CONCEPT - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK
Verslag kerngroepvergadering – 15 mei 2007
Aan:
Van:

Kerngroep Stedenlink
Ester Althoff

Tijd:
Locatie:

14.00 - 17.00 uur
Regardz Meeting Center “Eenhoorn” te Amersfoort

Aanwezig:
Hans Koenders, Rob Bots, Arno Groenendijk, Holger Boswijk, Paul van Delft Rien de Vries, Dirk van der Woude,
Natalie Zaja en Frank Dane.
Afwezig met kennisgeving:
Heleen Kerkhof, Anneke de Koning, Nicole Verzijl en Frank Eggels.
Zonder kennisgeving:
Ad Ketelaars.
1. Opening
De vergadering start om 14.00 uur en wordt geopend door Arno Groenendijk.
2. Inventarisatie rondvraag
Rien
3. Mededelingen
Ester zal een kaartje sturen aan Anneke de Koning.
Studiedag onderwijs:
Paul heeft in totaal 7 aanmeldingen gehad. Voor de volgende keer meer voorbereidingstijd in acht nemen.
Doorgang of niet? Paul overlegd nog even met Nicole om dit toch te annuleren. Paul communiceert dit verder.
Wellicht een idee om een sessie te organiseren waarin de deelnemers van de kennisateliers bij elkaar komen,
hoe in de toekomst met dit soort studiedagen om te gaan. Holger wil hier ook graag aan deelnemen.
Internetsite:
Loopt goed. Zal waarschijnlijk bij de bestuursvergadering worden gepresenteerd op 23 mei 2007.
4. Besluitenlijst 20-03-2007
Pagina 1 n.a.v. geen bijzonderheden.
Pagina 2 tekstueel puntje 5, zin 6 moet zijn; Heleen oppert om een thema netwerkeconomie.
Pagina 3 tekstueel puntje 9, zin 2 moet zijn BreedNed i.p.v. breedband.
5. Rondje steden
Amsterdam
Binnen nu en 2 maanden gaan de scholen in A’dam op het breedband. Dit staat los van het Amsterdam
Glasvezelnetwerk.
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Spontane ontploffing van een VDSL-kast (houston-effect). Dit is een zorgpunt.
Grote problemen met de aannemers (BAM en Van den Berg), begint nu te lopen. Ze hebben het aardig
onderschat.
Wereldwijd is de capaciteitsbezetting 110%.
China is druk bezig met het aanleggen van glasvezel. De fabrieken in China zijn druk met China en niet
met de rest van de wereld. Fysiek probleem, personeels probleem.
Voorbereiden met de Cross Media Wing in 22 t/m 29 September (picknick2007.nl/org).
Frankrijk. Project in het westelijk deel van parijs, 100.000 bedrijven, 900.000 formatieplaatsen, miljoen
bewoners. 2 jr. geleden voorstel gedaan voor glas. 70 miljoen euro voor subsidie beschikbaar stellen
voor glasvezel tot aan iedere voordeur. In Europa gaat nog genoeg gebeuren. Het zal grotendeels Point
to Point-techniek worden uitgevoerd.
Amsterdam heeft in Dec. Tussenbeschikking gekregen in Brussel. De tussenbeschikking komt
binnenkort beschikbaar op internet.

