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Managementsamenvatting 

Aanleiding voor het onderzoek 

Nederland is innovatief en economisch sterk en staat wereldwijd in de top vijf van de econo-

misch meest concurrerende en welvarende landen. De Noordelijke en Zuidelijke Randstad 

en de Brainport Eindhoven leveren daaraan een grote bijdrage. Het Rijk, de provincies, ste-

den en economic boards van de genoemde regio’s hebben zich gecommitteerd aan het 

versterken van een selectie van toplocaties en de verbinding daartussen, in de Ruimtelijk 

Economische Ontwikkelstrategie (REOS). 

Digitalisering is niet meer weg te denken in de moderne samenleving. De behoefte aan digi-

tale infrastructuur is evident en groeit mee met de digitalisering van de samenleving, maar 

de beschikbaarheid en de doorontwikkeling van deze infrastructuur is niet vanzelfsprekend. 

In dit onderzoek gaan we in op de vraag welke digitale randvoorwaarden nodig 

zijn om de toplocaties binnen deze regio’s te kunnen laten floreren. De uitkomsten 

van dit onderzoek vormen een belangrijke bouwsteen voor het uitvoeren van de zesde ac-

tielijn in het REOS-uitvoeringsprogramma. 

In dit onderzoek zijn verschillende methoden toegepast, waaronder literatuuronderzoek, in-

terviews met stakeholders, en kwantitatieve analyse voor het in kaart brengen van de 

digitale infrastructuur. Daarnaast zijn enkele groepssessies georganiseerd waarin op speci-

fieke regio’s en casussen is ingezoomd. 

Bevindingen 

Wat is het economisch profiel van de REOS-regio’s, en wat zijn de hieruit voort-

vloeiende digitaliseringsuitdagingen? 

• De Brainportregio wordt gekenmerkt door een aantal grote (hightech) industriële 

bedrijven en daaromheen toeleverende MKB-bedrijven. Beschikbaarheid van (tech-

nisch geschoold) personeel is een belangrijke randvoorwaarde. Buitenlandse 

migranten vervullen in belangrijke mate de posities op de regionale arbeidsmarkt. 

De regio zet sterk in op ontwikkelingen als 5G, Internet of Things (IoT), draadloze 

communicatie via licht, Coöperatieve Connected en Automatische Mobiliteit (CCAM), 

robotisering en kunstmatige intelligentie. De Brainportregio wil met digitalisering bij-

dragen aan inhoudelijke opgaven op het gebied van stedelijke duurzaamheid, 

mobiliteit, gezondheidszorg, klimaat-adaptatie en energie. 

 

• De economie van de Metropoolregio Amsterdam wordt gedomineerd door dien-

stensectoren, waarbij diensten in de ICT- en financiële sector de boventoon voeren. 

Vanuit de Amsterdam Economic Board wordt onder meer hoog ingezet op digitale 

connectiviteit met de ambitie om van de MRA een ‘data-driven innovation hub’ in 

Europa te maken, voortbouwend op de grote ICT-dienstensector en de rol die AMS-

IX en datacenters vervullen in het Europese dataverkeer. 

 

• De economie van de regio Utrecht wordt in sterke mate gekenmerkt door een rijke 

mix aan (specialistische) zakelijke diensten, financiële diensten, de ICT-sector (met 

bedrijfsactiviteiten die ook worden gerekend tot de ‘creatieve industrie’, zoals ga-

ming) en groothandel. De regio zet vooral in op het ontwikkelen van de digitale 
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vaardigheden die nodig zijn om de Utrechtse economie toekomstbestendig te hou-

den. 

 

• De economie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag kan worden onderver-

deeld in [1] de haveneconomie van Rotterdam (waarin naast transport en overslag 

de aardolie- en chemische industrie een relatief omvangrijke activiteit vormen), [2] 

de innovatie- en agro-foodregio rondom Delft en Westland en [3] de publieke dien-

sten en internationale organisaties op het gebied van vrede, veiligheid en recht in 

en om Den Haag. Ook binnen de MRDH-regio is de focus op kennis- en vaardighe-

denontwikkeling duidelijk aanwezig. Verder wordt onder de vlag van de Roadmap 

Next Economy op verschillende plekken door verschillende partijen geëxperimen-

teerd met nieuwe digitale technologie, zoals IoT. 

Wat is de huidige (2019) en gewenste (2025) status van digitale connectiviteit in 

de REOS-regio’s in 2019? 

Uit de verkenning blijkt dat, op generiek niveau, de stand van de digitale infrastructuur van 

zeer hoog niveau is.  

Onderstaande tabel noemt de specifieke knelpunten die wij op dit moment identificeren. 

Indien deze knelpunten niet voldoende aangepast worden, dan zullen zij op de langere ter-

mijn voor een rem zorgen op digitale transformaties die worden gedreven vanuit de 

technische mogelijkheden. 

 Knelpunt Impact op REOS-regio’s Aangrijppunt voor beleid  

Randapparatuur 

 Cyberveiligheid van randappara-

tuur 

Kwetsbare ICT-componenten zit-

ten steeds dichter tegen primaire 

productieprocessen in vrijwel alle 

sectoren. Dit leidt tot een ver-

groot risico ten aanzien van, en 

een hogere impact van cyberaan-

vallen. 

De bewustwording, het kennisni-

veau en kunde met betrekking 

tot cyber security en ‘telekwets-

baarheid’ vergroten 

 

Aansluitnetwerken (vast) 

 Te weinig capaciteit van aan-

nemers om uitrolambities 

glasvezel vorm te geven 

Vertraging van de uitrol van glas-

vezelnetwerken en daarmee de 

brede toegang tot glasvezelcon-

nectiviteit. 

Beleid op het gebied van arbeids-

markt 

 

 Deel van buitengebied blijft zeer 

slechte verbindingen houden als 

gevolg van beperkte snelheid 

glasvezeluitrol 

Bedrijfssectoren en bewoners in 

het buitengebied niet volledig 

ontsloten 

Lokaal beleid voor het ontsluiten 

van de laatste geïsoleerde perce-

len. 

 

 Concurrentie en dubbele vraag-

bundelingen in kernen 

Bedrijvigheid (m.n. mkb) in de 

grootstedelijke binnencentra krij-

gen voorlopig geen toegang tot 

glasvezel  

Coördinatie van uitrol in kernen 

als gevolg van toenemende con-

currentie 

 

 Onzekerheid over de proposities 

die openheid van de kabel zal op-

leveren 

Binnen kernen geen alternatief 

aanbod over het kabelnetwerk.  

Telecom- en mededingingswet  

Aansluitnetwerken (draadloos) 

 Er is onzekerheid over de toe-

komstige beschikbaarheid van 

spectrum voor 5G. 

Mogelijke vertraging van het be-

schikbaar komen van 5G-

connectiviteit, met name voor 

specifieke toepassingen. 

Op tijd veilen van spectrum voor 

5G. 
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 Knelpunt Impact op REOS-regio’s Aangrijppunt voor beleid  

 Er is onzekerheid over of 5G-net-

werken van operators specifieke 

use cases faciliteren. 

Mogelijke vertraging van het be-

schikbaar komen van 5G-

gebaseerde diensten. 

Overheid als launching customer, 

beleid t.a.v. openheid (slices), ei-

sen bij veiling spectrum 

 

 Er moet een groot aantal opstel-

punten gerealiseerd worden voor 

de uitrol van 5G 

Verrommeling van de openbare 

ruimte en netwerkverdichting 

langzamer dan noodzakelijk. 

Coördinatie van uitrol, bijv. door 

middel van een masterplan op-

stelpunten. 

 

 De dekking van mobiele netwer-

ken blijft imperfect. 

Sommige bedrijfssectoren en be-

woners beperktere toegang tot 

hoogwaardige digitale diensten 

Coördinatie van uitrol, faciliteren 

van opstelpunten, dekkingsver-

plichting bij 

spectrumvergunningen 

 

Core-netwerken 

 Veiligheidsrisico door inzet net-

werkapparatuur buitenlandse 

leveranciers 

Kwetsbare infrastructuur past 

niet bij de toenemende afhanke-

lijkheid van digitale connectiviteit 

in primaire processen. 

Landelijk beleid op dit thema af-

wachten, mogelijk 

verbijzonderen naar sectoren. 

 

 Overname van KPN door buiten-

landse partij 

Onduidelijk wat dit met het in-

vesteringsgedrag en de 

proposities van KPN zal doen. Zie 

verder hierboven (veiligheidsri-

sico’s netwerkapparatuur 

buitenlandse leveranciers) 

Eisen stellen aan nationale vitale 

infrastructuur en beleid rondom 

ongewenste zeggenschap. 

 

 Cybersecurity en betrouwbaar-

heid 

Kwetsbare infrastructuur past 

niet bij de toenemende afhanke-

lijkheid van digitale connectiviteit 

in primaire processen. 

De bewustwording, het kennisni-

veau en kunde met betrekking 

tot cyber security en ‘telekwets-

baarheid’ vergroten 

 

 Uitstekende ontsluiting met zee-

kabels heeft onzekere toekomst 

Aanwezigheid kabels zorgt voor 

internationale allure en goed ves-

tigingsklimaat voor (met name 

grotere) ICT-partijen. 

Exposure/lobby voor aanlanding 

van nieuwe kabels. 

 

Datacenters 

 Beschikbaarheid van stroom en 

grond niet overal gegarandeerd 

Behouden van de internationaal 

sterke positie en hubfunctie, ge-

clusterd ecosysteem. 

Uitdragen van de ruimtelijke 

strategie datacenters. 

 

 Hoog energieverbruik i.r.t. duur-

zaamheid 

Imago van de datacentersector, 

duurzaamheid. 

Sector aansporen om de inge-

zette duurzaamheidstrend door 

te zetten, meewerken aan inkop-

peling op warmtenetten. 

 

 Inpassing in de nationale en regi-

onale energie-infrastructuur 

Stroomverbruik neemt in ver-

schillende sectoren sterk toe 

(van gas, elektrisch rijden, data-

centers, brede inzet van ICT, 

etc.), onbalans tussen gedistribu-

eerde opwekking en concentratie 

van afname. 

Afstemming tussen de verschil-

lende beleidsdoelstellingen / 

coördinatie tussen stakeholders. 

 

 Discussies over regulering (be-

waarplicht, aftapbeleid, 

auteursrecht, censuur, etc.) 

Publieke attitude ten aanzien van 

(kansen van) digitalisering kan 

omslaan, NL als vestigingsplaats 

voor datapartijen aantrekkelijk 

houden. 

Op landelijk niveau organiseren 

van kennisdeling en bewustwor-

ding. 

 

Digitalisering 

 Kennisniveau in organisaties Koplopers digitaliseren snel, 

maar mogelijk blijft een grote 

groep van bedrijven achter. 

Bijscholen en omscholen van hui-

dige arbeidspopulatie; vergroten 
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 Knelpunt Impact op REOS-regio’s Aangrijppunt voor beleid  

Snelle marktconcentratie moge-

lijk. Publieke waarden niet altijd 

in lijn met bedrijfsdoelstellingen. 

uitstroom bèta’s uit het onder-

wijs. 

 Tekorten op de arbeidsmarkt Slechte aansluiting onderwijs en 

arbeidsmarkt slecht voor innova-

tiekracht van NL / de REOS-

regio’s. 

Programma’s om de aansluiting 

te verbeteren; practice what you 

preach als overheid: afstudeer-

plekken, stages, les op scholen, 

etc.; aantrekken buitenlands ta-

lent. 

 

 Organisationele inertie Frictie tussen innovatie en de 

waan van de dag zorgt voor be-

perkt aanpassingsvermogen. 

Innovatiehubs, kennisdelen, in-

spiratiesessies (punten m.b.t. 

digitalisering MKB in de Neder-

landse Digitaliseringsstrategie) 

 

 

De specificiteit van de regio’s -met name op het gebied van digitale connectiviteit – is be-

perkt. Doordat de gevonden generieke uitdagingen wel een sterke lokale uitwerking hebben, 

zal de impact hiervan in de regio’s gevoeld worden. Met name de ruimtelijke inpassing van 

de nieuwe netwerken leidt tot coördinatievraagstukken: dit geldt op de korte termijn voor 

glasvezel in het buitengebied, binnenkort voor de uitrol in van glasvezel in de kernen en op 

de (midden)langere termijn voor de verdichting van opstelpunten voor 5G. Ook het ontwik-

kelen van de juiste kennis en kunde is een vraagstuk met een sterk lokaal karakter. Het 

vraagt om een nauw samenspel tussen het onderwijs, kennisinstelling en het bedrijfsleven 

om tot een betere match tussen vraag en aanbod te komen. 

Aan welke digitale randvoorwaarden moet worden voldaan om de digitaliserings-

uitdagingen te kunnen oplossen? 

Kijken wij naar de sterkste aangrijpingspunten voor regionaal beleid, dan zijn deze met name 

toespitst op het oplossen van vraagstukken rondom beleidscoördinatie en niet-technolo-

gische knelpunten. Nu er al een breed scala aan beleidsinstrumenten is ontwikkeld binnen 

de regio’s door de verschillende beleidslagen, zit de uitdaging nu vooral op het zoeken van 

verbindingen tussen bestaande initiatieven, het bij elkaar brengen van partijen en het adres-

seren van vraagstukken waar alle partijen tegenaan lopen. In veel gevallen vraagt dit om 

een richtinggevende visie en verdergaande beleidscoördinatie. Lokale overheden kunnen 

hiervoor andere partijen inspireren en motiveren, bijvoorbeeld door zelf als launching custo-

mer gebruik te maken van nieuwe ICT-technologie of een concrete visie op datagedreven 

werken te ontwikkelen. Specifieke aandacht gaat verder uit het wegnemen van aanlegdrem-

pels voor de uitrol van breedbandnetwerken, het op gang brengen van de uitrol van 5G en 

het organiseren van een functionerende data-infrastructuur. 

Het opstellen en uitvoeren van digitaliseringsbeleid vraagt om een moderne overheid die 

dicht op de maatschappij en economie staat. Hiervoor dienen bestuurders en ambtenaren 

gedegen ICT-kennis en vaardigheden te ontwikkelen, een duidelijke en consistentie visie te 

ontwikkelen op bijvoorbeeld datagedreven werken, nauw en veelvuldig contact met het di-

gitale ecosysteem te hebben en een hogere acceptatie van falen te omarmen. 

Welke locaties in buurlanden concurreren met de toplocaties in de REOS-regio’s, 

en welke ambities en bijbehorend beleid hebben de buurlanden als het gaat om 

digitalisering en digitale randvoorwaarden ten aanzien van die regio’s? 

