CONCEPT - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK
Verslag kerngroepvergadering – 23 januari 2006
Aan:
Van:

Kerngroep Stedenlink
Ester Althoff

Tijd:
Locatie:

14.00 - 17.00 uur
Zoudenbalchzaal, Stadskasteel Oudaen te Utrecht

Aanwezig:
Arno Groenendijk, Holger Boswijk, Hans Koenders, Rob Bots, Heleen Kerkhof, Frank Dane, Natalie Zaja en
Rien de Vries.
Afwezig met kennisgeving:
Paul van Delft, Nicole Verzijl, Anneke de Koning, Matthijs Smeele en Dirk v.d. Woude.
1. Opening & mededelingen
Voorstelronde Holger Boswijk en Ester Althoff.
Hans Koenders geeft aan een uitnodiging van “meeting of the mind” te hebben ontvangen en wil weten wie hier
nog meer naar toe gaan. Arno en Rob gaan hierheen.
Arno en Gosse Hiemstra zijn morgen aanwezig bij het afscheid van Geert Westerhof van Kennisland. Verder
heeft niemand een uitnodiging ontvangen.
2. Verslag d.d. 21 november 2006
Opmerkingen tekstueel: geen bijzonderheden.
Opmerking naar aanleiding van: Arno zal Geert bedanken voor het maken van dit verslag.
3. Rondje steden
Zoetermeer:
 15 november jl. eerste contracten getekend met bedrijven voor de eerste aansluitingen. Fast fiber en
KPN als aanbieders in Zoetermeer, er is gekozen voor KPN. Aansluiting op alle 23 locaties, glasvezel
met ethernet.
 Streetlight; KPN heeft besloten dat zij al hun resources gaan inzetten op hun IP-project. Dus Streetlight
is even in de wachtrij gezet.
Enschede:
 All Ip (Casanet, Cogass)
 Wijkkasten; bij voldoende aanvragen vanuit de wijk zal KPN de aansluiting leggen en graven tot aan de
voordeur. In alle wijkkasten zijn all-ip aansluitingen geplaatst. Het maakt niet uit welke provider je hebt,
het is een open netwerkstructuur. Het ziet er behoorlijk dynamisch uit. Hengelo heeft hier ook oren naar.
 Discussie stadserf loopt. Deze activiteit pakt Hans zelf aan. Er is behoefte aan verbindingen met o.a.
cameratoezicht, conservatorium en hoge scholen.
 Bedrijventerrein discussie; plan van eisen richting bedrijven “hoe doen jullie dit?”. De randvoorwaarden
moeten er wel zijn.
 Schoolglas; nog vrij onbekend.
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Rotterdam:
 Aansluitingen; de pilots lopen goed. Komend kwartaal wordt er een demonstratieruimte georganiseerd in
samenwerking met de brede school en 80% van de bewoners.
 Het Bedrijfsverzamelgebouw (30 bedrijven) en Wilhelminapier worden deze maand aangesloten.
 De gemeente Rotterdam heeft in 2 weken tijd het glasvezel aan laten leggen en heeft dit in eigendom
(financiering). Alle partijen kunnen hierop hun diensten aanbieden.
 Nog dilemma met KPN omtrent Wilhelminpier.
Helmond:
 Sluit zich aan bij wat in het verslag staat.
 Er zijn onderhandelingen gaande m.b.t. Reggefiber en deze moeten onderling uitgewisseld worden. Na
de bijeenkomst Reggeberaad.
 Krantenartikel;
Den haag;
 M-ICT; start tweede uitreiking geweest, is alleen nog voor het bedrijfsleven. Onderwijs is zeer gericht op
spelling/gaming. Peter Molenaar is bezig met een glaslokaal om te kijken of daar diensten aan
gebundeld kunnen worden. G4 overleg geweest om ook te kijken of er op het gebied van mobiliteit nog
het één en ander gedaan kan worden.
 Invoering van 070-nummer samen met de randgemeenten, de invoering hiervan zal ongeveer eind
maart plaatsvinden.
 Er is sinds kort een medianota, deze is nog niet openbaar omdat het gedeelte Media en ICT is
gescheiden.
Leeuwarden:
 Er is actie omtrent het bedrijventerrein, druk in gesprek met o.a. de Frieslandring.
 Zorg; er loopt momenteel een pilot in een wijk in Leeuwarden waarbij o.a. een leefstijlonderzoek loopt.
Dit loopt erg goed. Er is een investeerder die glas wil gaan leggen. Ook is er vanuit Stockholm interesse
om te gaan investeren in.
Arnhem:
 Intern het draagvlak vergroten voor breedbanddiensten. Bezig met een aantal workshops in
samenwerking met beleidsambtenaar cultuur en onderwijs. In ontwikkelstadium.
Deventer:
 Fiber-to-home; is open.
 Reggefiber zal ook toetreden.
 Ziekenhuis;
 Digitalisering omroep speelt ook in Deventer.
 Schoolglas zit op het glas en loopt erg goed.
 NDIX, de Duitse dienstaanbieders mogen ook het netwerk op en de eerste twee zijn binnen. Alle
dienstaanbieders moeten zich aanmelden op de marktplaats.
4. Gedetailleerd werkplan 2007 en bijgestelde begroting 2007
Zijn er opmerkingen, vragen en/of aanvullingen?
De volgende vragen passeren de revue:
1. Kan het waargemaakt worden?
2. Kloppen de bedragen?
De prognose is laag geschat, dus de vermogenspositie kan weer iets versterkt worden. Dit alles is ook
