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1 Inleiding 

1.1 Waarom deze quickscan? 

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

Hiertoe zou de provincie Limburg graag beschikken over een objectief en beknopt advies 
over de huidige stand van zaken van de breedbandontwikkeling binnen de provincie en het 
te voeren breedbandbeleid. In 2005 heeft er een inventarisatie plaats gevonden van de 
aanwezige infrastructuur binnen de provincie, uitgevoerd door Intertec Consultancy BV1. In 
de zomer van 2006 is tevens intern een breedbandnotitie 2 verspreid met een drietal 
actielijnen voor de periode 2006-2008. Hoewel deze actielijnen goed lijken aan te 
aansluiten bij het beleid van andere provincies en het rijk, zijn de voorstellen niet 
gehonoreerd en omgezet in provinciaal breedbandbeleid. De opdrachtgever heeft behoefte 
aan verdere legitimatie voor haar rol om tot concreet breedbandbeleid te kunnen komen 
voor de komende jaren. Dialogic is om die reden gevraagd om een quickscan uit te voeren 
om te onderzoeken of er sprake is van een achterstand op breedbandgebied binnen de 
provincie Limburg. 

1.2 Een drietal onderzoeksvragen 

In deze quickscan wordt er op hoofdlijnen een antwoord gezocht op een drietal 
onderzoeksvragen: 

1.	 Wat is de huidige stand van zaken in de provincie Limburg ten aanzien van 
breedband? Wat zijn huidige initiatieven binnen de provincie en wat zijn daarbij 
knelpunten en kansen? 

2.	 Wat kenmerkt het beleid van andere provincies met een voortrekkersrol op 
breedbandgebied? Wat kan de provincie Limburg hiervan leren en zijn er mogelijk
heden om aan te haken? 

3.	 Welke rol zou de provincie Limburg op zich kunnen en willen nemen? Hoe kan zij 
deze rol legitimeren en welke kansen zijn daarbij te benutten (aanzet tot road
map)? 

Uit de inleiding komt sterk de assumptie naar voren dat er sprake zou zijn van een 
‘achterstand’ op het gebied van de breedbandontwikkeling in de provincie. De eerste twee 
onderzoeksvragen zijn vooral bedoeld om objectief vast te stellen of dit inderdaad het 
geval is. Hierbij wordt er binnen de provincie gekeken naar de aanwezige breedbandinfra
structuur, beschikbaarheid van ICT-diensten, lopende initiatieven en de mogelijke effecten 
daarvan. De laatste onderzoeksvraag geeft een aanzet om deze ‘verwachte’ achterstand in 

1 Intertec (2005), Quick Scan Inventarisatie Telecom (infrastructuur) providers in Limburg. 
2 Budé, S. en E.M. Ritzen (2006), Sonderende Uitvoeringsnotitie ‘Breedband & ICT’ in Limburg 
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te lopen. Achtereenvolgens worden deze vragen in de komende drie hoofdstukken 
behandeld. Dit adviesrapport wordt afgesloten met een opsomming van de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen in Hoofdstuk 5. 

1.3 Gehanteerde aanpak 

In een kort tijdsbestek van zes weken is er een gecombineerde aanpak van deskresearch 
en interviews gehanteerd om bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden. Voor de 
deskresearch is deels gebruik gemaakt van intern beschikbare documenten zoals de 
beleidsnotitie (Budé en Ritzen, 2006), ingediende projectplannen en de reeds uitgevoerde 
infrastructuurinventarisatie (Intertec, 2005). Deze stukken zijn aangevuld met 
beleidsplannen van andere provincies, projectbeschrijvingen, websites van bedrijven en 
instellingen en onderzoeksmateriaal dat Dialogic eerder heeft verzameld zoals de monitor 
vraagbundeling uitgevoerd voor het ministerie van Economische Zaken (Maltha et al., 
2007). 

Aanvullend hebben wij diverse face-to-face interviews afgenomen met lokale breedband
spelers zoals de gemeente Maastricht, Heerlen, de regionale ontwikkelingsmaatschappij 
Limburg (LIOF), de Kamer van Koophandel en lokale ondernemers als CIS group te Weert 
en Intertec Consulting te Beek. Aan het einde van het onderzoeksperiode is er gesproken 
met twee netwerkaanbieders @Work (voormalige Essent Kabelcom) en KPN Telecom. 
Hierbij konden de uitkomsten van de eerdere gesprekken worden getoetst aan de markt. 
Een compleet overzicht van de gesprekspartners is opgenomen in de bijlage (zie Bijlage 1). 
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2 Foto van breedbandontwikkelingen 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een aantal ontwikkelingen beschreven die tijdens de gesprekken 
een terugkerend onderwerp waren. Naast een inventariserend karakter, namelijk wat is de 
laatste stand van zaken bij de belangrijkste initiatieven, is dit hoofdstuk ook constructief 
van aard. Per ontwikkeling zullen we eerst de huidige situatie schetsen om vervolgens de 
belangrijkste kansen en knelpunten te benoemen. Iedere paragraaf sluiten we af met een 
aantal noties voor de provincie. 

2.2 Infrastructuurpositie Limburg 

Situatie 

Uit de gesprekken met marktpartijen komt het beeld naar voren dat er op de hoofdroutes 
tot aan wijkcentrales voldoende glasvezel voorhanden is. Dit beeld komt overeen met de 
andere provincies in Nederland. Maar hoe fijnvermaasd is het netwerk richting de 
afnemers? Uit de studie van Intertec Consultancy BV (2005) blijkt dat er in Limburg 
gemiddeld drie providers per bedrijventerrein aanwezig zijn. Hoewel deze quickscan geen 
uitgebreide infrastructuur inventarisatie behelst zien we dat in verstedelijkte gebieden, 
zelfs zonder vraagbundeling, een breedbandaansluiting voorhanden is.  

In de provincie Limburg wordt op twee manieren breedband aangeboden: 

a.	 Managed Dark Fiber (MDF): de klanten krijgen een onbelichte vezel en zorgen zelf voor 
de belichting en het datatransport over het netwerk (eigen vezel); 

b.	 Managed Ethernet Service (MES): de klanten krijgen een werkende ethernet
verbinding waarmee zij diensten (Internet, telefonie, etc.) kunnen gaan afnemen 
(eigen bandbreedte). 

Knelpunten 

Er blijken in de provincie uiteenlopende behoeftes te bestaan, namelijk specifieke ICT 
partijen of grote instellingen wensen MDF terwijl het merendeel van de zakelijke markt 
behoefte heeft aan MES. Momenteel is er een lobby gaande om via MDF een koppeling te 
realiseren tussen een datacenter in het midden van Limburg en de parkstad regio. Een 
opvallend detail daarbij is dat ingewijden te kennen heeft gegeven niet in staat te zijn om 
dit product van onbelichte vezels (MDF) bij de markt in te kopen. 

Hier staat het onderwijsproject, Samen Snel op Glas Limburg (zie paragraaf 2.4) tegenover 
waar @Work nu 150 locaties door de gehele provincie, tot ieder kerkdorp, via een MES 
dienst gaat koppelen richting een marktplaats in Sittard. Hoewel het technisch niet om 
dezelfde producten gaat blijkt een regionale aanpak bij een dergelijke schaal (vraagbunde
ling) wel mogelijk te zijn. 

Kansen 

Netwerkaanbieders als @Work en KPN Telecom zijn momenteel in staat om in de grote 
steden van Limburg tegen scherpe maandelijkse tarieven en redelijke eenmalige 
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aansluitkosten (zie tabel 2.1) een individuele klant een glasvezelaansluiting te bieden. 
Hierbij gaat het veelal om zogenaamde Managed Ethernet Services waarmee men feitelijk 
bandbreedte aan de klant levert. Binnen negen weken zou @Work een zogenaamde City 
Access aansluiting kunnen leveren in de zes grote steden als Maastricht, Heerlen, Sittard-
Geleen, Weert, Roermond en Venlo. Ook KPN Telecom heeft in Heerlen en Maastricht 
diverse ‘Cityringen’ waarmee klanten per direct aangesloten kunnen worden. Isilinx geeft 
aan dat zij in het zuiden van Limburg (beneden Born) inmiddels een fijnmazigheid kent 
waarbij iedere locatie niet verder dan 1 kilometer van de backbone is verwijderd. 

