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Achtergrond 

•	 Doel: 

œ Korte resultaatmeting van de Fryslân Ring 

•	 Onderwerpen: 

œ Input(zoals publieke en private investeringen) 

œ Proces (werkwijze van de Fryslân Ring) 

œ Output(resultaten) 

•	 Perspectief: 

œ Benchmarkten opzichte van andere vraagbundelingsinitiatieven 
die zichrichten ophetrealiseren van een attractiefaanbodvan 
breedbandverbindingen in hun regio. 

•	 Methode: 

œ Toegeleverde gegevens van en over de Fryslân Ring 

œ Openbare bronnen bijde andere initiatieven 
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Benchmarkprojecten 

• Fryslânring: Provincie Fryslân 

• Breednet: Provincie Utrechten Noordvleugel Randstad


• DDeventerBreed: Gemeente Deventer • eventerBreed: Gemeente Deventer 

• Isilinx: Zuid- en Midden-Limburg 
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InitiatiefX Input Output 
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Financiering (I) 

•	 Gaan kwantitatieve,maar kwalitatieve aanpak: 

œ Exacte omvang van financiering veelal lastig ofniette achterhalen 

œ Grote verschillen in schaal,scope en termijn maaktvergelijklastig 

•	 Fryslânring: Publiek-private financiering 

œ Lumpsum financiering vanuitde Provincie 

œ Bijdrage van aanbieders: 

er aer a nslunslu ing •• Fee pFee p aa ititing 

• Fee voor marketing en promotie 

œ Jaarlijkse bijdrage van leden (lidmaatschap) 

œ Betaalde additionele ICT-dienstverlening aan afnemers aangaande 
implementatie glasvezel 
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œ Lumpsum financiering vanuitgemeente,provincie en rijk

Financiering (II) 
•	 BreedNet Noordvleugel:Publieke financiering 

œ	 Lumpsum financiering vanuitMinisterie EZ,Provincies Flevoland, 
Utrecht,Noord-Hollanden deelnemende gemeenten 

•	 BreedNet Utrecht:Publieke financiering 

œ Lumpsum financiering vanuitProvincie Utrecht 

•	 DeventerBreed:Publieke financiering 

œ Lumpsum financiering vanuitgemeente,provincie en rijk 

•	 Isilinx:Publiek-private financiering 

œ Maandelijkse inkomsten vanuitklanten 

œ Zeer beperkte lumpsum financiering vanuitGemeente Heerlen 
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Werkwijze 
•	 Fryslân Ring 

œ Nadrukoptoegevoegde waarde glas bij 
middelgrote organisaties


- Op a nersh elc‘
en p rt ipmett os 

œ I ermed ire ro u elc‘ fnt ia l tssen t os en anemers 
zodatafnemers betere voorwaarden krijgen 

œ Adviseurs begeleiden implementatie in 
organisatie 

Grootzakelijk,ca.70+ FTE 
Glas,soms MDF 

Middelgroot,ca.10-70FTE 
AAllerlei soorten verbindingen llerlei soorten verbindingen 

Klein,ca.0-10FTE 
ADSL en kabel,soms 
consumentenaanbod 
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Werkwijze

• Breednet,DeventerBreed 

œ Nadrukopglasvezel en diensten bijmiddelgrote 
organisaties 

œ Open partnershipmettelco‘s 

œ Definitie van uniform breedbandproductwaarin 
minimumspecificaties en maximumprijzen 
vastgelegdzijn 

œ Afnemers nemen uiteindelijkditproductbij 
aangesloten telco‘s af 

•	 Isilinx 

œ N d ko Da er‘ a ta ru plevering ” rkFib a n groe 
organisaties 

œ Zelfnetwerkgerealiseerd 

œ Klanten kunnen bijIsilinxaansluiting afnemen 
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•

Co inutnt ïeit 

•	 Fryslânring is een Coöperatie meteen structureel karakter 

•	 Breedneten Deventerbreedzijn projecten.Intensiefbegin met 
vraagbundeling,daarnameer loketfunctie 

• II heefteen structureel karakkter meteigen assets, s, silinxhsilinx eefteen structureel kara ter meteigen asset
vergelijkbaar metbestaande telecommunicatieaanbieders 
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• Breednet:

Netwerkaanbieders


• Fryslân Ring: 

œ KPN,Ziggo,Kabel Noord,Stadsring Leeuwarden,UPC 

•	 DeventerBreed: 

œ Ziggo,KPN 

•	 Breednet: 

œ Eurofiber,KPN,Ziggo,Unet,UPC 

•	 Isilinx: 

œ Eigen netwerk 
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•

Toegang totdiensten 

•	 Fryslân Ring 

œ Koppeling aan fysieke marktplaats mogelijk 

•	 DeventerBreed 

œ Alle verbindingen gekoppeldaan fysieke marktplaats 

• BreedNBreedNet et 

œ Alle verbindingen gekoppeldaan virtuele marktplaats. 

