

Samenwerking 

Onbekend bij respondent 

Dialogic innovatie & interactie 11 



De Bilt 

Aantal inwoners 10.465 

Oppervlakte 67,13 km2 

Overige kernen Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Breedbandbeleid heeft bij de gemeente de Bilt geen prioriteit. 

Rol van de gemeente 

De gemeente bundelt indien gewenst de vraag en helpt mee om marktpartijen te 
benaderen. 

Infrastructuur 

In het derde kwartaal van 2003 hebben een aantal bedrijven kenbaar gemaakt nog steeds 
niet te kunnen beschikken over ADSL of kabelinternet op hun bedrijventerreinen.  KPN 
heeft inmiddels veel van deze witte vlekken op kunnen lossen. Casema is ook voornemens 
om haar midband verzorgingsgebied in de Bilt uit te gaan breiden zodat ze overal Internet 
via de kabel kan aanbieden. 

Breedbandinitiatieven 

Larenstein (FttB) 

Op het nieuwe bedrijventerrein Larenstein is de gemeente in overleg met de ‘stichting 
bedrijventerreinen’ om het kostenplaatje voor FttB te bespreken. De gemeente overweegt 
hier om de eventuele vraagbundeling en promotie op zich te nemen. 

Samenwerking 

Op het gebied van breedband is er geen intergemeentelijke samenwerking. 
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Bunnik 

Aantal inwoners 14.181 

Oppervlakte 37,62 km2 

Overige kernen Odijk, Werkhoven 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Geen 

Rol van de gemeente 

De gemeente Bunnik vervult een regulerende rol. Door vergunningen te verlenen voor 
graafwerkzaamheden en de tracés van de mantelbuizen uit te stippelen probeert ze de 
nutsactiviteiten efficiënt te combineren en overlast te beperken. Door de Telecomwet is de 
gemeente vaak genoodzaakt om de graafwerkzaamheden te gedogen. De gemeente 
Bunnik wenst zelf niet eigenaar te worden of een vraagbundeling voor breedband te 
organiseren. 

Infrastructuur 

Het is de respondent niet bekend of er binnen de gemeente witte vlekken bestaan. De 
gemeente verleent vergunningen voor mantelbuizen aan een aanvrager die doorgaans de 
vezels onderverhuurt. De gemeente Bunnik heeft daarom zelf geen zicht op wie er 
capaciteit bezit en hoeveel vezels marktpartijen bezitten. 

Breedbandinitiatieven 

Gemeentehuis (FttI) 

De gemeente bezit zelf een glasvezelverbinding om het gemeentehuis (Odijk) en de 
gemeentewerf (Bunnik), een buitenlocatie, te ontsluiten. Dit gesloten netwerk wordt 
gebruikt voor data en Voice over IP. Via ADSL is het mogelijk om beheer op afstand uit te 
voeren. 

Portaal (FttH) 

Woningcorporatie Portaal heeft bij de gemeente kenbaar gemaakt dat ze plannen heeft om 
in Bunnik haar 375 woningen op glasvezel aan te sluiten. Haar huurders zouden dan 
kunnen beschikken over de zogenaamde Triple Play diensten (Internet, telefonie en TV).  

Samenwerking 

Geen 
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Bunschoten 

Aantal inwoners 19.640 

Oppervlakte 34,88 km2 

Overige kernen Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

De gemeente Bunschoten beschouwt dit als een taak van de markt. De gemeente ziet dit 
niet als haar verantwoordelijkheid en steekt hier geen geld in. Op het moment dat de 
markt de gemeente vraagt om mee te denken dan zal zij antwoorden. 

Rol van de gemeente 

Geen 

Infrastructuur 

Onbekend 

Breedbandinitiatieven 

Geen 

Samenwerking 

Geen 
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Eemnes 

Aantal inwoners 8.877 

Oppervlakte 33,67 km2 

Overige kernen Eembrugge 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Binnen de gemeente Eemnes wordt geen breedbandbeleid gevoerd. 

Rol van de gemeente 

De gemeente Eemnes stelt zich bewust terughoudend op aangezien ze geen bevoegdheden 
heeft op dit vlak heeft volgens onze respondent. 

Infrastructuur 

Casema heeft toegezegd dat in principe iedereen binnen de gemeente (midband) Internet 
via de kabel moet kunnen krijgen. Soms zijn er geluiden dat dit niet het geval is, men 
wordt dan doorverwezen naar Casema. 

Breedbandinitiatieven 

Geen. 

Samenwerking 

Onbekend. 
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Heuvelrug 

Aantal inwoners 48.600 

Oppervlakte 134,84 km2 

Overige kernen 
Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, 
Leersum, Maarn, Maarsbergen, Overberg 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

De gemeente Heuvelrug is per 1 januari 2006 ontstaan uit een fusie van de gemeenten 
Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn. In het verleden is in geen 
van deze kernen een actief breedbandbeleid gevoerd met bijbehorende investeringen. 

Rol van de gemeente 

Geen 

Infrastructuur 

Onbekend 

Breedbandinitiatieven 

Navraag door onze respondent leert dat er in het verleden in geen van de gefuseerde 
gemeenten initiatieven hebben plaats gevonden op het gebied van breedband. 

Samenwerking 

Geen 
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Houten 

Aantal inwoners 44.109 

Oppervlakte 59,05 km2 

Overige kernen ’t Goy, Schalkwijk, Tull en ‘t Waal 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

De gemeente voert geen actief breedbandbeleid. Voor de sector onderwijs is de gemeente 
wel zijdelings betrokken geweest bij een realisatie van breedband Internet in het 
onderwijs. Het betrof de bouw van een dependance voor een school in het voortgezet 
onderwijs. Welke infrastructuur daarbij uiteindelijk is gekozen, was de verantwoordelijk
heid van de schoolbesturen en is bij de gemeente niet bekend. 

Rol van de gemeente 

Er is geen directe rol voor de gemeente. Wel is er sprake van facilitering door het verlenen 
van vergunningen en coördinatie om te voorkomen dat er afzonderlijke mantelbuizen 
worden aangelegd. 

Infrastructuur 

Er is in het verleden geen expliciete inventarisatie gedaan naar breedbandinfrastructuur. 
Binnen de gemeente bestaan voor zover bekend geen witte vlekken voor Internet via de 
kabel of ADSL. Een aantal aanbieders van breedband bezit verschillende ringleidingen en 
infrastructuur rond bedrijventerreinen zoals KPN, Casema en Versatel. 

Breedbandinitiatieven 

Gemeentehuis (FttI) 

Er loopt een glasvezelverbinding tussen twee gebouwen van de gemeente, namelijk ‘het 
Kant 2’ en ‘het Kant 3’. Daarnaast is er een straalverbinding met het brandweergebouw. 
Eigenaar en beheer is onbekend. 

Samenwerking 

Geen 
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IJsselstein 

Aantal inwoners 33.885 

Oppervlakte 21,62 km2 

Overige kernen Geen 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Aangezien de gemeente zelf niet direct zeggenschap heeft over breedband is er geen 
bemoeienis met de markt in vorm van breedbandbeleid. Dit onderwerp wordt overgelaten 
aan kabelaar Sticting CAI IJsselstijn en operators als KPN. 

Rol van de gemeente 

De gemeente speelt geen directe rol maar kan indien nodig een interessepeiling houden. 

Infrastructuur 

Op bedrijventerrein de Corridor wordt door een aantal ICT bedrijven gebruik gemaakt van 
straal/satellietverbindingen. Wie dit verzorgt of hiervan eigenaar is, is niet bekend bij de 
respondent. 

Het beheer van het kabelnet in IJsselstein is in handen van de Stichting CAI-IJsselstein 
waar momenteel 12.500 huishoudens op aan zijn gesloten.  Aangezien IJsselstein geen 
eigen ontvangststation heeft voor het ontvangen van radio- en televisiesignalen worden de 
signalen betrokken vanuit Utrecht via een glasvezel van Casema.  

Sinds November 2004 is Benschop (gemeente Lopik) met zo’n 650 huishoudens ook een 
onderdeel van Stichting CAI-IJsselstein. Tevens wordt er in Benschop een glasvezelnet 
aangelegd voor de bewoners langs de wetering, die tot nu toe nog geen kabelaansluiting 
hadden. Naast het doorgeven van radio- en televisiesignalen kunnen via het kabelnet ook 
andere diensten worden aangeboden. Eén van deze diensten is Internet. 

Breedbandinitiatieven 

Drie jaar geleden (2002) is er tijdens de ontwikkeling van bedrijventerrein Corridor op 
initiatief van de gemeente geïnventariseerd of er interesse was in hoge snelheidsverbindin
gen via glasvezel, maar daar was bij de potentiële afnemers geen animo voor. 

Samenwerking 

Geen 
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Leusden 

Aantal inwoners 28.991 

Oppervlakte 62,02 km2 

Overige kernen Achterveld, Leusden-Zuid 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Er is binnen de gemeente geen specifiek budget gereserveerd voor breedband. Dit 
onderwerp wordt volledig aan de markt overgelaten. Dit zal op korte termijn ook niet 
veranderen. 

Rol van de gemeente 

De gemeente speelt geen rol. Soms komt een bedrijfscontactfunctionaris tijdens het 
overleg met een lokale bedrijvenkring of bedrijfsbezoeken bij toeval in aanraking met de 
vraag naar hoogwaardige (>100 Mbit/s) breedbandverbindingen voor zakelijke gebruikers. 

Infrastructuur 

In principe is ADSL en kabelinternet overal leverbaar. Op bedrijventerrein ‘de Horst’ is op 
kleine schaal een draadloze verbinding gerealiseerd, maar dit is een eigen initiatief van 
bedrijven daar geweest. 

Breedbandinitiatieven 

Geen 

Samenwerking 

Hooguit binnen het gewest Eemland zou dit onderwerp op de agenda kunnen komen. 
Samenwerking in het kader van breedband wordt pas interessant als er applicaties 
gekoppeld kunnen worden. 
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Loenen 

Aantal inwoners 8.293 

Oppervlakte 27,32 km2 

Overige kernen Kerklaan, Nigtevecht, Loenersloot, Vreeland 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Binnen de gemeente Loenen wordt geen actief breedbandbeleid gevoerd. 

Rol van de gemeente 

Geen 

Infrastructuur 

Eventuele inventarisaties naar liggende infrastructuur worden geïnventariseerd door 
Stichting CAI Loenen. Eventuele marktpartijen die momenteel 100 Mbit/s verbindingen 
zouden kunnen leveren zijn UPC en KPN. 

Breedbandinitiatieven 

Er zijn geen initiatieven bekend waar de gemeente bij betrokken is. 

Samenwerking 

Via GEMNET is Loenen verbonden met andere gemeenten. Dankzij het Samenwerkingsver
band Utrecht West (SUW) gemeenten vindt opschaling van netwerken plaats voor het 
realiseren van shared services. 
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Lopik 

Aantal inwoners 13.972 

Oppervlakte 76,40 

Overige kernen 
Benschop, Cabauw, Jaarsveld, Lopikerkapel, 
Polsbroek, Uitweg 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Binnen de gemeente Lopik wordt geen actief breedbandbeleid gevoerd. 

Rol van de gemeente 

Tijdens de verglazing van bedrijventerreinen wil de gemeente graag een ondersteunende 
rol op zich nemen. 

Infrastructuur 

In de buitengebieden van de gemeente Lopik is geen kabel of ADSL beschikbaar. De kern 
Lopik heeft de mogelijkheid om via de kabel te Internetten. Benschop is via een 
glasvezelverbinding van CAI IJsselstein gekoppeld. Op het netwerk wordt naast radio en 
televisie, ook Internet aangeboden. Er zijn minder dan 650 aansluitingen op het 
glasvezelnetwerk. Het westelijk deel van de gemeente is ontsloten via Rekam. 

In de kern Uitweg is er een aanbieder van draadloos Internet, maar dit is zonder 
gemeentelijke inmenging tot stand gekomen. 

Breedbandinitiatieven 

Inventarisatie bedrijventerreinen (FttB) 

Er staat in het voorjaar van 2006 een project gepland waarbij een inventarisatie gehouden 
gaat worden of bedrijven op de bedrijventerreinen interesse hebben in glasvezel. De 
stichting parkmanagement, opgericht door de bedrijven zelf, is de initiatiefnemer en zal de 
kar moeten trekken. De aanleiding voor het project is een revitalisering van een aantal 
bedrijventerreinen in Lopik waar veel op de schop moet. 

Samenwerking 

De gemeente Lopik is via GEMNET gekoppeld aan andere gemeenten. Daarnaast 
onderzoekt Lopik samen met de gemeente Woerden welke breedbandverbindingen nodig 
en mogelijk zijn om de kantoorautomatisering van Lopik onder te brengen in Woerden. Dit 
kan glasvezel of een straalverbinding worden. 
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Maarssen 

Aantal inwoners 39.735 

Oppervlakte 30,86 km2 

Overige kernen Oud-Zuilen, Tienhoven 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Er wordt binnen de gemeente Maarssen geen actief beleid gevoerd. 

Rol van de gemeente 

De gemeente kan bemiddelen tussen potentiële afnemers en marktpartijen. 

Infrastructuur 

Er is geen expliciete inventarisatie gedaan naar aanwezige infrastructuur. In 1998 is er wel 
gekeken naar de routes van backbone glasvezelverbindingen van grote carriers. Deze 
verbindingen zijn echter niet direct beschikbaar voor exploitatie. Hierbij is door de 
gemeente aangestuurd op het uitstippelen van routes die ook industrieterrein Maarssen
broek zouden kunnen ontsluiten. Veel backbone verkeer tussen Amsterdam en Utrecht 
loopt via de gemeente Maarssen. 

Breedbandinitiatieven 

Portaal (FttH) 

Portaal is momenteel bezig om haar 4100 woningen te verglazen en hiervoor hebben zij 
een alliantie met GNEM en VSTI gesloten. 

Verbetering van de leefomgeving (FttH, FttB en FttI) 

Momenteel loopt er een project ‘verbetering van de leefomgeving’. Breedband is daarbij 
niet direct een speerpunt voor de gemeente. Wel worden er geïnteresseerde clusters van 
bedrijven en particulieren doorverwezen naar bijvoorbeeld de GNEM. Momenteel krijgt het 
voormalige DSM terrein een nieuwe bestemming. Er gaat herbebouwing plaats vinden van 
dit zogenaamde ‘Opburen’ terrein (einde van de Amsterdamsestraatweg) waarbij VST 
projectontwikkelaar is. 

Samenwerking 

Onbekend 
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Montfoort 

Aantal inwoners 13.484 

Oppervlakte 38,25 km2 

Overige kernen Linschoten, Heeswijk 

Bron: Wikipedia 

De gemeente Montfoort hanteert het beleid om niet mee te werken aan externe 
onderzoeken. 
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Nieuwegein 

Aantal inwoners 61.332 

Oppervlakte 25,65km2 

Overige kernen 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Sinds de verkoop van het CAI (kabel) systeem in de jaren negentig laat de gemeente 
dergelijke taken over aan de markt. De gemeente is benaderd door Portaal of er ook  
middelen bestaan voor een zorg op afstand project. Uiteindelijk is er besloten geen 
subsidie te verlenen aangezien dit voor alle burgers binnen de gemeente toegankelijk zou 
moeten zijn en niet alleen voor Portaal-huurders. 

Rol van de gemeente 

Er is gesproken met marktpartijen om te inventariseren of zij gezamenlijk glasvezel willen 
verzorgen tot de voordeur van woonhuizen en bedrijven. Hierbij zou de gemeente willen 
coördineren en zelfs vraagbundeling willen organiseren. Dit komt echter niet van de grond 
door de impasse van marktpartijen die zich terughoudend opstellen, mede door het 
uitblijven van de vraag en te hoge investeringen. Gelet op de Telecomwet en bijbehorende 
coördinatieplicht is gekeken wat de rol van de gemeente zou kunnen zijn. Uiteindelijk heeft 
de gemeente ervoor gekozen om niet zelf eigenaar te worden van de vezels. De gemeente 
voert wel een beleid waarbij ze tracés van mantelbuizen probeert te reguleren. VSTI is 
doorgaans eigenaar van deze netwerken. 

Infrastructuur 

KPN kan in de gehele gemeente ADSL leveren. Casema heeft in 2004 en 2005 een upgrade 
gedaan van haar kabelnetwerk zodat ook zij midbanddiensten kan leveren binnen de 
gemeente Nieuwegein. In het verleden is er door Arcadis een onderzoek gedaan naar de 
haalbaarheid van point-to-point (draadloze) verbindingen op bedrijventerreinen. Echter 
door knelpunten op het gebied van databeveiliging en signaalkwaliteit (verwachte ruis) 
heeft men destijds afgezien van realisering. 
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Voor datasnelheden rond de 100 Mbit/s kom je volgens de respondent uit bij glasvezel. De 
gemeente bezit kaartmateriaal van deze tracés, maar er is beloofd aan de marktpartijen 
om dit niet openbaar te maken.  Partijen die glasvezel in de gemeente bezitten zijn: 
� BBNed � Netshare NC 
� BT � MCI Worldcom 
� Casema � Versatel 
� Eurofiber � VST 
� Global Crossing � STCAI 
� KPN 

VSTI heeft een aantal hoofdroutes van lege mantelbuizen van noord naar zuid binnen de 
gemeente welke ongeveer vijf jaar geleden zijn aangelegd. Als een partij glas wil leggen of 
als er een nieuw project wordt gestart dan adviseert de gemeente om eerst contact op te 
nemen met VSTI of er mogelijkheden bestaan voor samenwerking. 

Breedbandinitiatieven 

Bedrijventerrein ’t Klooster (FttB) 

Er is een haalbaarheidsstudie naar glasvezel gedaan op bedrijventerrein ’t Klooster. Echter 
de vraag van bedrijven was op dat moment niet voldoende om marktpartijen te verleiden 
een aantrekkelijk aanbod te doen. Recentelijk heeft KPN (zie § 3.3.6) echter besloten om 
voor dit deels nog te realiseren bedrijventerrein glasvezel uit te rollen in plaats van koper 
aan te leggen in de ‘local loop’. 

Op afstand bedienbare bruggen en sluizen (FttI) 

Via een glasvezelnetwerk langs de hoofdvaarroutes binnen de gemeente is het mogelijk om 
op afstand bruggen en sluizen te kunnen bedienen. Dit project is in 2005 gerealiseerd 
dankzij het bestaande glasvezelnetwerk van VSTI en deels een nieuwe aanleg door de 
Nederlandse Kabel Maatschappij (NKM). Rijkswaterstaat en de gemeente Nieuwegein zijn 
eigenaar en coördineren dit project. 

Surfnet (FttI) 

Een aantal onderwijsinstellingen in Nieuwegein is gekoppeld aan Surfnet. 

Portaal (FttH) 

Portaal heeft plannen om haar 1300 woningen in Nieuwegein te verglazen en hiervoor 
hebben zij een alliantie met GNEM en VSTI gesloten. 

Samenwerking 

Afgezien van het reguliere IP-verkeer is er momenteel geen directe koppeling met 
bijvoorbeeld Houten en IJsselstein. Mocht de noodzaak zich aandienen dan kan dit via de 
glasvezel van VSTI eenvoudig gerealiseerd worden. 
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Oudewater 

Aantal inwoners 9.998 

Oppervlakte 40,17 km2 

Overige kernen Hekendorp 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Binnen de gemeente wordt geen actief breedbandbeleid gevoerd. Dit wordt door de 
respondent omschreven als ‘onontgonnen terrein’.  

Rol van de gemeente 

Geen 

Infrastructuur 

In enkele buitengebieden is geen kabel beschikbaar. 

Breedbandinitiatieven 

Geen 

Samenwerking 

Geen 
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Renswoude 

Aantal inwoners 4.325 

Oppervlakte 18,52 km2 

Overige kernen 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

De gemeente voert momenteel geen actief beleid. 

Rol van de gemeente 

De gemeente Renswoude zou de vraag kunnen bundelen voor bedrijven en huishoudens. 

Infrastructuur 

In 2002/2003 heeft de gemeente vraagbundeling georganiseerd zodat alle huishoudens en 
bedrijven in de gemeente Renswoude via de KPN centrale in Ederveen (Gelderland) 
gekoppeld konden worden en ADSL kunnen afnemen. 

Breedbandinitiatieven 

Geen 

Samenwerking 

Samenwerking tussen diverse gemeenten was er al op het terrein van aanschaf ICT
paketten. De gemeente is momenteel nog niet verbonden met andere gemeenten, maar er 
zijn plannen om een glasvezelverbinding te realiseren. Dit plan is ontstaan binnen het 
samenwerkingsverband Vallei in Perspectief (VIP-overleg). Hierbij zijn de gemeenten 
Renswoude, Scherpenzeel (GLD), Woudenberg, Leusden, Nijkerk (GLD) en Barneveld 
(GLD) betrokken. Via glasvezel zou het mogelijk kunnen worden om sociale zaken, 
inkoopbeleid en gezamenlijke administratie te voeren (heffingen van belastingen) via een 
centrale server. De gemeente Leusden is de kartrekker binnen het samenwerkingsverband 
VIP. 
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Rhenen 

Aantal inwoners 17.961 

Oppervlakte 42,99 km2 

Overige kernen Achterberg, Elst, Remmerden 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Binnen de gemeente wordt breedband overgelaten aan de markt, voornamelijk aan 
Casema. 

