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CONCEPT - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK 
 
Verslag vergadering Algemeen Bestuur – 23 mei 2007 

 
Aan:  Algemeen Bestuur Stedenlink 
Van:  Ester Althoff 
 
Tijd:  13.30 – 16.00 uur 
Locatie:  Gemeente Amersfoort, B&W Kamer 
 

Aanwezig:  
Amersfoort, Arrien Kruyt 
Arnhem, Willem Hoefnagel 
Deventer, Gosse Hiemstra, Arno Groenendijk, Holger Boswijk 
Eindhoven, Ad Ketelaars 
Enschede, Nicole Verzijl 
Helmond, Frank Eggels 
Leeuwarden, Heleen Kerkhof 
Tilburg, Hans Janssen 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Den Haag, Frits Huffnagel - 
Leeuwarden, Marga Waanders 
Eindhoven, Alexander Sakkers 
Enschede, Erik Helder 
Helmond, Cees Bethlehem 
Leeuwarden, Marga Waanders 
Rotterdam, Mark Harbers 
Zoetermeer, Berend Emmens  
 
Zonder kennisgeving: 
Amsterdam, Maarten van Poelgeest. 
 

 

1. Opening  
De vergadering start om 13.30 uur en wordt geopend door Hans Janssen onder dankzegging aan de gemeente 
Amersfoort voor de lunch en de locatie. 
 
Kort kennismakingsrondje.  
 

2. Mededelingen 

Het overleg zal duren tot 15.00 uur zoals dit ook vooraf is medegedeeld via het vergaderschema. 
 
Het verslag van de vorige vergadering ontbreekt, dit zal bij Geert Wissink worden opgevraagd en alsnog per 
email worden verspreid. 
 

3. Strategische notitie (ter bespreking en ter vaststelling) 
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Arno Groenendijk geeft een korte toelichting op de notitie, die hij in samenwerking met de kerngroep heeft 
omschreven.  
 
Reacties op het stuk: 
 
 
 
Ad Ketelaars 
Heel goed om de focus niet op het oude glas te leggen maar op de openheid en de dienstbenutting. Hoe moet je 
nu omgaan met bedrijventerreinen en FttH. Willem Hoefnagel sluit zich aan bij het verhaal (een stuk uit zijn hart). 
Hij onderschrijft dit verhaal. 
 
Arriën Kruyt 
Enerzijds openheid en anderzijds waar gaat het nu over, wat is de potentie.  
Met name de thematische benadering rond de zorg  … 
 
Heleen Kerkhof 
In het land zijn nog steeds verschillen omtrent de fasen van het aanleggen van glas. Wat is nu precies open. In 
Friesland ligt nog niet veel glas.  
 
Gosse Hiermstra 
De strijd om het open netwerk is nog niet gewonnen. Hiervoor aandacht blijven vragen bij de kamer. 
Dienstenontwikkeling is nu het belangrijkste.  
 
Arno Groenendijk 
Stedenlink moet dit soort producten niet maken. Openheid en connecting agenderen, iets of iemand moet dit 
weer op de agenda zetten en verder onder de aandacht brengen, dit kan een rol voor stedenlink zijn om dit 
richting de 2

e
 kamer of zelfs Brussel te brengen.  

 
Heleen Kerkhof 
Er zitten hele kleine stukjes in het regeerakkoord, maar geen overkoepelend manifest waarin staat dat we een 
landelijk netwerk gaan opzetten of een netwerk economie.  
 
Kern; in de strategie gaat het over de koers voor de komende jaren. Is deze koers herkenbaar. Zo ja, laat dit dan 
in een concreet actiepakket vormgeven worden. In het najaar moet men iets laten zien. De punten stil, publiek 
en omtrekkende bewegingen. Wie moet wat doen. Aan het stuk nog iets schaven en uitbreiden. 
 
Arno Groenendijk geeft aan dat de uitvoering al een stapje verder is (bijv. VNG). Er zijn al wat acties lopende en 
hopelijk is er begin juli een eerste opzet die in het DB gepresenteerd kan worden. 
Zijn er mogelijkheden om voor het aanstaande VNG-congres iets te doen?  Wat willen we bereiken met onze 
aanwezigheid op het VNG – congres van volgend jaar. Arno Groenendijk geeft aan het uitdragen van de notitie.  
 