(Viavirtuele marktplaats kunnen alle aansluitingen gebruiktworden voor 
afnemen en aanbieden van diensten) 

•	 Isilinx 

œ Alle verbindingen gekoppeldaan fysieke marktplaats 
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• Isilinx

Rol initiatieven bijdienstenaanbod 
•	 Fryslân Ring 

œ Dienstenaanbieders nietbekendviawebsite. 

œ Fryslânring verbindtaanbieders en afnemers van diensten 

•	 DeventerBreed /BreedNet 

œ Alle dienstenaanbieders bekendviawebsite(s). 

œ Klantneemtzelfcontactopmetaanbieder 

•	 Isilinx 

œ Kan in samenwerking metpartners optreden als totaalaanbieder 
(single point-of-contact)van hardware,telefonie,datacenters, 
interneten camerabewaking 

œ	 Viaaansluiting opfysieke marktplaats (NDiX)kunnen

dienstenaanbieders gezochtworden.


14 



Resultaten


•	 Fryslân Ring 

œ Periode 2007- 2009: 639aansluitingen;bijnauitsluitendglasvezel 

•	 Deventerbreed 

œ Periode 2003- 2008: 410glasvezelaansluitingen 

•	 Breednet 

œ	 Periode 2007- 2009: 2800intentieverklaringen,aantal

glasvezelaansluitingen nietbekend


•	 Isilinx 

œ Periode 2005- 2007: 135(darkfiber)glasvezelaansluitingen 

œ 600km glas in de provincie Limburg 
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• DeventerBreed

Tarieven voor klant 

•	 Fryslânring: 

œ Vanaf ⁄190per maand 

•	 Breednet: 

œ Maxmaal 7 er ma nd i ⁄2 5p a

•	 DeventerBreed 

œ Maxmaal 3 er ma nd i ⁄2 5p a

•	 Isilinx 

œ Maatwerk,sterkafhankelijkvan locatie 
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•

Conclusie over Fryslan Ring 

• Veel aansluitingen gerealiseerdin ”dure regio‘


• Veel verschillende aanbieders van infrastructuur


• Focus: 

• Intermediaire rol tussen organisaties 

• MidM delgrotee oorgarganisaties als als afnemer iddelgrot nisaties a fnemer


• Implementatie glasvezel bijafnemer 

• Geen overzichtdienstenaanbieders 

• Structurele organisatie meteigen rechtspersoon


• Financiering uitpublieke èn private bron 
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Samenvatting

Initiatief Netwerk-

aanbieders 
Dekkings-
gebied 

Actiefvanaf Maand-
tariefglas 

Aantal 
aansluitingen 

Fryslân Ring KPN,Ziggo, 
UPC,Kabel 
Noord, 
Stadsring 
Leeuwarden 

Provincie 
Fryslân 

2006 Vanaf ⁄190,- 639(2010) 

Breednet Eurofiber, 
KPN,Ziggo, 
Unet,UPC 

Noordvleugel 
Randstaden 
provincie 
Utrecht 

2006 Maximaal 

⁄275,-
2800intentie-
verklaringen 

Deventer Ziggo,KPN Gemeente 
Deventer 

2003 Maximaal 

⁄235,-
410(2008) 

Isilinx Isilinx Zuiden 
Midden 
Limburg 

2005 - 135(2007) 

&600km 
netwerk 
(2010) 
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Factsheetresultaatsmeting Fryslân ring (1)


•	 Dialogicvoerde een korte resultaatsmeting uitvan de Fryslân 
Ring.Hiervoor is gebruikgemaaktvan toegeleverde gegevens 
van en over de Fryslân Ring en diverse openbare bronnen over 
de andere initiatieven. 

•	 We keken ooknaar andere initiatieven die zichrichten ophet 
realiseren van een attractiefaanbodvan zakelijke 
breedbandverbindingen in hun regiodoor middel van 
vvraagbundeling.De initiatieven hebben grofweg dezelfderaagbundeling.De initiatieven hebben grofweg dezelfde 
doelen,maar hanteren vaakandere modellen. 