Rol van de gemeente 

In principe speelt de gemeente geen rol, als er een vraag mocht komen vanuit burgers 
en/of bedrijven dan wordt dit doorgegeven aan de programmaraad met het verzoek of zij 
contact op willen nemen met Casema. 

Infrastructuur 

Het netwerk van Casema heeft eind 2005 een upgrade ondergaan waardoor iedereen 
momenteel zou kunnen beschikken over in ieder geval kabelinternet. 

Breedbandinitiatieven 

Geen 

Samenwerking 

Momenteel is er geen samenwerking op het gebied van breedband. Indien dit gebeurt gaat 
dit volgens de contactpersoon via de programmaraad van de gemeenten Utrechtse 
Heuvelrug, Renswoude, Veenendaal en Woudenberg. 

Rhenen maakt tevens deel uit van WERV een samenwerkingsverband van Wageningen 
(GLD), Ede (GLD), Rhenen en Veenendaal. Dit intergemeentelijke samenwerkingsverband 
is vooralsnog gericht op doelen binnen de ruimtelijke en landschappelijke ontwikkeling, 
zoals de bescherming van het "Binnenveld", de ordening en sturing van ontwikkelingen 
langs de snelweg A12 en de spoorlijn en de afstemming van noodzakelijke uitbreidingen 
van woongebieden en bedrijventerreinen. In de WERV-regio wordt inmiddels al breder 
samengewerkt, ook op andere terreinen, zoals op het gebied van cultuur, gezondheidszorg 
en onderwijs. 
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De Ronde Venen 

Aantal inwoners 34.438 

Oppervlakte 84,84 km2 

Overige kernen Amstelhoek, de Hoef, Vinkeveen, Waverveen 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Binnen de gemeente ‘De Ronde Venen’ wordt geen actief breedbandbeleid gevoerd. Dit 
wordt aan de markt overgelaten. 

Rol van de gemeente 

Geen 

Infrastructuur 

In de zomer van 2005 heeft Casema graafwerkzaamheden uitgevoerd om het kabelnet
werk van de Ronde Venen te moderniseren voor digitale telefonie, digitale televisie en 
Internet. Lokale operators die mogelijk in staat zouden zijn om breedbandige (>100 
Mbit/s) verbindingen te leveren zijn Casema, KPN en de TCU. 

Breedbandinitiatieven 

Geen 

Samenwerking 

Er is geen samenwerking op dit terrein met andere gemeenten. 
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Soest 

Aantal inwoners 45.200 

Oppervlakte 46,47 km2 

Overige kernen Soestduinen, Soesterberg 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

De gemeente Soest voert zelf geen actief breedbandbeleid. 

Rol van de gemeente 

Indien gewenst zou de gemeente de vraag kunnen bundelen voor potentiële afnemers. 

Infrastructuur 

Binnen de gemeente Soest zijn in ieder geval de GNEM en TCU in staat om breedbandige 
(>100 Mbit/s) verbindingen te leveren. Daarnaast wordt er momenteel onderzocht of de 
dekking van UMTS voldoende is binnen de gehele gemeente. UMTS zou bijvoorbeeld 
binnen de bouwsector toegepast kunnen worden door een gemeenteambtenaar die 
beschikking moeten hebben over bestemmingsplannen, bouwtekeningen, vergunningen en 
andere informatie. 

Breedbandinitiatieven 

Verglazing bedrijventerreinen (FttB) 

Er is momenteel een onderzoek op initiatief van de gemeente Soest naar de haalbaarheid 
om breedband te realiseren voor alle bedrijventerreinen binnen de gemeente. Hiervoor is 
inmiddels een subsidie aanvraag ingediend bij de provincie Utrecht. 

Portaal (FttH) 

Woningcorporatie Portaal heeft vorig jaar 3800 van haar huurwoningen in Soest en 
Soesterberg op glasvezel aangesloten. Het netwerk is aangelegd door VSTI en GNEM is de 
eigenaar. Via dienstenleverancier XTRAMEDIA worden deze huishoudens voorzien van 
Triple Play diensten, namelijk Internet, telefonie en televisie. Bij de start in het najaar van 
2005 zijn er wat opstartproblemen in de dienstensfeer waarbij bijvoorbeeld het 
televisiesignaal storing veroorzaakte. 
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Gemeentehuis (FttI) 

De gemeente neemt zelf glasvezelverbindingen af bij TCU om het gemeentehuis te 
verbinden met brandweer en nevenvestigingen. Daarnaast gebruikt de gemeente Soest de 
glasvezelverbinding om hun eigen website te kunnen hosten. 

Zorg op afstand (FttI/FttH) 

Voor een proef in Soest voor een te ontwikkelen zorginfrastructuur zullen ongeveer 
vijfenvijftig mensen worden geselecteerd uit de wijk Smitsveen van gemeenschappelijke 
klanten van woningcorporatie Portaal Eemland, thuiszorgorganisatie Amant wonen, zorg en 
dienstverlening en Amerpoort Asvz. Het gaat om mensen bij wie de inzet van ICT een 
beloftevolle extra dimensie is voor de zorg- en dienstverlening. Binnen dit project is er 
enerzijds een doelgroep met ouderen met een zorgindicatie (50) alsmede mensen met een 
verstandelijke beperking (5). 

Portaal en Amant hebben in maart 2006 een samenwerkingsovereenkomst getekend en 
een subsidie toegezegd gekregen van de provincie Utrecht die dit project in het kader van 
haar ‘Toekomst Thuis’ programma stimuleert. 

Samenwerking 

De sociale dienst van Soest heeft spreekuur in Soest, Bunschoten en Baarn. Via een 
huurlijn van Versatel (128 Kbit/s) zijn deze gemeenten met elkaar verbonden. Aangezien 
de bandbreedte toereikend is wordt hier vooralsnog gewerkt met een koperoplossing. 
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Utrecht 

Aantal inwoners 281.025 

Oppervlakte 99,32 km2 

Overige kernen Haarzuilens 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

De gemeente Utrecht is betrokken bij diverse projecten/initiatieven op het gebied van 
breedband. Het thema breedband valt binnen de portefeuille “ICT in de stad”. Zo zijn er in 
het verleden zogenaamde ‘Breedband proeven’ van het ministerie van EZ gelanceerd. In 
het kader van deze proeven werd door de gemeente in samenwerking met  M&I partners 
een aantal onderzoeken verricht. Vervolgens is een tweetal proefomgevingen gerealiseerd 
namelijk Lombox (WiFi; Lombok) en Kersentuin (Glasvezel; Leidsche Rijn). Er is geen 
specifiek budget voor breedband. Er zijn aparte ontwikkelingsgelden (D2) ingezet om 
bijvoorbeeld het project cameratoezicht te bekostigen. 

Rol van de gemeente 

Er zijn diverse rollen die de gemeente Utrecht op zich neemt in het breedbanddomein. 
Door het organiseren van workshops/ bijeenkomsten treedt zij allereerst op als facilitator. 
Daarnaast neemt de gemeente - indien gewenst - de rol van vraagbundelaar op zich. 
Momenteel inventariseert de gemeente de behoefte aan glasvezel onder gemeentelijke 
instellingen. De gemeente Utrecht is zelf ook afnemer, namelijk via het zogenaamde 
Catharijnenet. Daarnaast is de gemeente eigenaar van het glasvezelnetwerk voor 
cameratoezicht aangezien dit publieke voorzieningen zijn. Maar in de regel participeert zij 
niet financieel in breedbandnetwerken. 

Infrastructuur 

De belangrijkste lokale spelers die breedbandige netwerken kunnen leveren in de 
gemeente Utrecht zijn Casema, Telecom Utrecht, KPN en GNEM. Daarnaast heeft VSTI 
(Volker Wessels) in 2001 een cityring aangelegd met mantelbuizen, deels gevuld met 
glavezels, die zij exploiteert en verkoopt aan andere marktpartijen. 
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Breedbandinitiatieven 

Breedbanddiensten voor maatschappelijke sectoren zijn voor de gemeente een belangrijke 
aanjager voor breedbandprojecten: 

Zorg portal (FttI) 

Er zijn gesprekken gevoerd tussen de gemeente,  Woningcorporatie Portaal, het 
Universitair Medisch Centrum en andere zorginstellingen om gezamenlijk een zorgportal op 
te zetten gekoppeld aan een breedbandige infrastructuur. In het kader van de Wet op 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zou dit de kennisdeling en verdere opschaling 
kunnen bevorderen. De exacte status is onduidelijk. 

Zorgproject Buuf (FttI) 

Zorgaanbieder Aveant en Woningcorporatie Portaal Utrecht gaan medio juli 2006 domotica 
diensten leveren aan ongeveer 50 woningen binnen de gemeente Utrecht. Hierbij richten 
zij zich op ouderen die vereenzamen dan wel ouderen met een specifieke beperking of 
zorgvraag. Dit project valt binnen het programma ‘Toekomst Thuis’ van de provincie 
Utrecht. Het basispakket bestaat uit de mogelijkheid voor contact via het scherm alsmede 
personenalarmering. Via een glasvezelinfrastructuur van GNEM worden de domotica 
diensten geleverd bij de bewoners. 

CatharijneNet (FttI) 
Op dit glasvezelneterk zijn circa 110 (gemeentelijke) instellingen aangesloten. Het dark 
fiber netwerk, bestaande uit twee vezels, is in eigendom van TCU. De activering/belichting 
gebeurt door de gemeente zelf. Er bestaan plannen om onderwijsinstellingen ook te 
ontsluiten. Binnenkort organiseert de gemeente een workshop voor PO/VO scholen om te 
verkennen of deze ook op het Catharijnenet aangesloten kunnen worden. Surfnet, dat hier 
als trekker fungeert, bedient reeds het BVE en hoger onderwijs. 

Camerabeveiligingsnetwerk (FttB) 
Momenteel vindt in de gemeente Utrecht implementatie plaats van een netwerk voor 
beveiligingsdoeleinden. Slim cameratoezicht met ongeveer 50 camera’s op een zestal 
bedrijventerreinen en in winkelgebieden via een glasvezelnet van de gemeente (customer 
owned). De exploitatie start naar verwachting medio zomer 2006. Overcapaciteit zal naar 
verwachting beschikbaar komen voor marktpartijen. Ook is een koppeling als extentie van 
CatherijneNet in toekomst denkbaar. Er leven momenteel plannen om dit netwerk door te 
trekken naar Nieuwegein en Maarssen. 

Stichting Kersentuin.net (FttH) 
In Leidsche Rijn zijn eind 2003 zo’n 94 woningen aangesloten op glasvezel. Daarbij maken 
ongeveer 50 woningen daadwerkelijk gebruik van ‘kersentuin.net’. DRAKA COMTEQ was 
verantwoordelijk voor de aanleg van de vezels. De bewoners zijn zelf deelnemer binnen de 
stichting en eigenaar van het netwerk. 

Leidsche Rijn (FttH) 
Andere delen van de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn kunnen in de toekomst gebruik maken 
van glasvezel via het consortium Trilink (KPN, BAM en Volker Wessels). Deze heeft 
inmiddels haar netwerk  uitgerold naar een aantal huizen in Leidsche Rijn. Wat betreft de 
uitrol van glasvezel gaat het hierbij vooralsnog om buizen (gecombineerd met koper en 
coax) en niet om geactiveerde aansluitingen. 
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LomboX (FttH) 
In de wijk Lombok en omgeving kunnen bewoners gebruik maken van WiFi met midband 
snelheden. In 2003 is een onderzoek gedaan naar de behoefte aan glasvezel bij bewoners. 
De tarieven destijds waren te hoog. LomboXnet is vervolgens gestart met een draadloos 
netwerk in Lombok waarmee bewoners die vanuit de woning het NH hotel of de 
Antoniuskerk kunnen zien gebruik maken van het snelle netwerk. Rond de zomer van 2005 
is men toch gestart met de aanleg van glasvezel naar woonhuizen. De straten met veel 
deelnemers aan het draadloze LomboX netwerk (WiFi) worden als eerste verglaasd. In het 
eerste kwartaal van 2006 worden er meer straten in Lombok verglaasd. Van de 1000 
LomboXnet gebruikers is ongeveer 10% (100) aansluitingen verglaasd, terwijl de rest 
gebruik maakt van WiFi. 

SSHU (FttH) 
Stichting Studentenhuisvesting Utrecht heeft een aantal van haar studentencomplexen 
verglaasd. Op de kamers is een bandbreedte van 100Mbit/s aanwezig. Het eigen netwerk is 
met een dubbele Gigabit glasvezel verbonden aan het netwerk van de Universiteit Utrecht 
(Solisnet). Hiervandaan gaan studenten (en andere Surfnetters) via Surfnet het Internet 
op. Personen die hier niet onder vallen maken gebruik van een 2 Mbit-lijn van een 
commerciële aanbieder. Er wordt tegenwoordig ook VoIP aangeboden. Men kan een VoIP
telefoon kopen die tevens een Utrechts telefoonnummer heeft. De kosten hiervoor zijn 
relatief laag. 

Portaal (FttH) 

Portaal is momenteel bezig met de implementatie van glasvezel voor haar 12.000 
woningen in Utrecht samen met haar partners VSTI en GNEM. 

Bedrijventerrein Papendorp (FttB) 
Het bedrijf Netshare, dat een onderdeel is van NKF, een kabelproducent, sluit in Papendorp 
bedrijven aan op een glasvezelnetwerk. Vervolgens wordt dit verhuurd via het ‘open 
model’. KPN levert bijvoorbeeld telefoonverbindingen via dit netwerk van Netshare. 

Bedrijventerrein Rijnsweerd (FttB) 

In Rijnsweerd zijn er plannen om in het kader van veiligheid een aansluiting te zoeken bij 
het Cameratoezichtnetwerk van de gemeente Utrecht. Op bedrijventerrein Rijnsweerd in 
Utrecht blijkt momenteel geen sprake te zijn van een collectieve (inkoop)regeling voor 
breedband voor de bedrijven. Een aantal grote bedrijven, zoals Fortis en Ernst & Young, 
neemt zelfstandig glasvezel af en regelt dit soort onderwerpen binnen hun landelijke 
“central purchase office”. Daarnaast blijkt dat vanwege vertrouwelijke en kritische data 
sommige bedrijven graag maximale controle willen houden en daarom breedband niet 
willen onderbrengen bij parkmanagementorganisaties. 

Samenwerking 
Momenteel is er geen samenwerking met andere gemeenten op het gebied van breedband. 
Een gedeelde gemeentelijke basisadministratie zou kostenbesparend kunnen zijn. 
Daarnaast wordt door de gemeente Utrecht overwogen het netwerk voor cameratoezicht 
naar Maarssen en Nieuwegein door te doortrekken. 
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Veenendaal 

Aantal inwoners 61.557 

Oppervlakte 19,81 km2 

Overige kernen geen 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Volgens de respondent is er momenteel geen directe vraag vanuit het bedrijfsleven naar 
breedband. 

Rol van de gemeente 

Geen 

Infrastructuur 

Er bestaan zover bekend geen witte vlekken binnen de gemeente Veenendaal voor het 
verkrijgen van ADSL en kabelinternet. 

Breedbandinitiatieven 

Bedrijventerrein Veenendaal (FttB) 

Volgens Priority Telecom is er een bedrijventerrein aan de autosnelweg A12 dat door hun 
voorzien wordt van 100Mbit/s glasvezelverbindingen. Hoewel er minder dan 10 bedrijven 
zijn die op het moment deze dienst afnemen, vindt er wel groei plaats.  

Samenwerking 

Onbekend 
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Vianen 

Aantal inwoners 19.747 

Oppervlakte 41,17 km2 

Overige kernen Everdingen, Hagestein, Zijderveld 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

De gemeente Vianen voert geen actief breedbandbeleid.  

Rol van de gemeente 

De gemeente heeft in het verleden een inventarisatie gedaan en reguleert via vergunning
verlening. 

Infrastructuur 

Overal in de gemeente is kabel aanwezig waarmee de inwoners kunnen beschikken over 
Internet. Er zijn geen draadloze initiatieven bekend in de gemeente. Op bedrijventerreinen 
De Hagen en De Biezen ligt een glasvezelring van KPN die nauwelijks wordt gebruikt. Er 
zijn indertijd ook vergunningen verleend aan Versatel en UPC.  

Breedbandinitiatieven 

Herstructurering bedrijventerreinen (FttB) 
In het kader van de herstructurering bedrijventerreinen is bedrijven gevraagd naar hun 
behoefte aan glasvezel. De reactie was minimaal. De voorzieningen die nu aan 
particulieren worden geboden zijn afdoende volgens onze contactpersoon. 

Samenwerking 

Momenteel vinden er voorzichtige gesprekken plaats met de gemeenten Nieuwegein en 
IJsselstein om een koppeling te realiseren tussen deze gemeenten. Via koper is Vianen 
reeds gekoppeld met andere gemeenten, aangezien glasvezel destijds te duur bleek te zijn. 
Op het gebied van maatschappelijke zorgverlening ligt volgens de respondent de meeste 
potentie om tot opschaling van breedbandige netwerken te komen. 
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Wijk bij Duurstede 

Aantal inwoners 23.583 

Oppervlakte 50,30 km2 

Overige kernen Cothen, Nederlangbroek 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Er is geen beleid op dit gebied. De gemeente laat het over aan nutbedrijven die de 
realisering van netwerken voor hun eigen rekening nemen. De gemeente heeft geen eigen 
budget hiervoor uitgetrokken. 

Rol van de gemeente 

Geen 

Infrastructuur 

Het is bij de respondent niet bekend of ADSL/Kabelinternet gemeentedekkend is 
aangelegd. 

Breedbandinitiatieven 

Gemeentehuis Wijk bij Duurstede (FttI) 

Er ligt een glasvezelkabel die in handen is van de gemeente tussen een aantal gemeente
lijke locaties: brandweer, gemeentehuis, sociale dienst (samengevoegd met andere 
afdeling) en de gemeentewerf. 

Samenwerking 

Geen 
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Woerden 

Aantal inwoners 47.825 

Oppervlakte 92,89 km2 

Overige kernen Harmelen, Kamerik, Kanis, Zegveld 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Binnen de gemeente Woerden wordt geen actief breedbandbeleid gevoerd. Tot nu toe 
wordt dit beschouwd als een taak van de markt. De overheid houdt hier zo veel mogelijk 
afstand. 

Rol van de gemeente 

Geen 

Infrastructuur 

In Woerden bestaan geen noemenswaardige locaties waar geen ADSL of kabelinternet te  
verkrijgen is. Casema is hard bezig om haar glasvezelnet tot de nummercentrale te 
upgraden om breedband mogelijk te maken. Naast Casema zijn UPC en Worldcom lokaal 
aanwezige operators die in staat zouden kunnen zijn om 100 Mbit/s verbindingen te 
leveren via glasvezel.  

Er is in Zegveld in 2003 een particulier initiatief gestart om Internet via WiFi of Digitenne 
te realiseren. De uitkomst hiervan is onbekend bij de respondent. 

Breedbandinitiatieven 

Zorg op afstand (FttI) 

In maart 2006 is het project Toekomst Thuis - Zorg op afstand - Woerden/Zegveld van 
start gegaan waarin woningcorporatie Stichting Woonbelangen Weidegebied (SWW) en 
zorgorganisatie Vierstroom participeren. Met behulp van domotica worden hier zorgtaken, 
communicatie, ontspanning en andere huiselijke bezigheden door talrijke elektrische 
apparaten en netwerken mogelijk gemaakt. Er zullen uiteindelijk 100 woningen 
aangesloten gaan worden op een nader te bepalen infrastructuur. 

Samenwerking 

Momenteel is er geen samenwerking op dit gebied. Een koppeling met gemeente de Ronde 
Venen zou interessant kunnen zijn in de toekomst. 
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Woudenberg 

Aantal inwoners 11.205 

Oppervlakte 37,72 km2 

Overige kernen 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

Er is momenteel en in het verleden geen enkel beleid op het gebied van breedband 
geweest. Daarnaast is er al twee jaar geen EZ medewerker meer aangesteld in 
Woudenberg. 

Rol van de gemeente 

Geen 

Infrastructuur 

Onbekend 

Breedbandinitiatieven 

Geen. 

Samenwerking 

Geen. 
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Zeist 

Aantal inwoners 60.311 

Oppervlakte 48,65 km2 

Overige kernen Austerlitz, Den Dolder, Bosch en Duin 

Bron: Wikipedia 

Gemeentelijk breedbandbeleid 

In Zeist is geen expliciet breedbandbeleid. Zodra er achterhaald moet worden waar kabels 
en leidingen lopen dan wordt er een zogenaamde KLIC melding gedaan, namelijk bij het 
Kabel en Leidingen Informatie Centrum om graafschade te voorkomen. Verder is het voor 
de gemeente niet relevant om te weten waar welke tracés lopen. 

Rol van de gemeente 

Door het verlenen van vergunningen is de gemeente in staat om te reguleren. 