afhankelijk van eventuele toetreding van andere gemeente(n)
3. Werving nieuwe leden?
Almere is eruit, maar heeft nog niet officieel opgezegd. De calculatie is nu 12 steden. Voor nieuwe leden zal er
naar rato voor dat jaar worden afgerekend.
Complimenten vanuit de aanwezigen voor dit werkplan.
Het werkplan zal op 8 februari in het DB ter goedkeuring worden voorgelegd.
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Tekstuele aanpassingen kunnen per mail naar Arno gestuurd worden.
5. BODS-rapport en folluw-up Breedned
Jeroen start met een korte opfrissing omtrent BODS door middel van een presentatie. Deze presentatie is een
soort van co-productie van Arno en Jeroen.
Arno geeft aan dat er tot op heden nog niet uitvoerig is gesproken over het BODS-rapport.
Connecting the Dots is het begin geweest. Het is de bedoeling dat er breedband-vlekken aan elkaar gekoppeld
worden op een ander wijze dan gebruikelijk.
Is dit inderdaad iets waar gemeenschappelijk achter staan?
Heleen geeft aan het moeilijk te vinden om het rapport dusdanig te lezen dat ook helder is waaruit de business
komt. Hoe ziet het eruit, waar komen de geldstromen vandaan en wie verdient waar geld? Het verhaal van de
markt en de strategie is nog niet helder.
Fokke deelt het gevoel van Heleen, er is nog grip op de situatie. Hoe gaan we dit organiseren? Gnix! De
transparantie is niet alleen belangrijk, maar ook nuttig en noodzakelijk.
Natalie herkent dit. Het succes van Marktplaats staat soms haaks op die van andere marktplaatsen. Op zich
voor schaalvergroting, maar er moet wel een omgeving geschept worden wie dit gaat betalen.
Arno geeft aan dat de financiële en organisatorische kant zijn geregeld binnen Breedned.
Holger, van meet af aan de gemeenschappelijke doelen opsporen en uitdragen. De commitment ligt er wel.
Heleen; Hoe gaat het spel geregisseerd worden? Stedenlink heeft een ondergeschikte rol.
Arno geeft aan dat het publieke belang gediend moet worden, het moet zo georganiseerd worden dat het aan en
alle eisen voldoet. Het publieke belang dat infrastructuur open en publiekelijk bereikbaar met zijn.
Breedned is niet de inkoper maar de overlegtafel, waarbij partijen in vrijheid tot consensus komen. Zie ook de
doelstelling van Stedenlink. Stedenlink heeft een rapport geschreven met een aanbeveling naar Breedned. Er is
draagvlak om hiermee te starten. Wil Stedenlink dan de baker van deze organisatie zijn?
Voor de “geloofsbelijdenis” ligt de regie in handen van Stedenlink. Een vrij autonome stichting, waarbij o.a.
Stedenlink een raad van toezicht benoemd en wie zich daarbij aansluiten in werkgroepen en tot consensus
komen.
Kanttekeningen;
Regionale verschillen en zeker als het gaat om de beschikbaarheid van regionale breedband. Nog steeds ervoor
om de landelijke coalitie te sluiten. Onze borging van onze minimum eisen, wat is het breekpunt? Jeroen is
bezig met het schrijven van een manifest waarin ons breedband beschreven staat. Men kan hier nog feeback op
geven. Een ander punt is de structuur, kan/wil Stedenlink invloed uitoefenen op Breedned? Dit onderwerp zal in
de bestuursvergadering van 8 februari a.s. behandeld worden. Als Breedned opgericht gaat worden, hoeveel
bepalendheid laten we vanuit Stedenlink op breedned gelden? Het bestuur zal zich hierover moeten uitspreken
en zij bepalen de koers. Het komt in ieder geval los te staan van Stedenlink. Begin volgende week zullen er
documenten beschikbaar komen als het gaat om de “”geloofsbelijdenis” , het werkplan etc. Feedback is zeer
welkom.
Er zal een transparante communicatie hierover moeten plaatsvinden. Heleen geeft aan dat de Provincie
Friesland een ietwat lastige gesprekspartner is en heeft liever dat de contacten via Heleen lopen.
Proces; er zal op 8 februari a.s. een bestuursvergadering plaatsvinden waarin het werkplan en de begroting
afgetikt worden. De rol van Arno zal hierin door het DB goed gedekt moeten worden.
Jeroen merkt tot slot nog op;
Duidelijk onderscheiden van de beschikbaarheid Breedned. Breedned gaat over het transport en de condities.
Het publieke belang moet goed gewaarborgd worden binnen breedned.
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Er is nu een verwachting gewekt en het moet nu gaan leven.
6. Rondvraag en w.v.t.t.k.
23 mei 2007 van 13.00 uur tot 15.00 uur in Amersfoort is de eerstvolgende bestuursvergadering uur op
uitnodiging
Rien heeft iedereen uitgenodigd voor de Dutch Water Dreams, wellicht als idee om dit te koppelen aan een
(bestuur)vergadering.
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