Uit de vergelijking tussen REOS-regio’s en vergelijkbare regio’s in België, Duitsland, Frank-

rijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden is gebleken dat Nederland op het gebied van digitale 

connectiviteit in de top meedraait. Met name de hoge breedbanddekking, beschikbaarheid 
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van mobiele internet en het Amsterdamse ecosysteem met de hoge datacentercapaciteit, de 

AMS-IX en de aanlanding van zeekabels springen eruit. Alleen Zweden kent op dit moment 

een hogere dekking van glasvezel.  

Wat betreft de ambities voor de toekomst vallen met name de verschillen op het gebied van 

5G op. De meeste landen kennen al verschillende pilots en vrijwel alle landen zetten in op 

de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Duitsland en het VK zetten echter duidelijke(re) 

stappen in de daadwerkelijk uitrol, respectievelijk in de vorm van frequentieveilingen (DU) 

en de eerste livegang van opwaarderingen in de grotere steden (VK). Alle landen ondervin-

den op dit moment echter hinder van de onduidelijkheid op het gebied van de al dan niet te 

nemen veiligheidsmaatregelen bij de inzet van Chinese netwerkapparatuur. 

Conclusie en ‘next steps’ 

In dit onderzoek zijn de knelpunten op het gebied van digitale connectiviteit in relatie tot de 

(internationale) concurrentiepositie van de toplocaties in de REOS-regio’s geïdentificeerd. 

Daarnaast is gekeken naar de potentiële impact van digitalisering en digitale transformatie. 

Per regio is – in het volledige eindrapport - aangegeven op welke vlakken de grootste kansen 

en uitdagingen liggen per regio. Ook is aangegeven welke beleidsinstrumenten kunnen wor-

den ingezet om de knelpunten te verhelpen, en wie hierbij de primaire probleemeigenaar is. 

De REOS-regio’s kunnen de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken om de digitale rand-

voorwaarden te scheppen die in hun eigen regio essentieel zijn. Daarnaast is er 

onverminderd aandacht nodig voor de generieke randvoorwaarden, welke grotendeels gelijk 

zijn tussen de REOS-regio’s en een meer nationale aanpak vergen. 

 





 

Dialogic innovatie ● interactie 9 

1 Introductie 

1.1 Achtergrond 

Nederland is innovatief en economisch sterk. We staan dan ook wereldwijd in de top vijf van 

de economisch meest concurrerende en welvarende landen. De Noordelijke en Zuidelijke 

Randstad en de Brainport Eindhoven leveren daaraan een grote bijdrage. Versterking van 

onze internationale concurrentiekracht vraagt ook om versterking van een selectie van top-

locaties (campussen, functiegemengde zakencentra, transformatiegebieden, 

productielandschappen) en van de verbindingen daartussen. Het Rijk, de provincies, steden 

en economic boards van de genoemde regio’s hebben zich hiertoe gecommitteerd in de 

Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS). 

Digitalisering is niet meer weg te denken in de moderne samenleving. De behoefte aan digi-

tale infrastructuur is evident en groeit mee met de digitalisering van de samenleving, maar 

de beschikbaarheid en de doorontwikkeling van deze infrastructuur is niet vanzelfsprekend. 

Dit vergt grote investeringen en het vereist dat overheden hiervoor de goede randvoorwaar-

den scheppen, zodat Nederland aan de top van de digitale ranglijsten blijft staan. Een 

adequate digitale infrastructuur, bestaande uit toekomstvaste infrastructuur, mobiele infra-

structuur en datacenters, is een belangrijke voorwaarde voor het continueren en versterken 

van deze internationale concurrentiekracht.  

In dit onderzoek gaan we in op de vraag welke digitale randvoorwaarden nodig zijn om de 

toplocaties binnen deze regio’s te kunnen laten floreren. De uitkomsten van dit onderzoek 

vormen een belangrijke bouwsteen voor het uitvoeren van de zesde actielijn in het REOS-

uitvoeringsprogramma. [1] 

1.2 Onderzoeksvragen en methodologie 

In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:  

1. Wat is het economisch profiel van de REOS-regio’s, en wat zijn de hieruit voortvloei-

ende digitaliseringsuitdagingen? 

2. Wat is de huidige (2019) en gewenste (2025) status van digitale connectiviteit in de 

REOS-regio’s in 2019?  

3. Aan welke digitale randvoorwaarden moet worden voldaan om de digitaliseringsuit-

dagingen te kunnen oplossen? 

4. Welke locaties in buurlanden concurreren met de toplocaties in de REOS-regio’s, en 

welke ambities en bijbehorend beleid hebben de buurlanden als het gaat om digita-

lisering en digitale randvoorwaarden ten aanzien van die regio’s? 

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen is een mixed methods-aanpak gehanteerd. 

Door verschillende methodes te gebruiken kan efficiënt met middelen worden omgaan omdat 

de methode is toegespitst op de doelgroep en het vraagstuk. Bovendien biedt deze aanpak 

de mogelijkheid om resultaten te trianguleren. We kunnen immers vanuit verschillende per-

spectieven naar dit vraagstuk kijken. Voor de vragen rondom economische profilering en 

internationale concurrentie maken we gebruik van literatuuronderzoek en interviews, onder 

andere met koepelorganisaties, brancheorganisaties en het grootzakelijke bedrijfsleven. 

Daarnaast zijn enkele groepssessies georganiseerd waarin op specifieke regio’s en casussen 

is ingezoomd. Voor het in kaart brengen van de stand van zaken ten aanzien van digitale 

connectiviteit is gebruik gemaakt van kwantitatieve analyse.  
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beginnen we met de profilering van de REOS-regio’s. In hoofdstuk 3 behan-

delen we de digitale uitdagingen in de REOS-regio’s – het gaat hier met name om de 

vraagstukken die in álle REOS-regio’s spelen. In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op specifieke 

digitale uitdagingen die spelen in specifieke REOS-regio’s. In hoofdstuk 4 analyseren we de 

internationale positionering van de regio’s in de context van digitalisering. Tot slot vatten we 

in hoofdstuk 6 de uitkomsten samen door kort antwoord te geven op de onderzoeksvragen. 
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2 Profilering van de REOS-regio’s 

In dit hoofdstuk schetsen we voor ieder van de vier REOS-regio’s het economisch profiel op 

basis van de omvang en specialisatiegraad van ongeveer twintig (hoofd)sectoren. De speci-

alisatiegraad drukt de relatieve omvang van een sector uit in verhouding tot de Nederlandse 

economie als geheel.1 Hiertoe bevat iedere deelregioparagraaf een bollenfiguur die is over-

genomen uit de meest recente economische verkenning of regiomonitor. Met name die 

sectoren die zich in de bollenfiguren aan de rechterzijde van de verticale stippellijn bevinden 

(het gemiddelde sectorprofiel van de Nederlandse economie) zijn in de betreffende REOS-

regio oververtegenwoordigd. Deze sectoren herbergen dus dominante bedrijfsactiviteiten in 

de economieën van respectievelijk de Brainportregio Eindhoven, de Metropoolregio Amster-

dam en regio Utrecht (ook wel Noordvleugel Randstad) en de Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag (ook wel Zuidvleugel Randstad).  

2.1 Brainportregio 

De regio Brainportregio wordt gekenmerkt door een aantal grote (hightech) industriële be-

drijven en daaromheen toeleverende MKB-bedrijven. De sterke vertegenwoordiging van de 

hightechindustrie heeft de afgelopen tien jaar bijgedragen aan een economische groei op 

een tempo boven het nationaal gemiddelde. Door een grotere exportoriëntatie in vergelijking 

met andere regio’s in Nederland is de economie van de regio Eindhoven gevoeliger voor 

conjuncturele schokken in de wereldeconomie. Een ander kenmerk van de regionale econo-

mie is de focus op R&D en innovatie; een groot deel van de private R&D-uitgaven in 

Nederland wordt gedaan door bedrijven uit Brainport Eindhoven. 

De economie van de Brainportregio leunt sterk op de maakindustrie. Het grootste deel van 

de industriële toegevoegde waarde in Nederland wordt voortgebracht door bedrijven uit de 

Brainportregio. Dit is terug te zien in de hoge specialisatiescore van de industrie in Figuur 1. 

Een groot deel van het bruto regionaal product van de Brainportregio hangt samen met 

(industriële) bedrijfsactiviteiten in hightech-systems, food, automotive, lifetech en design – 

zie ook Figuur 2, waarin de specialisatie en groei van de industrie is uitgesplitst naar onder-

liggende bedrijfstakken. Interessante notie hier bij is dat ASML tot de machine-industrie 

behoort en is daarmee geen onderdeel van de ICT-industriesector. 

Naast de industrie maken specialistische zakelijke diensten (waaronder diensten als indu-

strieel ontwerp, ingenieursdiensten, consultancybedrijven en juridische dienstverlening 

vallen), groothandel, zorg en overige zakelijke diensten (zoals arbeidsbemiddeling, beveili-

ging, callcenters, administratieve dienstverlening en facilitair management) een relatief 

groot deel van de regionale economie uit. De Brainportregio heeft tevens een ruimtelijke 

oververtegenwoordiging (specialisatie) van de sector informatie en communicatie (waartoe 

het merendeel van de IT-dienstverlening, inclusief softwareontwikkeling, valt). Deze sector 

maar maakte in de periode vanaf 2011 daarbij een relatief snelle groei door. In combinatie 

met de hightech maakindustrie maakt dit dat de regio in vergelijking met andere regio’s in 

Nederland een sterke concurrentiepositie heeft op het snijvlak van digitalisering en nieuwe 

productietechnieken. Daaromheen kan de regio terugvallen op een breed pallet aan gespe-

cialiseerde en ondersteunende diensten.  

                                                

1 De berekening is als volgt: 
Aandeel sector (in %) in totale toegevoegde waarde REGIO

Aandeel sector (in %) in totale toegevoegde waarde Overig Nederland
 x 100 
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Figuur 1. Specialisatie en sectorale groei in de Brainportregio. Toegevoegde waarde; specialisatie-index, 

2015 (horizontale as); gemiddelde groei, 2011-2015 (verticale as); omvang toegevoegde waarde 

(grootte van bol), 2015 [2] 

 
Figuur 2. Specialisatie en groei industrietakken in de Brainportregio. Toegevoegde waarde; specialisatie-

index, 2015 (horizontale as); gemiddelde groei, 2011-2015 (verticale as); omvang toegevoegde waarde 

(grootte van bol), 2015 [2] 

In de Strategische Verkenning Eindhoven 2018 wordt een aantal aandachtspunten en uitda-

gingen genoemd m.b.t. digitalisering en randvoorwaarden: 

• Er worden (verdere) moeilijkheden/knelpunten verwacht bij het invullen van vaca-

tures voor technische functies en ICT-beroepen. Het niet beschikbaar zijn van 

mensen met de juiste kennis en vaardigheden voor de arbeidsvraag kan de toekom-

stige groei van de regio afremmen. Beschikbaarheid van (technisch geschoold) 

personeel is een belangrijke randvoorwaarde. De regio kent een positief 
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migratiesaldo, primair gedreven door de komst van buitenlandse migranten. Zij ver-

vullen in belangrijke mate de posities op de regionale arbeidsmarkt. 

• Als strategische uitdaging wordt onderkend dat matching op de arbeidsmarkt (aan-

sluiting skills van de beroepsbevolking en de vraag op de arbeidsmarkt) in de 

toekomst nog belangrijker wordt, ingegeven door de technologische ontwikkeling 

(o.a. robotisering) met name van belang voor het middelbaar opgeleiden.  

• Ontwikkelingen als 5G, Internet of Things (IoT), draadloze communicatie via licht, 

Coöperatieve Connected en Automatische Mobiliteit (CCAM), robotisering en kunst-

matige intelligentie hebben invloed op de vraag naar connectiviteit en mobiliteit. 

• Digitalisering speelt in steeds grotere mate een rol in de connectiviteit, zowel op het 

gebied van dienstverlening voor mobiliteit, elektriciteit als de infrastructuur zelf. 

Randvoorwaarden hierbij zijn: toegankelijkheid, transparantie, voorzieningszeker-

heid en privacy en cybersecurity.  

• De Brainportregio wil met digitalisering bijdragen aan inhoudelijke opgaven op het 

gebied van stedelijke duurzaamheid, mobiliteit, gezondheidszorg, klimaatadaptatie 

en energie. Hierbij wordt o.a. gedacht aan een ‘slim lichtgrid’ waarbij op de openbare 

verlichtingsinstallaties bestaande en nieuw te ontwikkelen en te exploiteren diensten 

aangeboden moeten kunnen worden. Een ander voorbeeld is een living lab waar met 

behulp van sensoren, camera’s en andere meetinstrumenten wordt geprobeerd om 

het uitgaansgebied Stratumseind veiliger, levendiger en aantrekkelijker te maken. 

De regio Eindhoven onderschrijft dat deze ontwikkelingen een integrale aanpak voor 

de digitale infrastructuur vragen om deze hoogwaardig, schaalbaar en daarmee toe-

komstbestendig te maken (waarop nieuwe technologieën in de toekomst makkelijk 

‘ingeplugd’ kunnen worden). 

2.2 Metropoolregio Amsterdam 

De economie van de Metropoolregio Amsterdam wordt gedomineerd door dienstensectoren, 

met name door een sterke concentratie van de sectoren informatie en communicatie (waar-

onder o.a. uitgeverijen, software ontwikkeling, datacenters, cloud services, webportals, 

telecommunicatie, film, radio en televisie vallen), financiële diensten, cultuur, sport en re-

creatie, horeca, groothandel, vervoer en opslag en overige zakelijke diensten (zoals 

arbeidsbemiddeling, autolease, reisorganisaties en reserveringsbureaus, Beveiliging, call-

centers, veilingen, en facility management vallen). Met het optreden van het economische 

herstel en aanhoudende groei vanaf 2014 zijn het deze beeldbepalende sectoren die de eco-

nomische ontwikkeling van de MRA domineren. Daarnaast is er in de MRA recentelijk sprake 

van een bovengemiddeld hoge groei van de industrie. Naast ontwikkelen op de wereldmarkt 

speelt de toenemende vervlechting van ICT en industriële productieprocessen (‘Smart Indu-

stry’) hier een rol. De diversiteit en onderscheidende economische sterktes van de MRA 

komen hier samen en bieden nieuwe mogelijkheden voor industriële productie op een be-

perkte ruimte schaal welke ingepast kan worden in het stedelijke gebied (denk bijvoorbeeld 

aan de 3D Maker Zone in Haarlem). 

Binnen de Metropoolregio is er sprake van een zeer sterke clustering van bedrijfsactiviteiten 

in Amsterdam en de deelregio Amstelland-Meerlanden (waaronder o.a. de Haarlemmermeer 

met het groothandels- en logistieke complex op en rondom Schiphol, Amstelveen, Diemen 

en Aalsmeer vallen). Andere deelregio’s van de MRA hebben een kleinere economische om-

vang met enkele zeer duidelijke specialisaties, zoals Media en ICT in Gooi en Vechtstreek 

(Mediapark) en Industrie langs de havens in IJmond en Zaanstreek (o.a. voedingsmiddelen 

en Tata Steel). 