Infrastructuur 

In de gemeente Zeist zijn geen witte vlekken voor midband Internet. Alle postcodes zijn 
afgedekt via kabelinternet en ADSL van respectievelijk Casema en KPN. Er is zover bekend 
genoeg overcapaciteit in de mantelbuizen. Er is een mantelbuizenstelsel met een Noord-
Zuid en Oost-west route. 

Breedbandinitiatieven 

Gemeentehuis (FttI) 

De gemeente heeft zelf glasvezel tussen twee locaties (in dezelfde straat) en een 
verbinding met de brandweer. Versatel is de eigenaar en is twee jaar geleden begonnen 
met het leveren van telefonie en Internet diensten via haar eigen glasvezel netwerk aan de 
gemeente. KPN was destijds niet in staat om dit aan te bieden. 

Samenwerking 

Geen 
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2.3 Grafisch overzicht van gemeentelijke breedbandinitiatieven 

Om een goed overzicht te geven van de verschillende initiatieven van de Utrechtse 
gemeenten in de provincie Utrecht worden alle initiatieven in bijlage 1 samengevat in een 
opgestelde tabel per segment, namelijk FttH, FttB en FttI. Daarnaast zijn de belangrijkste 
afgebeeld in onderstaand figuur. Hierdoor kan men in een oogopslag de huidige stand van 
zaken zien op dit gebied. Elk initiatief wordt aangegeven met behulp van een symbool: een 
vierkant staat voor een FttB-initiatief, een driehoek voor een FttH-initiatief en een cirkel 
voor een FttI-inititief. De kleuren corresponderen met de status van het initiatief. Blauw 
wijst op een fase van planning, voorbereiding of een haalbaarheidsonderzoek. Oranje 
refereert aan de implementatiefase en groen staat voor een initiatief dat reeds in de 
exploitatiefase verkeert. De nummers in de symbolen corresponderen met de onderstaan
de tabel. 

Tabel 2.1: Nummering van de gemeentelijke initiatieven aangaande breedband 

FttH FttB FttI 

1. Kersentuin 1. Papendorp 1. Cameratoezichtsnetwerk 

2. LomboxNet 2. Bedrijventerreinen Soest 2. CatharijneNet 

3. SSHU 3. Bedrijventerrein Larenstein 3. Gemeentehuis Bunnik 

4. Vathorst.net 4. Bedrijventerrein ’t Klooster 4. Gemeentehuis Houten 

5. Portaal 5. Bedrijventerrein Lopik 5. Gemeentehuis Soest 

6. Benschop 6. BreedNet Amersfoort 6. Gemeentehuis Wijk bij Duurstede 

7. Bedrijventerrein Veenendaal 7. Gemeentehuis Zeist 

8. Bruggen en sluizen op afstand 

9. BreedNet Amersfoort 

10. Zorg Portal 

11. Zorg op afstand - Soest 

12. Zorgproject Buuf – Utrecht 

13. Toekomst thuis – Woerden/Zegveld 
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Figuur 2.1: De initiatieven in de Utrechtse gemeenten 
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2.4 Conclusie 

Wanneer wij de inventarisatie van het breedbandbeleid in de 29 gemeenten in de provincie 
Utrecht overzien, komen wij tot het volgende voorlopige beeld: 

Breedbandbeleid 

Gemeentelijk breedbandbeleid is vooral bij de kleinere gemeenten grotendeels afwezig en 
beperkt zich tot enkele grotere gemeenten zoals Amersfoort, Soest en Nieuwegein. Zelfs in 
de gemeente Utrecht waar wel enkele breedband-, c.q. glasvezelinitiatieven zijn gestart, is 
een actief breedbandbeleid niet aan de orde. 

Met name woningcorporatie Portaal is een actieve speler die in diverse gemeenten 
(Amersfoort, Bunnik, Maarssen, Nieuwegein, Soest en Utrecht) glasvezel tot aan haar 
(huur)woningen (FttH) wil realiseren, onder meer ten behoeve van nieuwe woon-zorg
concepten. In diverse gemeenten wil Portaal haar huurders Triple Play diensten (telefoon, 
Internet en TV) kunnen aanbieden. De projecten verkeren momenteel in de ontwikkelings
fase. 

Infrastructuur 

De beschikbaarheid van midband (ADSL en kabel) in de 29 onderzochte Utrechtse 
gemeenten blijkt hoog. Witte vlekken voor midband - c.q. plaatsen waar via ADSL of kabel 
geen Internettoegang beschikbaar is – doen zich nauwelijks voor of worden niet als een 
serieus probleem geconstateerd. 

Glasvezelprojecten en –infrastructuur zijn nog maar beperkt operationeel. Voorbeelden 
vinden we in onder meer Utrecht en Amersfoort: 

•	 Volgens onze respondent zijn de belangrijkste lokale spelers in de gemeente 
Utrecht de marktpartijen Casema, GNEM, KPN en Telecom Utrecht. Daarnaast heeft 
VSTI (Volker Wessels) in 2001 een cityring aangelegd met mantelbuizen en vezels 
rond de stad Utrecht en tevens Nieuwegein die zij exploiteert en verkoopt aan an
dere marktpartijen. Daarnaast doen vrijwel alle grote carriers zoals BT, Global 
Crossing, Eurofiber, Versatel met hun netwerken Utrecht aan. Met name het reken
centrum van de Universiteit Utrecht vormt een belangrijk koppelpunt voor de 
operators. 

•	 In Amersfoort is het met uitzondering van de wijk Nieuwland overal in de gemeen
te mogelijk om via ADSL of kabel toegang te krijgen tot midband Internet. 
Verschillende operators bezitten daarnaast in de gemeente Amersfoort 100 Mbit/s 
breedbandverbindingen zoals Casema, KPN, BT, MCI, GNEM etc. Deze spelers bie
den momenteel via lopende glasvezelprojecten Breednet en Vathorst 
glasvezelverbindingen met een instapsnelheid van 10 Mbit/s uitbreidbaar tot vele 
Gbit/s.  

Samenwerking 

Van bovenlokale samenwerking is maar zeer beperkt sprake. Voorbeelden van bovenlokale 
samenwerking zijn: 

•	 Loenen is via GEMNET verbonden met andere gemeenten. Dankzij het Samenwer
kingsverband Utrecht West (SUW) gemeenten vindt opschaling van netwerken 
plaats voor het realiseren van shared services. 

•	 Momenteel vinden er voorzichtige gesprekken plaats met de gemeenten Nieuwe
gein en IJsselstein om een koppeling te realiseren tussen deze gemeenten. Via 
koper is de gemeente Vianen reeds gekoppeld met andere gemeenten, aangezien 
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glasvezel destijds te duur bleek. Op het gebied van maatschappelijke zorgverlening 
ligt de meeste potentie om tot opschaling van breedbandige netwerken te komen. 

•	 De sociale dienst van Soest heeft spreekuur in Soest, Bunschoten en Baarn. Via 
een huurlijn van Versatel (128 Kbit/s) zijn deze gemeenten met elkaar verbonden. 
Aangezien de bandbreedte toereikend is wordt hier nog gewerkt met een koperop
lossing. 

•	 Lopik onderzoekt samen met de gemeente Woerden welke breedbandverbindingen 
nodig en mogelijk zijn om de kantoorautomatisering van Lopik onder te brengen in 
Woerden. Dit kan glasvezel of een straalverbinding worden. 

•	 De gemeenten Renswoude, Scherpenzeel (GLD), Woudenberg, Leusden, Nijkerk 
(GLD) en Barneveld (GLD) hebben gezamenlijke plannen met om een glasvezel
verbinding te realiseren. Dit plan is ontstaan binnen het samenwerkingsverband 
Vallei in Perspectief (VIP-overleg). Via glasvezel zou het mogelijk kunnen worden 
om sociale zaken, inkoopbeleid en gezamenlijke administratie te voeren (heffingen 
van belastingen) via een centrale server. De gemeente Leusden is de kartrekker 
binnen het samenwerkingsverband VIP. 

•	 De gemeenten Wageningen (GLD), Ede (GLD), Rhenen en Veenendaal hebben 
breedband inmiddels ook op de agenda staan. De regionale samenwerking was in 
eerste instantie gericht op doelen binnen de ruimtelijke en landschappelijke ont
wikkeling, zoals de bescherming van het "Binnenveld", de ordening en sturing van 
ontwikkelingen langs de A12 en de spoorlijn en de afstemming van noodzakelijke 
uitbreidingen van woongebieden en bedrijventerreinen. In de WERV-regio wordt 
inmiddels al breder samengewerkt, ook op andere terreinen, zoals op het gebied 
van cultuur, gezondheidszorg en onderwijs. 

Ontsluiting bedrijfsterreinen 

Bedrijfsterreinen in de provincie Utrecht lijken bij voorlopige verkenning nog maar zeer 
beperkt ontsloten via glasvezelnetwerken. Voorbeelden van glasvezelprojecten gericht op 
bedrijven(terreinen) zijn onder meer Papendorp in Utrecht, Breednet in Amersfoort, 
Veenendaal en potentieel het nieuwe bedrijfsterrein Larenstein in de Bilt. Verder worden of 
zijn verkenningen uitgevoerd in de volgende gemeenten: 

•	 In Lopik staat er in het voorjaar van 2006 een project gepland waarbij een 
inventarisatie gehouden gaat worden of bedrijven op de bedrijventerreinen interes
se hebben in glasvezel. De stichting parkmanagement, opgericht door de bedrijven 
zelf, is de initiatiefnemer. 

•	 Gemeente Soest heeft bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend voor 
verglazing van Bedrijventerreinen in de gemeente. Het betreft allereerst een haal
baarheidsstudie. 

•	 In Nieuwegein is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de ontsluiting van het 
bedrijventerrein ’t Klooster via glasvezel. De vraag van bedrijven was echter op dat 
moment niet voldoende om marktpartijen te verleiden een aantrekkelijk aanbod te 
doen. 

De beperkt waargenomen initiatieven in de provincie Utrecht vertonen een versnipperd 
beeld en kennen weinig onderlinge samenhang. Hoewel een aantal initiatieven zich reeds in 
een exploitatiefase bevindt is dit nog niet het generieke beeld. Ook bij deze lopende 
projecten is nog een groei te verwachten van het aantal afnemers. 
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3 Infrastructuurkaart van Utrecht  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de beschikbare open infrastructuur in de provincie Utrecht worden 
beschreven. Op twee verschillende niveau’s zal hiernaar gekeken worden, namelijk 
interregionaal en lokaal. Vanuit de eerste optiek nemen we de glasvezelverbindingen 
tussen de diverse gemeenten onder de loep. Het tweede abstractieniveau concentreert zich 
op de infrastructuur binnen de gemeenten en maakt indien relevant een uitvergroting van 
steden en kernen. Een goede beschrijving van de beschikbare infrastructuur is een 
belangrijk startpunt om te kunnen beoordelen of en op welke punten (aanvullend) beleid 
van de provincie wenselijk is.  

Zonder uitputtend te willen zijn, hebben we de tien belangrijkste spelers van de provincie 
Utrecht in kaart gebracht. Andere partijen als bijvoorbeeld BBned, Global Crossing, 
Interroute, Netshare, MCI Worldcom, Stichting CAI IJsselstein, Stichting CAI Loenen en 
Tele2 (Versatel) zijn niet meegenomen in deze analyse. Dergelijke partijen zijn minder 
actief bij lopende vraagbundelingsprojecten in de provincie Utrecht omdat ze hier 
bijvoorbeeld geen fijnmazige infrastructuur bezittten of alleen glasvezelnetwerken bezitten 
voor de afhandeling van internationaal dataverkeer of juist alleen een lokale speler zijn. 

3.2 Interregionale verbindingen in Utrecht 

Figuur 3.1 geeft een overzicht van de aanwezigheid van interregionale verbindingen in 
Utrecht. De verschillende kleuren vertegenwoordigen deze verbindingen van verschillende 
spelers. Doorgaans zijn dit de grote (transport) verbindingen. De meer fijnmazige 
infrastructuur is opgenomen in Bijlage 3 alsmede per carrier in de volgende paragraaf. Veel 
van de tracés verzorgen het zogenaamde ‘backbone’ verkeer voor landelijk opererende 
spelers. De kaart is tot stand gekomen door middel van een inventarisatie bij de 
verschillende marktpartijen. Uit de kaart blijkt duidelijk dat de gemeente Utrecht een druk 
knooppunt vormt binnen het provinciale glasvezelnetwerk. Ook Amersfoort is door veel 
partijen ontsloten. De meeste kernen lijken niet al te ver af te liggen van het glasvezelnet
werk. Een blik op de kaart laat zien dat er geen locaties in Utrecht te vinden zijn die verder 
dan circa 5 km verwijderd zijn van de hoofdroutes waar glasvezel loopt. Die plekken waar 
weinig glasvezelinfrastructuur aanwezig lijkt te zijn, liggen voornamelijk ten westen van 
de gemeente Utrecht alsmede in de driehoek Amersfoort-Zeist-Veenendaal. 

Als we kijken naar de ingaande en uitgaande verbindingen in de provincie Utrecht, dan 
blijkt dat de gemeente Utrecht gezien kan worden als een belangrijk knooppunt in 
Nederland: glasvezel uit veel richtingen komt hier samen. Ook landelijke kaarten laten zien 
dat veel verbindingen in Nederland via Utrecht lopen. Er zijn veel verbindingen met Zuid-
Nederland (bv. Den Bosch en Eindhoven) en Noord-Nederland (bv. Hilversum en 
Amsterdam). Tevens is er ook een aantal verbindingen richting het westen (bv. Rotterdam 
en Den Haag). Via Amersfoort loopt een aantal verbindingen richting het noordoosten van 
Nederland en er zijn ook een aantal verbindingen richting het oosten van Nederland (bv. 
Nijmegen en Arnhem). Opmerkelijk is verder dat veel glasvezelinfrastructuur vaak ruwweg 
dezelfde route neemt als ‘klassieke’ infrastructuur zoals snelwegen (bijvoorbeeld A12, A2 
en A27) en spoorwegen (bijvoorbeeld het traject Utrecht – Amsterdam of Utrecht – Den 
Haag). 
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 Figuur 3.1: Schematisch overzicht van interregionale verbindingen in Utrecht 
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3.3 Infrastructuur in Utrecht per carrier 

Uit de voorgaande figuur blijkt dat er een aanzienlijk aantal carriers actief is in de provincie 
Utrecht. In deze sectie zullen de verschillende carriers nader worden bekeken. Per 
geraadpleegde carrier wordt in onderstaande subparagrafen een beschrijving gegeven van 
het profiel, hun lokale en regionale beschikbaarheid van infrastructuur, het type 
dienstverlening en de plannen en ambities voor de toekomst. De prijzen die worden 
genoemd dienen slechts ter indicatie aangezien deze sterk afhangen van graafkosten, 
mogelijkheid tot vraagbundeling en de gewenste condities. Hieraan kunnen vanzelfspre
kend geen rechten worden ontleend. 

In onderstaande secties worden eveneens de partijen VSTI en Fastfiber besproken. Deze 
spelers zijn niet of beperkt eigenaar van glasvezels. VSTI vervult meer de rol van 
aannemer en is vaak de eigenaar van mantelbuizen. Fastfiber bezit lokale infrastructuur op 
een aantal bedrijventerrein maar maakt voor de ontsluiting met de buitenwereld gebruik 
van het netwerk van Eurofiber.  

3.3.1 British Telecom (BT) 

A. Profiel 

BT is sinds 1989 actief in Nederland en richt zich voornamelijk op grote zakelijke klanten. 


Typische klanten van BT zijn bedrijven of instellingen die sterk verspreid zijn over 


Nederland. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële dienstverleners zijn, 


maar ook organisaties in de zorg, defensie of politie vallen hieronder. 


BT is van mening dat door verschillende vestigingen met elkaar te


verbinden er veel meerwaarde gecreëerd wordt. BT heeft meer dan 


200 ´corporate customers´ in Nederland, waaronder bedrijven als 
Shell, ABN Amro, NS, Fortis, KLM, Philips, Politie, Rijkswaterstaat etc.  BT was tot 1 januari 
2006 hoofdaannemer voor het Surfnet5 netwerk. Voor het modernere SURFnet6 netwerk 
levert BT ongeveer de helft van de verbindingen. In 1997 richtte BT samen met de 
Nederlandse Spoorwegen de joint venture Telfort op. In 2002 zijn alle mobiele activiteiten 
van BT verkocht aan O2 inclusief Telfort, en gaat BT als vaste operator door onder de 
naam BT Nederland NV. 

BT ervaart dat de grootste vraag naar bandbreedte afkomstig is van bedrijven. Daarnaast 
is er ook een aantal instellingen die redelijk sterk de behoefte hebben aan verbindingen 
van 100 Mbit/s of meer. Een goed voorbeeld hiervan is de Universiteit Utrecht. De focus 
ligt tegenwoordig niet meer zo sterk op de bandbreedte, maar ligt steeds meer op de 
toepassingen voor de klant. Ers pelen vragen als: “Kan de klant haar applicatie wel goed 
draaien over het betreffende netwerk?” Ook elementen als veiligheid en betrouwbaarheid 
worden belangrijker dan de bandbreedte alleen. 

B. Beschikbaarheid infrastructuur 

BT heeft ooit haar netwerk van de Nederlandse spoorwegen gekocht, wat duidelijk valt te 
herleiden aan de hand van onderstaande kaart. De kosten voor de klant hangen samen 
met hoe ver een potentiële afnemer van het netwerk afligt en de bereikbaarheid van een 
locatie. De bottleneck is dus de last (of first) mile. Ongeveer 70% van de aansluitingen van 
de klanten van BT is ADSL, de rest (30%) is glasvezel. BT bezit ook enkele ‘point to point’ 
straalverbindingen, maar dit is voor hen geen speerpunt. 
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Figuur 3.2: Schematisch overzicht van interregionale verbindingen van British Telecom in Utrecht 

C. Type dienstverlening 

In principe levert BT geen Managed Dark Fiber aan haar klanten. Zij zijn van menig dat 
andere partijen hier beter in zijn. Echter, indien er klanten zijn die meerdere diensten 
afnemen en ook MDF willen afnemen, dan is dat uiteraard mogelijk. 

Er is volgens BT momenteel sterk sprake van een grote mate van prijserosie. De prijzen 
van bandbreedte blijven steeds verder dalen. Tevens is er sprake van het steeds 
eenvoudiger worden om samen te werken met derden. In het verleden hebben partijen in 
deze sector ontzettend grote investeringen gedaan in glasvezel. Het resultaat hiervan is 
dat er enorme kosten zijn ontstaan als gevolg van rente over het geleende kapitaal. Op het 
moment wordt er dus nog maar heel erg weinig gegraven om nieuwe glasvezel aan te 
leggen. Alleen als er echt een zeer gerichte vraag is vanuit de markt om een bepaalde lijn 
aan te leggen dan zal BT de aanleg verzorgen. 

BT is actief op een aantal terreinen waaronder de zorg. Zo is BT  in  gesprek met  
ziekenhuizen om de uitwisseling van röntgenfoto’s te voorzien. Op het moment worden 
deze foto’s nog verstuurd via de post, maar het is uiteraard efficiënter om dit te doen via 
een netwerk. Echter, om een foto van 800Mb te verzenden schiet een ADSL-lijn te kort: 
hierdoor is er een noodzaak voor glasvezel. Ook op het gebied van het elektronisch 
patiëntendossier is BT redelijk actief. Men heeft in Groot-Brittannië een groot aantal 
elementen van de implementatie uitgevoerd. Andere projecten van BT hebben een focus 
op veiligheid. Bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie tussen politiediensten of het 
verzenden van camerabeelden via een netwerk. 

D. Toekomst 

De trend in Nederland is dat steeds meer organisaties beseffen dat een do-it-yourself 
manier van netwerkbeheer niet optimaal hoeft te zijn. Hoewel de kosten voor de hardware 
vrij laag zijn, is er vaak niet de expertise in huis om het netwerk op een goede manier te 
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managen. Daarnaast worden de kosten voor eigen beheer door deze gemeenten 
onderschat. Volgens BT zullen deze diensten voor beheer uiteindelijk overgenomen worden 
door externe partijen. 

BT wil de marktleider worden in ‘Digital Networked Economy’. Men richt zich bij voorkeur 
op netwerken van organisaties die op meerdere locaties actief zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld 
banken zijn (Rabobank), industrieën (Philips), maar ook de Politie of de Zorgsector (NHS) . 
Via deze netwerken kan men de klanten helpen hun kernprocessen beter uit te voeren. 

3.3.2 Casema 

A. Profiel 

Kabelbedrijf Casema richt zich qua aanbod voornamelijk (80%) op de consumentenmarkt. 
De overige klanten zijn gelijkmatig verdeeld over zowel zakelijke gebruikers als gebruikers 

afkomstig van instellingen binnen de zorg, scholen of het openbaar 
bestuur. De glasvezelactiviteiten van Casema binnen de provincie 
Utrecht zijn momenteel geconcentreerd rond een lopend 

glasvezelproject in de gemeente Amersfoort: BreedNet. Via het project BreedNet 
Amersfoort worden in eerste instantie zakelijke gebruikers en instellingen via een open 
netwerkmodel aangesloten op een marktplaats waar ze diverse diensten kunnen afnemen. 
Hoewel het BreedNet concept is gericht op openheid van alle netwerklagen is Casema 
voorlopig hofleverancier van de passieve en actieve infrastructuur, aangezien andere 
partijen zich vooralsnog niet aan de gestelde randvoorwaarden van de gemeente 
Amersfoort hebben geconformeerd. 