Tabel 2.1: Een selectie uit het breedbandaanbod in Limburg (september 2007) 

@Work City Access KPN Cityring ISILINX 

100 Mbit/s MES aansluiting 100 Mbit/s MES aansluiting MDF aansluiting 

10 Mbit/s Internet + 
1x ISDN 30 of 2x ISDN 2 

10 Mbit/s Internet N.V.T. 

Bij een 3 jarig contract, 
€ 999 eenmalig 

Bij een 3 jarig contract, 
€ 500 eenmalig 

Bij een 15 jarig contract, 
minder dan € 10.000,- eenmalig 

Maandelijks € 350,- Maandelijks € 290,- Maandelijks € 700,- 

Bovenstaande prijzen zijn een momentopname (september 2007) en zijn puur ter indicatie 
opgenomen. Door te variëren met contractsduur ontstaan alternatieven voor de eenmalige 
aansluitkosten dan wel de maandelijkse abonnementskosten. De producten uit Tabel 2.1 
zijn niet letterlijk (1:1) onderling uitwisselbaar. Isilinx levert MDF (eigen vezel) terwijl KPN 
en @Work doorgaans een MES dienst (eigen bandbreedte) aanbieden. Ook tussen het 
aanbod van @Work en KPN zitten verschillen aangezien eerst genoemde tevens een 
oplossing voor telefonie meelevert. Bovenstaande MES oplossingen van @Work en KPN zijn 
vooral interessant voor de zakelijke markt (Fiber-to-the-Business) en demonstreren de 
beschikbaarheid van betaalbare infrastructuur. Wel stellen wij vast dat deze producten nog 
niet door de gehele provincie worden aangeboden (zie bijlage 2). Hier valt nog een groot 
deel van de markt te veroveren. 

Een andere kans voor verbetering van lokale infrastructuur (last-mile) ontstaat door 
‘kruissubsidie’. Voor de realisering van het SSOG netwerk (zie Paragraaf 2.4) heeft @Work 
breedbandlussen moeten aanleggen in Valkenburg. Daardoor is ze nu in staat om ook een 
huisartsenpost aldaar te bedienen. Ook het ‘ALL-IP programma' van KPN wordt momenteel 
landelijk uitgerold. In het verleden betaalde een individuele afnemer de hoofdprijs. Nu 
kunnen de kosten voor aanleg worden verdisconteerd met een hele regio. 

Noties voor de provincie 

Wij verwachten dat er de komende jaren een prijsdifferentiatie zal blijven bestaan tussen 
buitengebieden en verstedelijkte gebieden. Een streven naar ‘vergelijkbare’ tarieven kan 
alleen worden gerealiseerd met regionale vraagbundeling. Alle partijen zijn overtuigd van 
het medium glasvezel als duurzame infrastructuur voor de toekomst. Het tempo waarmee 
het naar de buitengebieden van Limburg komt kan beïnvloed worden door regionale 
vraagbundeling. 
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2.3 Stichting ISIDOOR 

Situatie 

Stichting Isidoor is een samenwerkingsverband op het gebied van ICT en breedband in 
Zuid-Limburg en is in 2004 gestart. Isilinx, de exploitatiemaatschappij van ISIDOOR, is 
operationeel sinds juli 2006 en bevindt zich in de fase van opschaling. Inmiddels is de 
regionale darkfibre ring gerealiseerd tussen de driehoek Heerlen (parkstad), Maastricht en 
Geleen/Sittard. Momenteel (augustus 2007) heeft Isilinx, ongeveer 135 aansluitingen. Eind 
2007 hoopt ze ongeveer 200 aansluitingen te hebben gerealiseerd. Onder de klanten 
bevinden zich uitsluitend publieke instellingen. Bij de laatste tranche zaten ook een aantal 
aansluitingen in de zorgsector plus instellingen die extra aansluitingen wilde afnemen. 
Bedrijven kunnen op termijn ook gaan deelnemen (zie knelpunten).  

Het eigendom van het netwerk vormt een belangrijk onderscheidend aspect bij breedband. 
Bij stichting ISIDOOR ligt dit eigendom in handen van de initiatiefnemers (customer
owned). Deze constructie was het resultaat van Europese aanbesteding waarbij 
marktpartijen (waaronder KPN) op dat moment niet het gevraagde konden bieden. 

Kansen 

Dankzij ISIDOOR wordt een alternatief geboden. Volgens insiders zijn netwerkaanbieders 
bang om in parkstad marktaandeel te verliezen en gaat er met Isilinx een dreiging uit naar 
de markt om hun afspraken na te komen. In Nederland hebben pionierende gemeenten 
forse prijsdalingen in de markt afgedwongen door in eerste instantie zelfstandig netwerken 
aan te leggen. Sindsdien zijn onder invloed van deze toenemende (potentiële) concurrentie 
de tarieven van de infrastructuuraanbieders in de markt voor bijvoorbeeld een geactiveer
de lokale hoogwaardige breedbandaansluiting in enkele jaren met meer dan een factor 10 
afgenomen (Maltha et. al, 2007). 

Knelpunten 

Op hun beurt uitten netwerkaanbieders kritiek op de stichting ISIDOOR dat ze gekozen 
hebben voor deze constructie van eigendom. Isilinx wordt door hen beschouwd als een 
project waarvan de continuïteit mogelijk niet gewaarborgd is. Daarnaast zijn ze van 
mening dat de concurrentieverhoudingen verstoord zijn doordat alle krenten al uit de pap 
zijn gehaald. 

Het netwerk van Isilinx heeft niet de schaal van een provinciedekkend netwerk. De vorm 
van de ring wordt bepaald door de afnemers. Hoewel het netwerk toegankelijk is voor 
nieuwe toetreders is de ligging van een locatie een cruciale factor. Het primair onderwijs 
(PO) heeft in juni 2005 afgezien van deelname aan het ISIDOOR initiatief omdat Isilinx met 
gewijzigde contractsvoorwaarden kwam. De aansluitkosten van de PO scholen, die in Zuid 
Limburg erg verspreid liggen, waren daarbij onderschat. Hierdoor liep het primair 
onderwijs vraagbundelingstraject averij op. Bij de uitrolplanning van ISIDOOR waren 
voornamelijk de grotere (VO) instellingen leidend voor het ontwerp van het netwerk. 
Innovo heeft destijds veel inspanningen moeten leveren om de kikkers in de kruiwagen te 
houden. Een aantal schoolbestuurders wilde hierdoor niks meer met breedband te maken 
hebben. 

Hoewel Isilinx op termijn ook bedrijven wil gaan bedienen dient er vastgesteld te worden 
dat de huidige propositie met MDF verbindingen niet geschikt is voor het MKB. Met MDF 
zijn organisaties in staat om hun eigen netwerk te ‘verlengen’ door bijvoorbeeld hun 
locaties onderling te koppelen. Een MKB’er is uitsluitend geïnteresseerd in diensten 
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(complete oplossing) en heeft niet de kennis en de capaciteit om zelf een netwerk te gaan 
belichten. Daar komt bij dat deze zich niet 15 jaar wenst te committeren aan de looptijd 
van een abonnement, in een dynamische markt waar prijzen jaarlijks dalen. 

Noties voor de provincie 

Bij aanvang was de provincie Limburg als mede-initiatiefnemer betrokken bij ISIDOOR en 
was zij bepalend voor achterliggende techniek (glasvezel versus draadloos). De gemeente 
Maastricht heeft bij aanvang van ISIDOOR bewust gekozen voor Isilinx-aansluitingen 
omdat zij als breekijzer wilde dienen om het initiatief van de grond te trekken (launching 
customer). Recentelijk (augustus 2007) heeft de provincie een verbinding tussen het 
provinciehuis en de Open Universiteit in Heerlen ingekocht bij Isilinx (afnemer). Onduidelijk 
is wat exact de beweegredenen van de provincie zijn geweest om te kiezen voor een 
gesloten MDF-oplossing die niet bij een marktpartij is ingekocht. 

2.4 Camerabeveiliging op bedrijventerreinen 

Situatie 

Uit recente ontwikkelingen op de bedrijventerreinen “de Horsel” (Nuth), “De Beitel” 
(Heerlen) en “Heerlen-Noord” valt een sterke behoefte aan beveiliging af te leiden. 
Traditionele beveiligers maken vaak op gezette tijden volgens een vast patroon hun 
‘ronde’. Deze routine bij surveillance geeft inbrekers de kans om toe te slaan. Dankzij 
technieken voor Incidentgestuurd Intelligent Collectief Cameratoezicht gekoppeld aan een 
meldkamer hoeft een beveiliger minder vaak uit te rukken. Naast het verminderen van het 
aantal ‘loze meldingen’ zorgt het ook voor preventie. Door de beveiligingsbehoefte te 
combineren met de mogelijkheden van breedband slaan ondernemers twee vliegen in een 
klap. Op alle drie de terreinen is de opdracht gegund aan KPN Telecom dat samen met 
lokaal beveiligingsbedrijf C&N Security Group de diensten levert.  