Arnhem
KPN is ook in Arnhem geweest en zijn ook geïnteresseerd in het geheel verglazen van Arnhem, maar
wel in samenwerking met de corporaties om samen de kosten te dragen.
In Arnhem legt de GNEM glasvezel aan bij twee keer 6000 woningen zonder samenwerking met de
corporatie.
Deventer
FTTH is nu echt begonnen. Interne weerstanden overwinnen.
FTTI komen 160 aansluitingen voor de zorg erbij.
Broadband to the Farm; boerenbreedband, oerentsnel. Worldmax en Casema willen allebei aan de
gang. Eind 2009 een complete dekking in Deventer. Van minimaal 10 Mb symmetrisch.
Gesprek gaande met ROC voor kabellassers. Dit zal op directieniveau opgetrokken worden binnen
ROC. Een kopopleiding van een jaar op een bestaande opleiding.
MKB wordt langzaam actiever. Zij komen zelf met een project over beveiliging met als voorbeeld
Utrecht. Utrecht ontvangt subsidie. Dirk komt met de naam Byspy.
Eerste sessie geweest met het DGN.Er komt een aparte sessie over VoIP en er zal een MKB
wervingssymposium gehouden worden.
Enschede
KPN wekt de indruk dat ze open aan het werk zijn. Ze zijn nu op straatniveau aan het werk. KPN is hier
heel serieus mee bezig.
Breedband is aardig ingeburgerd in Roombeek.
Rotterdam
nieuwe wethouder VVD Mark Harbers. Jongeman, erg enthousiast over glasvezel.
FTTH weinig nieuws. Wel gesprekken met KPN. Woningcorporaties hebben momenteel last van de
schotelproblematiek, wellicht dat glasvezel hier een rol in kan spelen.
Start van de Rotterdamse Internet Exchange. Hopelijk komende halfjaar rond. Wordt nu heel hard aan
gewerkt.
Binnen een maand waarschijnlijk goedkeuring voor het underground Media Project. Schermen zullen
worden aangepast in aparte vormgeving, waarop filmpjes etc.. op komen. Ook commercieel weggezet.
Dit concept is door een Amsterdams bureau ontwikkeld “Jantien”.
Tilburg
Ftth weinig nieuws.
Fast Fiber zijn in de bedrijventerreinen volop aan het leggen, men verwacht dat het niet lang duurt
voordat alle bedrijventerreinen op glas aangesloten zijn.
Zoetermeer
Geen Fiber to the Home.
Actief op second life. Bevalt goed, veel reacties vanuit het bedrijfsleven.
6. Strategische notitie
Zie aparte bijlage. Voorstel is om te kijken of we eens kunnen worden over de inhoud van dit verhaal. Waar
spitsen we onze acties op toe. Evenementen etc..
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Iedereen vol lof over het stuk.
Dirk;
Eerste verkennend overleg tussen Stedenlink en BreedNed om voortdurend de interactie te houden met de
markt. Dienstontwikkeling.
Strategische partners en het waarom met name over samenwerkingsvormen. Hier aparte paragraaf aan
besteden.
Arno zal het stuk aanpassen/herschrijven en dit indienen bij het AB op 23 mei a.s.
7. Voortgang BreedNed
Op 4 april is er een BreedNed bijeenkomst geweest. Dit was een goede bijeenkomst. Arno, Jeroen en Maarten
hebben het een en ander toegelicht met betrekking tot het definiëren van de openmarktplaats.
8. Concept agenda 23-05-2007
Zie bijgevoegde agenda. De agenda is aangepast en zal verzonden worden.
9. Aktielijst werkplan 2007
Voor volgend overleg agenderen, mits deze is klaar is.
10. Studiereis
Het DB heeft IJsland afgewezen, maar nog niet afgeserveerd, waarschijnlijk in 2008 mits dit goed en tijdig
voorbereid gaat worden.
Holger geeft verder een toelichting op de inhoud van de studiereis. Zie aparte bijlage.
Reacties;
- Wellicht iemand van de gemeente Berlijn vragen als gids.
- Allerlei nieuwe media en toepassingen combineren.
- Gemeente Berlijn is erg groot, wellicht een stadsdeel.
- Contact leggen met de ambassade. Zij hebben een goed netwerk en kunnen wellicht helpen.
- Praten met de Duitse Opta en de Deutsche Telekom. Zijn interessante partijen.
- De multiculturele vraagstukken zijn erg interessant.
- Jap anoniem surfen.
- Uitnodigingenbeleid; ongeveer 30 deelnemers, maximaal 40, wat extra plekken voor strategische
uitnodigingen. (bijvoorbeeld; Jos Wildeboer, Nico Bake, Carry Abbenhues is zeer geïnteresseerd. Ton
Hooijmayer)
Eventuele suggesties voor woensdag 23 mei mailen.
11. Rondvraag
Rien is aanwezig geweest bij het Cisco congres. Hij wil graag weten of er iets bekend is over wat precies de
gevolgen zijn van Breedband op het gebied van milieu. Dirk geeft aan dat er voldoende informatie is. Meerdere
personen zijn hierin geïnteresseerd.
Aparte sessie plannen met Bas Boorsma erbij. Voorstel is In juni.
12. Sluiting
Om 17.00 uur.
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