 

Dialogic innovatie ● interactie 14 

 
Figuur 3. De economie van de MRA drijft sterk op diensten. Bron: Economische Verkenningen MRA 2018 

Vanuit de Amsterdam Economic Board wordt o.a. hoog ingezet op digitale connectiviteit met 

de ambitie om van de MRA een ‘data-driven innovation hub’ in Europa te maken, voortbou-

wend op de grote ICT-dienstensector en de rol die AMS-IX en datacenters vervullen in het 

Europese dataverkeer. 

2.3 Regio Utrecht 

De economie van de regio Utrecht wordt in sterke mate gekenmerkt door (specialistische) 

zakelijke diensten, financiële diensten, de ICT-sector (met bedrijfsactiviteiten die ook worden 

gerekend tot de ‘creatieve industrie’, zoals gaming) en groothandel. Deze sectoren zijn in 

relatief sterke mate onderling verweven (met leveringen aan elkaar). Daarnaast maken 

(semi-)publieke diensten als onderwijs, overheid en zorg een belangrijk deel van de econo-

mische activiteiten in de regio Utrecht uit. Ook huisvest de regio Utrecht een omvangrijke 

detailhandelsector en industriële bedrijfsactiviteiten, ondanks dat er in vergelijking met het 

Nederlands gemiddelde geen sprake van ruimtelijke oververtegenwoordiging (specialisatie) 

van de industrie is. De regio Utrecht heeft alles bij elkaar een diverse economie. 
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Figuur 4. Economische structuur Provincie Utrecht. Toegevoegde waarde; specialisatie-index, 2012 (ho-

rizontale as); gemiddelde groei, 1996-2013 (verticale as); omvang toegevoegde waarde (grootte van 

bol), 2013 [3] 

De zakelijke- en (semi-)publieke dienstensectoren waarin de regio Utrecht is gespecialiseerd, 

zijn voornamelijk geconcentreerd in de stadsgewest Utrecht en in wat lichtere mate in stads-

gewest Amersfoort. Industriële activiteiten zijn meer verspreid door de provincie en relatief 

oververtegenwoordigd in de deelregio’s Utrecht West, Zuidoost-Utrecht en Stadsgewest 

Amersfoort.  

De regio Utrecht wordt gekenmerkt door relatief hoge R&D-uitgaven, welke sterk gekoppeld 

zijn aan de Universiteit Utrecht en het UMC op het Utrecht Science Park en andere publieke 

onderzoeksinstituten zoals KNMI, RIVM en het Trimbosinstituut. Tevens behoort de Wage-

ningen campus met de WUR en R&D afdelingen van Friesland Campina en Unilever en de 

gemeenten van de regio ‘Foodvalley’ tot het grotere regionale samenwerkingsverband en 

innovatie-ecosysteem. Er is derhalve sprake van een sterke focus van onderzoeks- en eco-

nomische activiteit op bio- en life sciences en voeding.  

Om de Utrechtse economie toekomstbestendig te maken, mede in het licht van digitalisering, 

wordt vanuit de Economic Board Utrecht geïnvesteerd in de kennis en kunde van de beroeps-

bevolking, o.a. binnen de Digital Competence Hub waarin partijen samenwerken om digitale 

vaardigheden te vergroten. Om te vernieuwen en oplossingen voor maatschappelijke uitda-

gingen aan te dragen, wordt daarnaast ingezet op cross-sectorale relaties en innovatie, o.a. 

door inspanningen rondom startups en het koppelen van de ICT-kennisbasis aan toepassin-

gen in sectoren zoals zorg (inclusief life sciences), agro-food en energie. Gezond leven, een 

groene economie en diensteninnovatie vormen drie kernthema’s in de strategische agenda 

van de regio Utrecht richting 2020. Digitale technologieën worden door de Economic Board 

Utrecht gezien als de basisinfrastructuur voor de samenleving en economie. 

2.4 Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) omvat drie deelregio’s: Rijnmond, Agglo-

meratie ’s-Gravenhage en de regio Delft & Westland. De economie van de regio Rijnmond is 

via de haven van Rotterdam (waarin naast transport en overslag de aardolie- en chemische 
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industrie een relatief omvangrijke activiteit vormen) nauw verweven met de wereldhandel 

en -conjunctuur. De regio Delft & Westland kenmerkt zich enerzijds met activiteiten op het 

gebied van kennis en (technologische)innovatie op en rondom de TU-campus en anderzijds 

met activiteiten rond agro-food (o.a. glastuinbouw). De agglomeratie ’s-Gravenhage is in 

sterke mate georiënteerd op publieke diensten en internationale organisaties op het gebied 

van vrede, veiligheid en recht. Al deze kenmerkende economische activiteiten komen tot 

uiting in het geaggregeerde sectorbeeld van de MRDH. Daaruit blijkt een sterke specialisatie 

in transportdiensten, overheid, kennisdiensten, groothandel, energie, landbouw, de sector 

cultuur, sport en recreatie, ICT en media. Op basis van de bovengemiddelde groei in verge-

lijking met Nederland is er in veel van deze sectoren sprake van een sterke 

concurrentiepositie. Alles bij elkaar heeft de MRDH een diverse economie. 

 
Figuur 5. Economisch profiel en groei sectoren MRDH. Toegevoegde waarde; specialisatie-index, 2016 

(horizontale as); gemiddelde groei, 1995-2016 (verticale as); omvang toegevoegde waarde (grootte 

van bol), 2016; bovengemiddelde sectorale groei t.o.v. Nederland (oranje kleur bol) [4] 

Middels de Regionale Investeringsagenda werkt de MRDH aan het vernieuwen en toekomst-

bestendig maken van de regio. Daarbij wordt samengewerkt door de 23 onderliggende 

gemeenten rond 4 thema’s: vernieuwen verbindingen (fysieke bereikbaarheid en innovatieve 

mobiliteitsdiensten), vernieuwen economie (ontwikkelen van nieuwe technologieën en inten-

siveren van relaties tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven), vernieuwen energie 

(nieuwe energiebronnen, schone energie, circulaire economie en slimme logistieke oplossin-

gen) en vernieuwen stad en omgeving (aantrekkelijke binnensteden met schone lucht, veel 

groen en ruimte voor sport, recreatie en cultuur). 

De inspanningen op al deze thema’s moeten leiden tot vijftigduizend extra banen, een struc-

turele economische groei tussen twee en vier procent per jaar en een koploperpositie in de 

‘slimme en circulaire economie’. Daarnaast vormt de Roadmap Next Economy2 een belang-

rijk beleidskader om de MRDH gereed te maken voor de toekomst. Naast de eerder 

genoemde prioritaire thema’s staat hierin ook digitale bereikbaarheid (Smart Digital Delta) 

                                                

2 Deze term omvat informatisering, robotisering en Internet of Things (gebaseerd op het werk en on-

dersteuning van Jeremy Rifkin). 
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expliciet als prioriteit benoemd en wordt het belang van digitale platformen als enabler voor 

een groot aantal economische sectoren in de regio onderstreept. 

In het kader van de Roadmap Next Economy is o.a. de notitie ‘Rotterdam: Make IoT Happen’ 

geschreven waarin de noodzaak tot een transitie/volgende industriële revolutie wordt be-

schreven, met een centrale rol voor duurzame energie en brede toepassing van ICT en 

digitale diensten. Met betrekking tot digitale randvoorwaarden zijn daaruit vooral de vol-

gende aanbevelingen relevant: 

• IT-infrastructuur en kennis en kunde van de beroepsbevolking zijn de belangrijkste 

randvoorwaarden voor de digitale transformaties in de context van de Roadmap Next 

Economy.  

• Al vroeg (vanaf de basisschool) inzetten op het opbouwen van IT- en technologische 

skills. 

• De MRDH heeft een tekort aan software engineers en andere IT-professionals. Om 

die reden dient de capaciteit om dergelijke skills op te doen uitgebreid te worden in 

de opleidingsprogramma’s van scholen en opleidingsinstituten (op alle niveaus). 

• Gebruik de haven van Rotterdam als experimenteerruimte op het gebied van flexi-

bele energiesystemen en duurzame energie, voortbouwend op het gegeven dat het 

haven-industrieel complex zowel een grote producent als consument van energie is. 

• Stimuleer ondernemerschap en startups in vernieuwende economische activiteiten 

(o.a. flexibele productiesystemen zoals ‘additive manufacturing’, duurzame energie, 

circulaire economie) en betrek MKB-bedrijven in de transities richting de ‘next eco-

nomy’ (RDM-campus, M4H-gebied). 

• Stimuleer cross-sectorale relaties tussen de economische activiteiten in de stad (in 

het bijzonder de ICT-sector) en havenactiviteiten: o.a. remote operations control via 

digitale systemen (zowel overlag als commodity trade). 
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3 Digitale uitdagingen in alle REOS- 

regio’s 

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de vier REOS-regio’s, maar er zijn ook veel overeen-

komsten tussen deze regio’s. Dit betekent dan ook dat er digitale uitdagingen zijn die in alle 

regio’s, in min of minder mate voorkomen. Dit wordt versterkt doordat leveranciers van 

digitale connectiviteit zelden een regionale, maar veelal een nationale of zelfs internationale 

focus kennen. In dit hoofdstuk schetsen wij daarom de generieke randvoorwaarden die voor 

alle gebieden gelden, in het volgende hoofdstuk richten wij ons vooral op de verschillen 

tussen de gebieden.  

3.1 Wat zijn digitale randvoorwaarden? 

Bij de analyse van digitale randvoorwaarden maken wij in deze context onderscheid tussen 

digitale connectiviteit en digitalisering. Digitale connectiviteit is een subcategorie van digita-

lisering. Digitale connectiviteit heeft betrekking op het gehele ecosysteem dat erop gericht 

is om data tussen locaties te versturen. Digitalisering gaat ook over hoe organisaties allerlei 

applicaties gebruiken en met data omgaan. De onderstaande afbeelding toont hoe deze con-

cepten zich tot elkaar verhouden. De afbeelding heeft sterke relaties met de definitie van 

ICT: Informatie- en communicatietechnologie. Informatie heeft vooral betrekking op de rech-

terkant van het schema, communicatie op de linkerkant. 3 

 

Figuur 6. Elementen van digitalisering en digitale connectiviteit  

De primaire focus van dit onderzoek ligt op digitale connectiviteit. Daarom zullen wij in dit 

hoofdstuk de meeste aandacht besteden aan dit onderwerp. In de derde paragraaf gaan wij 

echter ook in op digitalisering. Hier zullen wij echter een minder diepgravende analyse pre-

senteren. Dit heeft twee redenen: ten eerste is dit onderwerp van secundair belang in dit 

rapport, ten tweede is dit onderwerp veel breder dan digitale connectiviteit.  

                                                

3 In (Amerikaans) Engels is het gebruikelijk om te spreken over IT & Telecom en wordt de term ICT 

minder gebruikt. Het onderscheid tussen digitale connectiviteit en digitalisering is hierdoor wat beter 

te maken.  
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3.2 Digitale connectiviteit 

In deze paragraaf maken wij een analyse van de generieke randvoorwaarden met betrekking 

tot digitale connectiviteit. Hierbij maken wij gebruik van het schema dat wij in de vorige 

paragraaf presenteerden.  

3.2.1 Randapparatuur 

Wat speelt er op dit thema? 

Om gebruik te kunnen maken van digitale connectiviteit heeft een gebruiker een apparaat 

nodig dat data kan ontvangen en/of verzenden. Klassieke voorbeelden hiervan zijn een 

smartphone, een tablet, een laptop, een server, walkietalkies, et cetera. In principe kan een 

communicatiemodule (bijvoorbeeld voor 4G) in elk apparaat worden ingebouwd: Een tractor, 

een bushokje, een stadsbus, een (zelfrijdende) auto, een vuilniscontainer, et cetera.  

De markt voor randapparatuur is typisch mondiaal. De standaarden voor telecommunicatie 

(LTE, 5G, Ethernet, Wi-Fi, et cetera) worden ontwikkeld door mondiale consortia. Er worden 

dus gemeenschappelijke talen ontwikkeld waardoor digitale communicatie eenvoudig ver-

loopt tussen systemen. Hoewel er verschillen zijn op de manier hoe een standaard (in een 

land) wordt ingezet, heeft dit een relatief kleine impact. Om de analogie met taal door te 

zetten: dit zijn dialecten en geen andere talen.  

Het aantal randapparaten is in Nederland de afgelopen decennia geëxplodeerd. Tot midden 

jaren negentig was er typisch één telefoonaansluiting per huishouden. Daarnaast was er nog 

wat apparatuur voor uitsluitend ontvangst van data (radio en TV). Tegenwoordig hebben 

veel huishoudens meer dan tien vormen van randapparatuur die data verzenden en ontvan-

gen: smartphones, tablets, TV’s, smartwatches, thermostaten, deurbellen, alarmsystemen, 

laptops, set-topboxen, airco’s, koelkasten, koffiezetapparaten, verlichting, et cetera.  

Doordat deze markt sterk mondiaal is en er gebruik gemaakt wordt van mondiale standaar-

den, wordt de Nederlandse markt overspoeld met relatief goedkope, innovatieve 

randapparatuur die geproduceerd wordt China. Er zijn daarom relatief weinig uitdagingen op 

dit domein. De grootste uitdaging die er op dit moment is, ligt op het gebied van de veiligheid 

van deze apparaten. Het aansluiten van TV’s en klimaatsystemen op internet heeft allerlei 

voordelen, maar het zorgt ook voor nieuwe kwetsbaarheden. Als deze systemen niet veilig 

zijn, dan kan een hacker eenvoudig van je huis een diepvries of een sauna maken. Of erger 

nog: hij kan via de camera’s en de microfoons die we zelf geplaatst hebben ons eenvoudig 

bespioneren. 

Wat is het belang voor de REOS-regio? 

De mondiale markt voor randapparatuur zal zich autonoom blijven ontwikkelen. Nederland 

is een kleine speler als gaat om de productie en afname van deze apparatuur. Dat wil echter 

zeker niet zeggen dat nieuwe randapparatuur geen kansen biedt voor bedrijven in de REOS-

regio’s. Op basis van deze nieuwe apparatuur kunnen zijn allerlei nieuwe producten en dien-

sten ontwikkelen. Hiermee kunnen zij een eigen unieke dienstverlening ontwikkelen. In ons 

perspectief ligt de grootste uitdaging bij security aspecten bij ondernemers in de regio’s. De 

nieuwe randapparatuur creëert niet alleen nieuwe kansen voor ondernemers, het creëert ook 

interessante opties voor criminelen. Een IP-camera kan er voor zorgen dat een bedrijfspand 

beter beveiligd wordt, maar in de verkeerde handen kan het criminelen ook de zekerheid 

bieden dat er inderdaad niemand in het pand is. De bewustwording met betrekking tot se-

curity is het grootste aandachtspunt in het kader van de randapparatuur.  
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Uitdagingen 

• De (cyber)veiligheid van essentiële randapparatuur (met name netwerkelemen-

ten). Dergelijke apparatuur en bijbehorende software is veelal afkomstig uit het 

buitenland en met de standaardinstellingen niet altijd goed beveiligd.  