Knelpunten 

Zowel de gemeente Heerlen als Regitel’s werkgroep Breedband voor Bedrijven (LIOF) 
hebben moeten pleiten voor breder inzetbaar 2-weg breedband als drager voor 
camerabeveiliging. Zo was er bij de aanbesteding in Heerlen een inschrijver die met een 
draadloze oplossing cameradiensten wilde gaan aanbieden. Op bedrijventerrein de Horsel 
in Nuth leefde er revitaliseringsplannen en “aan alles was gedacht behalve de digitale 
infrastructuur”. Een logisch te verklaren neveneffect van de camerabeveiliging op de 
terreinen is dat de criminaliteit zich momenteel verplaatst naar omliggende regio’s. 

Kansen 

De ervaringen op de drie bedrijventerreinen hebben geresulteerd in een blauwdruk “2-weg 
Breedband & Camerabeveiliging: het kan ook anders!”. Deze is opgesteld door Regitel in 
samenwerking met partijen als het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing en 
parkmanagementorganisaties. Hierbij ontstaat een trend waarbij netwerkaanbieders gaan 
partneren met lokale spelers om zo tegemoet aan een bepaalde ‘locals for locals’ 
voorkeursbehandeling. KPN gaat nu ook in Venlo proberen de ontwikkelde blauwdruk toe 
te passen: “hier zijn de behoeftes niet anders dan in het zuiden van de provincie”. 

Naast de bescherming van bezittingen kan camerabeveiliging de ondernemer een 
kostenbesparing opleveren. Ondernemers worden namelijk vaak belast met kosten voor 
loze meldingen. Daarnaast ontstaat nu de tendens dat verzekeringen kortingen verlenen 
op premies als de verzekeringsnemer is aangesloten op een dergelijke collectieve regeling. 
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Noties voor de provincie 

•	 Zowel in Nuth als in Heerlen moest interventie plaatsvinden om 2-weg breedband 
onder de aandacht te brengen bij lokale bestuurders om daarmee een suboptimale 
oplossing te voorkomen.  

•	 Tracht het ontstaan van gesloten ‘dedicated netwerken’ zoveel mogelijk te beperken, 
voorkom dat er nieuwe infrastructuur enkel en alleen voor een cameranetwerk wordt 
aangelegd. “Combineer de beveiligingsbehoefte met de kansen van breedband voor 
ondernemers”. 

•	 Voorkom bij opschaling via ‘blauwdrukken’ de steun aan zogenaamde hofleveranciers. 
Marktwerking en keuzevrijheid moeten leidend blijven. 

•	 Bij al deze drie terreinen was een startsubsidie (EFRO, SenterNovem en Provincie 
Limburg) nodig. Vermoedelijk zal dit ook het geval zijn bij de terreinen die nog volgen. 

2.5 Breedband en maatschappelijke sectoren 

In deze paragraaf bespreken we een tweetal opvallende initiatieven in de zorg- en 
onderwijssector. Hoewel dit slechts een kleine greep is uit het totaal van initiatieven 
waarbij breedband gekoppeld wordt aan maatschappelijke sectoren, illustreren deze 
voorbeelden een duidelijke behoefte aan meer samenwerking, die mogelijk wordt door het 
slim inzetten van ICT. 

Situatie 

Case 1: Intocare 

Vanuit het ICT platform Regitel (LIOF) is vier jaar geleden door een vijftal lokale 
technologische partners (tevens aandeelhouders) het Intocare initiatief opgestart om ICT in 
de ketenzorg te stimuleren vanuit het perspectief van de huisarts. Naast de gebruikelijke 
ketenpartners als zorgverleners (Limburgse ziekenhuizen, fysiotherapeuten, apothekers, 
tandartsen en thuiszorg), en zorgverzekeraars zijn ook de patiënten (klanten) onderdeel 
van dit initiatief. De provincie Limburg, het LIOF en Syntens participeren vanuit de 
overheid in het project. Van de 7000 huisartspraktijken in Nederland heeft IntoCare zo’n 
1200 huisartsen (200 in Limburg) via deze ASP oplossing  onder contract (voor o.a. het 
leveren van hardware, het aanleggen van verbindingen, en het hosten van servers en 
applicaties). Intocare heeft een subsidie van € 100.000,- van de provincie Limburg en € 
100.000,- van EFRO ontvangen voor de inrichting van vijf modelhuisartsenpraktijken in 
Limburg (elke huisartsenpostregio is één modelpraktijk). Recentelijk heeft Intocare een 
aanmoedigingssubsidie van € 93.000,-  ontvangen voor haar project “Beeldconsult”. Dit 
project is gericht op beeldcommunicatie in de zorg (bijvoorbeeld binnen het EPD), waarbij 
beelden implementeerbaar zijn in de bestaande huisartseninformatiesystemen. Het project 
heeft de status van experiment en wordt op kleine schaal in het heuvelland uitgevoerd. 

Case 2: Samen Snel op Glas Limburg 2 

Om kostenbesparing en onderwijsvernieuwing (aantrekkelijke en eigentijds onderwijs) 
mogelijk te maken hebben de basisscholen uit de regio Parkstad, die zijn verenigd in twee 
schoolbesturen INNOVO en FOCUS, gekozen voor de realisatie van een hoogwaardige 
toekomstvaste infrastructuur (glasvezel). Voor dit Samen Snel op Glas project zijn in 
oktober 2006 ongeveer 105 locaties van bovengenoemde schoolbesturen opgeleverd. 
Naast schoollocaties betreft het ook twee stafbureaus, de parkstad bibliotheken en musea. 
Aan deze pioniers is destijds via SurfNET/kennisnet (OC&W) een subsidie verleend van € 
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1.000.000,-, hoofdzakelijk ingezet om de drempel te verlagen. Via het samenwerkingsver
band ISO-ICT (met in totaal 220 deelnemende scholen) is recentelijk een tweede 
aanbesteding voorbereid. In tegenstelling tot het vorige traject, gericht op parkstad, gaat 
het nu om basisscholen die zich door de gehele provincie bevinden (inclusief Venlo). 
Tevens gaat het nu om aansluitingen waarbij geen subsidie is verleend door Surf-
NET/Kennisnet zolas bij SSOG Limburg 1. Na aanbesteding werd opnieuw @Work 
geselecteerd als de partij die de tweede tranch, dit maal 150 locaties, via glasvezel (MES) 
gaat koppelen met een datacentrum in Sittard. 

Knelpunten 

Het is van belang dat de aangelegde netwerken (bv via de markt) ook beschikbaar komen 
voor andere doeleinden en afnemers. Er bestaat namelijk een gevaar voor sectorale 
optimalisatie van infrastructuur en diensten die regionaal suboptimaal uitwerken. Hoewel 
sectorspecifieke programma’s zoals Intocare en SSOG Limburg positieve impulsen geven 
aan de marktontwikkeling voor toepassing van volgende generatie breedbandnetwerken 
door publieke instellingen, bestaat er behoefte aan een integrale benadering. Indien 
specifieke sectoren de basis vormen voor vraagbundeling, zorg dan voor voldoende 
aansluiting op andere sectoren.  

Kansen 

Door deelname aan SSOG kunnen de scholen de techniek de school uit krijgen maar de 
regie behouden. Per schoollocatie kan dankzij de komst van breedband een kostenbespa
ring worden gerealiseerd van minimaal € 80,- per maand dankzij server centralisatie 
(hardware), energie, telefonie en licenties. Dankzij de koppeling met een marktplaats in 
Sittard ontstaan er tevens  mogelijkheden voor samenwerking tussen scholen zoals 
uitwisseling van Management Informatie (administratie, uitstroom, verzuim) en personeel. 
Daarnaast biedt het kansen om van elkaars lesmethoden te gebruiken. De gemeente 
Heerlen heeft een verbinding gefinancierd tussen de bibliotheek in Heerlen en het 
datacentrum in Sittard. Momenteel zijn er gesprekken om het onderwijs (spreekbeurten, 
zoekopdrachten) te verrijken met cultureel erfgoed (audio visuele content) uit de regio. 