B. Beschikbaarheid infrastructuur 

Casema is van origine een kabelbedrijf dat via coax een radio/televisiesignaal distribueert. 
De afgelopen jaren heeft het bedrijf veel inspanningen verricht om kabelinternet mogelijk 
te maken. Dit vraagt vanzelfsprekend om een infrastructuur die geschikt is om verkeer in 
twee richtingen mogelijk te maken. De backbone-verbinding van Casema tot en met de 
wijkcentrales is de afgelopen jaren verglaasd. Echter, de zogenaamde ‘last mile’ blijft 
voorlopig coax aangezien dit voor veel huishoudens doorgaans nog voldoende is, aldus 
Casema. Voor de zakelijke markt heeft Casema profijt van het feit dat ze in een groot 
aantal gemeenten vanwege de levering van het radio- en TV-signaal al sterk vertegen
woordigd is met haar glasvezelnetwerk. Om bedrijfsterreinen die hier buiten liggen toch te 
kunnen bedienen, hebben zij op een aantal plaatsen zoals in Woerden en Maarssen een 
zogenaamde businessring aangelegd (Zie Bijlage 3). 
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Figuur 3.3: Schematisch overzicht van interregionale verbindingen van Casema in Utrecht4 

C. Type dienstverlening 

Hoewel de meerderheid van de klanten van Casema huishoudens betreft, richt zij zich qua 
dienstverlening via glasvezel op de zakelijke markt. Casema (2005) onderkent dat de 
hoeveelheid dataverkeer tussen kantoren en naar het Internet met de dag toe neemt. Door 
de toename van bedrijfskritische toepassingen (bijvoorbeeld VoiP, Videoconferencing of 
Remote Backup) via een breedbandaansluiting is de kwaliteit (beschikbaarheid) van deze 
verbinding minstens zo belangrijk. Binnen Casema Zakelijk worden diverse Ethernet 
verbindingen geboden, bijvoorbeeld een Fast Ethernet (100 Mbit/s) of Gigabit Ethernet (1 
Gbit/s) verbinding. Casema levert Ethernet-diensten vanaf 10Mbit/s Ethernet. 1 Gigabit 
Ethernet is eveneens leverbaar, maar is op basis van maatwerk. Afhankelijk van de te 
ontsluiten locatie (graafkosten), mogelijkheid tot vraagbundeling en de gewenste 
beschikbaarheid van 99,9% of 99,98% (redundant) wordt de prijs bepaald. De huidige 
tarieven die in Amersfoort (BreedNet) gelden zijn: 

•	 100 Mbit/s Ethernet verbinding (exclusief diensten) met een overboekingsfactor 1:1 
bedraagt € 299 per maand en vanaf € 1500 eenmalige kosten; 

•	 1 Gbit/s Ethernet verbinding (exclusief diensten) met een overboekingsfactor 1:10 
bedraagt € 349 per maand en vanaf € 1500 eenmalige kosten. 

Naast Ethernet is het doorgaans via het zogenaamde ‘fiber lease’ concept ook mogelijk om 
uitsluitend een dark fiber af te nemen bij Casema.  

4 Op sommige plekken op de kaart zijn enkele verbindingen weergegeven met een stippellijn. Hiermee 
wordt bedoeld dat het niet geheel zeker is dat deze verbindingen ook exact zo lopen. Op deze 
trajecten kan er dus in werkelijkheid enige afwijking van de afbeelding aanwezig zijn. 
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D. Toekomst 

Aangezien Casema de bandbreedte wil verhogen voor kabelinternetgebruikers zal zij ook 
haar backbone blijvend moeten uitbreiden door deze extra te verglazen. Echter, een 
fijnmazige aanleg van glasvezel tot aan de voordeur zal voorlopig niet plaatsvinden voor 
huishoudens. 

Op woensdag 15 februari 2006 hebben Casema en de gemeente Amersfoort de 
overeenkomst ondertekend voor BreedNet Amersfoort. Casema gaat ruim 1,3 miljoen euro 
in BreedNet Amersfoort investeren. 

3.3.3 Eurofiber 

A. Profiel 

Eurofiber is gespecialiseerd in het aanbieden van Managed Dark Fiber (MDF), oftewel 
onbelichte glasvezelverbindingen. Het glasvezelnetwerk van Eurofiber strekt zich uit over 

België en Nederland. Eurofiber is vaak betrokken bij het 
ontsluiten en onderling verbinden van losse initiatieven 
(eilandjes). In principe is haar doelgroep hoofdzakelijk (90%) 
gericht op bedrijven en groeiend aantal instellingen (10%). Fiber

to-the-Home is voor Eurofiber zelf momenteel geen deelmarkt, al bedient zij wel klanten 
die de bandbreedte doorverhuren aan huishoudens zoals de GNEM in combinatie met 
Portaal. Naast het verstrekken van transportcapaciteit voor andere telecombedrijven 
(GNEM), mobiele operators (o.a. Vodafone, T-Mobile, Orange), broadcasters (o.a. Talpa en 
Telegraaf Media ICT) en internetaanbieders (zoals BBNED en Tiscali) maken ook steeds 
meer andere grote en kleine organisaties (o.a. ROC Amsterdam en Surfnet) gebruik van 
het netwerk en de diensten van Eurofiber. Eurofiber levert ook glasvezelverbindingen aan 
bijvoorbeeld Fastfiber voor het ontsluiten van lokale bedrijventerreinen. 

B. Beschikbaarheid infrastructuur 

Eurofiber bezit uitsluitend glasvezel. Met name tussen de grotere steden lopen haar 
(transport) verbindingen zoals tussen Hilversum en Utrecht, Amersfoort en Utrecht, 
Utrecht en Den Bosch alsmede  richting het westen en oosten van Nederland. Binnen haar 
netwerkuitrolstrategie spreekt Eurofiber dan ook van zogenaamde ‘Connected Cities’. 
Daarnaast bezit Eurofiber in de gemeente Ronde Venen een aantal mantelbuizen waar 
binnenkort glasvezel doorheen geblazen gaat worden. 
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Figuur 3.4: Schematisch overzicht van interregionale verbindingen van Eurofiber in Utrecht 

C. Type dienstverlening 

Eurofiber levert een onbelichte glasvezelverbinding voor een indicatieprijs van € 0,60 per 
meter per jaar. Dit betreft dus de ‘lease fee’ voor een enkele vezel. Afgezien van de 
eenmalige aansluitkosten komt hier ook een ‘Operation & Maintenance fee’ van 3% per 
contract bij. Afhankelijk van de contractsduur van vijf, tien of vijftien jaar zal de prijs 
variëren. 

Naast de kernactiviteit van het bieden van onbelichte vezels, levert Eurofiber ook actieve 
(belichte) verbindingen om bijvoorbeeld twee gescheiden locaties met elkaar te verbinden. 
Voor een 100 Mbit/s non-overbooked Ethernetverbinding betaalt een klant globaal € 1600,
per maand voor 99,95% beschikbaarheid en een 3 jarig contract. Voor een redundante 
verbinding (protected = 99,99%) betaalt de klant € 1900,- per maand bij een driejarig 
contract. 

D. Toekomst 

Eurofiber blijft haar landelijk netwerk uitbreiden. Rond de stad Utrecht zijn er plannen voor 
een extra ring. Daarnaast is er een uitbreiding gepland in de gemeente de Ronde Venen. 
Het Eurofiber-netwerk wordt nog steeds uitgebreid. Het huidige netwerk in Nederland en 
België (maart 2006) kent een omvang van 4.500 kilometer en verbindt 100 grote 
gemeenten en 11 stadsnetwerken. 
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3.3.4 Fastfiber 

A. Profiel 

De Fastfiber Groep bestaat uit drie verschillende werkmaatschappijen. Fastfiber B.V. 
informeert ondernemers over de mogelijkheden van een open glasvezelnetwerk en over 

mogelijke diensten. Daarna wordt door middel van vraagbundeling 
onderzocht of voldoende dekking wordt verkregen om het open 
netwerk te realiseren. Fastfiber Netwerken B.V. gaat over tot de aanleg 
en exploitatie van een open glasvezelnetwerk, indien het dekkingsper

centage gehaald wordt. Fastfiber Less B.V. legt open draadloze netwerken aan en 
exploiteert deze. Aandeelhouders van Fastfiber zijn onder andere de Brabantse 
Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Lith Beheer. De financiering wordt gedaan door ABN 
AMRO en ING Bank. Fastfiber kent verschillende partners met elk een eigen belang. De 
volgende partners zijn betrokken bij Fastfiber: Arcadis, Eurofiber, Twentse Kabelfabriek, 
Foundry Networks, VolkerWessels Netwerkbouw, en Lucent Technologies. Met de laatste 
twee wordt zeer intensief samengewerkt. 

De focus van Fastfiber ligt op de verglazing van bedrijventerreinen (FttB) en glasvezel ten 
behoeve van instellingen (FttI). De klanten van Fastfiber bevinden zich dus zowel onder 
bedrijven als instellingen. Fastfiber bepaalt naar aanleiding van de behoefte aan 
bandbreedte (dus de hoeveelheid kleine-, middel- en grootverbruikers) in combinatie met 
de bestaande lokale infrastructuur hoe hoog de dekkingsgraad moet zijn. De praktijk wijst 
uit dat dit percentage rond de 40% ligt. De niet-deelnemende bedrijven krijgen wel een 
buis. Indien zij later alsnog beslissen om over te stappen op glasvezel, is dit op eenvoudige 
manier te realiseren. 

B. Beschikbaarheid infrastructuur 

Zoals eerder behandeld, koopt Fastfiber backbonecapaciteit in bij Eurofiber. Ze hebben dus 
geen eigen backbone-infrastructuur. Fastfiber heeft alleen het eigendom van de netwerken 
die op de bedrijventerreinen zelf liggen. Echter, op het moment heeft Fastfiber ook nog 
geen bedrijventerreinen verglaasd in de provincie Utrecht. Fastfiber heeft dus geen 
infrastructuur in Utrecht.  

C. Type dienstverlening 

Fastfiber biedt klanten een palet aan verschillende snelheden en bijbehorende tarieven. 
Het goedkoopste tarief bedraagt € 90,- per maand. Daar heeft de klant een 100 Mbit/s 
ethernetverbinding voor, met een capaciteitsafname van 2 Mbps. De duurste variant is € 
670,- per maand (100 Mit/s toegang/100 Mbit/s capaciteit). In alle gevallen betreft het 
hier 1:1 symmetrische verbindingen met een bedrijfszekerheid van momenteel 99,9 %. In 
alle gevallen zijn er eenmalige aansluitkosten van € 600,- verschuldigd. De contractsduur 
is 3 jaar. Het beheer en het onderhoud van het gehele netwerk is hierbij inbegrepen. 
Wanneer een ondernemer in eerste instantie besluit om geen gebruik te maken van het 
Fastfiber netwerk, en later besluit om dit toch wel te willen, bedragen de eenmalige 
aansluitkosten € 1.500,-. 

Opvallend aan de prijsstelling van Fastfiber zijn de relatief lage prijzen voor een beperkte 
bandbreedte en de relatief hoge prijzen voor een omvangrijke bandbreedte. Het gevolg 
hiervan is dat ondernemers sneller zullen overstappen naar glasvezel, maar waarschijnlijk 
niet de volledige capaciteit van glasvezel ervan zullen gebruiken. Het is bij Fastfiber ook 
mogelijk om MDF te huren, zowel lokaal als op de backbone. 
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Fastfiber biedt zelf geen diensten aan, maar geeft aanbieders van diensten de mogelijkheid 
om toegang te krijgen tot het netwerk. Om als dienstenaanbieder toegelaten te worden 
door Fastfiber moet men eenmalig €1500 betalen. Deze aanbieders moeten gebruiken 
maken van de  AMS-IX om gekoppeld te worden. Hierna zijn er geen extra kosten voor (de 
omvang van) het dataverkeer. Voor elke volgende dienst die een aanbieder wil aanbieden 
dienen zij €300 te betalen. Het lijkt erop dat voor alle dienstenaanbieders de voorwaarden 
gelijk zijn.  

D. Toekomst 

Hoewel Fastfiber nu niet actief is in Utrecht, hebben zij wel veel belangstelling voor het 
verglazen van bedrijventerreinen in Utrecht. Men richt zich hierbij voornamelijk op 
bestaande bedrijventerreinen. In de toekomst wil Fastfiber zich ook gaan richten op FttI. 
Op het moment zijn er al sommige gemeenten die nu vragen naar dergelijke diensten. 
Tevens biedt deze focus de mogelijkheid tot een meer integrale aanpak van zowel FttI als 
FttB. Ook het integraal verglazen van meerdere bedrijventerreinen is een mogelijkheid. Op 
een dertigtal locaties in Nederland is Fastfiber inmiddels begonnen met de voorbereidingen 
voor de aanleg van het Fastfiber netwerk. Op zes locaties is men bezig met de aanleg. 
Fastfiber wil ook in de provincie Utrecht een belangrijke rol spelen bij het verglazen van 
zowel bestaande als nieuw aan te leggen terreinen. 

3.3.5 GNEM 

A. Profiel 

De Glasvezelnetwerk Exploitatie Maatschappij (GNEM) legt glasvezelnetwerken aan voor 
woningcorporaties en de particuliere markt en verzorgt het beheer en onderhoud aan deze 
netwerken. In totaal heeft de GNEM nu meer dan 60.000 woningen onder contract. De 
GNEM geeft aan dat haar netwerken open zijn en dat alle dienstenaanbieders op hun 
netwerk welkom zijn. De eerste triple play aanbieder op hun netwerk is Xtra Media 
Services (XMS), dat net als de GNEM gelieerd is aan VolkerWessels. De directe aanleiding 
voor de oprichting van GNEM in 2004 door de investeerders Wessels en Balk was de vraag 
van woningcoporatie Portaal om haar woningbestand te verglazen.  

B. Beschikbaarheid infrastructuur5 

GNEM is bezig met de realisering en exploitatie van haar netwerk binnen de steden en 
kernen waar Portaal haar huurders heeft zitten. In totaal gaat het om een kleine 60.00 
woningen die Portaal wil verglazen. Binnen de provincie Utrecht gaat dit om de steden: 
Bunnik, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Odijk, Utrecht, Amersfoort, Soest en 
Soesterberg. Naast Portaal biedt de GNEM haar netwerk ook aan andere woningcoporaties 
aan en eveneens aan de particuliere markt. De GNEM  beoogt om na de zomer van 2006 
alle aansluitingen gerealiseerd te hebben binnen de provincie Utrecht.  

C. Type dienstverlening 

GNEM is momenteel uitsluitend gericht op Fiber-to-the-Home. Via hun dienstenaanbieder 
XMS worden aan de huurders Triple Play diensten aangeboden met een instapsnelheid van 
10 Mbit/s voor € 50,- waar tevens een telefoon- en radio/televisiesignaal voor wordt 
aangeboden. De exacte condities voor onderliggende netwerklagen en toetredingscriteria 
voor dienstenaanbieders zijn ons niet bekend. 

5 Vanuit GNEM is geen kaartmateriaal voor dit onderzoek beschikbaar gesteld. 
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D. Toekomst 

Deze relatief jonge speler heeft de ambitie om 60.000 woningen aan te sluiten en is 
momenteel bezig met de inrichting van haar netwerk op een aantal plekken in het land, 
waaronder Nijmegen, Arnhem en Leiden. 

3.3.6 KPN 

A. Profiel 

KPN heeft al op diverse bedrijventerreinen en in gemeentes een glasvezelinfrastructuur 
gerealiseerd. Inmiddels kent KPN in heel Nederland enkele duizenden glasvezelaansluitin

gen. Dit aantal zal de komende jaren gegeven de aangekondigde 
investeringsplannen (zie D. Toekomst) nog verder gaan toenemen. Volgens 
KPN gebruiken consumenten momenteel slechts een paar Mbit/s per 
huishouden. Met de komst van nieuwe diensten waarvoor meer 
bandbreedte nodig is, zal de behoefte groeien, maar de sprong naar 

100Mbit/s is volgens KPN vooralsnog erg groot. Het zijn op dit moment vooral gemeentes 
die voor hun burgers anticiperen op het moment dat er behoefte is aan zoveel bandbreed
te. De vraag naar grote bandbreedte ziet KPN momenteel vooral bij de grotere 
zorginstellingen (met name ziekenhuizen) en onderwijsinstellingen als hogescholen, 
universiteiten en andere vormen van beroeps en volwassenen educatie (BVE). De huidige 
'gratis' Internet verbindingen die KPN levert aan de basisscholen in Nederland leveren 
vooralsnog voldoende bandbreedte voor deze scholen, aldus KPN. Daarnaast levert deze 
operator al jaren breedbandverbindingen aan de grootzakelijke markt en ontstaat er 
volgens KPN steeds vaker een aanzienlijke bandbreedtebehoefte in de bovenkant van het 
MKB bij met name de dienstverlenende, grafische en ICT-sector. 

B. Beschikbaarheid infrastructuur 

Bijna iedereen in Nederland zou volgens KPN momenteel kunnen beschikken over midband 
Internet. Vrijwel alle wijkcentrales zijn inmiddels ADSL-geschikt. Volgens KPN (2005) kan 
momenteel ruim 99% van de huishoudens beschikken over een ADSL-aansluiting. Slechts 
een beperkt aantal buitengebieden ligt te ver van een telefooncentrale. 

De hoofdwegen van het KPN-netwerk bestaan al lange tijd uit glasvezel. In de provincie 
Utrecht is KPN het beste vertegenwoordigd ten opzichte van de andere marktpartijen en 
kan zij in iedere gemeente een verglaasde verbinding leveren. Haar netwerk is bij veel 
steden en kernen redundant uitgevoerd. Binnen de lokale infrastructuur van de gemeente 
Utrecht is nu al sprake van een zeer vermaasd netwerk waarbij KPN een groot deel van de 
stad kan bedienen. Binnen de kleinere kernen is vaak een concentratie rond bedrijfsterrei
nen waar te nemen en tonen de kaartjes meer een ringstructuur. 
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Figuur 3.5: Schematisch overzicht van interregionale verbindingen van KPN in Utrecht 

C. Type dienstverlening 

Bij interesse voor een breedbandige verbinding levert KPN doorgaans altijd geactiveerde 
glasvezelverbindingen. Zij speelt volgens eigen zeggen liever niet de rol van ‘kabelboer’ die 
louter eigenaar is van de buizen en vezels en verantwoordelijk is voor het beheer daarvan. 
Het aanbieden van Managed Dark Fiber (onbelichte vezels) is dan ook geen kernactiviteit 
voor KPN en dit wordt alleen geleverd indien er op een locatie overcapaciteit bestaat. 

Daar waar KPN een goede glaspositie bezit, kan het zogenaamde ‘regio-access’ worden 
geboden, waarbij afnemers binnen een bepaald postcodebereik gebruik kunnen maken van 
het aanbod. Buiten Utrecht is KPN begin 2006 gestart met een dergelijk project in 
Zoetermeer waarbij ze samen met Versatel in een open-netwerkmodel Managed Ethernet 
Services aanbiedt. Hierbij is KPN in staat tegen vergelijkbare tarieven van BreedNet 
Amersfoort en DeventerBreed (à € 295,-) aan te bieden. 

Sinds begin 2006 wordt via een ‘operator wholesale concept’ geïnvesteerd in het eigen 
netwerk. Deze interne stakeholders laten het netwerk bouwen om het vervolgens (intern) 
te verhuren aan de diverse marktsegmenten binnen KPN, zoals de consumenten en 
zakelijke markt. Hierdoor ontstaat een ander businesscase. Extra investeringen die nodig 
zijn om bijvoorbeeld individuele bedrijven te bereiken, hoeven niet langer geheel te worden 
doorberekend wanneer de route door een woonwijk loopt. De investeringen passen 
namelijk in de bredere All IP strategie waarbij KPN steeds dieper in de wijken wil 
verglazen. 
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D. Toekomst 

KPN gaat zijn breedbandnetwerk de komende jaren verder uitbreiden door grootschalige 
verglazing van zijn straatkasten, bedrijven(terreinen) en nieuwbouwhuizen. Bij voldoende 
belangstelling worden ook maatschappelijke instellingen op glas aangesloten.  

KPN is van plan de komende jaren 1,5 miljard euro te investeren in glasvezel infrastruc
tuur. Deze investeringen zullen plaats vinden in de jaren 2006-2010 en passen binnen haar 
VDSL-uitrol (Fiber-to-the-Curb) strategie. KPN heeft hierbij de ambitie om via haar ALL-IP 
strategie een volledige verglazing te realiseren van toekomstige nieuwbouwwijken en 
renovatiegebieden. Dit wordt voor bedrijven en instellingen ook mogelijk indien 
vraagbundeling wordt toegepast. Op de langere termijn zal naar verwachting ook het 
laatste stuk tussen stoeprand en woonhuis worden verglaasd (FttH). 