3.2.2 Vaste aansluitnetwerken 

Waar de markt voor randapparatuur een sterk mondiaal karakter heeft, zijn aansluitnetwer-

ken juist extreem lokaal. Het netwerk is immers specifiek verankerd op een bepaalde plek. 

Het is nauwelijks relevant dat er in China goedkope glasvezel kan worden geproduceerd en 

naar Nederland worden geïmporteerd. De echte kosten voor realisatie liggen in de civiele 

techniek: de mannen met de schop en de graafmachine.  

Gezien de dynamiek in de markt is ervoor gekozen om de vaste en mobiele netwerken se-

paraat te behandelen. Binnen de vaste aansluitnetwerken, is een onderscheid gemaakt 

tussen de (1) netwerken voor consumenten en de kleinzakelijke afnemer en (2) de netwer-

ken voor de bovenkant van de zakelijke markt.  

Consumenten en kleinzakelijk segment 

Er zijn in Nederland drie aansluitnetwerken waarmee consumenten en de kleinzakelijke 

markt worden bediend: 

• Het DSL-netwerk bereikt alle4 afnemers en is eigendom van KPN. De maximaal 

haalbare snelheid loopt van 1 Mbit/s in de buitengebieden tot 400 Mbit/s in de ker-

nen, afhankelijk van de kwaliteit van de koperlijn en de afstand tot de wijkcentrale 

of straatkast. Er zijn technische mogelijkheden om de capaciteit nog verder te ver-

groten, maar de uitrol hiervan is kostbaar. De verwachting is dat hier beperkt op 

ingezet zal gaan worden, zie Box 1.  

 

• Kabelnetwerken bereiken circa 95% van de afnemers; alleen de buitengebieden 

worden niet bediend. Ziggo exploiteert veruit het grootste netwerk in Nederland. 

Daarnaast zijn er enkele kleinere aanbieders, zoals Delta Fiber Nederland (voormalig 

Delta en CAIW). De maximale bandbreedte ligt op 400 Mbit/s (download). De net-

werken zullen de komende jaren (deels) worden geüpgraded naar DOCSIS 3.1 

waarmee downloadsnelheden tot 5 Gbit/s mogelijk zijn. Verschillende kleinere kabe-

laars hebben er overigens voor gekozen om de overstap naar glasvezel te maken, in 

plaats van verder te investeren in hun kabelnetwerk. 

 

• Glasvezelnetwerken bereiken circa 40% van de afnemers. De netwerken in de 

kernen zijn vooral van KPN, maar er zijn ook enkele kleinere aanbieders . De afge-

lopen jaren zijn vooral veel afnemers in de buitengebieden via glasvezel ontsloten. 

De grootste aanbieder is DeltaFiber (onder: “Glasvezel Buitenaf”), maar er zijn tien-

tallen kleine partijen actief. Bandbreedte is geen vraagstuk meer bij 

glasvezelnetwerken. 

                                                

4 Tot enkele jaren geleden waren er enkele zeer kleine gebieden waar geen DSL verkrijgbaar is. Van een 

aantal van deze gebieden weten wij zeker dat deze aangepakt zijn. Wij schatten in dat meer van 

99,99% van de adressen waar mogelijk vraag is naar vaste digitale connectiviteit kan beschikken over 

DSL.  
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In Bijlage 2. Verdieping op vaste aansluitnetwerken worden de technische verschillen en 

mogelijkheden voor opwaardering van deze drie typen netwerken nader uitgelegd. 

Box 1. Grote ambities voor de uitrol van glasvezel in Nederland 

Er zijn grote plannen om glasvezelnetwerken uit te rollen in Nederland. KPN heeft in no-

vember de ambitie uitgesproken om in de komende drie jaar één miljoen huishoudens in 

de kernen te verglazen [link]. In juli 2018 heeft de Schotse miljardair Irvine Laidlaw aan-

gegeven €200 miljoen te investeren in glasvezel in Rotterdam door een positie te 

verkrijgen in het L2Fiber.[link] Na de fusie met Tele2 belooft T-Mobile de komende jaren 

twee miljoen huishoudens en bedrijven toegang te geven tot glasvezelverbindingen.[link]. 

In het voorjaar van 2018 wordt bekend dat het bedrijf e-Quest in Helmond glasvezel gaat 

uitrollen.[link] In mei neemt Arcus Infrastructure Partners een meerderheidsbelang in E-

Fiber waarmee veel meer kapitaal beschikbaar komt voor uitrol.[link]  

Maar ook het buitengebied kent de uitrol van glasvezel een flinke versnelling. Eind 2017 

neemt de Zweedse investeerder EQT (onder meer) Glasvezel buitenaf over. [link] Door 

andere overnames wordt deze partij later dit jaar de grootste investeerder in glasvezel in 

Noordwest Europa.[link] In januari geeft investeringsmaatschappij TINC aan €20 miljoen 

te investeren in de uitrol van glasvezel in (het buitengebied van) Nederland. [link] In 

oktober geeft het bedrijf Eising Kempen aan dat het €350 miljoen wil investeren in glas-

vezel in Limburg.[link].  

Ondanks de goede geluiden, is het altijd zaak om kritisch te blijven: voorlopig gaat het 

(deels) nog om ambities die door verschillende partijen worden uitgesproken, de daad-

werkelijk aanleg moet nog plaatsvinden en het blijft de vraag of men alles wel echt waar 

gaat maken. Ook nadat de aanleg is afgerond kunnen er nog geïsoleerde percelen resteren 

die niet worden aangesloten door de aanbieder die hier actief is geworden. 

Met de bovenstaande netwerken worden vooral huishoudens bediend. Maar het is beter zijn 

om deze netwerken te beschouwen als aansluitnetwerken voor woonwijken. Alle adressen in 

deze woonwijken kunnen hiermee worden aangesloten. Dit zijn uiteraard vooral huishou-

dens, maar er liggen ook ontzettend veel zakelijke afnemers in woonwijken. Denk aan de 

meer dan 1 miljoen ZZP’ers in Nederland. Maar ook de bakker op de hoek, de basisschool, 

de sportzaal en restaurants die in wijken liggen zullen via deze netwerken worden ontsloten. 

De onderstaande afbeelding toont de beschikbaarheid van glasvezelnetwerken (zowel aan-

sluitnetwerken als backbones) in de REOS-regio.  

Wat speelt er op dit thema? 

In Figuur 7 wordt de huidige dekking van glasvezel in de REOS-regio weergegeven. De kaart 

toont duidelijke clusters van verglaasde en duidelijke clusters van niet-verglaasde adressen. 

Zo zijn bijvoorbeeld Hoofddorp, Hilversum, Amersfoort, Almere en Lelystad (vrijwel) volledig 

verglaasd, alsmede veel van de steden in het oostelijke deel van Noord-Brabant. Dit geldt 

echter niet voor (de binnensteden) van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook 

de buitengebieden zijn (op het moment van schrijven) voor een groot deel nog niet aange-

sloten. De verklaring hiervoor is vrij evident: de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk was 

voor Reggefiber niet aantrekkelijk in het uitgestrekte buitengebied of in de dichtbevolkte en 

historische binnencentra. Juist de gestructureerde en modernere woonwijken van kleinere 

en middelgrote steden bleken het meest kostenefficiënt om aan te sluiten. Daarbij bleek de 

sociale cohesie in deze gebieden groter, waardoor het vooraf gemakkelijker was om vol-

doende abonnementen te verkopen tijdens de vraagbundeling.  

https://overons.kpn/en/news/2018/kpn-accelerates-strategy-to-deliver-organic-sustainable-growth
https://fd.nl/ondernemen/1264320/schotse-miljardair-gaat-glasvezelnet-in-rotterdam-financieren
https://www.t-mobile.nl/beloftes
https://www.helmond.nl/glasvezel
https://www.telegraaf.nl/financieel/2025944/investeerder-steekt-geld-in-expansie-e-fiber
https://www.eqtpartners.com/news/Press-Releases/2017/eqt-infrastructure-acquires-dutch-telecom-and-infrastructure-company-caiw/
https://www.eqtpartners.com/news/Press-Releases/2018/eqt-infrastructure-to-merge-broadnet-and-globalconnect/
https://www.leidschdagblad.nl/rijn-en-veen/tinc-investeert-glasvezelnet
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181011_00077257/glasvezel-in-rest-limburg
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Figuur 7. Glasvezelaansluitnetwerken en -backbones in de REOS-regio (bron: Dialogic). 

Met de overname van Reggefiber door KPN is de uitrol vrijwel volledig tot stilstand gekomen, 

op enkele nieuwbouwwijken en verglazing door kleine kabelbedrijven na. Nu de opwaarde-

ringsmogelijkheden van VDSL binnen enkele jaren tegen hun grenzen aanlopen, is het voor 

KPN ook zaak geworden om hun kaarten opnieuw in te zien en de opties voor (verdere) vergl 

azing te verkennen. Opvallend genoeg komen ook uit de glasvezelsteden als Almere ook al 

weer de eerste geluiden dat de bestaande netwerkapparatuur bij de eindgebruiker niet meer 

toereikend zou zijn voor de huidige wensen qua bandbreedte; een deel van de gebruikers 

zou nu al behoefte hebben aan 1.000 Mbit/s in plaats van de reguliere 500 Mbit/s die nu 

mogelijk is. 

Uitdagingen voor de toekomst 

Met de toegenomen investeringsbereidheid in zowel het buitengebied als de kernen, blijkt 

de grootste uitdaging met betrekking tot vaste aansluitnetwerken op dit moment te liggen 

bij de capaciteit bij aannemers om de netwerken te realiseren. In 2013 werden er ruim 

400.000 huishoudens op glasvezel aangesloten, maar deze capaciteit is de jaren daarna zeer 

sterk afgeschaald door afnemers. Dit werd veroorzaakt doordat Reggefiber na de overname 

door KPN sterk werd beperkt in het realiseren van nieuwe glasvezelnetwerken. Het opnieuw 

opschalen van de capaciteit in een aannemersmarkt die sowieso al overspannen is, zal niet 

van vandaag op morgen gerealiseerd zijn.  
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In tegenstelling tot wat geregeld gedacht wordt, lijkt de beschikbaarheid van kapitaal geen 

knelpunt (meer) te zijn. Investeerders buitelen bijna over elkaar heen om miljoenen in deze 

markt te stoppen. Bovendien moet niet vergeten worden dat de uitrol van glasvezel in ver-

gelijking met andere infrastructuur zeer goedkoop is. De kosten voor de HSL-Zuid 

(Schiphol – Antwerpen, 147 km) bedroegen €7,2 miljard. Voor dit bedrag kunnen alle adres-

sen in Nederland een nieuwe glasvezelaansluiting krijgen. Op sommige plekken in Nederland 

kost de realisatie van één kilometer snelweg circa 100 miljoen euro. Een kilometer glasvezel 

kost grofweg vijftigduizend euro. 

Door de toegenomen actie met betrekking tot de uitrol van glasvezel ontstaan er mogelijke 

frictiepunten die aandacht verdienen. Zo ervaren marktpartijen (aanzienlijke) verschillen in 

de aanlegvoorwaarden tussen verschillende gemeenten, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

leges en degeneratiekosten en mogelijkheden om het netwerk op veertig centimeter in plaats 

van de gebruikelijke zestig centimeter aan te leggen. Verder zijn er doelgebieden waar con-

currentie tussen vraagbundelinitiatieven ontstaat, zoals in de kern en het buitengebied van 

Gouda5 en het buitengebied van De Fryske Marren6; een situatie die tot enkele jaren geleden 

bijna niet te voor te stellen was.  

Als KPN, T-Mobile en de andere partijen hun ambities voor de kernen daadwerkelijk omzetten 

in grootschalige uitrol, dan heeft dit mogelijk wel consequenties voor de bewoners en onder-

nemers in het buitengebied. Door de eerdergenoemde schaarste in aannemerscapaciteit 

zullen de buitengebiedsprojecten nog meer moeite hebben om goed bemand te worden. Een 

buitengebiedsproject met veel watergangen, bomen en wegkruisingen is voor een aannemer 

namelijk altijd onvoorspelbaarder (dus risicovoller en duurder) dan uitrol een gestructu-

reerde kern. Hierdoor blijven afnemers met zeer weinig capaciteit verstoken van snel 

internet. Inwoners van de kernen, die al één of twee hoogwaardige netwerken hebben, krij-

gen wel een glasvezelverbinding. Bij de regionale verdieping in hoofdstuk 4 zal wel blijken 

dat uitrol in met name de oude binnensteden een aanzienlijke opgave zal worden: gezien de 

drukte en krappe bebouwing leidt de uitrol al snel tot overlast, er is vaak sprake van monu-

mentale gebouwen waar het niet altijd voor de hand ligt waar de aansluiting gerealiseerd 

kan worden en de ondergrond doorgaans al erg druk met bestaande infrastructuren.7 

Een laatste vraagstuk in dit dossier heeft betrekking op de openheid van de kabel van Ziggo. 

ACM heeft besloten dat Ziggo ook dienstenaanbieders op haar netwerk moet toelaten. [5] 

Recent heeft Ziggo de voorwaarden hiertoe openbaar gemaakt. [6] Het is op dit moment 

echter nog niet duidelijk of dit ook de uiteindelijke voorwaarden zullen zijn, hoe deze voor-

waarden in de praktijk zullen werken, welke dienstenaanbieders op het netwerk zullen gaan 

komen en hoelang deze discussie zich zal voortslepen. Dit zorgt voor onzekerheid in de markt 

en hierdoor wellicht minder investeringen.  

Wat is het belang voor REOS-regio? 