•	 Vraagbundeling verlaagtbarrières door hetgenereren 
schaalvoordelen bijde aanleg.Ditprincipe kan opverschillende 
manieren geïmplementeerdworden. 

•	 Viamarktplaatsen hebben klanten eenvoudig toegang toteen 
breedspectrum aan dienstenaanbieders. 
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Factsheetresultaatsmeting Fryslân ring (2)

Fryslân Ring Breednet DeventerBreed Isilinx 

Werkwijze 

Coöperatie waarbijafnemers de leden zijn. 

De coöperatie heefteen open partnership 

metverschillende aanbieders.Adviseurs 

van de Fryslan Ring intermediëren tussen 

aanbieders en afnemers.Ookbegeleiden ze 

klanten bijde implementatie in organisatie. 

De verbinding wordtuiteindelijkafgenomen 

van één van de netwerkaanbieders. 

Breednetdefinieerde een uniform 

breedbandproductmeteen maximum prijs 

en minimum specificaties.Potentiële 

klanten konden intentieverklaringen 

tekenen en hiermee hun interesse kenbaar 

maken.De verbinding wordtuiteindelijk 

afgenomen van één van de 

netwerkaanbieders. 

”Deventer model‘waarbijgemeente een 

partnershipis aangegaan metoperators. 

Hier is een uniform breedbandproduct 

gedefinieerden een vraagbundeling is 

uitgevoerd.Viawerkorganisatie worden 

aanvragen van klanten naar betreffende 

operator doorgestuurd.Verbinding wordt 

uiteindelijkafgenomen van één van de 

netwerkaanbieders. 

Stichting van verschillende potentiële 

afnemers.Samen definieerden zij 

specificaties en viaeen aanbesteding werd 

een glasvezelnetwerkaangelegd.De 

stichting is nueigenaar,beheerder en 

exploitantvan een eigen open 

glasvezelnetwerk.Verbinding wordt 

aangelegddoor en afgenomen van de 

stichting. 

Financiering 

Lumpsum vanuitprovincie Fryslân,fee van 

aanbieder per afgesloten verbinding, 

jaarlijkse bijdrage leden en vergoeding voor 

additionele dienstverlening 

Lumpsum financiering vanuitProvincies 

Utrecht,Flevoland,Noord-Holland, 

Ministerie van EZen diverse deelnemende 

gemeenten. 

Lumpsum financiering vanuitrijk,provincie 

en gemeente 

Maandelijkse inkomsten vanuitafnemers en 

beperkte financiering vanuitgemeente 

Heerlen voor start-upkosten 
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Netwerk-

aanbieders 

KPN,Ziggo,UPC,Kabel Noord,Stadsring 

Leeuwarden 
Eurofiber,KPN,Ziggo,Unet,UPC Ziggo,KPN Isilinx 

Dekkings-gebied Provincie Fryslân Noordvleugel Randstaden provincie Utrecht Gemeente Deventer Zuiden Midden Limburg 

Actiefvanaf 2006 2006 2003 2005 

Maandtarief Vanaf⁄190,- Maximaal ⁄275,- Maximaal ⁄235,- Altijdmaatwerk 

Aantal 

aansluitingen 
639(in 2010) 2800intentieverklaringen 410(in 2008) 135(in 2007).Daarnaast600km netwerk 

Klantbasis Zakelijke markt,vooral MKB Zakelijke markt,focus opcreatieve sector Zakelijke markt 
Zakelijke markt,vooral grotere afnemers in 

publieke sector 

Mogelijkheden 

voor diensten 
Koppeling naar Friese marktplaats FRIX 

mogelijk.Adviseurs intermediëren tussen 

klanten en aanbieders. 

Virtuele marktplaats tussen betrokken 

aanbieders.Onderhoudtoverzichtdiensten 

zodatklanten zelfselecteren en 

contacteren. 

Alle aansluitingen gekoppeldaan 

marktplaats NDIX.Onderhoudtoverzicht 

diensten zodatklanten zelfselecteren en 

contacteren. 

Levertin samenwerking metpartners zelf 

diensten.Ookkoppeling metmarktplaats 

NDiXmogelijk.Klanten viaNDIX 

dienstenlijstzelfselecteren en contacteren. 

Continuïteit Coöperatie metstructureel karakter. 
Projectmatig.Intensiefbegin met 

vraagbundeling,daarnaloketfunctie. 

Projectmatig.Intensiefbegin met 

vraagbundeling,daarnaloketfunctie. 

Organisatie meteigen assets en dus 

structureel karakter Feitelijktelecom 

operator. 


