CONCEPT - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK
Verslag kerngroepvergadering – 11 december 2007
Aan:
Van:

Kerngroep Stedenlink
Rietje Dommerholt

Tijd:
Locatie:

14.00 - 17.00 uur
gemeente Amersfoort

Aanwezig: Janny de Boer (Amersfoort), Paul van Delft (Tilburg), Rietje Dommerholt (Deventer), Frank Eggels
(Helmond), Arno Groenendijk (Deventer), Hans Koenders (Enschede), Heleen Kerkhof (Leeuwarden), Rien de
Vries (Zoetermeer), Natalie Zaja (Rotterdam)
Afwezig met kennisgeving: : Holger Boswijk (Deventer), Rob Bots (Arnhem), Frank Dane (Den Haag), Ad
Ketelaars (Eindhoven), Nicole Verzijl (Enschede), Dirk van der Woude (Amsterdam),
1. Opening
De vergadering start om 14.10 uur en wordt geopend door Arno Groenendijk. Een kort voorstelrondje omdat
Janny de Boer, adviseur Amersfoort, voor enkele leden nieuw is.
2. Inventarisatie rondvraag
Heleen: 1 punt
Janny: De opname voor het filmpje van de wethouder voor de website Stedenlink.
3. Mededelingen
• Natalie Zaja gaat per 1 januari 2008 de gemeente Rotterdam verlaten; momenteel is er nog geen opvolger.
• Op de VNG-beurs 6 en 7 december te Utrecht heeft Stedenlink gestaan met een stand. Het bezoekersaantal
was niet groot. Paul vond het belangrijkste het artikel in de beurskrant.
• I.v.m. de loopafstand naar het station eindtijd van de vergadering 16.45 uur
4. Verslag 27 september 2007
• Pagina 2 Arnhem zal geen lid meer blijven. Uitzoeken welke andere juridisch vorm er mogelijk is, om
zonder lidmaatschap van Stedenlink toch mee te kunnen doen. (actie Holger/Arno)
• Pagina 2 Eindhoven Rapport van het onderzoek door TU over maatschappelijke en sociale gevolgen van
FTTH opnieuw agenderen (actie Rietje)
e
• Pagina 3 onder Tilburg 1 aandachtspunt “Zebra” moet zijn: “Sebra”
• Pagina 3 Rotterdam De aanvullingen zijn inmiddels ontvangen.
• Pagina 3 onder Zoetermeer laatste aandachtpunt moet zijn: waarbij “het ministerie” wijzigen in “de minister”
• Punt 10 ABHet jaarverslag blijft staan.
e
• Punt 10 Heleen merkt op dat het 1 geaccordeerde verslag van DB nog niet is verzonden.
• Navraag over Kwalibowet: In het algemeen is het zo dat wanneer verontreinigde grond wordt aangetroffen,
een gekwalificeerd bedrijf dit stuk moet saneren. Dat geldt voor de gemeente in eigen werken. Indien derden
(kabelaars) gaan graven staat in hun vergunning dat ze over verontreinigingen de website
www.bodemloket.nl kunnen raadplegen. Als ze een verontreiniging vermoeden, dan kunnen we (aanbieder
en gemeente) in overleg een ander tracé kiezen (nieuwe vergunning). Als ze toch het tracé willen
handhaven dan zijn de kosten voor de sanering voor hun.
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5. Rondje steden
Amsterdam:
• Niet aanwezig
Amersfoort: .
• Gemeente is actief in nieuwe wijken. Infrastructuur bekijken met meerder aanbieders.
• Medio januari komt meer informatie over toepassing van glasvezel voor cultuur, zorg en onderwijs.
• Op 12 februari staat een werkbezoek aan Deventer gepland.
• In februari wordt een werkconferentie in de stad georganiseerd met als doel een intentieverklaring te
tekenen.
Arnhem:
• Niet aanwezig.
Deventer:
• 100 a 150 leerkrachten van het basisonderwijs hebben eind november deelgenomen aan de Proeverij van
het project Schoolglas. Er was een schoolglasinnovatieprijs beschikbaar gesteld. Dit zal drie jaar lang
gebeuren. Heleen vraagt dit voor de website beschikbaar te stellen. (Actie Rietje)
• Reggefiber sluit 500 huizen per week aan. De bewoners moeten wel hun abonnementen omzetten, omdat
ze al iets hebben. Het buitengebied loopt vertraging op. In het voorjaar 2009 loopt er een veiling.
• Deze en de volgende maand bezig met programmamanagers met het opstellen van een meerjarenplan ICT
in de samenleving. Dienstenopschaling is overal actueel.
Eindhoven
• Niet aanwezig.
Enschede
• In Enschede legt KPN alle woningen aan. Momenteel wordt actie ondernomen voor het bedrijventerrein.
Onderwijs begint zich keurig aan te sluiten. Aan het loket kan de keus worden gemaakt met filmpjes en
zonder filmpjes krijgen.
Leeuwarden
• Er is nog niet duidelijk of voor Reggefiber of voor Bouwfonds wordt gekozen. Bouwfonds heeft de voorkeur.
• De strijd om de Frieslandring wordt gefrustreerd door de provincie. De nieuwe gedeputeerde is voor rede