Nederland heeft al jaren een uitstekende internationale positie als het gaat om grootschalige 

vaste aansluitnetwerken. Doordat de investeringen de laatste jaren relatief laag waren, is 

onze positie iets minder goed geworden. In de REOS-regio zien wij dit vooral tot uiting komen 

in stedelijke kernen waar kleinere zakelijke afnemers moeten kiezen tussen een DSL-

                                                

5 Zie[ad.nl] en [fibercarriers.nl]. 

6 Zie [telecompaper.com]. 

7 Zo hebben wij voor de gemeente Utrecht hebben wij al eens geconstateerd dat er op een willekeurig 

kruispunt in het centrum al zestien ondergrondse infrastructuren aanwezig waren. [dialogic.nl] 

https://www.ad.nl/groene-hart/uitdagend-gat-in-de-markt-glasvezel-op-plattelandsgebieden~a476ad1b/
https://www.fibercarriers.nl/nieuws/rekam-glasdraad-en-kpn-werken-samen-bij-verdere-uitrol-glasvezelnetwerk-in-gouda/
https://www.telecompaper.com/nieuws/focus-ftth-concurrentie-in-de-fryske-marren-reggefiber-is-nu-kpn-netwerknl-delta-start-op-cogas-netwerk--1292394
https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2018/12/Dialogic-Verkenning-van-de-impact-van-digitalisering-en-strategische-opties-voor-de-gemeente-Utrecht.pdf
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verbinding en de kabel. Voor een klein deel van deze groep voldoen beide netwerken niet en 

is de stap naar een grootzakelijke glasvezelaansluiting te groot.  

Op dit moment is er echter geen sprake meer van onderinvesteringen in deze markt. De 

voornaamste uitdagingen liggen niet meer in de bereidwilligheid van telecombedrijven om 

glasvezelnetwerken uit te rollen, maar in coördinatie. We zien een markt met tekorten op 

het gebied van aannemers, tekorten bij het aanleveren van materiaal en conflicten tussen 

telecombedrijven omdat zij tegelijkertijd in gebieden aan de slag gaan.  

Uitdagingen 

• Er is te weinig capaciteit beschikbaar als het gaat om aannemers om de ambities 

ten aanzien van glasvezeluitrol vorm te geven.  

• Een deel van buitengebied blijft (om bovengenoemde reden voorlopig) relatief 

zeer slechte verbindingen houden. 

• In kernen neemt de concurrentie op het vlak van glasvezeluitrol toe – in sommige 

gevallen spelen dubbele vraagbundeltrajecten. Coördinatie van deze uitrol in ker-

nen is wenselijk. 

• VodafoneZiggo is onlangs verplicht haar kabelnetwerk open te stellen voor dien-

stenaanbod door derden. Het is echter op dit moment nog onzeker hoe dit aanbod 

eruit gaat zien, en of het voor derde dienstenaanbieders interessant is om hier 

een aanbod op te baseren. 

• Ontwikkelingen op het vlak van IoT en 5G use cases (vaak gebaseerd op lage 

latency) maken dat in de toekomst behoefte kan ontstaan aan edge computing 

(het plaatsen van applicaties binnen aansluitnetwerken, dichter bij de eindgebrui-

ker). Open toegang tot deze locaties is (in de wijk) niet geregeld en vraagt 

mogelijk regulering. 

• IoT use cases worden in steeds meer gevallen onderdeel van primaire (bedrijfs-

kritische) processen. Dat leidt tot een verhoogde behoefte aan controle en invloed 

op de connectiviteit die hierbij wordt ingezet. 

Middelgroot en grootzakelijk 

Vaste aansluitnetwerken voor de middelgrote en grootzakelijke markt kennen een veel min-

der homogeen karakter dan de netwerken voor de onderkant van de markt. Eurofiber, Ziggo, 

Relined, BT en KPN zijn de grootste aanbieders van glasvezelaansluitingen met een landelijke 

dekking. Daarnaast zijn er tientallen kleine regionale en lokale aanbieders. Sommige afne-

mers bouwen zelfs hun eigen glasvezelnetwerken, denk aan TenneT, Rijkswaterstaat, maar 

ook talloze gemeenten. Op bedrijventerreinen is weer een andere dynamiek. Naast grotere 

landelijke partijen (KPN, Eurofiber en in minder mate Ziggo), zijn er talloze kleine partijen 

die netwerken op een bedrijventerreinen hebben, zoals Fore Freedom, Blue Fiber en Bright 

Access. Verschillende partijen die het buitengebied aansluiten, nemen in één ruk meteen de 

bedrijventerreinen mee die in of aan het buitengebied liggen. In sommige gevallen zijn er 

zelfs aanbieders die slechts één netwerk op één bedrijventerrein exploiteren. Ook in deze 

markt lijkt de investeringsbereidheid hoog te zijn. In september 2018 nam bijvoorbeeld de 

Britse investeerder Ancala een meerderheidsbelang in Fore Freedom. [7]  

Hoewel een groot deel van de zakelijke gebruikers glasvezel gebruikt, zien wij hier ook rela-

tief veel gebruik van DSL-netwerken. Hierbij gaat het uiteraard niet om de hoofdvestiging, 

maar om kleine vestigingen die specifieke toepassingen vergen. Denk aan de pinautomaten 

van banken, het aansluiten van supermarkten van grote ketens, et cetera.  
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Wat is het belang voor de REOS-regio? 

Het grootste knelpunt in deze markt is het tussen wal en schip vallen van afnemers. De grote 

afnemers regelen hun zaken zelf wel, in het meest extreme geval leggen zij zelf glasvezel 

aan. De onderkant van de zakelijke markt kan prima af met de grootschalige netwerken die 

ook door consumenten gebruikt worden. Een klein deel van de middelgrote zakelijke afne-

mers heeft echter wel degelijk een probleem. Voorbeelden die wij gezien hebben zijn heel 

specifieke kleine data-intensieve bedrijven die in kernen liggen waar geen glasvezel is. Ook 

op bedrijventerreinen komt dit geregeld voor. Het DSL-netwerk op het terrein is voor hun 

onvoldoende, maar het zakelijk glas is te duur. Voor deze situaties kan een vraagbundeling 

mogelijk uitkomst bieden, aangezien hiermee de kosten (al dan niet evenredig) verdeeld 

kunnen worden over de kleinere afnemers. 

Uitdagingen 

• Middelgrote afnemers waarvoor netwerken voor consumenten en de kleinzakelijke 

markt te beperkt zijn, maar netwerken voor de (middel)grote afnemers te duur 

zijn, kunnen moeilijk in hun connectiviteitsbehoefte voorzien. 

 

• Op specifieke locaties in monumentale binnensteden is vanuit dienstenintensieve 

bedrijven en creatieve industrie grote vraag naar hoogwaardige connectiviteit, 

maar is deze (nog) niet altijd beschikbaar. 

3.2.3 Draadloze aansluitnetwerken 

Wat speelt er op dit thema? 

Er zijn in Nederland nog drie aanbieders van grootschalige, generieke mobiele aansluitnet-

werken over: T-Mobile, KPN en VodafoneZiggo. Tele2 is recent verdwenen door een fusie 

met T-Mobile. Over deze netwerken bieden zij 2G, 3G en 4G (LTE) aan.8 Hiermee worden 

niet alleen smartphones bediend; deze netwerken worden ook gebruikt voor IoT-toepassin-

gen. De komende jaren zullen zij overgaan tot de uitrol van 5G netwerken. Hierdoor wordt 

het mogelijk om meer bandbreedte aan te bieden, minder latency met hoge beschikbaarheid 

te realiseren en grotere aantallen randapparaten aan te sluiten. Figuur 8 toont de voornaam-

ste verschillen tussen 4G en 5G. In Box 2 gaan wij nader in op deze ontwikkelingen. 

                                                

8 De operators zijn voornemens de 3G-netwerken binnen nu en enkele jaren uit te schakelen (het spec-

trum dat in gebruik was voor 3G wordt ingezet voor 4G). Vanwege het gebruik voor machine-to-

machinetoepassingen worden 2G-netwerken naar verwachting veel later uitgeschakeld, en de ko-

mende jaren sterk teruggebracht in capaciteit. 
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Figuur 8. Vergelijking tussen 4G en 5G (bron: Dialogic, op basis van [cisco.com] en [qorvo.com]) 

Box 2 5G: de draadloze toekomst 

5G is de evolutionaire opvolger van de huidige LTE-technologie, die wereldwijd wordt ge-

bruikt om 4G-snelheden en andere functionaliteiten te bieden op mobiele netwerken. Waar 

4G-netwerken ten opzichte van de 3G-voorgangers vooral een hogere capaciteit en snel-

heid boden, boekt 5G op drie fronten vooruitgang en vernieuwing: 

• 5G biedt een substantieel hogere capaciteit dan 4G (enhanced mobile broadband 

of eMMB).  

 

• 5G biedt ondersteuning voor kritische toepassingen waarbij lage latency (1 ms) 

en/of hoge betrouwbaarheid benodigd is (ultra-reliable low latency communicati-

ons, of 5G URLLC).  

 

• 5G biedt verbeterde ondersteuning voor internet of things-scenario’s (massive 

machine type communications, of 5G MMTC).  

De bovengenoemde pijlers - waarmee met elk verschillende categorieën use cases te as-

sociëren zijn - hebben vooral te maken met het toegangsdeel van het netwerk, het laatste 

stuk ‘radioverbinding’ tussen afnemer en basisstation. De operators hebben hierbij de 

keuze om hun netwerk voor een of meerdere pijlers (dan wel categorieën en use cases) 

te optimaliseren. Iedere pijler legt namelijk andere accenten qua spectrum en netwerk-

opbouw. Een operator zou dus eventueel kunnen differentiëren per dekkingsgebied, 

afhankelijk van de vraag. 

Aangezien de uitrol van 5G aanzienlijk kostbaarder is dan die van eerdere generaties zul-

len operators hun uitrolplannen sterk laten beïnvloeden door de verwachte (commerciële) 

vraag naar netwerkdiensten waarvoor 5G connectiviteit noodzakelijk is. Men verwacht dat 

echte 5G-diensten (eMMB) in eerste instantie vooral in het consumentendomein zullen 

aanslaan en dat pas later ook specifieke 5G-diensten voor specifieke sectoren gaan aan-

slaan. Zo is het te verwachten dat ‘massive broadband’ als eerste in drukbevolkte 

gebieden en op ‘hotspots’ zoals een groot station zullen worden ingezet. De toepassing 

van IoT in bijvoorbeeld de industrie is daarnaast al gaande en zal de komende jaren verder 

< 1 ms10 ms

Latency

20 Gb/s1 Gb/s

Pieksnelheden

1 miljoen apparaten/km2100.000 apparaten/km2

Aantal apparaten

30 GHz3 GHz
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>>> enhanced mobile 
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>>> ultra-reliable low latency 
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>>>massive machine 
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https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white-paper-c11-738429.html
https://www.qorvo.com/design-hub/blog/getting-to-5g-comparing-4g-and-5g-system-requirements)
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groeien, maar de noodzaak van 5G-technologie is in eerste instantie niet direct aan de 

orde. 

De sprong in prestaties worden in belangrijke mate mogelijk gemaakt door een nieuw 

radioprotocol (5G new radio of 5G NR) dat ook in aanzienlijk meer frequentiebanden kan 

worden toegepast dan waarin LTE op dit moment voorziet. Vooral de zeer hoge frequenties 

(waaronder de ‘millimetergolfbanden’) zijn interessant. Hoe hoger namelijk de frequentie-

band, hoe meer ‘ruimte’ er is en hoe meer capaciteit er kan worden geboden. Signalen 

met hoge frequentie doven echter, in vergelijking met signalen met een lagere frequentie, 

sneller uit. Dit heeft als consequentie dat een netwerk dat deze frequenties gebruikt moet 

bestaan uit een veel groter aantal opstelpunten om bijvoorbeeld landelijke dekking te 

realiseren.  

Met de introductie van 5G gaan we zeker ook meer en meer de toepassing van dynamisch 

richtbare antennebundels zien. Daarmee is men in staat de kwaliteit van de verbinding 

per individuele mobiele terminal te optimaliseren en kan in een bepaald gebied in combi-

natie met geschikte frequenties een bijzonder grote netwerkcapaciteit worden 

gerealiseerd.  

Ook in de kern van 5G-netwerken worden echter de nodige verbeteringen doorgevoerd 

ten opzichte van 4G. Een van de interessantste ontwikkelingen is de ondersteuning voor 

virtualisering van netwerken. Zo kan een operator zijn netwerk partitioneren in ‘slices’, 

waarbij een specifieke afnemer of toepassing een afgescheiden eigen virtueel netwerk 

krijgt toegewezen. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om alle mobiele connectiviteit die 

in het teken staat van Smart City toepassingen in een apart slice onder te brengen, met 

geheel eigen voorkeursinstellingen. Op die manier worden de netwerkprestaties voor be-

drijfskritische toepassingen niet beïnvloed door de algehele verkeersdruk op het netwerk. 

Die grotere flexibiliteit is een belangrijk kenmerk van 5G en gaat ook zover dat individuele 

bedrijven en andere organisaties in theorie vrij gemakkelijk een eigen 5G-netwerk kunnen 

gaan opzetten op het eigen perceel/campus. Dit kan een uitkomst zijn indien netwerkeisen 

zodanig specifiek zijn, dat landelijke operators dit niet concurrerend kunnen aanbieden. 

Door de overheid wordt hier ook op ingespeeld door de reservering van specifieke fre-

quentieruimte voor dit doel (zie verderop). 

Een andere vernieuwing in het netwerk die met de komst van 5G zal worden gestimuleerd 

is de toepassing van lokale computer- en opslagcapaciteit aan de randen van het mobiele 

netwerk (vaak aangeduid met de term Mobile Edge Computing). Aangezien de toepassing 

van MEC kostbaar is, zal de uitrol hiervan waarschijnlijk geleidelijk zijn en afhankelijk zijn 

van de vraag naar netwerkdiensten die een vorm van MEC vereisen. 

Het is van belang op te merken dat op de keper beschouwd al veel use cases kunnen 

worden gerealiseerd met 4G en verbeteringen daarvan die al op korte termijn beschikbaar 

zullen zijn (4G++). We zien dat de aankondiging van 5G impulsen geeft aan het creatieve 

proces in tal van sectoren om met nieuwe use cases te komen. Als deze al vroeg worden 

beproefd en commercieel worden aangeboden, dan kan in een later stadium de beschik-

baarheid van 5G zorgen voor verdere kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van die 

use cases (hogere maturiteit). In diverse 5G Field labs waar dit creatieve proces in sa-

menwerkingsverbanden tussen diverse partijen proefondervindelijk plaatsvindt, wordt 

vaak nog gebruik gemaakt van pre-5G technologie. 