Noties voor de provincie 

Beide initiatieven zijn voorbeeldprojecten die via opschaling provinciaal en landelijk goed te 
kopiëren zijn. In het verleden was vooral de zorg een belangrijk aandachtsgebied getuige 
de lijst met projecten die subsidie hebben ontvangen van de provincie Limburg. Op deze 
lijst lijkt de onderwijssector minder prominent aanwezig. Volgens insiders kan dit worden 
verklaard doordat onderwijs nog steeds wordt beschouwd “als iets voor de rijksoverheid”. 
Tot slot, vermijd de aanleg van een glasvezelnetwerk voor bijvoorbeeld enkel bewakings
doeleinden onafhankelijk van de behoeften die leven bij scholen, zorginstellingen en MKB. 

2.6 Digitale Marktplaats Heerlen 

Situatie 

De digitale marktplaats in Heerlen is operationeel sinds april 2007. De doelstelling van de 
marktplaats in Heerlen is het bevorderen van innovatie en de beschikbaarheid van 
breedbanddiensten. Daarbij wil de NDIX kostenreductie van deze diensten bewerkstelligen 
door het bevorderen van eerlijke concurrentie tussen aanbieders van breedbanddiensten. 
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Een digitale marktplaats is een metafoor voor een lokaal concentratiepunt waar vraag en 
aanbod samen komen. Op dit (technisch) koppelpunt komen diverse breedbandnetwerken 
tezamen. Dienstenaanbieders kunnen 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. 

Via een subsidie van de provincie Limburg kon de marktplaats Heerlen versneld worden 
gerealiseerd. Hoewel de marktplaats ‘operationeel’ is, wordt er nog niet gehandeld. 
Voordat aanbieders en afnemers gekoppeld kunnen worden moeten er technische testen, 
prijsstelling en marketing plaatsvinden. 

Kansen 

Op dit moment loopt het BreedNed initiatief waarbij gestreefd wordt naar een landelijke 
koppeling van marktplaatsen onder andere met de NDIX in Enschede en de EFX in 
Eindhoven. 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 bedienen. Digitale marktplaatsen zoals 
hiervoor beschreven zijn al gerealiseerd onder meer in Deventer, Zwolle, Groningen, 
Eindhoven, Amersfoort en Enschede. In Friesland worden de mogelijkheden van een 
‘virtuele marktplaats’ onderzocht waarbij zelfs geen fysieke ruimte wordt gebruikt.  

Een andere kans ligt mogelijk in het extra uitnutten van het marktplaats-concept. Naast 
het fysiek koppelen van verbindingen zou een marktplaats ook als een bron van 
kennisuitwisseling kunnen fungeren waar partijen terecht kunnen met hun breedband en 
ICT-gerelateerde vraagstukken. 

Knelpunten 

Hoewel het gemeentehuis in Heerlen een neutrale locatie genoemd zou kunnen worden 
hebben een aantal gesprekspartners (aanbieder + afnemers) aangegeven de locatie niet 
geschikt te vinden. Er is destijds geen afstemming geweest over het bepalen van deze 
locatie en de ruimte zou niet geschikt zijn voor het huisvesten van apparatuur (bijvoor
beeld onvoldoende rackspace). 

Noties voor de provincie 

Om een landelijke ontsluiting mogelijk te maken zou de provincie actiever deel kunnen 
nemen aan de BreedNed discussie. Ook bij het bepalen van de locatie(s) zou ze een 
faciliterende rol kunnen spelen om te bemiddelen tussen alle belangen. Toezicht houden op 
openheid blijft gewenst. 
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3 Welke rol is mogelijk? 

3.1 Inleiding 

In Nederland ontstaat een steeds prominentere rol voor decentrale overheden bij de 
stimulering van breedband en ICT-diensten. Welke rol speelt de provincie Limburg nu en 
wat doen andere provincies om te voorkomen dat kansen onbenut blijven? Dit hoofdstuk 
wordt afgesloten met de legitimatie die schuil gaat achter het beleid van anderen. 

3.2 De huidige invulling 

Type rol 

Uit de voorbeelden in Hoofdstuk 2 valt af te leiden dat de provincie momenteel vooral als 
financier van projecten optreedt door startsubsidies te verstrekken aan bedrijven en 
instellingen. Naast subsidies voor bedrijventerreinen steunt de provincie ook veel aan de 
zorg gerelateerde projecten met incidentele uitstapjes naar cultuur en wonen. 

Drie actielijnen 

Voordat we inzoomen op het beleid van andere provincies is het goed om te kijken naar 
een drietal actielijnen welke in 2006 intern zijn opgesteld om de gesignaleerde knelpunten 
in de provincie Limburg het hoofd te kunnen bieden, namelijk: 

1.	 Het stimuleren van nieuwe en het opschalen van bestaande innovatieve breed
banddiensten; 

2.	 Het stimuleren van een open en gekoppeld breedbandnetwerk voor bedrijven en 
(semi)overheidsinstellingen; 

3.	 Bewustwording creëren voor - en het stimuleren van het delen van kennis over 
de meerwaarde en mogelijkheden van breedband(diensten) & ICT. 

Deze drie actielijnen afkomstig uit de uitvoeringsnotitie (Budé & Ritzen, 2006) sluiten in 
onze beleving qua richting nauw aan bij beleidsplannen van andere provincies en het 
ministerie van Economische Zaken.  

Mate van stimulering 

Om bovenstaande actielijnen te realiseren waren een aantal doelstellingen en een 
indicatieve begroting van € 1.800.000,- opgesteld voor de periode van 2006 – 2008. De 
begroting die in de kadernota stond vermeld was indicatief en in concept. Hoewel de nota 
is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, is deze door Provinciale Staten nooit omarmd, 
met als gevolg dat er ook geen budget kon worden vrijgemaakt voor IT-projecten. De 
projecten die gesubsidieerd zijn komen allen uit regulier autonoom budget of zijn via de 
versnellingsagenda gefinancierd. 

In paragraaf 3.2 wordt beschreven hoe anderen concreet invulling geven aan deze 
aandachtsgebieden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat ICT soms op meerdere 
agenda’s binnen een provincie staat opgenomen waardoor het lastig is om een ‘feitelijke’ 
vergelijking van ambities, speerpunten, budgetten en de inzet van FTE per provincie te 
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3.3 Wat doen anderen? 

Investeren in dienstenontwikkeling  

Binnen haar Nota Breedbandimpuls3 omschrijft de provincie Utrecht dat zij in de sectoren 
onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur, toerisme, openbaar bestuur en het bedrijfsleven 
(vraaggericht) onder de voorwaarde van cofinanciering projecten wil gaan steunen. Haar 
actieprogramma in ontwikkeling bepaalt welke diensten en projecten kansrijk zijn voor de 
provincie. Per jaar wil ze 1-3 diensten stimuleren in verschillende sectoren voor een bedrag 
van ongeveer € 275.000,-. Dit bedrag voor dienstenontwikkeling vormt meer dan de helft 
van haar jaarlijks indicatieve besteding.  

Voor 2007 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de subsidieaan
vragen van 35 ICT-projecten gehonoreerd. Hiermee is een bedrag van bijna 1,9 miljoen 
euro gemoeid. Gelderland hecht groot belang aan het steunen van ideeën en initiatieven 
die een oplossing bieden voor sociale problemen. Overheidsinstellingen, verenigingen, 
stichtingen of clubs konden een subsidieaanvraag indienen voor ICT-projecten. De 
ingediende projecten zijn verschillend van aard. Ze variëren van online hulpverlening aan 
(allochtone) jongeren, een digitale oncologische wegwijzer, tot een website waarop 
patiënten elektronisch kunnen afspreken met een specialist of functieafdeling binnen het 
ziekenhuis. 

Regionale vraagbundeling 

Regionale vraagbundeling is gemeentegrensoverschrijdend en bundelt in eerste instantie 
de vraag van partijen die meerdere locaties verspreid over meerdere gemeenten hebben. 
Denk ondermeer aan scholen, bibliotheken, ziekenhuizen, GGD’s, grote bedrijven en 
bedrijfsketens. Een specifiek onderdeel van regionale vraagbundeling vormt de 
problematiek van de zogenaamde onrendabele gebieden. Het koppelen van dergelijke 
gebieden aan meer rendabele regio’s of verstedelijkt gebied is nodig om te voorkomen dat 
er een restpost dreigt te ontstaan - veelal in landelijk gebied – die wordt uitgesloten van 
hoogwaardige infrastructurele voorzieningen. De lokale vraagbundelinitiatieven richten zich 
immers eerst op de dichter bevolkte (en dus meer rendabele) gebieden. 