3.3.7 Priority Telecom 

A. Profiel 

Priority Telecom is een dochteronderneming van UPC. Het bedrijf had medio 2005 ruim 
8000 zakelijke klanten. Het bedrijf richt zich op stedelijke gebieden en biedt haar klanten 

naast internet, ook spraakdiensten aan. De grootste vraag naar 
breedbandinternet komt bij Priority Telecom van instituten en bedrijven. 
Volgens Priority Telecom zijn er twee parameters doorslaggevend of 

mensen een glasvezelaansluiting bestellen. De eerste is het aantal werknemers op een 
locatie. Organisaties met meer dan 25-100 werknemers op een locatie kunnen het niet 
meer af met DSL en gaan over op glasvezel. Een tweede parameter is het soort bedrijf: 
Shell doet bijvoorbeeld driedimensionaal geografisch onderzoek en wil die beelden 
overzenden. Deze toepassing vergt een glasvezelverbinding. Ook multimediabedrijven met 
streaming toepassingen ervaren dit vaker. 

B. Beschikbaarheid infrastructuur 

Priority Telecom heeft niet veel infrastructuur in de provincie Utrecht. Uiteraard zijn er wel 
de backbones die via de gemeente Utrecht lopen, net als de meeste aanbieders, maar er is 
weinig aanbod aan klanten. Echte fijnmazige infrastructuur is alleen te vinden in 
Veenendaal. Dit komt omdat deze gemeente sterke economische banden heeft met Ede. In 
Ede (Gelderland) is Priority Telecom sterk aanwezig en dus is het logisch om Veenendaal 
ook aan te sluiten op het netwerk. Veel van de infrastructuur loopt via de hoogspannings
masten. De bulk van de aansluitingen van Priority Telecom zijn xDSL aansluitingen. Slechts 
een zeer klein gedeelte maakt gebruik van glasvezel. Priority Telecom levert geen Internet 
via de coaxkabel of draadloos Internet. Priority Telecom heeft in Utrecht enkele honderden 
klanten die op ADSL aangesloten zijn. De bulk van deze aansluitingen ligt in de gemeente 
Utrecht en  omstreken. Tevens zijn er in  Veenendaal een kleine tien bedrijven die 
aangesloten zijn op glasvezel. 
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De onderstaande afbeelding toont de interregionale netwerken van Priority Telecom in de 
Utrecht. De kaart toont dat er een infrastructuur aanwezig die de gemeente Utrecht als 
centrum heeft. Van hieruit gaat er glasvezel naar alle windrichtingen. 

Figuur 3.6: Schematisch overzicht van interregionale verbindingen van Priority Telecom in Utrecht 

C. Type dienstverlening 

Priority Telecom levert geen MDF, maar wel MES. De prijs die ze rekenen is niet alleen 
afstandafhankelijk. Het hangt af van de afstand van het glasnetwerk tot het bedrijf, 
instelling of huishouden en van het aantal klanten dat wil afnemen. Priority Telecom wil 
voor dit onderzoek geen mededeling doen over hun tarieven. Volgens de contactpersoon is 
het duurder om een lijn Utrecht - Amsterdam te krijgen dan een lijn Londen - Amsterdam. 
In het laatste geval is een veel grotere concentratie van infrastructuren aanwezig. 

D. Toekomst 

De contactpersoon bij Priority Telecom meldt over hun ambities het volgende: “We gaan 
mee met de marktvraag maar niet met de markthype.” Er lijkt enige verbazing te zijn over 
het feit dat sommige klanten koste wat het kost glasvezel willen hebben, terwijl xDSL ook 
voldoende zou kunnen zijn. Als het gaat om het grootschalig aanleggen van nieuwe 
glasvezel, haakt Priority Telecom af. Men is van mening dat er genoeg in de grond ligt. 
Indien een klant een bepaalde verbinding wil hebben op een locatie waar Priority Telecom 
geen glasvezel heeft liggen, dan kopen zij het in bij een andere partij zoals bijvoorbeeld bij 
TCU. 
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3.3.8 ReliNED 

A. Profiel 

ReliNED is een joint-venture van TenneT en van ProRail. Het  bedrijf is aanvankelijk 
opgericht om overcapaciteit van telecommunicatie-infrastructuren van ProRail en TenneT te 

verhuren. Haar glasvezelinfrastructuur loopt  bijna uitsluitend 
langs het spoor- of via hoogspanningsnet. Hierdoor kan het 

bedrijf  een zeer hoge betrouwbaarheid leveren. Werkzaamheden door derden langs het 
spoor en in hoogspanningslijnen zijn immers onderworpen aan strikte regelgeving. De kans 
op schade aan glasvezelleidingen aangebracht door derden is hierdoor gering. ReliNED 
heeft enkele grote klanten als Surfnet, landelijk opererende providers en een aantal 
Internet Service Providers. 

B. Beschikbaarheid infrastructuur 

ReliNED is in staat is om in enkele grote steden van Utrecht glasvezel tot in het 
stadscentrum te leveren. Het glasvezelnetwerk loopt immers gelijk met het spoor. ReliNED 
biedt in principe alleen MDF aan. In het geval dat klanten meer willen dan dit, dan koopt 
ReliNED deze diensten in van andere partijen. 

De onderstaande kaart toont dat ReliNED een zeer beperkte infrastructuur heeft in de 
provincie Utrecht. Alleen de spoorlijnen vanuit Utrecht naar Amsterdam en Den Haag en 
vanuit Amersfoort naar Amsterdam en Apeldoorn zijn voorzien van glasvezel. 

Figuur 3.7: Schematisch overzicht van interregionale verbindingen van ReliNED in Utrecht 
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C. Type dienstverlening 

ReliNED levert voor circa €1500 per maand MDF op de locaties. De eenmalige aansluitkos
ten zijn circa €10.000. Er is geen sprake van overboeking, aangezien er alleen de MDF 
geleverd wordt. De duur van het contract is 3 jaar.  De prijs wordt relatief sterk beïnvloed 
door de mate van concurrentie die erop een bepaald traject bestaat. 

D. Toekomst 

ProRail investeert fors; alle verbinding langs het spoor worden op termijn verglaasd, mede 
als gevolg van de komst van de hogesnelheidstreinen.De ambitie van ReliNED is om een 
substantieel deel van de infrastructuur te verhuren.  

3.3.9 Telecom Utrecht (TCU) 

A. Profiel 

Telecom Utrecht (TCU) is een 100% dochter van ENECO Energie. TCU is van oorsprong een 
aanbieder van glasvezelverbindingen, maar heeft zich van daaruit 
ontwikkeld tot een full service provider die haar 
breedbanddienstenpakket blijft uitbreiden. Hierdoor vindt een 

verschuiving plaats in de kernactiviteiten van TCU: van het traditionele graven en uitrol 
van glasvezel richting het ontwikkelen en leveren van breedbanddiensten en outsourced 
services.  

TCU ziet het als haar missie om het communicatieverkeer voor bedrijven te regelen 
(‘zorgeloos communiceren’) en te beheren. Voorbeelden hiervan zijn Internet Access 
Services, Remote Access Services, VOICE en VOIP, IPVPN, Security van data, backup, 
beheer op afstand en cameratoezicht. Daar waar infrastructuur voorheen werd gezien als 
een ‘doel’ op zichzelf is het nu een ‘middel’ geworden voor TCU. Klanten van TCU krijgen 
een totaal oplossing gebaseerd op Service Level Agreements, waarin de kwaliteit van de te 
leveren diensten wordt gespecificeerd. 

De huidige klantenkring van TCU bestaat voor ongeveer 65% uit (middel) grote bedrijven 
en rond de 35% non-profit instellingen. Voor specifieke oplossingen behoren ook een 
aantal beursgenoteerde ondernemingen tot de klantenkring van TCU.  

B. Beschikbaarheid infrastructuur 

TCU kent een fijnvermaasd netwerk in de provincie Utrecht en dan met name in de steden 
Utrecht (diverse bedrijventerreinen) en Amersfoort en alle randgemeenten (groot Utrecht) 
zoals Driebergen, Zeist, Houten, Nieuwegein, Maarsen etc. Buiten de provincie heeft zij ook 
infrastructuur in de steden Ede/Wageningen, Eindhoven en Heerlen.  Daarnaast kan TCU 
interconnecties verzorgen waarmee heel Nederland (en internationaal) kan worden bereikt 
voor de levering van multi-site VPN’s en Internet Access Services, Remote Access Services 
(travelling users, thuiswerken). 
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Figuur 3.8: Schematisch overzicht van interregionale verbindingen van Telecom Utrecht in Utrecht 

TCU is o.a. 'hofleverancier' voor partijen als Altrecht (FttI), Sint Anthonius Ziekenhuis 
Nieuwegein (FttI), Rabobank Utrecht (FttB) en de Gemeente Utrecht (FttI). Daarnaast 
verzorgt zij ook voor collega telecombedrijven de afhandeling van hun dataverkeer. 

Er is momenteel een plan om 200 scholen in de stad te koppelen aan bijvoorbeeld het 
CatharijneNet. Hiervoor zal eerst een pilot gestart worden. Daarnaast is TCU geselecteerd 
om het Cameratoezicht netwerk voor de gemeente Utrecht aan te leggen en te beheren. 
De gemeente zal zelf eigenaar worden van dit netwerk. 

C. Type dienstverlening 

TCU levert zowel Managed (Dark) Fiber (FiberConnext) als Managed Ethernet Services 
(EtherConnext) en daarop gebaseerde services als IAS, RAS, IPVPN en Security. De 
Standaard FiberConnext (MDF) dienst hoort een beschikbaarheidsgarantie en service 
responsetijd van “Best Effort”. Bij de Advanced FiberConnext variant geldt een 
beschikbaarheid van 99,5% en een responstijd van binnen twee kantooruren (8*5). Bij de 
EtherConnext Standaard verbinding hoort een service responsetijd van “Best Effort”, terwijl 
de EtherConnext Advanced een responstijd van binnen twee kantooruren (8*5) kent. Tot 
slot is de EtherConnext Pro verbinding uitgerust met een responsetijd van binnen 2 
klokuren (24*7) alsmede een 99,9% beschikbaarheidsgarantie en een functiehersteltijd 
van minimaal 24 uur. 

Naast de 3 jarige contracten, kunnen er ook 1 jarige contacten worden afgesloten. Op 
aanvraag kan Telecom Utrecht ook een 1 Gbit/s leveren.  
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D. Toekomst 

Telecom Utrecht heeft de ambitie om naast KPN de grootste speler van de provincie 
Utrecht te worden. Zij wil zich onderscheiden via haar ‘full service concept’ waarbij ze 
naast telefonie en internet ook andere diensten wil leveren zoals backup en beheer op 
afstand en cameratoezicht. 

3.3.10 VSTI  

A. Profiel 

Volker Stevin Telecom Infra (VSTI) is een bedrijfsonderdeel van VolkerWessels Telecom. In 
dit moederbedrijf zijn verschillende bedrijfsonderdelen verenigd, zoals: VolkerWessels 

Telecom Infra, VolkerWessels Mobiel, VolkerWessels Services 
en Wireless. VSTI richt zich met name op het aanleggen van 
´loze buizennetwerken´ waarin glasvezel kan worden 

aangebracht. VSTI is dus geen operator. Echter, operators kunnen deze buizen wel huren 
of kopen om glasvezel in aan te brengen. Grote klanten van VSTI zijn alle huidige 
operators. Ook levert VSTI MDF verbindingen aan Surfnet voor het realiseren van een 
ringinfrastructuur om Den Haag. VSTI is ook betrokken bij het FttH project in Nuenen.  

B. Beschikbaarheid infrastructuur 

In Bijlage 3 staan twee afbeeldingen van infrastructuur van VSTI, namelijk van de 
gemeente Nieuwegein en de gemeente Utrecht. Men moet er echter rekening mee houden 
dat het hier gaat om buizeninfrastructuur. Hierin kan ook al glasvezel aanwezig zijn. De 
buizeninfrastructuur is gelegd omstreeks 2000. 

C. Type dienstverlening 

VSTI richt zich voornamelijk op het aanleggen van buizeninfrastructuur. In de buizeninfra
structuur kan dan vervolgens (bijvoorbeeld) glasvezel geblazen worden. Operators en 
overige partijen kunnen de voorzieningen huren of kopen van VSTI. Hiernaast is het ook 
mogelijk om het onderhoud en het beheer van de netwerken in te kopen bij VolkerWessels 
Services. Ook is het mogelijk om MDF in te kopen bij VSTI. In dergelijke projecten zal 
VSTI een gedeelte van de aanleg van de fysieke infrastructuur voor haar rekening nemen. 

D. Toekomst 

VolkerWessels Telecom legt momenteel geen nieuwe infrastructuur aan in de provincie 
Utrecht tenzij de activiteiten van haar afnemers hierom vragen. VolkerWessels Telecom 
vervult liever de rol van ‘System Integrator’ en is op het moment betrokken bij het project 
van Portaal en de projecten van Fastfiber. Indien zij uitbreidingen op hun netwerk willen, is 
het mogelijk dat VolkerWessels Telecom betrokken zal raken bij de realisering hiervan. 
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3.4 Samenvatting en conclusie 

3.4.1 Breedband Infrastructuur per gemeente 

De volgende matrix geeft per gemeente inzicht in de belangrijkste carriers die in de 
provincie in staat zijn om 100 Mbit/s verbindingen te leveren via glasvezel. Zodra een 
carrier over glasvezel beschikt in de desbetreffende gemeente dan wordt dit gesymboli
seerd door een groen vinkje, terwijl afwezigheid wordt weergegeven via een rood kruisje. 
Een koppelteken in de matrix symboliseert de afwezigheid van gegevens van de 
leverancier in de desbetreffende de gemeente. Hoewel er intussen een samenvoeging van 
een vijftal gemeenten heeft plaats gevonden maken we in onderstaande matrix nog 
onderscheid tussen de 33 gemeenten. In de matrix zijn FastFiber en VSTI niet opgenomen 
aangezien deze partijen zelf niet direct infrastructuur in de provincie Utrecht bezitten. 

Gemeente BT Casema Eurofiber GNEM KPN 
Priority 

Telecom 
Relined TCU 

1. Abcoude  
8 8 8 - 9 9 9 8 

2. Amerongen  
8 9 9 - 9 9 8 9 

3. Amersfoort 9 9 9 9 9 8 9 9 

4. Baarn 
9 9 9 - 9 8 9 9 

5. Breukelen  
8 9 8 - 9 9 9 9 

6. Bunnik  8 9 9 9 9 9 8 9 

7. Bunschoten 
8 9 9 - 9 8 8 9 

8. De Bilt 
9 9 9 - 9 9 8 9 

9. De Ronde 
Venen  

8 9 - - 9 8 8 9 

10. Doorn  
8 9 9 - 9 9 8 9 

11. Driebergen-
Rijsenburg  

9 9 9 - 9 9 8 9 

12. Eemnes 
8 9 9 - 9 8 8 -

13. Houten 
9 9 9 - 9 8 9 9 

14. IJsselstein 
8 9 9 - 9 8 8 9 

15. Leersum  
8 9 9 - 9 9 8 9 

16. Leusden  
9 9 9 - 9 8 8 9 

Dialogic innovatie & interactie 63 



Gemeente BT Casema Eurofiber GNEM KPN 
Priority 

Telecom 
Relined TCU 

17. Loenen  
8 8 8 - 9 9 9 8 

18. Lopik  
8 9 8 - 9 8 8 9 

19. Maarn  
9 9 9 - 9 9 9 9 

20. Maarssen  9 9 9 9 9 9 9 9 

21. Montfoort 
8 9 8 - 9 8 8 9 

22. Nieuwegein  9 9 9 9 9 9 8 9 

23. Oudewater  
9 8 8 - 9 8 8 8 

24. Renswoude  
8 9 9 - 9 8 8 8 

25. Rhenen 
8 9 9 - 9 8 9 9 

26. Soest  9 9 9 9 9 8 9 9 

27. Utrecht  9 9 9 9 9 8 9 9 

28. Veenendaal  
9 9 9 - 9 9 9 9 

29. Vianen  
9 9 9 - 9 9 8 8 

30. Wijk bij 
Duurstede  

8 9 8 - 9 8 8 8 

31. Woerden  
9 9 9 - 9 9 9 9 

32. Woudenberg  
9 8 8 - 9 8 8 8 

33. Zeist   
9 9 9 - 9 8 8 9 

3.4.2 Conclusies 

KPN, TCU en Casema zijn qua regionale spreiding duidelijk de grotere spelers binnen de 
provincie. Het kabelbedrijf Casema en TCU vullen elkaar aan gelet op de doelgroep die ze 
bedienen. Casema richt zich voornamelijk op residentiele aansluitingen terwijl Telecom 
Utrecht vooralsnog met name bedrijven en instellingen voorziet van glasvezel. Uit figuur 
3.1 blijkt dat de provincie ruim is voorzien van aanwezige glasvezelinfrastructuur. Met 
uitzondering van de gemeente Oudewater en Woudenberg zijn er in de meeste gemeenten 
meerdere spelers. Uit Bijlage 3 blijkt dat er ook nabij wijkcentrales of rondom diverse 
bedrijventerreinen in ruime mate glasvezel aanwezig is. Eventuele stimulering van de uitrol 
van extra infrastructuur door de provincie Utrecht zou zich vooral moeten richten op 
vraagbundeling. Deze vraagbundeling is nodig om de ‘last-mile’ te realiseren naar de 
meterkast van huishoudens, bedrijven en instellingen. Uit bovenstaande tabel blijkt niet 
het aantal glasvezelaansluitingen per gemeente aangezien veel marktpartijen dit nog 
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steeds als strategische informatie beschouwen. Uit de gevoerde gesprekken komt toch het 
beeld naar voren dat het aantal aansluitingen nog relatief laag is.  

De grote spelers KPN en Casema bezitten momenteel nog erfgoed in de vorm van hun 
koperen aansluitnet. Tot aan de wijkcentrales is momenteel vrijwel alles (dubbel) 
verglaasd. Beide partijen zijn niet op korte termijn van plan om hun zogenaamde ‘last
mile’ volledig te gaan verglazen. Dit zal geleidelijk plaats hebben. KPN heeft kenbaar 
gemaakt dat ze bij nieuwbouw en bedrijventerreinen vanaf 2007 standaard glasvezel wil 
uitrollen tot de meterkast. 

Dialogic innovatie & interactie 65 



4 Breedbandaansluitingen en  
-gebruik 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de focus liggen op breedbandaansluitingen en op het gebruik van deze 
aansluitingen. Waar mogelijk zal er een verbijzondering plaatsvinden naar provinciaal 
niveau. Inzicht in het gebruik van breedband kan de provincie informatie verschaffen over 
het nut of de noodzaak van het uitrollen van een hoogwaardige infrastructuur naar 
huishoudens. Dit wordt gerealiseerd door gegevens aan te dragen met betrekking tot 
gebruik van ICT in Utrechtse huishoudens. Daarnaast zal een overzicht van landelijke 
trends aangaande de diffusie van technologieën inzicht geven in de richting waarin dit zich 
ontwikkeld. Dit zal ook worden beschreven vanuit het perspectief van prijsontwikkeling in 
deze dynamische markt. Bovendien zal een onderdeel focussen op het gedrag en attitudes 
van personen die de beschikking hebben over een echte breedbandverbinding, dat wil 
zeggen meer dan 100 Mbit/s. 

4.2 Gebruik van ICT in de provincie Utrecht 

In de provincie Utrecht wordt door huishoudens, relatief veel gebruik gemaakt van ICT. 
Ten opzichte van andere provincies zijn er zowel relatief veel PC’s als Internetaansluitin
gen. In vergelijking met het landelijke gemiddelde met betrekking tot het gebruik van 
Internet (78%) en het Pc-bezit (83%), scoort de provincie Utrecht aanzienlijk hoger: 
respectievelijk 83% en 88%. Alleen de provincie Flevoland kent hogere scores op dit 
gebied. In Figuur 4.1 is de score van de provincie Utrecht afgezet tegen de andere 
Nederlandse provincies. 

Figuur 4.1: Gebruik van ICT per provincie (Bron: CBS 2005) 
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Naast het relatief hoge gebruik van Internet en het hoge PC-bezit, zijn er in de provincie 
Utrecht relatief weinig mensen die nog steeds gebruik maken van een smalbandverbinding. 
(een analoge modem of een ISDN-lijn). Het gebruik van dergelijke verbindingen ligt op 
29% van de huishoudens met Internet. Verder maakt circa 25% van de huishoudens met 
een Internetaansluiting gebruik van een kabelaansluiting en circa 45% gebruik van ADSL. 
Verder geeft zes procent van de huishoudens met Internet in Utrecht aan gebruik te maken 
van een andere manier om met Internet te verbinden. Men kan hierbij denken aan WAP, 
maar ook aan FttH of een satellietverbinding.  