Gosse Hiermstra 
Stille lobby, partijgewijs richting 2
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 kamer en open de boodschap neerleggen.  

Lobby kamerbreed inzetten vanuit het midden. Leeuwarden, Enschede en Helmond gaan dit organiseren. Er 
komt een lijstje met acties en termijnen. 
 

4. Notitie regeerakkoord (ter bespreking en ter kennisname) 
Deze punten hebben de aandacht. Goed dat dit zo is omschreven. Het is wel geen overkoepelend thema, maar 
wel een handig “lijstje” met punten en citaten om nog eens als een reminder te gebruiken in Den Haag e.d. 
 
Met dank en complimenten aan Holger Boswijk. 
 

5. Ontwikkelingen BreedNed (mondelinge toelichting) 

Gisteren (22-05-2007) is de eerste vergadering van de Raad van Toezicht geweest in Amsterdam. Het thema 
openheid wordt wel beleden, maar op het momnet dat je er consequenties aan wil hangen, dan komen de mits 
en maren naar voren. BreedNed heeft de support van Essent en EZ. KPN zal wellicht later volgen. De club kan 
nu ook daadwerkelijk, formeel opgericht kan worden, met echte statuten en een bescheiden begroting. Het 
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collectief bestaat uit zeer gerenommeerde mensen. De regie en uitwisseling over bepaalde signalen wel goed 
uitwisselen. Arno Groenendijk ontvangt dit soort signalen graag per mail. 
 

6. Website 

De “nieuwe’’ doelstelling moet nog op de nieuwe site worden geplaatst. Er moet redactioneel ook nog een slag 
geslagen worden. Alle zaken die zijn geleverd staan erop. De penvoerder zit in Leeuwarden.  
 
Hans Janssen oppert om de introductie van Stedenlink en de site onder de aandacht te brengen via de griffies. 
De eigen achterban laten zien wat wij doen en de doelstelling verbreden. Wellicht ook via het 
Binnenlandsbestuur, VNG e.d.  
 

7. Studiereis (ter besluitvorming) 
De keuze is dit jaar gevallen op Berlijn. Het voorstel is om deze reis per trein te organiseren. Bezien wordt of we 
er een compacte reis van kunnen maken;  op woensdagochtend vertrekken en vrijdag begin van de avond terug.  
 
Arno Groenendijk heeft met diverse ambtenaren contact gehad binnen Groningen, Nijmegen, Utrecht, Den 
Bosch en Heerle als prospect. Andere vorm van introducés; bij welke partijen hebben we belang om deze 
partijen binnen te halen; Provincie, Ministerie van EZ, VNG. Hoofdmoot blijft de kern van Stedenlink. 
 

8. Jaarrekening Stedenlink 2006 (ter vaststelling) 
Geen vragen en/of opmerkingen. 
Deze jaarrekening is vastgesteld. 
 
In de volgende vergadering zal de penningmeester gevraagd worden om decharge te verlenen.  
 

9. Rondvraag en W.V.T.T.K. 

Heleen Kerkhof geeft aan dat er binnenkort een debat is over ICT en duurzaamheid. Belangrijk punt.  
 
Hans Janssen geeft aan dat de vergadering van het DB nu telefonisch georganiseerd gaan worden. Het AB 
komt in ieder geval één keer fysiek bij elkaar en daarnaast is er nog de studiereis. De volgende vergadering van 
het AB zal of vroeg in de ochtend of laat in de middag worden georganiseerd.  
 
Ad Ketelaars, wil weten of wij, als Stedenlink, nog iets van het laatste EZ-rapport vinden? Dit zal ambtelijk 
besproken worden in de Kerngroep en dit zal worden gescand.  
 
Gosse Hiemstra, heeft voor de wethouders nog een presentje (usb-stick DGN). En geeft een korte toelichting 
over de fasering van glasvezelbekabeling in Deventer.  
 
Holger Boswijk, geeft aan dat er een te kort is aan glaslassers. Holger heeft momenteel contacten met het  
landelijk ROC om te kijken of er een kopopleiding neergezet kan worden. MBO hoog niveau. Ook zijn er 
contacten met diverse aannemers.  
 

10. Sluiting 
Dank aan Amersfoort als gastheer. 