Vraagbundeling is noodzakelijk bij de aanleg van glasvezelinfrastructuur 

Het uitgangspunt van veel glasvezelprojecten is vraagbundeling. Een inherente eigenschap 
van de aanleg van dergelijke infrastructuur is hoge vaste kosten en relatief lage variabele 
kosten per afnemer. Hierdoor hangen de kosten voor de eindgebruiker zeer sterk af van 
het totaal aantal organisaties dat meedoet aan het initiatief. Door middel van het 
samenbrengen van de vraag wordt het mogelijk om tegen aantrekkelijke tarieven 
glasvezelaansluitingen te realiseren. Cruciaal aan een vraagbundelingsinitiatief is dan ook 
de participatiegraad van organisaties aan het glasvezelinitiatief. 

Een goed voorbeeld van regionale vraagbundeling is de provincie Friesland in de vorm van 
de zogenaamde ‘Fryslânring’. Recentelijk heeft ook de provincie Utrecht aangekondigd te 
willen starten met regionale vraagbundeling om een zogenaamde UtrechtRing te 
realiseren. Beide initiatieven streven naar een netwerk van (veelal bestaande) glasvezel

3 Provincie Utrecht (2006), Nota Breedbandimpuls provincie Utrecht, sector Economie, Recreatie & 
Toerisme. 
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verbindingen en niet zozeer naar een nieuw aan te leggen glasvezelring (metafoor). Sinds 
de aanvang van 2007 zijn de eerste klanten aangesloten en op het moment zijn er 100 
klanten lid geworden van de Coöperatieve Vereniging Fryslânring met een concrete 
glasvezelbehoefte. Recentelijk heeft het college aanvullend € 245.000 beschikbaar gesteld 
voor de campagne van de realisering van het open glasvezelnetwerk ‘Fryslânring’. 
Inmiddels is er Friesland rond de zomer van 2007 een tweede fase opgestart gericht op 
dienstenontwikkeling. 

Subsidie vraagbundeling bedrijventerreinen 

De provincie Utrecht beschikt over een subsidie voor vraagbundeling op bedrijven en 
kantoorlocaties. De provincie biedt gemeenten, óf parkmanagementorganisatie óf 
bedrijvenvereniging cofinanciering voor de uitvoering van een project vraagbundeling. Een 
project vraagbundeling is het geheel van inventarisatie of er glasvezel ligt en behoeftepei
ling onder bedrijven tot het komen tot breedbandaansluitingen (glasvezel), waarbij 
vervolgens 3 marktpartijen uitgenodigd worden aanbiedingen te doen. Door vraagbunde
ling kunnen lagere prijzen of hogere kwaliteit voor producten en diensten worden 
bedongen dan mogelijk is als alle deelnemers individueel handelen. De eis die wordt 
gesteld aan de aanbieders is openheid van het netwerk (dus aantakking op een open 
marktplaats). Eén project vraagbundeling kan maximaal € 35.000, - cofinanciering 
verkrijgen. Per jaar kunnen ongeveer vier van dergelijke projecten worden opgestart. 

Voorlichting regionale congressen en verdiepingsbijeenkomsten 

Onder de noemer ‘ Op koers met Breedband en ICT-diensten’  organiseerde Connecting the 
Dots (een programma van het ministerie van Economische Zaken) samen met de 
provincies in 2007 vier regionale congressen en eveneens vier verdiepingsbijeenkomsten. 
Deze hadden tot doel om deelnemers te informeren, te inspireren en onderling te 
verbinden. Op deze bijeenkomsten was aandacht voor de inbreng van lokale initiatieven 
(uitdragen van voorbeelden) en ruime gelegenheid tot netwerken. Bij de verdiepingsbij
eenkomsten werd kennis uitgewisseld over onderwerpen als ‘breedband op 
bedrijventerreinen’ , ‘opschaling van initiatieven’ , ‘ juridische aspecten’ en ‘ vraagbunde
ling voor breedbanddiensten’. 

Ontbundeling ter voorkoming van verticaal geïntegreerde initiatieven (openheid) 

De overheid hecht veel waarde aan het voorkomen van verticaal geïntegreerde initiatieven. 
Daarbij dient het afnemen van een verbinding en het afnemen van diensten te zijn 
ontkoppeld. De voorkeur gaat uit naar een open netwerk, waar dienstenaanbieders kunnen 
concurreren om de gunst van de afnemer en waarbij de aanbieders toegang verlenen tot 
hun netwerk. Openheid moet vaak worden afgedwongen tijdens de fase van het 
vermarkten van de vraag (via een convenant of een Europese Aanbesteding). Door een 
raamcontract op te stellen met leveranciers kan concurrentie worden afgedwongen. 

Om dit onderwerp te adresseren is er in Friesland specifiek een coöperatie opgericht. De 
Coöperatieve Vereniging Fryslânring U.A. is 29 september 2006 opgericht als particulier 
initiatief, met als maatschappelijke taak om de openheid, de leveringscondities en 
innovatie te waarborgen. 

(Koppeling van) Digitale markplaatsen  

Het concept van een open digitale Marktplaats is in Deventer ontwikkeld en onderdeel van 
het zogenaamde Deventermodel. Aansluitend is het concept verder uitgewerkt in de 
breedbandvisie van de provincies Overijssel en Gelderland. In navolging van Deventer zijn 
er digitale marktplaatsen in Enschede, Zwolle, Amersfoort, Arnhem, Den Bosch en vele 
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plaatsen volgen. In de Randstad is Amersfoort (en mogelijk ook Zoetermeer) tot op heden 
de enige stad die hierin actief is. Daarom is er momenteel in de Noordvleugel een 
aanbestedingsprocedure gestart 4 voor de koppeling van marktplaatsen. Het project 
BreedNet, Digitale Marktplaatsen in de Noordvleugel, heeft als doel dienstontwikkeling en 
samenwerking in de Creatieve Industrie in de Noordvleugel een impuls te geven door de 
ontwikkeling van open en interoperabele breedbandnetwerken te versnellen. De 
deelnemers uit de Noordvleugel aan het project zijn: de drie provincies Flevoland, Utrecht 
en Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam en veertien gemeenten namelijk: Amsterdam, 
Haarlem, Hilversum, Zaanstad, Purmerend, Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen, 
Aalsmeer, Uithoorn, Ouder Amstel, Lelystad, Almere en Amersfoort. De aanleiding voor 
provincies en gemeenten om met dit project mee te werken vindt zijn grondslag in hun 
economisch stimuleringsbeleid. Open en interoperabele breedbandnetwerken vormen een 
strategische randvoorwaarde voor duurzame groei en ontwikkeling. Met name voor de 
kennis- en data-intensieve sectoren is dit van groot belang. Daarnaast is het een 
belangrijke voorwaarde voor innovatie van de digitale dienstverlening door overheden en 
(semi) publieke instellingen zelf. 

Dialoog met marktpartijen 

Op termijn zal men in heel Nederland over een hoogwaardige breedbandaansluiting kunnen 
beschikken. Er is echter schaarste aan capaciteit (middelen om te investeren, mankracht 
om te graven, glaslassers). Door regelmatig met marktpartijen te overleggen kan hun 
uitrolplanning worden beïnvloed. Marktpartijen zijn door het bieden van de juiste 
incentives, bijvoorbeeld in de vorm van pilotprojecten of vraagbundeling, steeds beter te 
verleiden om breedband versneld uit te rollen. Een goed voorbeeld hiervan is de gemeente 
Soest die samen met de lokale ondernemersverenigingen met steun van de provincie 
Utrecht een vraagbundelingstraject is gestart voor drie bedrijventerreinen. Een tweetal 
operators hebben hier na het bundelen van de vraag de uitrol van glasvezel op de 
desbetreffende bedrijventerreinen ter hand genomen.  