Figuur 4.2: Gebruik van smalband aansluitingen per provincie (Bron: CBS 2005) 
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Als het gaat om toepassingen van Internet, dan zien we dat in Utrecht veel gebruik wordt 
gemaakt van een toepassing als elektronisch winkelen. In Utrecht heeft 62% van de 
huishoudens met Internet wel eens gebruik van gemaakt van deze dienst. Overigens zijn 
deze cijfers in een meer absolute zin (% van de huishoudens) nog verder in het voordeel 
van Utrecht, gezien het hoge percentage huishoudens in Utrecht dat de beschikking heeft 
over een Internetaansluiting. 
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Figuur 4.3: Gebruik van elektronisch winkelen per provincie (Bron: CBS 2005) 
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Op de eerdergenoemde aspecten van het gebruik van ICT zijn verschillende trends te 
identificeren. De onderstaande tabel toont de diffusie van PC-bezit, gebruik van Internet en 
elektronisch winkelen. Het toont dat er een sterke verspreiding heeft plaats gevonden als 
het gaat om gebruik van Internet en PC. Tevens laat het zien dat elektronisch winkelen 
sterk in opkomst is.  

Figuur 4.4: Trends met betrekking tot gebruik van ICT (Bron: CBS 2005, Statline, CBS 2004) 
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Ook als het gaat om de soorten aansluitingen die huishoudens op Internet hebben, zijn 
duidelijke trends te identificeren. De smalbandaansluitingen zijn al jaren terrein aan het 
verliezen. Dit komt voornamelijk ten goede aan kabel- en ADSL-aansluitingen. Er is echter 
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ook een opwaartse trend te identificeren als het om het gebruik van alternatieve 
technologieën. 

Figuur 4.5: Trends met betrekking tot het soort Internetaansluiting in Nederland. (Bron: CBS 2005) 
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Samenvattend, uit de landelijke trends op het gebied van ICT en de huidige positie van de 
Provincie Utrecht blijkt dat de inwoners van de Provincie Utrecht voorop lopen. 

4.3 Tariefontwikkeling 

Waar in de vorige sectie de focus lag op de geaggregeerde gegevens aangaande ICT-
gebruik, zal in deze sectie worden bekeken welke ontwikkelingen er zijn aangaande de 
tarieven voor toegang tot internet. Ruwweg kunnen we een onderscheid maken tussen 
smalband, midband en breedband. Voor het eerste aspect zal geen data gegeven worden: 
Ten eerste is er sprake van een relatief klein en dalend marktaandeel en ten tweede 
kunnen providers nauwelijks onderscheid maken naar aangeboden snelheid. De bottleneck 
ligt bij de beperkte capaciteit van de conventionele telefoonlijn of ISDN-lijn. Als het gaat 
om breedband dan zien we dat de aanbieders van breedbandinternet vaak geografisch 
geclusterd zijn, tevens zijn deze eerder behandeld. Hierdoor zal hier de focus liggen op 
aanbieders van midbandinternet. Dit zal een goed beeld schetsen van de dynamiek in de 
betreffende markt. Het is echter niet eenvoudig om hier een eenduidig beeld van te geven: 
Er zijn grote verschillen waar te nemen op verschillende locaties. Zelfs binnen één 
gemeente kunnen er verschillen zijn in het aanbod. Daarom is in de onderstaande tabel 
een aantal van de grootste Nederlandse aanbieders van midbandinternet opgenomen en 
wordt hun aanbieding de afgelopen drie jaar bekeken. De tabel laat zien dat er een 
aanzienlijke toename het plaatsgevonden in de aangeboden downloadsnelheid terwijl de 
prijzen ongeveer gelijk bleven of zelfs licht daalden.  
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Tabel 4.1: Ontwikkeling in prijs-kwaliteitverhouding op de landelijke markt voor midband (CPB 2005)6 

Prijs ( € / maand) 
2004 2005 2006 

Athome budget     € 17,95  € 17,95 € 19,95  
Het Net Instap Surfen   € 19,95  € 19,95 € 9,95  
Wanadoo Cable Broadband Easy   € 19,95  € 19,95 € 23,95  
Zon/Versatel Breedband Family € 29,00  € 29,95 € 24,95  
Multikabel Family € 29,00  € 29,00 € 29,00  
Athome basis  € 29,95  € 29,95 € 29,95  
Chello light    € 32,95  € 32,95 € 32,95  
Planet Internet ADSL Standard € 34,90  € 34,90 € 24,95  
Tiscali Family € 39,95  € 39,95 € 39,85  
Freeler Comfort     € 49,95  € 49,95 -
XS4ALL Basic  € 59,95  € 59,95 € 59,95  
Concepts ICT ADSL Wide Open  € 64,95  € 64,95 -
Demon DSL Express 2048 - 8192 € 65,00  € 65,00 € 36,50  
XS4ALL Fast     € 79,95  € 79,95 € 79,95  
Chello Plus     € 79,95  € 79,95 € 59,95  

Casema Mega € 49,95  

Wanadoo ADSL Family € 29,95  

Versatel/Tele2 compleet voetbal € 49,95  

Downloadsnelheid (Kbit/s) 
2004 2005 2006 

64 256 750 
384 800 1500 
256 850 20000 
786 1024 4000 
786 768 1536 
312 768 2000 
1024 2048 3072 
1024 1600 3000 
2048 4096 4096 
2048 3200 -
2048 3200 6000 
2048 8192 -
2048 8192 6000 
4096 8000 12000 
4608 8000 20480 

12500 
20480 
20480 

Om een nog beter beeld te schetsen van de prijsontwikkeling, is het mogelijk om op basis 
van Tabel 4.1 een nieuwe tabel te construeren die uitgaat van de prijs per Kbit/s 
downloadsnelheid. De onderstaande tabel toont aan er een aanzienlijke daling is geweest 
in de prijs die een consument betaalde voor een bepaalde downloadsnelheid. Men moet 
echter niet verwachten dat deze daling blijft doorzetten. Indien de grenzen van de 
betreffende infrastructuur en technologie zijn bereikt, zal de prijs zich stabiliseren rond een 
bepaalde punt. Het zal immers steeds moeilijker (duurder) worden om een bepaalde 
verbetering (snelheid) te realiseren. 

Tabel 4.2: Ontwikkeling in prijs per Kbit/s downloadsnelheid 

Prijs (€cent/Kbit/s) 
Aanbieder 2004 2005 2006 
Athome budget 28,05 7,01 2,66 
Het Net Instap Surfen   5,20 2,49 0,66 
Wanadoo Cable Broadband Easy 7,79 2,35 0,12 
Zon/Versatel Breedband Family 3,69 2,92 0,62 
Multikabel Family 3,69 3,78 1,89 
Athome basis 9,60 3,90 1,50 
Chello light 3,22 1,61 1,07 
Planet Internet ADSL Standard 3,41 2,18 0,83 
Tiscali Family 1,95 0,98 0,97 
Freeler Comfort 2,44 1,56 -
XS4ALL Basic 2,93 1,87 1,00 
Concepts ICT ADSL Wide Open 3,17 0,79 -
Demon DSL Express 2048 - 8192 3,17 0,79 0,61 
XS4ALL Fast 1,95 1,00 0,67 
Chello Plus 1,74 1,00 0,29 

6 De data van 2004 en 2005 zijn afkomstig uit het document van CPB (2005). De data van 2006 zijn 
afkomstig van de websites van de betreffende aanbieders. In de gevallen waar het abonnement (of de 
naam van het abonnement) niet meer bestond, is gekozen voor het abonnement van dezelfde provider 
met (circa) dezelfde prijs. 
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4.4 De breedbandgebruikers 

In de onderstaande sectie zullen gegevens worden behandeld van gebruikers van Internet. 
Het zal gefocusseerd zijn op toepassingen gerelateerd aan entertainment en aan 
toepassingen in de zorg. 

Entertainment 

In 2005 is er door Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar de breedband en de gebruikers 
hiervan. Uit dit onderzoek (zie Figuur 4.6), blijkt dat gebruikers van midbandinternet 
aanzienlijk meer gebruik maken van multimediale toepassingen. Grote verschillen zijn dan 
waar te nemen tussen smalbandgebruikers en andere gebruikers op het gebied van het 
bekijken van beeldmateriaal of het luisteren naar muziek.  

Figuur 4.6: Thuis ondernomen entertainmenttoepassingen op Internet voor privé-gebruik (Dialogic 
2005) 
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Het is evident dat multimediale toepassingen, zeker indien het ‘streaming’ wordt 
uitgevoerd, zorgen voor een grote belasting van de netwerken. Indien we kijken wanneer 
de verschillende activiteiten worden uitgevoerd door de gebruikers dan komen we tot de 
onderstaande figuur. Hieruit blijkt dat entertainmenttoepassingen in het bijzonder worden 
uitgevoerd tijdens de avond en nacht. 

Figuur 4.7: Wanneer worden welke activiteiten uitgevoerd? (Dialogic 2005) 
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Hoewel er niet veel onderzoek naar gedaan is in Nederland, is het gedrag van personen 
met een echte breedbandaansluiting typerend. Indien aan deze gebruikers wordt gevraagd 
om hun top-3 te geven van meest gebruikte entertainmenttoepassingen dan komt het 
onderstaande beeld naar voren. De grote verschillen liggen hier in beeldtoepassingen: 
Glasvezelgebruikers maken veel meer gebruik van het downloaden of bekijken van TV-
uitzendingen. Dit zal vaak streaming gebeuren en dus een grote bandbreedte vereisen. 
Ook bekijken en downloaden ze vaak films. Gezien de omvang van films op Internet7 is het 
blijkbaar noodzakelijk om een breedbandige verbinding te hebben. 

7 Vaak worden films gecomprimeerd tot de omvang van circa 700Mb. Hierdoor is het mogelijk om ze 
op CD te branden.  
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Figuur 4.8: Favoriete entertainmenttoepassingen van verschillende soorten gebruikers (Dialogic 2005) 
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De entertainmenttoepassingen lijken dus ten eerste redelijk vaak te worden uitgevoerd 
door gebruikers, ten tweede een zware belasting te leggen op het netwerk en ten derde 
voornamelijk in de avond en nacht te worden uitgevoerd. Dit zou dus moeten leiden tot 
een piek in het gebruik van Internet (uitgedrukt in bits die over het netwerk gaan). Als we 
kijken naar de verdeling van de belasting van het AMS-ix8 knooppunt dan zien we ook dat 
de hoogste belasting wordt bereikt in de avonduren. 

8 Wikipedia over AMS-ix: “De Amsterdam Internet Exchange [..] is het belangrijkste internetknooppunt 
van Nederland en een van grootste van Europa.“ Veel van het internationale verkeer en het verkeer 
tussen providers binnen Nederland loopt via dit knooppunt. Hierdoor is het een goede proxy voor het 
meten van de totale belasting van het Internet in Nederland.  
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Figuur 4.9: Gebruik van belangrijkste Internetknooppunt van Nederland over een periode van  24 uur 
(AMS-ix 2005) 

Een duidelijke groei in het gebruik van Internet is zichtbaar als we kijken naar de belasting 
van het AMS-ix knooppunt. In de onderstaande grafiek is zichtbaar dat er in de periode 
2005-2006 een stijging in het gebruik was van 35Gbit/s naar 80Gbit/s, meer dan een 
verdubbeling dus. Dit kan onder anderen veroorzaakt worden door de toename in het 
gebruik van entertainment toepassingen.  

Figuur 4.10: Gebruik van belangrijkste Internetknooppunt van Nederland van 10-2004 tot 12-2005 
(AMS-ix 2005) 

Om te communiceren via Internet kunnen er verschillende wegen bewandeld worden. 
Tegenwoordig wordt het communiceren via beeldmateriaal steeds meer populair. 
Gebruikers kunnen dan, bijvoorbeeld met een webcam, zichzelf tonen aan hun 
gesprekspartner. Uit onderzoek blijkt echter dat gebruikers van smalband veel vaker deze 
applicatie niet kunnen gebruiken als gevolg van de kwaliteit van hun computer of 
Internetverbinding. Tevens vinden ook veel smalbandgebruikers het te duur. Dit kan 
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veroorzaakt worden door het feit dat de meeste mid- en breedbandgebruikers geen 
variabele kosten hebben bij het gebruik van Internet maar een vast bedrag betalen.9 

Figuur 4.11:Belemmeringen bij het communiceren via beeld (Dialogic 2005) 
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Een onderdeel dat speciale aandacht verdient in dit kader is de sector zorg. Internettoe
passingen kunnen grote maatschappelijke consequenties hebben in deze context. In het 
eerder genoemde onderzoek van Dialogic is gekeken naar welke activiteiten er reeds 
ondernomen zijn op het gebied van zorg door de respondenten. Interessant hierbij is dat 
relatief veel mensen (ca. 60%) wel eens gebruik hebben gemaakt van Internet voor 
toepassingen in de zorg. Het feit dat mensen met een analoge verbinding vaker gebruik 
lijken te maken van een aantal kanalen kan veroorzaakt worden door verschillen in sociaal
economische status en een andere leeftijdsverdeling van de populaties. 

9 Relevant kan echter wel een bepaalde beperking van de te downloaden informatie zijn. Echter, de 
grenzen hiervoor zijn dermate hoog dat deze vaak alleen bereikt kunnen worden door het grootschalig 
downloaden van films en muziek.  

Dialogic innovatie & interactie 75 



Figuur 4.12: Ondernomen activiteiten op het gebied van zorg (Dialogic 2005) 
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Een van de meest veelbelovende toepassingen van breedband in de zorg, kan het gebruik 
van beeld zijn. Hierdoor kunnen personen een consult hebben bij een arts, zonder dat ze 
hierbij fysiek aanwezig hoeven te zijn. Andere toepassingen in dit kader zijn het 
outsourcen van bepaalde taken van de gezondheidszorg naar andere landen. Dit kan de 
druk op de Nederlandse gezondheidszorg verkleinen en kan tevens de kosten verlagen. Zo 
analyseren Indiase artsen al röntgenfoto’s en MRI-scans van Amerikaanse patiënten. 
Andere toepassingen kunnen meer liggen in het monitoren van patiënten thuis. Patiënten 
die lijden aan diabetes kunnen bijvoorbeeld de data over hun bloedsuikerspiegel direct 
doorgeven aan hun arts. Maar ook andere applicaties van telemonitoring zijn mogelijk.10 

De bovenstaande toepassingen hebben een grote overeenkomst: Ze vereisen allen een 
aanzienlijke upload van data. De patiënt of het ziekenhuis van de patiënt gaat gedigitali
seerde gegevens van de patiënt verzenden naar een andere partij. Dit is een fundamenteel 
andere situatie dan een persoon die een webpagina bekijkt en slechts data van het 
Internet haalt. Voor het ‘klassieke’ internetten is een verbinding met een lage upload dan 
ook voldoende. Maar voor deze toepassingen is een grotere upstream nodig. Er moeten 
immers per seconde veel bytes worden verzonden indien er sprake is van bijvoorbeeld 
streaming communiceren met een arts via beeld. Ook het verzenden van zeer grote 
bestanden, zoals een MRI film, zal een zeer groot beslag leggen op de bandbreedte. 

Het Philips Motiva platform is een goed voorbeeld van een dergelijke toepassing. 
http://www.medical.philips.com/main/products/telemonitoring/products/motiva/index.html 
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4.5 Conclusie 

De provincie Utrecht loopt redelijk voorop als het gaat om het gebruik van ICT door 
huishoudens. Er zijn relatief veel PC’s en Internetaansluitingen, c.q Internetgebruikers. 
Ook de kwaliteit van deze aansluitingen is relatief hoog te noemen. Ook als het gaat om 
een toepassing als elektronisch winkelen dan loopt men in Utrecht voorop. Inwoners van 
Utrecht hebben een breed scala aan mogelijkheden om zich met Internet te verbinden. 
Abonnementen voor consumenten variëren in prijs van minder dan €200 per jaar tot bijna 
€1000. Consumenten van echte breedband lijken een ander patroon van gebruik te hebben 
dan veel huidige gebruikers van midband. Indien de mogelijkheden er zijn, dan zal zowel 
op het gebied van zorg als van entertainment in het bijzonder de upload toe kunnen 
nemen. 
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5 Beleidsoverwegingen 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreken we een aantal beleidsrichtingen en aandachtspunten die 
voortvloeien uit de inventarisaties van infrastructuur en breedbandbeleid in de 29 
Utrechtse gemeenten. Achtereenvolgens bespreken we in paragraaf 5.2 de infrastructuur
ontwikkeling, in paragraaf 5.3 breedbandtoepassingen in maatschappelijke sectoren en 
sluiten we in paragraaf 5.4 af met specifieke beleidsaandachtspunten voor de provincie 
Utrecht. 

5.2 Infrastructuurontwikkeling  

De inventarisatie binnen de Utrechtse gemeenten laat weinig zogenaamde “witte vlekken” 
zien in de provincie Utrecht waar het gaat om toegang van eindgebruikers tot midband 
(ADSL/kabel). Dit geldt zowel voor de residentiële als voor de zakelijke markt. KPN kent 
99% dekking van ADSL en ook kabelbedrijf Casema beschikt over een fijn vermaasd 
netwerk in de provincie. Wat betreft de beschikbaarheid van glasvezel bestaat een ander 
beeld. Het aantal door operators gerealiseerde glasvezelaansluitingen is nog gering en het 
aantal gemeentelijke breedbandinitiatieven ook.  

Toch bestaat er ruime beschikbaarheid van glasvezel op de hoofdroutes en beschikken 
KPN, TCU en Casema over een uitgebreid en vermaasd glasvezelnetwerk in de provincie 
Utrecht. Daarnaast liggen op de hoofdroutes tussen de meeste Utrechtse gemeenten 
meerdere glasvezelverbindingen van verschillende operators (zie figuur 3.1). We zien hier 
een toenemende concurrentie. Alle gemeenten in de provincie kunnen via verschillende 
netwerken met elkaar worden verbonden. Veel aandacht gaat op dit gebied uit naar 
bedrijventerreinen en nieuwbouwprojecten. Er komen ook nieuwe spelers op de markt 
zoals Fastfiber en Morefiber die met name gericht zijn op het verglazen van bedrijventer
reinen. KPN heeft aangekondigd vanaf 2007 alle bedrijventerreinen en alle nieuwbouw te 
verglazen en niet langer koper aan te leggen. Via haar VDSL-strategie wil zij tot aan de 
stoeprand het glas dieper de wijk invoeren, hetgeen de basis moet leggen voor volledige 
FttH op de langere termijn. 

Een ander opmerkelijk initiatief is afkomstig van Woningcorporatie Portaal. Gedreven door 
de ambities van deze woningcorporatie is de netwerk exploitatiemaatschappij GNEM reeds 
volop bezig met het realiseren van glasvezelaansluitingen naar woonhuizen. 

De gemeenten in de provincie Utrecht zijn vooralsnog slechts in zeer beperkte mate actief 
betrokken bij de aanleg glasvezelinitiatieven. Dit is enerzijds het gevolg van gebrek aan 
bewustwording bij gemeentebesturen en anderzijds van de beperkingen voor gemeenten 
om te direct te investeren in elektronische netwerken vanwege staatssteunredenen. Wel 
zien we dat enkele gemeenten actief zijn met vraagbundeling. De gemeente Amersfoort 
loopt daarin voorop binnen de provincie.  
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5.3 Aandacht voor breedbandtoepassingen in publieke sectoren 

In de gemeente Utrecht is de aandacht verschoven van ontwikkeling van infrastructuur 
naar dienstenontwikkeling. Infrastructuur wordt momenteel als een minder groot obstakel 
ervaren en vooral gezien als een taak voor de markt. De markt voor het aanbieden van 
glasvezelinfrastructuur en bijhorende diensten (bijvoorbeeld 100 Mbit/s managed ethernet 
services) tegen betaalbare tarieven komt steeds beter op gang. Dit weerhoudt de 
gemeente ervan om zelf in infrastructuur te investeren. Wel is er toenemende aandacht 
voor breedbandtoepassingen in de maatschappelijke sectoren zoals zorg, onderwijs en 
veiligheid. Zo is het handhaven van goede woon-, onderwijs-, zorg- en servicevoorzienin
gen zowel in stedelijke als in niet-stedelijke gebieden een maatschappelijk doel, waarvoor 
breedbanddiensten kunnen worden benut.  

Zorg 

De provincie Utrecht is het Programma Wel Thuis gestart dat gericht is op wonen, zorg en 
welzijn. Het programma beoogt onder meer mensen langer thuis te kunnen laten wonen, 
ook wanneer zij zorg nodig hebben. Een uiterst actueel thema is natuurlijk de vergrijzing 
die in hoog tempo toeneemt. In het programma dat twee jaar geleden is gestart werkt de 
provincie samen met woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en 
gemeenten in de gehele provincie. In dit kader wordt ook een aantal breedbandprojecten 
uitgevoerd. In het project Toekomst Thuis wil de provincie een impuls geven aan de 
invoering van domotica en zorg op afstand in Utrecht. Woningcorporaties en zorgaanbie
ders werken hierin samen: 

• Aveant, Portaal Eemland en Amerpoort ASVZ (Soest/Soesterberg); 

• Aveant, Portaal Utrecht en (gemeente Utrecht);  

• Vierstroom, Stichting Woonbelang en Weidegebied (Woerden/Zegveld). 

Daarnaast bestaan er ook plannen voor ICT-zorgprojecten vanuit de afzonderlijke 
gemeenten in samenwerking met zorginstellingen en woningcorporaties. Dit komt 
ondermeer tot uiting in de ambitie van de gemeente Utrecht om gezamenlijk met 
woningcorporatie Portaal en het UMC een zorgportaal in te richten, onder meer in het  
kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Echter, dit voornemen heeft 
vooralsnog niet geresulteerd in verdergaande concrete acties. 