vatbaar. Provincie heeft brief rondgestuurd. Kabel Noord, in handen van de gemeente, heeft veel glasvezel
omdat dit goedkoper is.
• Leeuwarden stelt voor een bateninstrument instrument in te richten. Waar haal ik nu diensten vandaan? Een
matrix met wonen, zorgdiensten en werken. Voor teleconferencing zijn veel systemen. Om zicht te krijgen
een business case maken. Maatschappij en ICT 2005 of 2006 is een belangrijk boek.
Rotterdam
• Rotterdam is bezig met onderzoek met woningbouwcorporaties. KPN is bezig in de wijk, er zijn problemen
met luchtkwaliteit.
• Het is nu zover dat bedrijventerrein mee doen; zij hadden zelf een wensenlijst.
Bezig verbindingen te leggen tussen RIX locaties.
Tilburg
• Woningbouwvereniging in nieuwbouwcomplexen in breedband.
Brabandnet te realiseren is bezig. Rosendaal proberen we goed op gang te brengen.
Zoetermeer
• In januari gaat Gigameer naar een stichting; bezig met de overdracht.
• Ndix zorgt voor marktplaatsen. Het loopt geen storm. Corporaties geloven het wel.
• In Second Life is Sinterklaas langs geweest.
• Zoetermeer probeert een groot datacentrum te krijgen; groene ICT. Groene ICT is kostenbesparend.
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6. Lobbydraaiboek, communicatieplan
Vanmorgen hebben Hans, Frank, Heleen, Holger en Arno een aanzet gemaakt voor concretisering van het
lobbyplan en het communicatieplan. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Getracht wordt op 22 januari een
document te hebben.
7. Economische effecten Breedband onderzoek Eindhoven
In het verslag worden twee verschillende onderzoeken genoemd. De vraag is wat wil Stedenlink het liefst, wat is
een goede timing om dit onderzoek te doen. Voor een task-force houden zich Paul en Heleen aanbevolen.
Verder wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering i.v.m. afwezigheid Ad Ketelaars
(actie Holger/Ad Ketelaars).
8. Werkplan 2008 en begroting 2008
.Getracht wordt het werkplan 2008 inhoudelijk op tafel te krijgen. De begroting volgt. Het DB is gemachtigd dit te
wijzigen.
Het jaarverslag moet opgesteld worden. (actie: Arno).
Zoetermeer ziet deelname niet meer zitten wanneer het alleen gaat om lobbyen van Open Networks.
9. Onderzoek Reggefiber
Op verzoek van het DB zou vooraf volgens Arno een onderzoek van Reggefiber contracten plaatsvinden. Wat
moet de houding van de gemeente zijn? Hoe gaat het onderhandelingsproces?
Arno heeft opgegeven: Helmond, Arnhem, Almere, Leeuwarden en Deventer. Leeuwarden heeft nog niets te
e
vergelijken. Enschede zal als 5 stad worden opgegeven.
10. Jaarplanning
Woensdag 21 mei wordt een hele dag te Zoetermeer. ’s Morgens vergaderen en ’s middags iets leuks doen. De
fysieke vergadering op 13 mei wordt omgezet in telefonisch.
12. BreedNed
Van het ministerie EZ is nu zekerheid over de beschikking van een kwart miljoen euro voor 2,5 jaar. Alle energie
is gericht op KPN. Vijf werkgroepen zijn bezig vanuit de markt. Het ministerie van EZ heeft voorgesteld een
nieuwe werkgroep op te richten voor “zorgplicht”. Het deelnemen van publieke mensen in deze werkgroep is ook
belangrijk, niet alleen voor de marktpartij.
In het DB zal een voorstel worden gedaan dat St. Stedenlink deelnemer wordt in BreedNed.
12 . Verslag bestuursvergadering 12 oktober 2007
Heleen vraagt een actielijst toe te voegen bij de verslagen.
Het verslag van de studiereis Berlijn is verspreid. Het uitwisselen van kennis en delen van kennis binnen
bestuurders is handige te doen in thema’s. Elk dagdeel een thema behandelen.
13. Rondvraag
- Heleen vraagt of iemand nog wat heeft voor de nieuwsbrief Stedenlink(s) die in concept gereed is.
- Janny zal haar vraag bilateraal bespreken.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt de gemeente Amersfoort voor de gastvrijheid.
De vergadering wordt om 16.45 uur gesloten.
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ACTIELIJST KERNGROEPLEDEN STEDENLINK

datum

aktie

Naam

11-12-07

Juridische vorm uitzoeken zonder lidmaatschap wel meedoen

Holger/Arno

11-12-07

Rapport UT maatschappelijke en sociale gevolgen FTTH agenderen

Rietje

11-12-07

Schoolglasinnovatieprijs op website plaatsen

11-12-07

Economische effecten Breedband onderzoek Eindhoven

Rietje
Holger/
Ad Ketelaars

11-12-07

Jaarverslag 2008

Arno
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