Opvallend is ook het leerproces dat gaande is binnen dergelijke experimenten. Zo blijkt 

dat het tot wel enkele jaren kan blijken voordat men op use cases komt waarbij daadwer-

kelijk 5G nodig is. Binnen 5Groningen begon bijvoorbeeld met ideeën op het gebied van 

sensortechnologie voor landbouwgewassen (kon al met 2G en nu met LoRa), bekeek men 
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mogelijkheden voor het verzenden van dronebeelden (waarvoor goede LTE-dekking en 

capaciteit ruim voldoende is) en denkt men nu over het streamen van 4K real time 365 

graden beelden voor veiligheidstoepassingen tijdens incidenten tijdens grootschalige eve-

nementen. Ook binnen toepassingen zien we ontwikkelingen in maturiteit: waar een 

connected car nu alleen zijn positie en eventueel een noodoproep verzendt over de be-

staande netwerken, heeft een slimme zelfrijdende auto die zowel in een colonne op de 

snelweg als in een drukke binnenstad foutloos en veilig de snelste route moet kunnen 

afleggen wel een mix aan connectiviteitsoplossingen nodig. Dit varieert van voertuig-naar-

voertuig-communicatie voor de colonnevorming en remwaarschuwingen tot aan voertuig-

wegkant-communicatie voor actuele verkeersgegevens en tijdelijke wegwerkzaamheden 

of opstoppingen. 

 

Naast de generieke mobiele netwerken zijn er verschillende specifieke draadloze netwerken. 

Hieronder enkele voorbeelden:  

• Het C2000-netwerk dat door hulp- en veiligheidsdiensten gebruikt wordt; 

• Het GSM-R-netwerk dat door de spoorsector gebruikt wordt; 

• Het CDMA-netwerk van Utility Connect dat door utiliteitsbedrijven wordt gebruikt; 

• Een TETRA-netwerk van Entropia voor missie-kritische (spraak)communicatie; 

• Straalverbindingen tussen grootzakelijke locaties; 

• Vast-draadloze netwerken (op basis van Wi-Fi of LTE-TDD) voor breedband in het 

buitengebied; 

• Verschillende netwerken voor IoT, zoals LoRa en Sigfox, veel toegepast in vergun-

ningvrije frequentieruimte. Een voorbeeld is The Things Network (TTN), een 

verzameling van vrijwilligersgroepen die over de hele wereld open IoT-netwerken 

bouwen. TTN heeft goede dekking in onder andere Amsterdam en Flevoland.9 

Een belangrijke vraag is of de toepassingen waarvoor op dit moment specifieke netwerken 

worden gebruikt, straks niet (deels) kunnen worden gerealiseerd op basis van (generieke) 

5G-netwerken. Daarnaast worden voor 5G diverse nieuwe zeer specifieke toepassingen ver-

wacht, waarin de huidige specifieke netwerken niet kunnen voorzien (vanwege onder andere 

de grote hoeveelheden dataverkeer – denk bijvoorbeeld aan drones die met hoge kwaliteit 

draadloos video streamen). 

Spectrum 

Een belangrijke gemene deler tussen de generieke en specifieke netwerken is dat ze allemaal 

spectrum nodig hebben om te kunnen functioneren. Frequentiespectrum is een schaars goed 

waarvoor in Nederland (beleidsmatig) het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ver-

antwoordelijk is. Voor de uitrol van 5G (althans om hier de beoogde use cases mee te kunnen 

realiseren) is veel spectrum nodig, en een deel hiervan moet nog beschikbaar worden ge-

steld. Zelfs inlichtingendiensten, die gebruik maken van spectrum in de 3,5 GHz-band, 

moeten wijken voor 5G, al duurt het nog even voordat het spectrum beschikbaar zal komen. 

[8] In 2019 zal de Multibandveiling plaats vinden waarbij het de volgende banden betreft: 

700 MHz (2x 30 MHz),  MHz (40 MHz) en 2100 MHz (2 x  60 MHz)10. Van 2019 tot 2021 zal 

dit spectrum ook beschikbaar komen.  

Andere banden die beschikbaar komen zullen liggen in de 3,5 GHz- en 26 GHz-band. Er is 

op dit moment nog veel onzekerheid over of en de wijze waarop operators dit spectrum 

                                                

9 Zie: [thethingsnetwork.org] 

10 Zie: [agentschaptelecom.nl] 

https://www.thethingsnetwork.org/
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/veilingen
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kunnen verkrijgen. Wat gaan gebruikers hiervoor betalen? Welke concrete eisen liggen hier-

onder? Worden de voorstellen uit de in 2017 geconsulteerde nota daadwerkelijk 

doorgevoerd? Wanneer komt het spectrum met zekerheid beschikbaar? 

Met het finaliseren van de eerste standaarden voor 5G in 2018 [9], de beoogde afronding 

van de standaard in 2019 [10], en de aanstaande veiling van frequentiespectrum voor 5G in 

2020 [11] is de uitrol van de technologie nabij; naar verwachting zullen rond 2020, dus 

spoedig na de aanstaande veiling, de allereerste 5G-netwerken in Nederland beschikbaar 

zijn. Het is daarom van groot belang om ook beleidsmatig voorbereid te zijn op deze uitrol. 

5G mag dan een evolutionaire opvolger van 4G zijn, het uitrollen ervan heeft meer voeten 

in de aarde dan slechts ‘antennes vervangen’.  

5G-technologie gaat in eerste instantie om het beschikbaar komen in een drietal specifiek 

daarvoor aangewezen frequentiebanden, te weten: 

1. De 700 MHz-band: Met de aanstaande spectrumveiling in 2020 komt de eerste 

5G-band in Nederland beschikbaar, de 700 MHz-band. Andere frequentiebanden 

(1400 en 2100 MHz) worden dan ook geveild, maar zullen nog niet voor 5G worden 

ingezet. Met een 5G-netwerk in de 700 MHz-band kan men al netwerkdiensten op 

basis van URLLCC en MMTC (de tweede en derde pijler) realiseren. Vooral IoT-ge-

relateerde use cases zijn hier uitermate geschikt.  

 

2. De 3,5 GHz-band - De tweede en eigenlijk belangrijkste 5G-band is de 3,5 GHz-

band die in Nederland waarschijnlijk in 2022 wordt geveild [Kamerbrief EZ, Decem-

ber 2018]. Snel daarna wordt dus in de mobiele netwerken een substantiële tweede 

stap gemaakt en zijn alle drie de pijlers volledig realiseerbaar. Waar bij 5G in de 

700 MHz-band snel sprake zal zijn van een volledig landelijke dekking, zal dat niet 

automatisch ook het geval zijn bij de stap met de 3,5 GHz-frequenties. Zoals eerder 

opgemerkt is het bereik op die frequenties aanzienlijk beperkter, zodat operators 

geneigd zullen zijn de uitrol te laten afhangen van waar de commerciële vraag zich 

vooral voordoet (elke operator zal hier een eigen strategie hanteren), eventuele 

dekkingsverplichtingen voor deze band daargelaten.  

 

3. Millimeterspectrum - Op enig moment zullen ook frequenties in het millimeter-

spectrum (vanaf 26 GHz, ook wel mmWave genoemd) beschikbaar komen. Het is 

mogelijk dat deze op hetzelfde moment als de 3,5 GHz-band in 2022 worden ge-

veild.  

Het Ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd ook frequentieruimte in de 

3,5 GHz-band te gaan reserveren voor lokaal gebruik, vergelijkbaar met Duitsland waar het 

besluit om 100 MHz daarvoor te reserveren al genomen is. Het betreft hier de toewijzing van 

frequentieruimte aan individuele organisaties die overwegen een eigen (bijvoorbeeld indoor) 

5G netwerk aan te leggen.  

De kracht van de nieuwe spectrumblokken zit in de hoeveelheid en de grootte van de spec-

trumblokken die zij toevoegen aan het bestaande spectrum. Waar tegenwoordig kleinere 

blokken (5-20 MHz) gestapeld worden om voldoende capaciteit voor de eindgebruiker be-

schikbaar te krijgen (zogenoemde carrier aggregation), is er in de hogere banden nog 

voldoende ruimte voor blokken van wel 100 MHz. Een tweede aspect is dat in deze banden 

toepassing van hogere-orde MIMO mogelijk wordt – een techniek waarmee de bandbreedte 
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van een radiokanaal verveelvoudigd kan worden door gebruik te maken van meerdere an-

tennes en slimme manieren om radiogolven te ‘richten’ (beamforming).11 

In tegenstelling tot de lagere frequenties is het bereik van de hogere banden beperkt (sig-

nalen met een hogere frequentie doven sneller uit dan signalen met lagere frequenties) en 

hebben ze erg snel last van obstructies zoals muren en ramen. Netwerkeigenaren combine-

ren om die reden lagere banden voor de dekking (middels macrocellen) en hoge banden voor 

de capaciteit (middels small cells). Bovenstaande is visueel samengevat in Figuur 9. 

 

Figuur 9. Relatie tussen typen spectrum en de toepassing in netwerken 

Opstelpunten 

Hoe de groei van het aantal opstelpunten zich zal gaan ontwikkelen hangt van diverse fac-

toren af, en het is daardoor lastig om hier betrouwbare indicaties over te geven.  

Het lijdt geen twijfel dat de vraag naar mobiele datacapaciteit de komende jaren exponenti-

eel zal blijven groeien - daarover is consensus tussen toonaangevende experts. Het is zelfs 

denkbaar dat de groei in Nederland uitstijgt boven het Europese gemiddelde dat op ca 140% 

per jaar ligt. De door ACM gepubliceerde cijfers [12] duiden daar op. Die groei kan door een 

mobiele operator op drie manieren worden opgevangen: door technologie, door extra spec-

trum en door extra opstelpunten. Extra opstelpunten zijn kostbaar, en de acquisitie vergt 

ook veel tijd en inspanning. Daarom zijn technologie-upgrades en spectrum belangrijk omdat 

die de exploitatie van bestaande sites (sterk) vergroten en dus de noodzaak voor nieuwe 

sites op korte termijn doet afnemen.  

De waarschijnlijk in 2022 vrijkomende substantiële frequentieruimte in de 3,5 GHz-band 

voorkomt een massale verdichting van het bestaande netwerk en maakt een meer evolutio-

naire groei mogelijk. In drukke gebieden in steden en langs hoofdwegen verwachten we wel 

al snel na 2022 verdere verdichting (met small cells, oftewel kleinere radiocellen met een 

                                                

11 Hogere orde MIMO kan in deze banden worden toegepast omdat er, in tegenstelling tot de meeste nu 

gebruikte banden, gebruik wordt gemaakt van TDD (time divisioned duplexing) in plaats van FDD 

(frequency divisioned duplexing). Doordat bij TDD afwisselend wordt gezonden en ontvangen in het-

zelfde kanaal kan (op basis van eigenschappen van een binnenkomend signaal) een geavanceerdere 

vorm van beamforming worden toegepast bij het verzenden van een signaal. 

Dekking en Capaciteit Capaciteit

30 GHz 100 GHzmmWave< 1 GHz 1 - 6 GHz

Bestaand mobiel spectrum Nieuw mobiel spectrum
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bereik van enkele honderden meter). Indien door lokaal beleid een aanscherping van de 

maximale veldsterkteniveaus aan de orde is, dan zal dit aanleiding geven tot extra verdich-

ting. Er wordt in sommige bronnen voorspeld dat de verdichting in 5G vergeleken met 4G 

ca. een factor vijf zal bedragen. TNO plaatst daar de kanttekening bij dat een dergelijke groei 

zich waarschijnlijk over een langere periode zal voltrekken (minimaal 5 jaar na de introductie 

van 5G) en uitsluitend op specifieke gebieden betrekking zal hebben. Alle REOS-regio’s zullen 

te maken krijgen met deze uitdaging.  

 

Figuur 10. Weergave van het aantal 5G-basisstations dat mogelijk uiteindelijk nodig zou zijn in de regio 

Eindhoven (simulatie op basis van 4x het aantal LTE-basisstations). Bestaande LTE-basisstations zijn 

weergegeven als witte cirkels. 

Figuur 10 toont een (gemodelleerd) voorbeeld van het aantal 5G-basisstations dat nodig zou 

zijn in de regio Eindhoven, uitgaand van een mogelijke verviervoudiging van het aantal ba-

sisstations.12 Het zal daarbij vooral gaan om ‘kleine’ opstelpunten – de basisstations lijken 

eerder op een groot uitgevallen Wi-Fi-router dan op de grote antennes die nu veelal langs 

de weg te zien zijn. Opstelpunten moeten echter wel op hoogte worden opgehangen, en 

hebben uiteraard stroom en een netwerkverbinding nodig. Naar verwachting zullen we in 

steden dus vooral opstelpunten gaan zien aan lantaarnpalen, bushokjes en ander straatmeu-

bilair. De complexiteit van deze uitdaging wordt goed zichtbaar wanneer wordt ingezoomd 

op een stadscentrum. Figuur 11 geeft hiervan een voorbeeld. 

                                                

12 Deze kaart is gegenereerd op basis van locatiegegevens van LTE-opstelpunten uit het Antenneregister 

(stand 25 februari 2019). De geografische verdeling van de opstelpunten is gebruikt om willekeurig 

nieuwe opstelpunten op de kaart te plotten. De onderliggende aanname is dat de dichtheidsverdeling 

van de huidige opstelpunten overeenkomt met die van 5G-opstelpunten in de toekomst. 
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Figuur 11. Weergave van het aantal 5G-basisstations dat uiteindelijk nodig zou zijn in het centrum van 

Eindhoven (4x het aantal LTE-basisstations). Bestaande LTE-basisstations zijn weergegeven als witte 

cirkels. 

Dekking 

Voor de uitrol van 5G, specifiek voor de use cases en op de locaties waar grote hoeveelheden 

bandbreedte benodigd zijn (eMMB-pijler), is een groot aantal opstelpunten nodig. Deze ver-

dichting van het netwerk zorgt voor issues rond ruimtelijke inpassing (o.a. monumenten),  

interferentie bij publieke ruimtes als campussen, stadions, (lucht)havens, ziekenhuizen etc.. 

Dit vraagt om minimalisering van deze verdichting door in te zetten op ‘neutral host’ en 

frequentie- en  sitesharing concepten. Vanuit kostenperspectief zijn deze concepten ook in-

teressant voor het buitengebied. 

Een andere uitdaging ligt op het gebied van dekking van draadloze netwerken. De markt 

verwacht dat (vooral mobiele) draadloze netwerken overal hoogwaardige dekking kunnen 

bieden, maar de realiteit is dat dit zeer lastig te realiseren is. Hier liggen verschillende rede-

nen aan ten grondslag: 

• Doordat spectrum nationaal beheerd wordt, mogen de antennes van Nederlandse 

netwerkoperators beperkt België en Duitsland instralen. Hierdoor is de dekking in 

grensgebieden beperkt.  

 

• Ook de indoor dekking is op veel plaatsen echter uitdagend. Dit speelt bijvoorbeeld 

bij grote indoor gebouwen, waar operators intern opstelpunten moeten realiseren. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij grote staalconstructies zoals bedrijfshallen. 

Maar ook bij zeer goed geïsoleerde huizen (de de facto standaard bij nieuwbouw) 

kan de dekking matig zijn.13 Het gevolg van het bovenstaande is ook dat de be-

trouwbaarheid van netwerken op sommige locaties minder is dan gewenst. 