4 Stichting Immovator (2007), Aanbesteding BreedNet, Digitale Marktplaatsen in de Noordvleugel 
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3.4 De legitimatiedriehoek 

Nederland kent sinds de jaren negentig een geliberaliseerde telecommarkt. Toch is 
overheidsingrijpen binnen de breedbandmarkt nog steeds te rechtvaardigen uiteraard met 
inachtneming van staatssteun en mededingingsregels5. Via de zogenaamde legitimatiedrie
hoek wordt een aantal argumenten aangedragen waarom de provincie een stimulerende 
maar soms ook regulerende rol op zich zou moeten nemen. 

c 

INNOVATIE 

ba 

ICT-DIENSTEN INFRASTRUCTUUR 

Figuur 3.1: De legitimatiedriehoek 

Verlies infrastructuur niet uit het oog 

Uitsluitend bij aangetoond marktfalen is interventie door de publieke sector op het terrein 
van breedbandinfrastructuur gelegitimeerd. Wat betreft telecominfrastructuur is hiervan in 
ons land vrijwel nergens meer sprake, aldus het CPB 6 . Het is onze verwachting dat 
ingezette breedbandinitiatieven zich verder zullen verbreden richting het achterland. Dit 
gebeurt echter in Nederland veelal op instigatie van provinciaal beleid. Knelpunten zoals 
kennisachterstand, gering bestuurlijk draagvlak en beperkt organisatorisch vermogen 
belemmert kleine maar ook middelgrote gemeenten om zelfstandig breedband vraagbun
deling te organiseren of aan te sluiten bij lopende initiatieven. Zonder nader 
overheidsbeleid is het niet aannemelijk dat de genoemde belemmeringen snel zullen 
afnemen en de positie van onrendabele gebieden zal veranderen. 

Om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en bestaande bedrijven tevreden te houden moet 
de basis goed zijn. Breedbandinfrastructuur is geen doel op zichzelf, maar maakt het 
gebruik van diensten en innovatie mogelijk. Met andere woorden, naast een A2-tunnelbak 
moet ook de digitale infrastructuur niet uit het oog worden verloren.  

De primaire behoefte van de vraagzijde is ICT-diensten 

Bedrijven, instellingen en op termijn burgers (telewerken en entertainment) hebben nu al 
behoefte aan diensten die een symmetrische verbinding vereisen. Diverse vormen van 
beeldcommunicatie, 3D beleving en het buiten de deur plaatsen van techniek (servers, 

5 Ministerie van Economische Zaken (2006), Goed op weg met Breedband, Handreiking voor 
gemeenten, provincies en woningcorporaties. 

6 CPB (2005), Do market failures hamper the perspectives of broadband? 
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backup) vragen om een hoogwaardige verbinding. Het betreft vaak latente behoeften 
waarvoor nog ‘awaressness’ moet worden gecreëerd. Hierbij is het belangrijk dat 
concepten worden vertaald in de taal van de potentiële groep afnemers. Door krachten te 
bundelen ontstaan mogelijkheden als Incidentgestuurd Intelligent Collectief Cameratoe
zicht. 

Ondernemers en instellingen kunnen besparingen doorvoeren (lees: stimulering lokale 
economie) en hun productiviteit verhogen. Een nieuwe ontwikkeling rondom marktplaatsen 
is dat afnemers zelf diensten gaan aanbieden (werkgelegenheid). Hoewel de voorbeelden 
van breedbanddiensten legio zijn, missen ze momenteel vooral schaal (e.g. Intocare). Door 
het uitdragen van concrete voorbeelden (deelnamen aan SSOG bespaart een basisschool 
€80,-) kan een olievlekwerking ontstaan. 

Een punt van blijvende aandacht is de relatie tussen de beschikbaarheid van diensten en 
onderliggende infrastructuur. Uiteindelijk zou er een situatie moeten ontstaan waarbij 
afnemers zelf kunnen kiezen bij wie ze diensten afnemen. Daar staat tegenover dat ook 
dienstenaanbieders gebruik moeten kunnen maken van het netwerk van anderen om hun 
diensten af te kunnen leveren. Door waarborging van openheid ontstaan er gezonde 
concurrentieverhoudingen en blijvende prikkels voor vernieuwing.  

Innovatie is de toegevoegde waarde voor Limburg 

Veel initiatieven worden momenteel uit efficiency (kostenbesparing) oogpunt gestart. De 
mogelijkheden voor vernieuwing met breedband(diensten) blijven daarbij onderbelicht. ICT 
is intussen een belangrijke motor van de Nederlandse kenniseconomie. Met de inzet van 
breedband(diensten) wordt product- en procesinnovatie bij bedrijven en instellingen 
mogelijk. Limburg wil zich graag positioneren als een technologische topregio, daar staat 
de druk vanuit aangrenzende buurlanden, vergrijzing en de digitale kloof (babyboomers 
versus generatie Einstein) tegenover. Veel gesprekspartners benadrukken de mogelijkhe
den van breedband bij grensoverschrijdende samenwerking binnen de EUREGIO. MNet 
breedbasnd ontstaan mogeljikheden voor bijvoorbeeld Town Twinning tussen Maastricht en 
Hasselt of Heerlen en Aken. Hoe breedband kan bijdrage aan de versterking van de positie 
van de provincie Limburg blijkt uit de volgende vijf speerpunten: 

Innovatie: nieuwe breedbandtoepassingen (combinaties) ontstaan dankzij proeftuinen 
(EC/DC) of door het stimuleren van starters (nieuwe ideeën van net afgestudeerden) met 
bijvoorbeeld innovatievouchers. 

Vestigingsklimaat: bij de revitalisering van bedrijventerreinen, voor de aanwezigheid van 
een digitale marktplaats, het aantrekken van multinationals of juist voor het bevorderen 
van de export is een goede breedbandinfrastructuur onmisbaar. Avantis is een mooi 
voorbeeld van een grensoverschrijdend bedrijventerrein wat zowel Duitse als Nederlandse 
bedrijven moet gaan huisvesten. Het is een aantrekkelijke locatie voor onder meer 
technologie- en kennisintensieve bedrijven, (Europese) hoofdkantoren, researchinstituten, 
dienstverlenende bedrijven en call centers. Tot slot zouden ook de nomadische 
kenniswerker die in staat is om te telewerken (mobiliteit) Limburg extra op de kaart 
kunnen zetten. 

Zorg: dankzij ketendigitalisering wordt standaardisatie (EPD) en samenwerking tussen 
zorgverleners, verzekeraars en hun cliënten mogelijk, via beeldcommunicatie ontstaan ook 
mogelijkheden voor zorg-op-afstand (e.g. Hotline-to-Home). 

Onderwijs: afgezien van kostenbesparing met breedband (zie paragraaf 2.4), ontstaan er 
nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en bovenal onderwijsvernieuwing. Voorbeelden 
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zijn bijvoorbeeld het in de klas halen van een expert-op-afstand (Surfnet), of de inzet van 
cultureel historisch erfgoed (lokaal of via NIBG) ter verrijking van het lesmateriaal. 

MKB: hoewel voor een ondernemer kostenbesparing het vertrekpunt is ontstaan er met 
breedband ook mogelijkheden voor beveiliging (cameratoezicht) of verbetering van 
bedrijfszekerheid (backup-op-afstand). Daarnaast ontstaan er via een marktplaats 
mogelijkheden om zelf diensten te gaan aanbieden. 
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4 Aanzet tot roadmap 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste ingrediënten van een roadmap. Deze kaart 
beschrijft mogelijke routes en aandachtspunten die de provincie kan volgen bij het 
realiseren van de rollen die in het vorige hoofdstuk aan bod zijn gekomen. 

4.2 Op weg naar een integrale aanpak 

Perceptie uit het veld 

Uit de diverse gesprekken met de opdrachtgever en de spelers in het veld komt sterk een 
eenduidig beeld naar voren:  

“Er zijn veel plannen, maar deze blijven op de vergadertafel liggen” of “minder woorden, 
meer daden” of “ze lopen achter de feiten aan” of “ze snappen het niet” of “we hebben 
geen duidelijke ingang” of “het beleid is te versnipperd”.  

Uit al deze opmerkingen komt een beeld naar voren, namelijk een gebrek aan pro
activiteit, slagvaardigheid en visie. 

Positiebepaling 

Hieronder wordt een mogelijke route met tussenstap beschreven die de provincie zou 
kunnen volgen om van haar huidige situatie naar een ‘gewenste’ situatie te bewegen. In 
figuur 5.1 worden vier kwadranten gepresenteerd welke ontstaan door twee dimensies met 
elkaar te kruisen, namelijk de mate van pro-activiteit versus de mate van samenhang in 
het breedbandbeleid. 