Onderwijs 

Ook voor het onderwijs bestaat in een aantal gemeenten specifiek aandacht voor 
breedband. Zo wordt in de gemeente Utrecht onderzocht of het onderwijs (met name PO 
en VO) kan aansluiten op het huidige Catherijnenet. SURFnet is daarbij de belangrijkste 
trekker en TCU de netwerkaanbieder. Ook in het Amersfoortse breedbandbeleid is budget 
gereserveerd voor onder andere onderwijstoepassingen. Inmiddels heeft een aantal 
scholen in Amersfoort een aansluiting genomen op glasvezelnetwerk BreedNet. Het ROC 
Midden Nederland verbindt al langer een groot aantal locaties met glasvezel. Zo is een 
ROC-locatie in Amersfoort via glasvezel verbonden met een ROC in Utrecht. Daarnaast 
loopt een ontwikkelingstraject tussen het ROC Midden Nederland en de Samenwerkende 
Utrechtse Bibliotheken. 
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Veiligheid 

Veilig ondernemen is een derde aandachtspunt, waarbij cameratoezicht een belangrijke rol 
speelt (vooral op bedrijfsterreinen en winkelcentra). Hiervoor wordt een apart glasvezel
netwerk aangelegd. Aansluiting van het cameranetwerk - als extentie - op Catherijnenet 
kan op termijn een optie zijn. In dat geval kan ook gedacht worden aan additionele 
dienstverlening zoals telefonie en datadiensten aan derden. 

Inmiddels wordt ook met de gemeenten Maarssen en Nieuwegein gesproken over 
mogelijke aansluiting op het netwerk voor cameratoezicht. Ook in Rijnsweerd zijn er 
plannen om in het kader van veiligheid een aansluiting te zoeken bij het toezichtsnetwerk 
van de gemeente Utrecht. 

Hoewel dit een zeer relevant maatschappelijk thema is, zien we dit buiten de gemeente 
Utrecht niet verder terug in de vorm van breedbandprojecten. Het is wellicht interessant 
verder na te gaan in hoeverre ook andere  gemeenten in de provincie kunnen profiteren 
van de ervaringen in Utrecht. Met name voor bedrijventerreinen is dit een zeer relevante 
toepassing. Dit geldt eveneens voor grote bouwprojecten in diverse gemeenten, waar men 
te kampen heeft met grootschalige diefstal (bijvoorbeeld Amersfoort). 

Regionale samenwerking en bundelen van beheerdiensten 

De gemeente Utrecht heeft recentelijk veel energie gestoken in het centraliseren van de 
gemeentelijke ICT-beheeractiviteiten. Op termijn zou de gemeente Utrecht haar 
gecentraliseerde en gestandaardiseerde beheermiddelen (rekencentra, serverparken) ook 
aan andere gemeenten kunnen aanbieden. Vooral kleinere gemeenten zouden kunnen 
aanhaken om centraal de (beheer)diensten af te nemen van de gemeente Utrecht. Op dit 
punt wil de gemeente Utrecht ook graag gezamenlijk met de provincie Utrecht verder 
denken over mogelijkheden (uitbreiding en aard) van gemeente-overschrijdende 
dienstverlening. Tot dusver is de afstemming tussen de gemeente en de provincie op dit 
punt beperkt. Ook tussen gemeenten onderling blijkt uit het onderzoek weinig of geen 
afstemming te bestaan op het terrein van breedbandbeleid. Zelfs in de nieuwe gemeente 
Utrechtse Heuvelrug is van gezamenlijk breedbandbeleid van de onderliggende 
deelgemeenten geen sprake. 

Er blijkt in het breedbanddossier duidelijk behoefte te bestaan aan extra organiserend 
vermogen om samenwerking tussen gemeenten op gang te helpen. In het kader van 
maatschappelijk gerichte breedbanddienstverlening en het realiseren van schaalvoordelen 
liggen hier duidelijk kansen, waar de provincie een organiserende en katalyserende rol kan 
spelen. 
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5.4 Beleidsaandachtspunten 

Breedband als motor voor innovatie 

Breedband wordt in toenemende mate gezien als een breekijzer voor innovatie. In het 
advies van de Impulscommissie Breedband wordt reeds gewezen op versterking van de 
lokale economische dynamiek door realisatie en koppeling van breedbandnetwerken van de 
volgende generatie en het creëren van open toegang voor dienstenaanbieders11. Er bestaat 
inmiddels ruime consensus over de verwachting dat de ontwikkeling van hoogwaardige 
breedband kan bijdragen aan productiviteitsgroei en diensteninnovatie. Een betere 
benutting van breedband zowel in het MKB als in de diverse maatschappelijke sectoren, 
kan volgens een breed gedeelde visie een positief economisch en maatschappelijk 
rendement opleveren12. In het licht van de Lissabon-agenda en de nota Pieken in de Delta 
maken verschillende provincies zich momenteel sterk voor een groeiende kenniseconomie. 
In het bijzonder in de maatschappelijke sectoren onderwijs, zorg, openbaar bestuur en ten 
behoeve van het vestigingsklimaat (met name voor MKB) in de provincie Utrecht is 
opschaling en vernieuwing van breedbanddienstverlening van groot belang. 

Behoefte aan integrale visie en bijbehorend beleid 

We zien nu vooral een grote versnippering in projecten, omdat in de meeste gemeenten 
van integraal gemeentelijk breedbandbeleid nauwelijks sprake is. Zo komt het voor dat op 
diverse locaties en met verschillende doeleinden meerdere (glasvezel)netwerken in één 
gemeente worden aangelegd. Een goed voorbeeld is Utrecht. Naast het Catherijnenet dat 
100 gemeente-instellingen verbindt, komt er nu een afzonderlijk glasvezelnetwerk voor 
cameratoezicht. Daarnaast bestaan er weer andere glasvezelnetwerken voor bijvoorbeeld 
bedrijfsterreinen. Elk met hun eigen exploitatie, beheer en onderhoud. Deze versnippering 
is mede gevolg van het ontbreken van geïntegreerd beleid. Nu wordt overwogen om 200 
scholen (PO en VO) in de gemeente Utrecht via glasvezel met elkaar te verbinden. 
Daarnaast leven er voortdurend plannen om op het terrein van zorg eveneens breedband
projecten te initiëren. Voor het behalen van de zo gewenste schaalvoordelen is afstemming 
tussen de verschillende beleidsdirecties binnen gemeenten wenselijk. Naast optimalisatie 
binnen een gemeente dient er tevens aandacht te bestaan voor verdere samenhang van 
beleid tussen gemeenten. De provincie kan een actieve rol spelen bij het vormgeven van 
een gemeenteoverschrijdend breedbandbeleid waarbij opschaling en afstemming de 
leidraad vormen voor een integrale aanpak van zowel diensten- als infrastructuurontwikke
ling. 

11 Impulscommissie Breedband (2004), Naar een nationale strategie voor breedband, Delft, oktober. 
12 Zie onder meer het Advies van de Impulscommissie Breedband (2005), Naar een nationale strategie 
voor breedband en het Actieprogramma Maatschappelijke sectoren en ICT zoals voorgesteld door het 
Kabinet. 
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Faciliteren van (regionale) vraagbundeling en open marktplaatsen 

Aansluitend op het voorgaande kan de provincie lokale vraagbundeling aanjagen en 
bijdragen aan de koppeling van lokale breedbandinitiatieven op regionaal niveau, bij 
voorkeur via zogenaamde open marktplaatsen (regionale vraagbundeling). Wij zien een 
dergelijke marktplaats ontstaan in Amersfoort, waarbij koppeling met andere steden zoals 
Almere, Apeldoorn maar op termijn ook Utrecht te verwachten is.  

Open digitale marktplaats 

Een digitale marktplaats is een lokaal concentratiepunt waar verschillende breedbandnet
werken op elkaar aangesloten worden. Dienstenaanbieders kunnen eveneens onder gelijke 
en transparante condities aansluiten op de marktplaats zodat zij alle klanten die zijn 
aangesloten op de netwerken kunnen bereiken. Op de marktplaats wordt klantvolume 
gecreëerd voor diensten. Via de marktplaats kunnen gebruikers van verschillende 
netwerken elkaar bereiken. 

Door de marktplaatsen in verschillende plaatsen in de regio te koppelen ontstaat er een 
groot regionaal netwerk waarover aangeslotenen elkaar kunnen bereiken en dienstenaan
bieders alle klanten kunnen bereiken.  Digitale marktplaatsen zoals hiervoor beschreven 
zijn in ontwikkeling onder meer in Deventer, Zwolle, Eindhoven, Amersfoort en 
Zoetermeer. 

De provincie zou zelf actief kunnen bijdragen aan deze koppeling met andere Utrechtse 
gemeenten via dergelijke open marktplaatsen. Zij zou kunnen starten met de koppeling 
tussen Amersfoort en Utrecht. Met name in Utrecht zou een marktplaats een oplossing 
kunnen bieden aan de versnippering van initiatieven. Hierop aansluitend zouden de 
vooroplopende gemeenten kunnen volgen. Maar ook de omringende kleinere gemeenten 
verdienen aandacht. De provincie zou op dit punt wellicht samenwerkende gemeenten 
kunnen stimuleren een gezamenlijk breedbandinitiatief te initiëren om aansluiting bij de 
grotere gemeenten te krijgen. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn het MIBRI-project 
(omgeving Tilburg) en het SRE-project (omgeving Eindhoven) in de provincie Noord-
Brabant. 

Bedrijventerreinen 

Het revitaliseren van bedrijventerreinen vormt een belangrijk aandachtspunt voor de 
provincie. Het verglazen van bedrijventerreinen past binnen dit aandachtsgebied. 
Inmiddels is een aantal projecten gestart, maar er is meer specifieke promotie en 
voorlichting voor bedrijven en instellingen nodig om de latente behoefte expliciet te 
maken. Awareness van breedbandmogelijkheden verhogen is nodig, ook op bedrijventer
reinen waar hiervoor in het recente verleden (2002/2003) weinig animo bestond. De tijden 
zijn aan het veranderen en operators hanteren momenteel andere businessstrategieën. Zo 
geeft KPN aan - vanwege haar All IP Strategie - tegen lagere kosten dan voorheen kleinere 
aantallen afnemers goedkoper te kunnen aansluiten. Omdat verdergaande verglazing past 
binnen de genoemde strategie hoeven niet alle additionele kosten voor aanleg van extra 
infrastructuur doorberekend te worden aan de eindgebruiker. Bedrijfsterreinen met in het 
verleden een geringe vraag komen nu veel sneller in aanmerking voor verglazing. Ook bij 
andere aanbieders zoals Fastfiber zien we dat vraagbundeling van een relatief beperkt 
aantal bedrijven, inmiddels geen belemmering meer hoeft te zijn voor verdere uitrol van 
glasvezelnetwerken. De concurrentie op dit punt neemt eveneens toe hetgeen in het 
voordeel is van de eindgebruiker. Een goed en breed aanbod van diensten voor 
bedrijventerreinen is wel een voorwaarde voor succes. Het koppelen van de  netwerken op 
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bedrijventerreinen aan zogenaamde (lokale) open marktplaatsen is van belang om ook 
diensten van elders te kunnen afnemen. De open marktplaatsen worden naar onze 
verwachting op termijn concentratiepunten voor dienstenaanbod. In andere provincies, in 
met name Oost en Zuid Nederland, is het concept van open marktplaatsen reeds omarmd. 

In het licht van revitalisering van bedrijventerreinen zou de provincie ook meer initiatief 
kunnen nemen om de vraag naar breedbandtoepassingen gericht op met name het MKB 
aan te jagen. Dit zou kunnen via gerichte voorlichtingsactiviteiten. Samenwerking met 
partijen als Syntens, Kamer van koophandel en Stichting Nederland Breedbandland (NBL) 
ligt daarbij voor de hand. 

Voorlichting en versoepeling graafprocedures 

Een aantal partijen uit het breedbanddomein geeft aan graafprocedures bij gemeenten als 
knelpunt voor een snelle uitrol te ervaren. Procedures, wachttijden, leges en andere kosten 
kunnen per gemeente aanzienlijk verschillen. De gesproken partijen wijzen erop dat meer 
harmonisatie op dit punt binnen de provincie kostenverlagend kan werken voor de 
aanleggers en uitbaters van breedbandnetwerken. 

Een ander punt waar de marktpartijen tegen aanlopen is het gebrek aan kennis over 
breedband bij veel gemeenten in de provincie. Gerichte communicatie en voorlichting van 
gemeenteambtenaren – bijvoorbeeld geïnitieerd vanuit de provincie- zou eveneens kunnen 
bijdragen aan versnelling van  de uitrol van breedbandnetwerken en –toepassingen. 

Focus op maatschappelijke dienstenontwikkeling 

Dienstenontwikkeling in met name de maatschappelijke sectoren (onderwijs, zorg, 
veiligheid, openbaar bestuur) zou een belangrijke plaats moeten innemen in het 
toekomstige breedbandbeleid van de provincie Utrecht. Hiermee wordt aangesloten bij een 
nationale trend (Actieprogramma ICT en Maatschappelijke Sectoren), een ontwikkeling die 
we ook in andere provincies waarnemen. Wel is het van belang dat dienstenontwikkeling 
en infrastructuurontwikkeling gelijk opgaan en dat er voldoende regionale regie en 
afstemming bestaat om opschaling van diensten mogelijk te maken en fragmentatie in 
gemeentelijk eilandjes wordt voorkomen. 

Meer aandacht voor cultuur en entertainment 

Naast de veel genoemde publieke sectoren onderwijs, zorg en veiligheid, zou de provincie 
Utrecht bovengemiddelde aandacht kunnen richten op de culturele industrie. Cultuur en 
entertainment bieden grote mogelijkheden voor breedbanddienstenontwikkeling en hebben 
substantieel economisch en maatschappelijk potentieel. De Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht, de nabijheid van het Hilversumse Mediapark en het groot aantal ICT-
ontwikkelbedrijven en ICT-dienstverleners in de regio bieden unieke kansen voor uitbouw 
van deze sector. In dit verband zou samenwerking met de provincie Noord-Holland in het 
kader van de Nota Pieken in de Delta aan te bevelen zijn. De ICT/New Media sector in de 
Noordvleugel van de Randstad wordt door het kabinet beschouwd als een “Piek in de 
Delta”. Deze sector is in dit gebied sterk vertegenwoordigd en biedt volop kansen voor 
innovatie en versterking van de economie. In dit verband is de koppeling tussen een aantal 
gemeenten uit de Noordvleugel en de provincie Utrecht (Utrecht, Amersfoort) via open 
digitale marktplaatsen een relevant aandachtspunt. 
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Aandacht voor de organisatorische kant van breedbandinnovaties 

Zoals dat in het ICT-domein al eerder ervaren is, geldt ook voor breedband dat technologie 
slechts een beperkt deel van de oplossing is. De organisatorische inbedding en impicaties 
voor bijvoorbeeld herinrichting van back-offices zijn veelal onderbelicht maar vergen 
uiteindelijk de meeste inspanning. Met name het in beweging krijgen van de verschillende 
samenwerkende partijen vergt afstemming, regie en lange adem. Een provincie kan daar 
een belangrijke rol spelen, zoals ook blijkt uit het succesvolle zorgproject IZIT in Twente. 
Hier is juist eerst vanuit organisatorisch perspectief gestart om de juiste samenhang en 
samenwerking tussen deelnemende partijen vorm te geven, alvorens met uitwerking van 
concrete toepassingen en infrastructuur is gestart. Inmiddels geldt IZIT ook als 
voorbeeldproject voor andere provincies. 

Deelname aan het Interprovinciale Programmaplan Breedband   

Om versneld te komen tot opschaling van breedbanddiensten in de regio, zou de Provincie 
Utrecht aansluiting kunnen zoeken bij het Programmaplan van de initiërende provincies 
Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland om te komen tot een grootschalige leeromgeving 
voor breedbanddiensten door interprovinciale samenwerking. In dit plan worden twaalf 
steden onderling met glasvezel gekoppeld via open marktplaatsen. Hiermee ontstaat een 
footprint met een schaalgrootte die voor dienstenaanbieders aantrekkelijk is om nieuwe 
diensten aan te bieden. Hiermee ontstaat feitelijk een broedkamer voor innovatie. De drie 
provincies nodigen in interprovinciaal verband andere provincies uit om zich bij het door 
het ministerie van EZ gesteunde initiatief aan te sluiten. Door enkele steden uit de 
provincie Utrecht te koppelen ontstaat toegang tot een groot aantal diensten en een rijke 
leeromgeving voor breedbandtoepassingen in het publieke domein. 
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Begrippenlijst 

A 
Actieve laag De actieve laag van een netwerk bestaat uit 

schakelapparatuur bij aanbieders en apparatuur bij 
de klanten. Deze laag zorgt voor activering van het 
passieve netwerk. In het geval van glasvezel gaat het 
dus om het belichten en routeren van het netwerk.  

ADSL ADSL staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line. 
Met deze technologie kunnen gebruikers via hun 
conventionele (koperen) telefoonverbinding relatief 
snelle internetverbindingen verkrijgen. Er is hier 
echter wel sprake van een asymmetrische verbinding. 

AMS-ix De AMS-ix, Amsterdam internet exchange is het 
belangrijkste internetknooppunt van Nederland. Op 
deze plek kunnen Internet Service Providers (ISP) 
hun netwerken aan elkaar koppelen.  

Asymmetrische 
verbinding 

Een asymmetrische verbinding heeft als kenmerk dat 
de downloadsnelheid en de uploadsnelheid niet gelijk 
zijn. In de praktijk betekent het bijna altijd dat er 
veel sneller kan worden gedownload dan ge-upload. 

B 
Backbone 	 De backbone van een netwerk is het gedeelte dat 

verantwoordelijk is voor het transport over grote 
afstanden, bijvoorbeeld tussen steden. In zekere zin 
is het vergelijkbaar met autosnelwegen die ook 
verantwoordelijk zijn voor het interregionale verkeer.  

Bandbreedte	 Bandbreedte refereert aan de maximale capaciteit 
van een verbinding en wordt meestal uitgedrukt in 
bits per seconde.  Het geeft dus aan hoeveel bits per 
seconde er maximaal met een verbinding kunnen 
worden verzonden. 

Bit 	 Bit staat voor Binary Digit en de kleinst mogelijke 
omvang informatie. Een bit kan 0 (uit) of 1 (aan) 
zijn. 

Bitrate 	 De bitrate is de snelheid waarmee data over een lijn 
stroomt. 
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Bits per seconde 
(bit/s of bps) 

Dit is een snelheidsmaat voor dataverbindingen. Een 
transmissiesnelheid van 100 bits per seconde 
betekent dat er per seconde 100 bits over de lijn 
verstuurd worden. 

Breedband Een verbinding met internet met een relatief hoge 
bandbreedte. Wat hoog is verschuift met de tijd, in 
dit onderzoek is een bandbreedte vanaf 100 MBit/s 
gedefinieerd als breedband. 

Byte Het woord byte is een samentrekking van bit en eight 
en staat dan ook voor 8 bits.  

C 
Carrier-owned 
netwerk 

Een carrier-owned netwerk is een netwerk dat in het 
bezit blijft van de aanbieder. De gebruikers verkrijgen 
dus geen eigendomsrechten in het netwerk. 

Coax Coax staat voor co-axiale kabel. Deze kabel wordt 
getypeerd door de relatief lage gevoeligheid voor 
storing van buitenaf. De kabel werd aanvankelijk 
gebruikt voor kabel-TV, maar wordt tegenwoordig 
ook gebruikt voor het aanbieden van internet en 
telefonie. 

Customer-owned 
netwerk 

Een customer-owned netwerk is een netwerk dat in 
het bezit is van de gebruikers van het netwerk. Dit 
kan bijvoorbeeld vorm krijgen door een coöperatie op 
te richten van gebruikers van het netwerk. 

D 
Download(en) Vanuit de perspectief van de gebruiker gezien is dit 

het binnenhalen van (een stroom) informatie. 

Downstream Downstream is de stroom van bits
gebruiker toestroomt.  

 die naar een 

E 
Ethernet Standaard 

netwerken 
voor het versturen van data over 
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F 
First mile First mile refereert aan de relatief korte afstand van 

de consument naar een plek waar glasvezel aanwezig 
is. Echter, doordat er grote investeringen benodigd 
zijn om veel huishoudens direct op glasvezel aan te  
sluiten is dit stukje van het netwerk meestal nog van 
koper. Vanuit het perspectief van de aanbieders 
wordt dit ook wel eens ‘last mile’ genoemd. Ook 
wordt er gesproken over ‘local loop’.  

FttB FttB staat voor Fibre to the Business: een netwerk 
waarbij glasvezel tot aan de bedrijven loopt. 

FttC Fibre to the Curb: een netwerk waarbij glasvezel tot 
in de woonwijk loopt. In principe is dit een mengvorm 
van de ADSL en FttH. Doordat de afstand van het 
huishouden tot aan de glasvezel korter is dan in het 
geval van ADSL, is er veel sneller internet mogelijk. 
Dit wordt VDSL genoemd. 