 

                                                

13 HR++ glas heeft bijvoorbeeld een voor het oog bijna onzichtbare metaalcoating. Deze coating houdt 

echter wel het mobiele signaal voor een zeer groot deel tegen. Hetzelfde geldt voor ondervloeren en 

radiatorfolie met metaalcoating.  
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• In het buitengebied is de business case voor het maken van opstelpunten niet zo 

positief. Daarom is de dekking in het buitengebied vaak minder goed dan in de ker-

nen.  

Doordat deze drie argumenten onafhankelijk van elkaar zijn, versterken zij elkaar. Met an-

dere woorden: Een goed geïsoleerd huis in het buitengebied, vlak bij de Belgische grens 

heeft waarschijnlijk een uitdaging met de mobiele dekking.  

De resterende opgaven voor 5G 

De overgang van 4G naar 5G is door de combinatie van opstelpuntenverdichting en transitie 

naar een nieuwe standaard met aanvullende frequentiebanden een aanzienlijk opgave. Deze 

zal dan ook naar verwachting geleidelijk verlopen. Wanneer we deze overgang in detail be-

studeren, dan voorzien we een zestal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. In 

onderstaande tabel geven we voor zowel de incrementele overgang naar 5G als de drie spe-

cifieke typen 5G of en wanneer deze randvoorwaarde al op orde is. Eventuele restpunten 

behandelen we in de categorie ‘anders’. 

Uit onderstaade tabel wordt duidelijk dat de uitrol van 5G meerdere gezichten kent, waarbij 

multidisciplinaire uitdagingen spelen. De opgave dient in de komende jaren dan ook integraal 

uitgewerkt te worden door alle spelers in het ecosysteem.  
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Type 5G: Incrementeel eMBB URLLC mMTC 

Spectrum Huidig Initieel: 3,5GHz. 

Veiling is 202214 

Later: 26 GHz.  

Initieel mogelijk 

op bestaande 

banden. Uiteinde-

lijk op 700 Mhz 

band, geveild per 

2020 

Initieel mogelijk 

op bestaande 

banden. Uiteinde-

lijk op 700 Mhz 

band, geveild per 

2020 

Apparatuur15 Huidig (deels) Nieuwe apparatuur 

nodig 

Huidig met soft-

ware-update16 

Huidig met soft-

ware-update17 

Standaard Beschikbaar Gereed per 201918 Gereed per 2020 Gereed per 2020 

Opstelpunten Huidig Initieel huidige op-

stelpunten. Groot 

aantal nieuwe op-

stelpunten te 

realiseren bij inzet 

mmWave.19 

Mogelijk een 

groot aantal 

nieuwe opstel-

punten met edge 

computing te rea-

liseren20 

Huidig 

Businessmodel Huidig Huidig21 Te ontwikkelen Te ontwikkelen. 

Huidige NB-IoT 

lijkt in veel geval-

len voldoende. 

Diensten Huidig Huidig22 Moeten ontwik-

keld worden door 

verticals  

Moeten ontwik-

keld worden door 

verticals 

Anders  Onduidelijkheid 

propagatie 26 GHz  

Discussie gezond-

heidseffecten 

Voor de automo-

bielsector is er 

discussie of 

URLLC of een an-

dere standaard 

(ITS-G5) moet 

worden gehan-

teerd23 

 

 

                                                

14 Kamerbrief over de toekomst van de 3,5 GHz-band (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 

2018). 

15 Afhankelijk van de operator en wat deze reeds in het netwerk gebruikt. Bij inzet van een nieuwe band 

is typisch een nieuwe RRU nodig. Vaak kan de bestaande BBU gebruikt worden mits deze genoeg 

processorkracht heeft. Bij veel meer verkeer zal de BBU ook krachtiger moeten worden. Operators die 

“cloud BBU’s” gebruiken kunnen eenvoudiger opschalen. 

16 De standaard is nog niet af, maar in de huidige vorm lijkt een software-update voldoende voor on-

dersteuning. 

17 De standaard is nog niet af, maar in de huidige vorm lijkt een software-update voldoende voor on-

dersteuning. 

18 3GPP Release 15 is in principe rond en bevat eMBB voor zowel 5G Non Stand-Alone (“NSA”) als voor 

Stand-Alone (“SA”). Omdat NSA eerder klaar was en dat “makkelijker” te implementeren is mikken 

veel operators initieel op 5G NSA. 

19  Veel operators hopen initieel 3.5 GHz op bestaande sites uit te rollen. Zie bijvoorbeeld 

[www.qualcomm.com]. Operators proberen het op grote schaal bijbouwen van sites te voorkomen en 

juist daarom is een 100 MHz 5G carrier in de 3,5 GHz met 64 MIMO zo’n interessante optie. Uit 

https://www.qualcomm.com/news/onq/2018/11/27/how-do-we-plan-5g-nr-deployments
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Wat is het belang voor de REOS-regio? 

• Hoewel er steeds meer duidelijk wordt over de uiteindelijke (technische) vorm die 

5G gaat krijgen, is er nog veel onduidelijk als het gaat om (met name) use cases en 

bedrijfsmodellen voor 5G. Daarnaast is niet duidelijk hoe de Nederlandse operators 

om zullen gaan met de uitrol van 5G. 

 

• Er worden grote kansen toegedicht aan 5G – met name als gevolg van innovaties als 

service slices, neutral hosts en site sharing. Nieuwe markttransformaties zijn moge-

lijk, maar nog niet concreet aan te wijzen.   

Uitdagingen 

• Er is onzekerheid over de toekomstige beschikbaarheid van het spectrum dat be-

nodigd is voor het realiseren van 5G  

 

• Er moet een groot aantal opstelpunten gerealiseerd worden voor de uitrol van 5G 

Verdichting van het netwerk zorgt voor knelpunten bij ruimtelijke inpassing (mo-

numenten, publieke ruimtes als campussen, stadions, ziekenhuizen, 

(lucht)havens, et cetera. 

 

• Doordat voor 5G een groter aantal opstelpunten nodig is, worden deze meer zicht-

baar voor eindgebruikers. Mogelijk leidt dit tot grotere aandacht voor 

vraagstukken rondom de veiligheid van elektromagnetische straling die deze op-

stelpunten (en overigens ook de toestellen van eindgebruikers) uitzenden.  

 

• Slicing in 5G biedt de mogelijkheid om bepaalde use cases waarvoor tot dusver 

private netwerken werden ingericht te realiseren op basis van generieke netwer-

ken. De marktverhoudingen tussen telecomaanbieders en (groot)zakelijke 

gebruikers kunnen fundamenteel veranderen. Een en ander zal sterk afhangen 

van de beschikbaarheid van frequenties voor kleinere (gespecialiseerde, lokale) 

operators en grootzakelijke gebruikers.  

 

• De dekking van draadloze netwerken is op specifieke locaties in Nederland nog 

altijd niet perfect. Met de introductie van 5G bestaat daarnaast een risico dat de 

spreiding in de hoeveelheid beschikbare capaciteit groter wordt.  

3.2.4 Core-netwerken 

Het woord internet komt van inter-networking: netwerken die onderling verbonden zijn. De 

aansluitnetwerken die wij hierboven beschreven hebben moet dus wel al elkaar gekoppeld 

                                                

berekeningen van Qualcomm volgt dat zo’n uitrol 99% outdoordekking mogelijk maakt, en circa 45 

tot 70% van de huidige indoordekking. 

20 Niet in alle scenario’s zijn veel opstelpunten nodig. Veel URLCC voor V2X zal vehicle-to-vehicle-com-

municatie zijn en dat vraagt niet veel opstelpunten. Vehicle-to-road communicatie kan wel leiden tot 

een vraag naar veel opstelpunten en edge computing. 

21 Grotendeels huidige model. Vast-draadloos eMBB is wellicht ietwat nieuw maar vast-draadloos LTE is 

ook een bestaand model. 

22 eMBB levert vooral een efficiëntere infrastructuur op met een lagere kostprijs per gigabyte, niet zozeer 

nieuwe diensten. 

23 Zie bijvoorbeeld [www.europarl.europa.eu] 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/RE/2019/04-08/1180958EN.pdf
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worden, wil er een goed functionerend systeem ontstaan. Netwerkoperators koppelen aan-

sluitnetwerken via een backhaulverbinding aan de kern van hun netwerk: de backbone. 

Beide type netwerken bestaan voor een groot gedeelte uit glasvezel, alleen voor backhaul-

verbindingen wordt op kleine schaal ook gebruik gemaakt van straalverbindingen. De 

verschillende netwerken van de netwerkoperators worden onderling gekoppeld via directe 

verbindingen (‘private peering’) en op (openbare) internetknooppunten (IX’en). De AMS-IX 

is de grootste en bekendste IX van Nederland. Op deze IX worden ook veel datacenters 

gekoppeld, waardoor content (films, websites, muziek, et cetera) de netwerken op kan.24 

Het laatste element dat wij onder core-netwerken rekenen, zijn de netwerken die gebruikt 

worden om IX’en en grote netwerken (internationaal) te koppelen. Zeekabels maken hier 

onder andere deel van uit.  

Een recent onderwerp van discussie in de dit kader is het mogelijk veiligheidsrisico dat ont-

staat door gebruik van (met name) Chinese netwerkapparatuur. Donald Trump wil de 

Chinese bedrijven Huawei en ZTE verbieden om actief te zijn op de Amerikaanse markt. [13] 

In Australië is dit verbod al ingegaan. [14] De angst is dat de Chinese overheid deze appa-

ratuur gebruikt om verkeer af te luisteren, maar hiervoor is nog weinig hard bewijs. Zo werd 

beweerd dat het Chinese leger tijdens het productieproces microchips heeft kunnen plaatsen 

in servers die gebruikt werden door Apple en Amazon. [15] Het is nog niet duidelijk hoe deze 

discussie in Nederland zal aflopen, maar het kan serieuze consequenties hebben voor ver-

schillende netwerkoperators in Nederland.  

Enigszins in het verlengde met het voorgaande, speelt de discussie over een mogelijke over-

name van KPN. KPN heeft immers een vitale infrastructuur en levert ook aan Politie en 

Defensie. In 2013, toen een mogelijke overname door América Móvil speelde, gaf de toen-

malige Minister van EZ aan dat deze overname gevolgen kan hebben voor de nationale 

veiligheid. [16] Recent is de discussie over een overname van KPN opgelaaid. [17] Veel 

investeerders denken overigens dat een partij als KPN op internationaal niveau te klein is 

om te overleven en een overname of fusie zich op enig moment zal voordoen.25 

Naast de geopolitieke aspecten, spelen er op het niveau van core-netwerken veel meer dis-

cussie over cybersecurity en betrouwbaarheid van netwerken. Er is een continue 

wapenwedloop aan de gang tussen hackers en cybersecurity specialiseten. Een deel van deze 

dreiging komt van landen, zoals Rusland [18], maar er zijn ook talloze criminelen en vanda-

len die het op het internet voorzien hebben. Overigens speelt dit aspect niet alleen bij core-

                                                

24 Opvallend hierbij is overigens de trendbreuk in de groei van de verkeersstromen die via de AMS-IX 

verlopen (zie: [stats.ams-ix.net]). Hoewel het media- en daarmee het dataverbruik al jaren met dertig 

tot veertig procent per jaar toeneemt (zie: [dialogic.nl]), wordt een steeds groter deel van dit verkeer 

direct van de contentleverancier (NPO, Netflix, YouTube) aan de netwerken van KPN en Ziggo geleverd, 

zonder tussenkomst van het ‘open’ internet, of zelfs in direct in de netwerken opgeslagen (d.m.v. 

zogenoemde Content Delivery Networks).  

Een andere interessante verandering is de sterke toename in het roaming verkeer dat via de GPRS 

Roaming Exchange (de exchange voor roaming dataverkeer tussen de Nederlandse aanbieder en de 

aanbieder in het land van herkomst) verloopt, met name tijdens de zomerperiode. Dit is uiteraard een 

direct gevolg van het Europese roamingverordening die maakt dat het buitenlandse verkeer veelal 

binnen de reguliere databundel valt. 

25 Er zijn voorbeelden uit het (recente) verleden waarbij de Nederlandse overheid er na het afbouwen 

van haar deelname in een bedrijf toch weer voor heeft gekozen om de deelneming te vergroten, 

namelijk het aandeel van de Nederlandse staat in Air France-KLM. Het doel hierbij was om een positie 

te verkrijgen die gelijkwaardig is aan die van de Franse staat. Met het aandelenpakket wil het kabinet 

rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op toekomstige ontwikkelingen bij de holding Air France-KLM 

zodat de Nederlandse publieke belangen optimaal gewaarborgd kunnen worden. Zie: [rijksover-

heid.nl]. 

https://stats.ams-ix.net/index.html
https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2016/12/2016.016-1617.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/26/nederlandse-staat-koopt-1268-van-de-aandelen-in-air-france-klm
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/26/nederlandse-staat-koopt-1268-van-de-aandelen-in-air-france-klm
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netwerken, maar ook op andere plekken in de keten, bijvoorbeeld binnen datacenters. Op 

deze plekken is sprake van een hoge concentratie van (waardevolle) gegevens, terwijl het 

eigendom van deze locaties inmiddels vaak niet meer in handen van Nederlandse partijen 

is. 

Een laatste uitgaging op het gebied van core netwerken ligt in de zeekabels die Nederland 

ontsluiten. De ligging van deze kabels wordt in Figuur 12 weergegeven. Nederland wordt 

ontsloten door twee trans-Atlantische kabels: AC-1 en TAT-14. Er ligt een aantal oude kabels 

die koppelingen met Oost-Engeland realiseren, maar deze hebben weinig waarde (als ze nog 

in gebruik zijn26). Verder is recent een koppeling vanuit Eemhaven met Denemarken (CO-

BRA) gerealiseerd. De trans-Atlantische kabels hebben zeer waarschijnlijk bijgedragen aan 

de ontwikkeling van Nederland als hub voor internetverkeer. Zowel TAT-14 als AC-1 zitten 

echter waarschijnlijk aan het einde van hun levensduur met een leeftijd van (bijna) 20 jaar. 

Bovendien zien wij geen plannen om nieuwe zeekabels te realiseren waarbij Nederland een 

rol speelt. Partijen die tegenwoordig deze kabels realiseren (Facebook, Microsoft, Google) 

kiezen voor Frankrijk en Spanje. 27 

                                                

26 Zie bijvoorbeeld de kaart in deze brochure over de Concerto zeekabel: [kis-orca.eu]v 

27 Zie ook: [stratix.nl] 

http://www.kis-orca.eu/media/80458/Concerto_North_Info_June_2015.pdf
https://www.stratix.nl/wp-content/uploads/2019/05/Quick-scan-zeekabels-definitief.pdf


 

Dialogic innovatie ● interactie 39 

 

Figuur 12. Zeekabels met landplaatsen in Nederland (bron: [fiberatlantic.com] en [submarinecable-

map.com] 

Wat is het belang voor de REOS-regio’s? 