Innovator (pro-actief) 
Op dit moment is de 
Provincie met haar 
breedbandbeleid geneigd 
om te reageren op 
mogelijke kansen in plaats 
van ze zelf te initiëren. 
Regelmatig worden er 
projectplannen ingediend 
door ondernemers en 
instellingen waarbij de 
vraag rijst: “is hier wel 
een rol weggelegd voor de 
provincie?”. Als we kijken 
naar de lijst met projecten 
die in het verleden zijn 
ondersteund dan is daar 
niet een duidelijke categorisering of rode draad achter te ontdekken. In de volgende 
paragraaf presenteren we een stappenplan waarmee de provincie een breedbandprogram
ma kan optuigen waarmee ze zowel intern als extern duidelijkheid kan verschaffen over de 
rol die zij wenst te spelen binnen het breedbanddomein. 

Me-too (reactief) 

S
p
el

d
en

p
ri
k 

(a
d
-h

o
c)

In
te

g
ra

al
 B

el
ei

d
 (

al
lig

n
m

en
t)

 

Dialogic innovatie ● interactie 23 



4.3 Stappenplan ‘optuigen breedbandprogramma’ 

In de onderstaande tabel worden zeven stappen gepresenteerd waarmee het breedband
programma kan worden opgetuigd. Per stap wordt tevens omschreven wat voor type rol 
wenselijk is: 

STAP 1: Ontwikkel een integrale visie op breedband Visionair 

STAP 2: Allocatie van middelen en inbedding gouvernement Visionair 

STAP 3: Communiceer deze visie naar buiten Informeren, Missiewerk, 
Inspirator 

STAP 4: Opzetten werkgroep met externe stakeholders Initiator, Facilitator, 
Regisseur, Radarfunctie, 

STAP 5: Ondersteun projecten die passen binnen de visie Radarfunctie, Financier, 
Loketfunctie, Vraagbaak 

STAP 6: Draag voorbeelden uit  Missiewerk, Verbinden 

STAP 7: Ruimte voor experimenteren en landelijk opschalen Aanhaken, Opschalen 

Hieronder volgt per stap een korte uitwerking: 

STAP 1: Ontwikkel een integrale visie op breedband 

Op basis van de interne ambitie en de bouwstenen die in hoofdstuk 3 zijn aangereikt dient 
een visie op breedband te worden opgesteld. Dit document moet vooral de rol bevatten die 
de provincie zou willen spelen en de legitimatie daarvan. De te ontwikkelen visie moet de 
basis vormen voor het breedbandbeleid van de provincie en de concrete uitvoering van de 
roadmap. 

STAP 2: Allocatie van middelen en inbedding gouvernement 

Om het breedbandprogramma te kunnen uitvoeren en te waarborgen in de interne 
organisatie dient allereerst een projectleider te worden aangesteld. Bij andere provincies 
wordt voor een dergelijke projectleider Breedband ongeveer 3 dagen per week  (0,6 FTE) 
gereserveerd.  

De bedragen die gereserveerd dienen te worden om breedbandprojecten te kunnen 
ondersteunen hangt af van de vorige stap. Bij andere provincies variëren de begrotingen 
tussen de € 500.000,- en de  € 1.900.000,- op jaarbasis. Specificeer hierbij duidelijk het 
aantal projecten per doelstelling of actielijn zonder de synergie (integrale visie) uit het oog 
te verliezen. 

STAP 3: Communiceer deze visie naar buiten 

Op basis van de eerste en tweede stap kan een boodschap worden geformuleerd die met 
‘de buitenwereld’ gecommuniceerd kan worden. Uit de visie blijkt het bestaansrecht van 
het breedbandprogramma, uit de gereserveerde middelen spreekt het commitment. 

Door de inzet van de juiste (media)kanalen kunnen alle stakeholders worden bereikt. Pas 
de boodschap eventueel aan met de implicaties per doelgroep (zorg, onderwijs en MKB). 
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STAP 4: Opzetten werkgroep met externe stakeholders 

De meeste gesprekspartners hebben gepleit voor het oprichten van een werkgroep 
breedband. Dit zou moeten dienen als platform waar regelmatig overleg plaats heeft 
tussen initiatiefnemers, brancheorganisaties, leveranciers, klantenorganisaties en de 
provincie. Uit de gesprekken komt een sterke behoefte en bereidheid naar voren om 
samen te werken op breedbandgebeid. Door met publieke en private partijen om de tafel 
te gaan kunnen er gezamenlijk plannen worden voorbereid en uitgevoerd. Tevens kan dit 
platform dienen als mogelijkheid voor een objectieve beoordeling van initiatieven of een 
manier om draagvlak te creëren voor vraagstukken (“welke locatie is geschikt voor een 
digitale markplaats” . 

De provincie is van nature goed gepositioneerd om de verschillende (markt)partijen met 
verschillende belangen bijeen te brengen en te houden. Bij de werkgroep kan zij het proces 
faciliteren om met alle partijen die daarover willen meedenken, meepraten en beslissen te 
komen tot gezamenlijke afspraken om de doelstelling te bereiken. Uiteraard moet de 
provincie ervoor waken dat deze werkgroep praatclubje wordt of dat de werkgroep wordt 
ingezet als acquisitietool voor haar deelnemers. 

STAP 5: Ondersteun projecten die passen binnen de visie 

Afhankelijk van de doelstellingen die geformuleerd zijn in stap 1 en de beschikbare 
middelen in stap 2 gaat nu de feitelijke ondersteuning beginnen. Dit kan diverse wijze 
gebeuren. Bijvoorbeeld in de vorm van een prijsvraag. Hierbij moeten uiteraard wel de 
toetsingscriteria van de desbetreffende subsidieregeling transparant worden toegepast. Ee 
andere mogelijkheid is het agenderen van bijvoorbeeld een top 10 van meest urgente 
bedrijventerreinen. 

STAP 6: Draag voorbeelden uit 

Goed voorbeeld doet goed volgen. Zodra er aanwijsbare resultaten zijn geboekt bij 
projecten dienen deze ‘best practices’ te worden uitgedragen zodat dit anderen kan 
inspireren. Vaak missen projecten schaalgrootte. Door een initiatiefnemer (zonder 
commercieel belang) een podium te verschaffen tijdens een netwerkbijeenkomst of te 
portretteren in een publicatie worden bovenlokale effecten mogelijk dankzij olievlekwer
king. 

STAP 7: Ruimte voor experimenteren en landelijk opschalen 

Binnen het breedbanddomein zijn diverse partijen opgericht welke op landelijke schaal 
opereren voor de belangen van de provincies. Hierbij valt te denken aan spelers als 
Nederland BreedbandLand (NBL), de Nationale Leeromgeving Breedband (IPO) en 
BreedNed. Intensievere samenwerking met deze clubs kan leiden tot diensteninnovatie, 
maar ook het bevorderen van de totstandkoming en koppeling van open breedbandnet
werken. Bovenal zorgt deelname ervoor dat de breedbanddiensten en onderliggende 
infrastructuur opgeschaald worden tot een landelijk niveau. 
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5 Conclusies & aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

We zullen hieronder de conclusies behandelen aan de hand van de onderzoeksvragen uit 
hoofdstuk 1: 

Wat is de huidige stand van zaken in de provincie Limburg ten aanzien van breedband? 
Wat zijn huidige initiatieven binnen de provincie en wat zijn daarbij knelpunten en kansen? 

Is er sprake van een achterstand? De infrastructurele basis lijkt niet wezenlijk anders te 
zijn ten opzichte van andere provincies met plattelandsgebieden (Friesland, Overijssel, 
Gelderland) maar het komt erop aan dat je als provincie het gewenste gebruik onder de 
gewenste condities weet te realiseren. Netwerkaanbieders als KPN en @Work zijn nu al in 
staat om zelfs zonder vraagbundeling in verstedelijkte gebieden tegen scherpe tarieven 
een breedbandaansluiting te realiseren. Maar dit aanbod is nog niet provinciedekkend. Dit 
geldt ook voor de tracés van Isilinx die tot dusver alleen instellingen in het zuiden van 
Limburg heeft ontsloten. Hierbij constateren we in de provincie uiteenlopende behoeften bij 
afnemers, namelijk MDF (eigen vezel, zelf belichten) versus MES (eigen bandbreedte, 
geactiveerde aansluiting). 

Op het eerste gezicht valt de grootste concentratie breedbandontwikkelingen waar te 
nemen rondom de Parkstad-gemeenten nabij Heerlen. De vraagzijde komt in beweging en 
er ontstaan vraagstukken als “wij willen dat ook” of “hoe kunnen we het noorden van de 
provincie koppelen met het zuiden”, “hoe kunnen we aansluiten bij de ontwikkelingen in de 
randstad” of zelfs “hoe kunnen we grensoverschrijdend samenwerken”. Al deze vragen 
maken duidelijk dat er wel degelijk een behoefte aanwezig is voor een goede breedbandin
frastructuur. 