FttH Fibre-to-the-home. een netwerk waar glasvezel
aan woningen loopt  

tot 

FttI FttB staat voor Fibre to the Institute: een netwerk 
waar glasvezel tot aan instituten (overheden, 
ziekenhuizen, semi-overheden) loopt. 

G 
Gigabit per 
seconde (of Gbit/s 
of Gbps) 

Snelheidsaanduiding. Het gaat hierbij
miljard (230) bits per seconde. 

 om ruim een 

Glasvezel Door van glas zeer dunne vezels te creëren die licht 
geleiden is het mogelijk om data te versturen. Het 
wordt gekenmerkt door een zeer hoge snelheid en de 
goede bestendigheid tegen externe factoren. 

I 
IP IP staat voor Internet Protocol. Dit is een belangrijke 

standaard waarop het internet is gebouwd.  

ISDN ISDN staat voor Integrated Services Digital Network. 
ISDN is een manier om via de conventionele telefoon 
relatief snel te internetten. De technologie was vooral 
in de jaren 90 populair, maar wordt nu sterk 
verdrongen door ADSL- en kabelinternet die sneller 
en goedkoper zijn. 
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L  

ISP 	 ISP staat voor Internet Service Provider. Dit is de 
organisatie die klanten daadwerkelijk op internet 
aansluiten. Bovendien leveren zij hiernaast vaak ook 
nog email.  

K 
Kabel(-internet) 	 Internet dat wordt aangeboden via het netwerk dat 

aanvankelijk bedoeld was voor kabeltelevisie. Zie ook 
coax. 

Kilobit per seconde Snelheidsaanduiding. Het gaat hierbij om ruim 
(of kbit/s of kpbs) duizend (210) bits per seconde. 

Koper 	 Materiaal waarop zowel het kabel- als het 
telefoonnetwerk zijn gebaseerd. De term wordt ook 
wel gebruikt om de twee technologieën samen aan te 
duiden. 

Last mile	 Zie First mile 

Local loop	 Zie First mile 

Dialogic innovatie & interactie 

M 
MDF MDF staat voor Managed Dark Fiber. Organisaties die 

zelf de actieve laag van hun netwerkverbinding willen 
verzorgen, kunnen bij een aantal bedrijven MDF 
inkopen. Ze verzorgen dus zelf de apparatuur om het 
netwerk aan te sturen (bijvoorbeeld de belichting). 

Megabit per Snelheidsaanduiding. Het gaat hierbij om ruim een 
seconde (of Mbit/s miljoen (220)bits per seconde. 
of Mbps) 

MES MES staat voor Managed Ethernet Service. 
Organisaties die zowel de passieve als de actieve laag 
van hun netwerkverbinding uitbesteden, kunnen 
ervoor kiezen om MES in te kopen. Doordat 
tegenwoordig voornamelijk Ethernet gebruikt wordt 
binnen bedrijfsnetwerken, is er een hoge mate van 
compatibiliteit. Overigens betekent MES niet dat er 
ook een verbinding is met internet. Het maakt het 
slechts mogelijk om binnen het netwerk te 
communiceren.  
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N 
Netwerklagen 

O 
Open marktplaats 

Overboeking(
sfactor) 

P 
Passieve laag 

R 
Redundant 

Het is mogelijk om een aantal lagen met een eigen 
functie te definiëren binnen een netwerk. Echter, 
meestal wordt er voor gekozen om dit in drie lagen in 
te delen. De onderste (eerste) laag wordt ook wel de 
passieve laag genoemd en gaat over het de fysieke 
infrastructuur. Men kan hierbij denken aan glasvezels 
en koperdraden. De tweede laag wordt ook wel 
actieve laag genoemd en heeft als doel om het 
netwerk te activeren en het dataverkeer te routeren. 
De laatste laag gaat over de diensten die worden 
aangeboden via het netwerk. Men kan hierbij denken 
aan Internet, maar ook aan bijvoorbeeld VoIP.  

In een open marktplaats komen lokale netwerken 
samen. Op deze plek kunnen aanbieders van diensten 
tegen niet-discriminatoire voorwaarden actief zijn en 
concurreren. 

Indien er sprake is van overboeking zijn meerdere 
klanten aangesloten op dezelfde lijn. Hierdoor wordt 
de bandbreedte uiteraard kleiner. Echter, doordat 
niet iedereen altijd de volledige bandbreedte 
aanspreekt kunnen klanten toch de beschikking 
hebben over een redelijk grote verbinding. De 
overboekingsfactor geeft aan met hoeveel klanten de 
lijn gedeeld dient te worden. 

De passieve laag van een netwerk refereert aan 
fysieke infrastructuur zoals de bekabeling. Zie 
netwerklagen. 

Indien een verbinding redundant is aangelegd dan is 
er in principe te veel netwerk aangelegd. Dit kan 
bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het aanleggen 
van een ring. Het grote voordeel van een dergelijk 
systeem is dat, indien er een lijn niet meer 
functioneert, er gebruik gemaakt kan worden van de 
andere lijn. 
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S 
Server Een server is een computer waar andere computers 

gebruik van kunnen maken. Indien iemand 
bijvoorbeeld over internet surft, dan opent deze 
steeds webpagina’s van verschillende servers.  

SLA SLA staat voor Service Level Agreement. Dit is een 
overeenkomst tussen aanbieder en afnemer van 
netwerkdiensten over de mate van service en de 
dienstverlening. 

Streaming Bij deze technologie kunnen mensen beeld- en/of 
geluidsmateriaal direct van een server af bekijken. De 
gehele film of muziekclip wordt dus niet eerst 
gedownload, maar meteen gebruikt. 

Symmetrische 
verbinding 

Een symmetrische verbinding heeft als kenmerk dat 
de downloadsnelheid en de uploadsnelheid gelijk zijn.  

T 
Triple Play Indien een dienstenaanbieder Triple Play aanbiedt, 

dan gaat het  (meestal) om het aanbieden van 
Radio&TV, Internet en telefonie in een bundel. 
Klanten kunnen dan via één verbinding deze drie 
signalen ontvangen en versturen.  

U 
UMTS UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunciati

ons System. UMTS is in principe de opvolger van 
GSM/GPRS technologie en maakt het mogelijk om 
mobiel gebruik te maken van Internet. Tevens kan er 
uiteraard ook gewoon gebruikt gemaakt worden van 
spraak. 

Upload(en) Vanuit het perspectief van de gebruiker gezien is dit 
het verzenden van (een stroom) informatie. 

Upstream De stroom data die van een gebruikers afgaat. 

V 
VDSL Zie FttC. 

VoIP 
IP) 

(Voice over VoIP staat voor Voice over IP. Met deze technologie is 
het mogelijk om via het Internet Protocol 
spraakverkeer uit te wisselen. Hierdoor is het dus 
mogelijk om te bellen via internet.  
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VPN VPN staat voor Virtual Private Network. Door gebruik 
te maken van VPN kan iemand die fysiek buiten een 
bepaald netwerk is, toch gebruik maken van de 
functionaliteiten van het netwerk. 

W 
WiFi WiFi staat voor Wireless Fidelity. Met deze 

technologie is het mogelijk om tussen punten op 
korte afstand (maximaal circa 30 meter) van elkaar 
een dataverbinding op te zetten. Het wordt vaak 
gebruikt voor draadloos internet in huishoudens of 
bedrijven. 

X 
xDSL Verzamelnaam voor DSL-technologieën, zoals ADSL 

en VDSL. 
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Bijlage 1. Samenvatting gemeentelijke initiatieven 

Fiber-to-the-Home (FttH) 

Glasinitiatief Omschrijving Locatie Status Juridische 
structuur 

Aantal 
aansluitingen 

Eigenaar/Operators Rol gemeente 

Kersentuin Inititatief van de bewoners in 
de wijk Leidsche Rijn 

Utrecht Exploitatie Customer Owned 94 (50 in 
gebruik) 

Stichting Kersentuin Gefaciliteerd 
via 
Breedband
proeven van 
EZ 

LomboxNet Na het succes van het WiFi 
(draadloos) Internet project 
worden steeds meer 

Utrecht Exploitatie 

(sinds juli 2005) 

Customer Owned 100 (=10% van 
de 1000 Lombox 
aansluitingen; 

Stichting LomboxNet Gefaciliteerd 
via 
Breedband

huishoudens aangesloten op 
glasvezel in de wijk Lombok. 

90% = WiFi) proeven van 
EZ 

SSHU Gigabit glasvezelverbindingen 
tussen de complexen IBB, 
TWC, Warande, 

Utrecht Exploitatie Customer Owned 4500 Stichting Sociale 
Huisvesting Utrecht 

Onbekend 

Cambridgelaan, Enny 
Vredelaan en La Capanna. Op 
de kamers zelf is een 
bandbreedte van 100 Mbit/s 
aanwezig. 

Vathorst.net Nieuwe Vinex locatie Amersfoort Implementatie Carrier Owned 1000 Casema; GNEM; Aanjager via 

(Velden 1) 
Trilink (KPN) Ontwikkelings 

Bedrijf 
Vathorst (OBV) 
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Fiber-to-the-Home (FttH) - vervolg 

Glasinitiatief Omschrijving Locatie Status Juridische 
structuur 

Aantal 
aansluitingen 

Eigenaar/Operators Rol 
gemeente 

Portaal  Woningcoporatie Portaal wil 
98% van haar woningen 

Utrecht Implementatie Carrier Owned 12.000 GNEM Vergunningen 

(60.000) in heel Nederland 
Bunnik Voorbereiding Carrier Owned 400 GNEM Vergunningen 

verglazen. De Meern Implementatie Carrier Owned 300 GNEM Vergunningen 

Maarssen Implementatie Carrier Owned 4100 GNEM Vergunningen 

Soest/Soesterberg Exploitatie Carrier Owned 3.800 GNEM Vergunningen 

Nieuwegein Implementatie Carrier Owned 1.300 GNEM Vergunningen 

Amersfoort Implementatie Carrier Owned 5.500 GNEM Vergunningen 

Odijk Implementatie Carrier Owned 300 GNEM Vergunningen 

Stichting CAI-
IJsselstein 

Glasvezel voor bewoners 
langs de wetering, die tot 

Benschop Implementatie Carrier Owned Onbekend Stichting CAI-
IJsselstein 

Onbekend 

nu toe nog geen 
kabelaansluiting hadden. 
Naast radio en TV, tevens 
Internet. 
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Fiber-to-the-Business (FttB) 

Glasinitiatief Omschrijving Locatie Status Juridische 
structuur 

Aantal 
aansluitingen 

Eigenaar/Operators Rol gemeente 

Papendorp Bedrijventerrein Utrecht Exploitatie Carrier Owned Onbekend Netshare Onbekend 

Bedrijventerreinen 
Soest 

Gemeente heeft 
subsidieaanvraag 
ingediend bij provincie en 
wat intussen is goed 
gekeurd 

Soest Haalbaarheid Onbekend Onbekend Onbekend Initiator 

Bedrijventerrein Gemeente onderzoekt De Bilt Haalbaarheid Onbekend Onbekend Onbekend Vraagbundelaar 
Larenstein samen met stichting 

Larenstein mogelijkheden 
voor breedband. 

Bedrijventerrein 
Lopik 

De stichting 
parkmanagement is de 
initiatiefnemer en zal de 

Lopik Haalbaarheid Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

kar moeten trekken. De 
aanleiding voor het 
project (voorjaar 2006) 
is een revitalisering van 
een aantal bedrijventer
reinen. 

BreedNet 
Amersfoort 

Bedrijven en instellingen Amersfoort Implementatie Carrier Owned Onbekend Casema Initiator, 
vraagbundelaar 

Bedrijventerrein 
Veenendaal 

Bedrijventerrein Veenendaal Exploitatie Carrier Owned <10 Priority Telecom Onbekend 

’t Klooster Bedrijventerrein Nieuwegein Haalbaarheid Carrier Owned Onbekend KPN Onbekend 

NB: In Woerden, Maarssen en Vianen zijn glasvezelringen gerealiseerd door operators op en rond bedrijventerreinen maar hier spelen momenteel geen projecten (zie 
Bijlage 3). 
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Fiber-to-the-Institute (FttI) 

Glasinitiatief Omschrijving Locatie Status Juridische 
structuur 

Aantal 
aansluitingen 

Eigenaar/Operators Rol gemeente 

Cameratoezicht Winkelgebieden en Utrecht Implementatie Customer Owned 50 Gemeente Eigenaar 
bedrijventerreinen in 
Utrecht West 

CatharijneNet Glasvezelnetwerk voor Utrecht Exploitatie Carrier Owned 110 TCU = MDF Initiator, Afnemer 
(gemeentelijke) 
instellingen, binnenkort Gemeente = MES 

ook PO/VO scholen 

Gemeentehuis 
Bunnik 

Bunnik en gemeentewerf 
Odijk koppeling 

Bunnik Exploitatie Customer Owned Onbekend Gemeente Eigenaar 

Gemeentehuis 
Houten 

De gebouwen ‘Kant 2’ en 
Kant 3’ zijn verbonden 

Houten Exploitatie Onbekend Onbekend Onbekend 

Gemeentehuis 
Soest 

Gemeentehuis, brandweer 
en nevenvestigingen 

Soest Exploitatie Carrier Owned Onbekend TCU Afnemer 

Gemeentehuis Brandweer, gemeente- Wijk bij Exploitatie Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 
Wijk bij huis, sociale dienst en Duurstede 
Duurstede gemeentewerf 

Gemeentehuis 
Zeist 

Tweetal vestigingen 
gekoppeld binnen straat 

Zeist Exploitatie Carrier Owned Onbekend Versatel Afnemer 

Bruggen en Glasvezel langs Nieuwegein Exploitatie Customer Owned Onbekend Gemeente en RWS Initiator, Eigenaar 
sluizen op hoofdroutes waterwegen 
afstand Nieuwegein 
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Fiber-to-the-Institute (FttI) - vervolg 

Glasinitiatief Omschrijving Locatie Status Juridische Aantal Eige- Rol 
structuur aansluitingen naar/Operators gemeente 

Zorgproject Buuf Zorgproject van Portaal 
Utrecht en Aveant 

Utrecht Implementatie Carrier Owned 50 GNEM Onbekend 

Zorg op afstand Zorgproject van Portaal Soest Implementatie Carrier Owned 55 GNEM Onbekend 
Eemland, en thuiszorg 
Amant 

Toekomst thuis Zorgproject van Stichting Woerden/ Implementatie Carrier Owned 100 Onbekend Onbekend 
Woerden/Zegveld Woonbelangen Weidegebied Zegveld 

en zorgorganisatie 
Vierstroom 

Zorg Portal Gemeente, Portaal, UMC en 
andere zorginstellingen 
willen kennisdeling 

o.a. Utrecht Plannen Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

bevorderen 

BreedNet Bedrijven en instellingen. Amersfoort Implementatie Carrier Owned Onbekend Casema Onbekend 
Amersfoort Diverse schoolgemeen

schappen hebben zich reeds 
aangemeld 
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Bijlage 2. Gesprekspartners 


Gemeente Respondent(en) Afdeling 

Abcoude  
De heer J. Verleun en de heer R. 
Schouts 

Onbekend 

Amersfoort 
Mevrouw J. van Belkom en de heer R. 
Hoogzaad 

Concernstaf (JvB); SOB (RH) 

Baarn De heer G. Hoitink Economische Zaken 

Breukelen  
Mevrouw N. Balgobind en de heer A. 
Sijm Communicatie; XSONTHE.NET 

Bunnik  
De heer Bouquet en  de heer M.l van 
Klaveren 

Civiel techniek en groenvoorzie
ning; Systeembeheer (MvK) 

Bunschoten De heer J. Koelewijn Onbekend 

De Bilt Mevrouw Plantinga en de heer Schüler 
Economische Zaken; Welzijn & 
Sport 

De Ronde Venen  De heer F.J. Voorbij 
Onbekend 

Eemnes De heer de Bruijn 
Onbekend 

Heuvelrug De heer E. de Hooge Economische Zaken 

Houten 
De heer J. Horseling en de heer G. de 
Goede 

Projectontwikkelaar Vinnex; 
Openbare werken 

IJsselstein De heer Pijnappel Ruimtelijke ordening/ EZ 

Leusden  Dhr. K. Jobse 
Onbekend 

Loenen  Dhr. G.J. Leunenberg 
Onbekend 

Lopik Dhr. H. Capel 
Onbekend 

Maarssen De heer Wis 
Onbekend 

Montfoort De heer J. Braber 
Onbekend 

Nieuwegein  De heer W. van Kruisbergen Integraal Beheer Openbare Ruimten 

Oudewater  De heer A. den Boer Onbekend 

Renswoude  De heer van de Kamp Financiën 

Rhenen Dhr van Manen Onbekend 

Soest 
Mevrouw S.N. Minkema en mevrouw van 
de Drift 

Economische Zaken, Automatise
ring 

Utrecht  De heer T. Krüse Onbekend 

Veenendaal  De heer H. van Rijnbach Stadsontwikkeling 

Vianen  Dhr. P. Janssen en de heer van Eck Bedrijventerreinen; netwerkbeheer 

Wijk bij Duurstede  Dhr. Hardijzer en de heer Schamhart 
Economische Zaken 
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Gemeente Respondent(en) Afdeling 

Woerden  De heer E. van Eijk Onderwijs en welzijn, mediabeleid 

Woudenberg  
Mevrouw L. Haafkens en  mevrouw K. 
Couperus 

Taskforce ontwikkeling 

Zeist 
De heer D. van Vulten en de heer 
Verbunt 

Realisatie en beheer; Midde
len/facilitaire zaken 

(Markt)partijen Respondent(en) 

BT De heer H. Franken 

Casema De heer P. Martinus en de heer D.Snoek 

Eurofiber De heer P. van Grunsven en mevrouw C. Witkamp 

Fastfiber De heer M. van der Kolf 

KPN De heer L. den Boer en mevrouw A. Noordervliet 

Relined De heer J. Tom 

Portaal De heer J. van Tilburg, mevrouw A. Lammers en de heer B. Ipenburg 

Priority Telecom De heer H. Rolfes 

Provincie Utrecht De heer M. van der Busse, mevrouw O. Kalles 

Telecom Utrecht De heer R. Bijleveld en de heer R. Groot Bruinderink 

VSTI De heer P. Oostrom 
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Bijlage 3.  Lokale infrastructuur 

Amersfoort 

Amersfoort 

Casema 

Amersfoort 

Eurofiber 
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Amersfoort 

Telecom Utrecht 
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Amersfoort 

KNP 
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Baarn 

Baarn 

Casema 

Baarn 

Telecom Utrecht 
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Bunschoten 

Bunschoten 

Casema 

Bunschoten 

KPN 
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De Bilt 

De Bilt 

Casema 

De Bilt 

KPN 

De Ronde Venen 
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De Ronde Venen 

KPN 
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Doorn 

Doorn 

KPN 
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Driebergen 

Driebergen 

Casema 

Driebergen 

KPN 
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Driebergen 

Eurofiber 
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Eemnes 

Eemnes 

Casema 

Eemnes 

KPN 
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Houten 

Houten 

Casema 

Houten 

KPN 
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Houten 

Telecom Utrecht 
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Leersum 

Leersum 

KPN 
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Leusden 

Leusden 

Casema 

Leusden 

KPN 
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Leusden 

Telecom Utrecht 
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Loenen aan de Vecht 

Loenen aan de Vecht 

KPN 
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Lopik 

Lopik 

KPN 
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Maarn 

Maarn 

KPN 
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Maarssen 

Maarssen 

Casema 

Maarssen 

KPN 

Montfoort 
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Montfoort 

KPN 
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Nieuwegein 

Nieuwegein 

Casema 

Nieuwegein 

KPN 
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Nieuwegein 

Eurofiber 

Nieuwegein 

Telecom Utrecht 
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Nieuwegein 

VSTI (NB alleen buizeninfrastructuur) 
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Odijk 

Odijk 

Telecom Utrecht 
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Oudewater 

OUdewater 

KPN 
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Renswoude 

Renswoude 

KPN 

Dialogic innovatie & interactie 127 



Rhenen 

Rhenen 

KPN 
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Soest 

Soest 

Casema 

Soest 

Eurofiber 
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Soest 

KPN 

Soest 

Telecom Utrecht 

Dialogic innovatie & interactie 130 



Soesterberg 

Soesterberg 

Telecom Utrecht 
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Utrecht 

Utrecht 

Casema 

Utrecht 

Eurofiber 
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Utrecht 

KPN 

Utrecht 

Telecom Utrecht 
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Utrecht 

VSTI (NB alleen buizeninfratructuur) 
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Veenendaal 

Veenendaal 

Casema 

Veenendaal 

Eurofiber 

Dialogic innovatie & interactie 135 



Veenendaal 

KPN 

Veenendaal 

Telecom Utrecht 

Vianen 
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Vianen 

Casema 

Vianen 

KPN 
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Wijk bij Duurstde 

Wijk bij Duurstede 

Casema 

Wijk bij Duurstede 

KPN 
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Woerden 

Woerden 

Casema 

Woerden 

KPN 
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Woudenberg 

Woudenberg 

KPN 
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IJsselstein 

IJsselstein 

KPN 
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Zeist 

Zeist 

Casema 

Zeist 

Eurofiber 

Zeist 

Telecom Utrecht 
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Zeist 

Telecom Utrecht 
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