Voor deze quickscan is een foto gemaakt van een aantal kansrijke projecten die zich goed 
lenen voor opschaling van breedband. Momenteel wordt er op een drietal terreinen 
Incidentgestuurd Intelligent Collectief Cameratoezicht geïmplementeerd waarbij 2-weg 
breedband (glasvezel) als drager dient. Dit heeft als voordeel dat de infrastructuur voor 
meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Binnen de provincie Limburg zijn tevens diverse 
breedbandprojecten gestart vanuit maatschappelijke sectoren als onderwijs en zorg. 
Samen Snel op Glas Limburg demonstreert met haar tweede tranch (150 locaties door 
gehele provincie) de kracht van regionale vraagbundeling en de besparingen die mogelijk 
zijn door het slim samenwerken met ICT.  

Wat kenmerkt het beleid van andere provincies met een voortrekkersrol op breedbandge
bied? Wat kan de provincie Limburg hiervan leren en zijn er mogelijkheden om aan te 
haken? 

Het beleid van andere provincies en het rijk komt op hoofdlijnen overeen met een intern 
verspreide breedbandnotitie (Budé & Ritzen, 2006). Echter, de exacte invulling (accenten) 
van het breedbandbeleid door provincies met een voortrekkersrol verschilt op een aantal 
terreinen. Stimulering van (regionale) vraagbundeling door bijvoorbeeld de financiering 
van proceskosten is bij andere provincies de orde van de dag. Daarnaast wordt er bij deze 
andere provincies zichtbaar meer geïnvesteerd in dienstenontwikkeling, voorlichting 
(bijeenkomsten en publicaties) en openheid van netwerken en is er een sterkere deelname 
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aan de discussie rondom de koppeling van marktplaatsen. Op breedbandgebied hoeft  de 
provincie Limburg zeker niet het wiel opnieuw uit te vinden en zijn er diverse gremia 
waarbij zij zich kan aansluiten, zoals Breedned, NBL en de Nationale Leeromgeving 
Breedband (IPO). 

Welke rol zou de provincie Limburg op zich kunnen en willen nemen? Hoe kan zij deze rol 
legitimeren en welke kansen zijn daarbij te benutten? 

In vergelijking met andere provincies als Utrecht, Friesland of Gelderland zien we in 
Limburg veel losse initiatieven die deels met steun van de provincie tot stand zijn 
gekomen. Doordat er feitelijk geen breedbandbeleid is gedefinieerd, zijn er minder 
middelen beschikbaar, vindt ondersteuning op ad-hoc basis plaats, zijn de uitgevoerde 
acties minder zichtbaar en weet de doelgroep niet waar en waarvoor ze bij de provincie  
kan aankloppen. Dit leidt ertoe dat er jaarlijks gemiddeld minder (vraagbundel)projecten 
worden opgestart en dat kansen onbenut blijven. Kortom, er is een behoefte een integrale 
aanpak! 

Via de zogenaamde legitimatiedriehoek (Paragraaf 3.4) worden diverse argumenten 
aangedragen waarom de provincie een stimulerende maar soms ook regulerende rol 
(openheid) op zich zou moeten nemen. Hierbij moet de provincie Limburg explicieter de 
dialoog met marktpartijen opstarten.  

Binnen hoofdstuk 4 wordt een zevental stappen (roadmap) aangedragen waarmee een 
breedbandprogramma kan worden opgetuigd. Een belangrijk vertrekpunt is de nog te 
ontwikkelen visie op dit onderwerp en de borging en communicatie hiervan. Via een nog op 
te richten werkgroep, een platform voor publieke en private partijen, kan er worden 
samengewerkt aan een versnelling van de breedbandontwikkelingen in de provincie 
Limburg. 

5.2 Aanbevelingen 

De provincie zou een duidelijke en herkenbare positie moeten innemen, en een 
stimulerend beleid moeten uitdragen, waarin zowel publieke als private partijen, zowel 
afnemers als leveranciers zich kunnen herkennen: 

•	 Stimuleer actief marktontwikkelingen en maak daarbij zoveel mogelijk gebruik van 
bestaande infrastructuren; 

•	 Voorkom de aanleg van geïsoleerde veelal gesloten (glasvezel)netwerken gericht op 
een specifieke doelgroep of toepassing; 

•	 Stimuleer regionale vraagbundeling en voorkom cherry-picking. Deze vraagbundeling 
zou zich bij voorkeur moeten richten op meerdere sectoren tegelijkertijd (onderwijs, 
zorg, e-government, bedrijfsleven, bedrijventerreinen); 

•	 Streef naar open netwerken en scheiding van infrastructuren en dienstenaanbod; 

•	 Betrek meer partijen van buiten de eigen regio/provincie bij de discussie rondom 
breedband en ICT ontwikkelingen (pas op voor local for locals); 

•	 Koppel op zichzelf staande breedbandinitiatieven, bijvoorbeeld via een digitale 
marktplaats en stel de netwerken open voor dienstenaanbod van derden; 

•	 Vorm een breedband/innovatie platform waar regelmatig overleg plaats heeft tussen 
initiatiefnemers, brancheorganisaties, leveranciers, klantenorganisaties en de provin
cie; 
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•	 Intensiveer de communicatie rondom ‘best practices’ en creëer awareness onder het 
MKB over de mogelijkheden en meerwaarde van breedband; 

•	 Bied ruimte om te experimenteren binnen de kaders van een breedbandprogramma; 

•	 Maak de stap naar grensoverschrijdende samenwerking, kijk niet alleen omhoog 
(aansluiting met de Randstad) maar ook naar onze buren (links en rechts); 

•	 Blijf in de race voor de capaciteit van de aanbieder, beïnvloed de uitrolplanning ten 
gunste van Limburg! 
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Bijlage 1: Gesprekspartners 

Tijdens de interviews zijn de volgende personen geraadpleegd: 

@Work dhr. Piet Postma (manager public affairs) 

dhr. Jeroen God (manager sales zuid) 

CIS GROUP Dhr. Rob Compter (sales consultant) 

Gemeente Heerlen Dhr. Rob Aalders (accountmanager) 

Gemeente Maastricht Dhr. Alex Blijham (concernstaf I&A) 

Mevr. Marianne den Broeder (concernstaf I&A) 

ICTloket.nl Dhr. Aaron Mulder (directeur) 

Innovo Dhr. Huub Schoenmakers (manager ICT) 

Intertec Dhr. Frans van de Korput (directeur) 

Kamer van Koophandel Maastricht Dhr. Rob Meessen (directeur organisatiemanagement) 

Dhr. Charles Willemsen (ICT manager) 

KPN Telecom Dhr. Rob Timmermans (directeur regio ZO) 

Dhr. Henk Slabbekoorn (business development FttO) 

Limburgse  
Ontwikkelingsmaatschappij (LIOF) 

Dhr. Jan Donders (ontwikkeling ICT) 
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Bijlage 2: Infrastructuur 

@Work – Glasvezelinfrastructuur op hoofdroutes (deel 1) 
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@Work - City Access beschikbaarheid in Limburg (deel 2) 

� Baneheide 

� Bocholtz 

� Born 

� Buchten 

� Einighausen 

� Eygelshoven 

� Geleen 

� Grevenbicht 

� Heerlen 

� Herten 

� Hoensbroek 

� Holtum 

� Kerkrade 

NB: postcode huisnummer check is altijd vereist 

� Landgraaf 

� Limbricht 

� Munster-Geleen 

� Obbicht 

� Papenhoven 

� Roermond 

� Simpelveld 

� Sittard 

� Steijl 

� Tegelen 

� Venlo 

� Weert (planning dec. 2007) 



regio Maastricht 

KPN Telecom – Glasvezelinfrastructuur op hoofdroutes (deel 1) 

Regio Limburg 
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KPN Telecom – Cityring beschikbaarheid in Limburg (deel 2) 

De vier KPN Cityring gebieden in Limburg zijn: 

Heerlen  (Hrl-C)  Heerlen-Centrum 

Heerlen  (Hrl-Mzb)  Heerlen-Meezenbroek 

Maastricht  (Mt-C) Maastricht-Centrum 

Maastricht  (Mt-He) Maastricht-Heer 
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