Core-netwerken zijn wellicht het minst zichtbare element van telecommunicatienetwerken, 

maar ze spelen een essentiële rol. Zonder deze netwerken geen digitale connectiviteit. Het 

belang van de REOS-regio’s ligt voor een groot deel in de beschikbaarheid28 van deze net-

werken. Er liggen mogelijk veiligheidsrisico’s door de inzet van apparatuur van buitenlandse 

leveranciers. Een overname van KPN door een buitenlandse partij kan ook nieuwe kwets-

baarheden introduceren. Tot slot kunnen (statelijke) actoren cyberaanvallen op deze 

netwerken inzetten die tot grote schade kunnen leiden. De REOS-regio’s zouden dus vooral 

moeten inzetten op de beschikbaarheid van deze netwerken. 

Naast de beschikbaarheid, speelt specifiek bij zeekabels ook de aanwezigheid van netwerken 

een rol. Het is de verwachting dat enkele grote zeekabels (TAT-14 en AC-1) binnen enkele 

                                                

28 Met beschikbaarheid bedoelen wij in deze context de “betrouwbaarheid van de dienst”. Met andere 

woorden een verbinding kent een beschikbaarheid van 99,99% en is gedurende deze periode in staat 

om de dienst te leveren.  

http://www.fiberatlantic.com/submarinecablemap/
https://www.submarinecablemap.com/#/
https://www.submarinecablemap.com/#/
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jaren buiten werken zullen treden en er zijn geen plannen bekend voor nieuwe interconti-

nentale verbindingen. Omdat dergelijke plannen een lange doorlooptijd hebben, lijkt het 

zaak om hier bewust beleid op te gaan vormen. 

Uitdagingen: 

• De (cyber)veiligheid van essentiële randapparatuur (met name netwerkelemen-

ten). Dergelijke apparatuur en bijbehorende software is veelal afkomstig uit het 

buitenland.  

• Een overname van KPN door buitenlandse partij blijft een risico ten aanzien van 

vitale infrastructuur in Nederland. 

• De op dit moment uitstekende ontsluiting van Nederland met zeekabels heeft een 

onzekere toekomst. 

3.2.5 Datacenters 

Wat speelt er op dit thema? 

Datacenters zijn het laatste aspect dat wij tot het ecosysteem van digitale connectiviteit 

rekenen. Hier staan de content en de applicaties opgeslagen die door eindgebruikers afge-

nomen worden. Er zijn drie soorten datacenters. Hyperscale datacenters zijn de extreem 

grote datacenters die van één grote partij zijn (zogenoemde single tenant datacenters): 

Microsoft heeft er één in Middenmeer; Google één in Eemshaven. Colocatie en multi-tenant 

datacenters zijn datacenters waar meerdere klanten apparatuur hebben staan. Tot slot is er 

nog een groep kleinere regionale datacenters die met name regionale vraag bedienen.  

Datacenters zijn fysieke locaties waar op een klein oppervlakte zich een flink deel van de 

interneteconomie afspeelt. Dit betekent dan ook dat het energieverbruik van een datacenter 

substantieel is. In Nederland zijn nationale en regionale netbeheerders (TenneT en Alliander, 

Enexis, Stedin, et cetera) verantwoordelijk voor de levering van stroom. Op sommige plek-

ken in Nederland zijn ze echter niet (meer) in staat om (tijdig) voldoende capaciteit te 

leveren om aan de vraag naar datacenters te voldoen. In het verlengde hiervan speelt de 

discussie over oppervlakte. Gaan wij onze schaarste ruimte gebruiken voor woningbouw of 

voor datacenters? In de regionale verdieping over de MRA (paragraaf 4.2) zullen wij nader 

op dit thema ingaan, onder andere naar aanleiding van de Ruimtelijke Strategie Datacenters. 

Rondom datacenters speelt, al dan niet terecht29, vaak een discussie over energieverbruik. 

Datacenters in Nederland hebben gezamenlijk een energievraag van 1,3 GW. [19] Er spelen 

geregeld discussies of een energievraag van deze omvang niet lager kan, hoe de inpassing 

van datacenters in de nationale energie-infrastructuur geoptimaliseerd kan worden en hoe 

restwarmte beter kan worden ingezet (bijvoorbeeld door afgifte van restwarmte aan stads-

warmtenetten). Vooral op dit laatste aspect lijken kansen te liggen.  

Als het gaat om data dan spelen er steeds meer maatschappelijke discussies welke rol de 

overheid in dit dossier moet innemen. Hoewel de datacenters slechts de fysieke ruimte bie-

den, lijkt deze discussie wel vaak op deze sector betrokken te worden. Denk aan discussies 

over het verwijderen van kinderporno [20], bewaarplicht [21], censuur [22], auteursrecht 

[23], sleepnetten [24], et cetera. In alle gevallen wil de overheid de markt reguleren om 

                                                

29 Zoals wij hierboven aangaven zijn datacenters verdichtingspunten waardoor hier logischerwijs veel 

verbruik is. Google’s verbruik in haar gigantische ‘hyperscaler’-datacenter in Eemshaven van 120MW 

is uiteraard heel veel, aan de andere kant verbruiken alleen al de set-top boxen voor TV in Nederlandse 

huishoudens ook 70MW. (uitgaande van 7.000.000 huishoudens en 10W stand-by (!) verbruik).  
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maatschappelijk gewenste effecten te bewerkstelligen, maar het is de vraag tegen welke 

(maatschappelijke) kosten dat plaatsvindt.  

Wat is het belang voor de REOS-regio’s? 

Voor de REOS-regio’s staat er ten aanzien van datacenters veel op het spel. Tot dusver 

hebben diverse locaties, waaronder specifiek in de MRA, een uitstekend vestigingsklimaat 

voor datacenters. Relevante partijen in het ecosysteem, waaronder leveranciers en dienst-

verleners, bevinden zich allen in de clusters. De aanwezigheid van datacenters levert 

werkgelegenheid op. Daarnaast betekent fysieke aanwezigheid van grotere contentpartijen 

en dienstenaanbieders betere dienstverlening voor Nederlandse eindgebruikers en zakelijke 

partijen, vanwege de mogelijkheden tot directe peering, hoge capaciteit en lage latency van 

de connectiviteit naar deze diensten.  

Daar staat tegenover dat er ruimtelijk en voor wat betreft stroomvoorziening tegen grenzen 

aangelopen wordt. Samen met de Dutch Data Center Association (DDA) heeft REOS, in dia-

loog met stakeholders, een ruimtelijke strategie ontwikkeld ten aanzien van datacenters, 

waarin verbinding wordt gezocht tussen de groei van datacenters en de energietransitie 

(waaronder het benutten van restwarmte). [19] De REOS-partners onderschrijven deze stra-

tegie.  

Het is denkbaar dat digitale transformaties, zoals de opkomst van edge computing, het eco-

systeem zodanig veranderen, dat ook de rol van datacenters en de marktverhoudingen 

tussen partijen wijzigen. Een en ander zou kunnen leiden tot een grotere spreiding van klei-

nere datacenters.  

Uitdagingen 

• De beschikbaarheid van stroom en grond die nodig is voor de groei van datacen-

ters voor de komende jaren is niet overal gegarandeerd. Er is inpassing in de 

nationale en regionale energie-infrastructuur nodig. 

 

• Datacenters kennen een hoog energieverbruik, en dat staat op gespannen voet 

met duurzaamheid. Het zoeken van de verbinding met de energietransitie en op-

lossingen als hergebruik van restwarmte is essentieel.  

 

• Er spelen discussies over diverse aspecten van Nederlandse regulering (bewaar-

plicht, aftapbeleid, auteursrecht, censuur, et cetera) met een internationaal 

karakter. 

3.3 Digitalisering 

Digitalisering heeft betrekking op het toepassen van ICT in organisaties. Dit proces gaat veel 

verder dan het aanschaffen van hardware, software en digitale connectiviteit. Uit onderzoek 

komt naar voren dat de kosten van zachte aspecten (aanpassing organisatie, bijscholing, et 

cetera) een circa factor vier hoger liggen dan de harde kosten (hardware, software, et ce-

tera). [20] Vanwege de hoge mate van complexiteit van dit onderwerp, zullen wij dit 

aspecten relatief oppervlakkig behandelen. 

Een belangrijke observatie is dat digitalisering van organisaties zich veel langzamer voltrekt 

dan gedacht. Uiteraard biedt 5G veel interessante nieuwe mogelijkheden, maar voor veel 

organisaties is dit een gigantische overshoot. Veel van de sensoren die gebruikt worden bij 

smart cities zouden ook prima werken op een 2G netwerk. De complexiteit ligt er niet in om 

een vuilnisbak een signaal te laten geven als deze vol is, de complexiteit ligt in allerlei 
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aspecten gerelateerd aan de organisatie. Is er wellicht net een aanbesteding geweest om de 

komende zeven jaar de prullenbakken eens per week te laten legen? Kunnen de mensen die 

nu de vuilnisbakken legen wel omgaan met de nieuwe systemen? Worden er wellicht mensen 

overtallig? Zijn de nieuwe prullenbakken wel vandalismebestendig?30 

Veruit de grootste uitdaging bij digitalisering van organisaties ligt in kennis. Veel organisaties 

hebben simpelweg niet de kennis om ICT goed te implementeren. Werknemers zijn gevormd 

door het uitvoeren van bepaalde functies en hebben beperkte flexibiliteit om zich nieuwe 

functies eigen te maken. Dit onderwerp komt op alle niveaus van de organisatie voor. Voor 

een gemeente betekent dat van de stratenveger tot (of misschien wel juist) de wethouder. 

De huidige mate van technologische innovatie is voor veel mensen te snel om bij te benen. 

Het bovenstaande wordt versterkt door tekorten op de arbeidsmarkt. Er is op dit moment 

een groot tekort aan ICT-ers. De helft van de vacatures voor ICT-ers wordt niet vervuld [25] 

en circa een derde van de bedrijven in de ICT sector wordt belemmerd in haar groei door 

een tekort aan personeel. [26] Toch speelt dit niet alleen bij ICT-ers. In de hele economie is 

er een tekort aan technische personeel. [27] En dit zijn vaak de medewerkers die allerlei 

ICT-toepassingen moeten implementeren in organisaties.  

Een laatste uitdaging die sterk naar voren komt is dat veel organisaties allerlei vormen van 

weerstand (inertie) kennen en hierdoor ICT te beperkt inzetten. Dit kan als gevolg zijn van 

onzekerheid, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid en privacy. Het kan als gevolg zijn 

van eigen belang: waarom zou ik mijzelf wegautomatiseren? Er kunnen bepaalde juridische 

kaders zijn die knellen en innovatie voorkomen.  

Wat is het belang voor de REOS-regio’s? 

De afgelopen jaren hebben wij meer dan honderd bedrijven, experts en beleidsmakers ge-

sproken over de barrières voor digitale innovatie. Hieruit komt sterk naar voren dat niet de 

(beschikbaarheid van) techniek, maar de mens de grootste barrière vormt. Het is een haast 

klassiek voorbeeld van een wicked problem: de problematiek is in hoge mate ongestructu-

reerd. Willen organisaties echt de kansen grijpen die digitale connectiviteit en digitalisering 

biedt, dan moeten de mensen in deze organisaties de juiste prikkels hebben, de technische 

aspecten begrijpen en de kansen ervan (willen) zien. Oplossingen voor dit vraagstuk zullen 

voort moeten komen uit een complex samenspel van burgers, bedrijven, overheid, onderwijs 

en wetenschap. In het volgende hoofdstuk gaan wij hier nader op in.  

Uitdagingen 

• Het kennisniveau in organisaties dient op een zodanig niveau te worden gebracht 

dat kansen ten aanzien van digitalisering worden gezien en kunnen worden benut. 

In andere woorden gaat het om ‘absorptive capacity’ van organisaties ten aanzien 

van digitalisering. 

•  

                                                

30 Er ligt een interessante parallel tussen digitalisering en de invoering van de elektromotor (ten koste 

van de stoommotor in fabrieken). Rond 1890 werden veel stoommotoren in fabrieken vervangen door 

elektromotoren. De complete layout van de fabriek was echter gebouwd rond het stoommachine-

paradigma. Dat wil zetten een centrale motor die via kettingen en assen allerlei machines aandrijft 

(“group drive”). Het duurde echter nog circa 40 jaar voordat elke losse machine een elektromotor 

krijgt en de gehele lay-out van fabrieken verandert. Deze laatste ontwikkeling heeft een grote invloed 

op de productiviteit gehad, maar het heeft lang geduurd voor organisaties hier aan toe waren. (Zie 

onder meer: Frederik Nebeker (2009) Dawn of the Electronic Age: Electrical Technologies in the Shap-

ing of Mdern World) 
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• Er bestaan tekorten op de arbeidsmarkt als het gaat om personeel dat (met name 

technisch) gekwalificeerd is om digitaliseringsprocessen te kunnen doorvoeren.  

 

• Er is sprake van organisationele inertie welke digitaliseringsprocessen belemmert 

en/of vertraagt. 

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een flink aantal uitdagingen benoemd met betrekking generieke digitale 

randvoorwaarden voor de REOS-gebieden. De focus ligt hierbij uiteraard vooral op digitale 

connectiviteit. De genoemde knelpunten hebben betrekking op de situatie zoals deze zich in 

2019 voordoet. Het is echter zaak om juist nu deze knelpunten te beslechten, zodat de 

infrastructuur over vijf jaar (naar de maatstaven van die tijd) ook nog van een dusdanig 

hoge kwaliteit is als nu. Zoals we in hoofdstuk vijf zullen stellen: digitale connectiviteit mag 

geen dissatisfier worden voor in het vestigingsplaatskeuzeproces bedrijven en de belevings-

wereld van burgers.  
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Tabel 1. Overzicht van uitdagingen, de impact op de REOS-regio’s daarvan, en aangrijppunten voor beleid 

Onderwerp Knelpunt Impact op REOS-regio’s Aangrijppunt voor beleid Probleemeigenaar (pri-

mair) 

Randapparatuur Cyberveiligheid van randapparatuur Kwetsbare ICT-componenten zitten steeds 

dichter tegen primaire productieprocessen 

in vrijwel alle sectoren. Dit leidt tot een 

vergroot risico ten aanzien van, en een ho-

gere impact van cyberaanvallen. 

De bewustwording, het kennisniveau en 

kunde met betrekking tot cyber security en 

‘telekwetsbaarheid’ vergroten 

EZK, NCTV, Agentschap Te-

lecom 

Aansluitnetwerken 

(vast) 

Te weinig capaciteit van aannemers om uit-

rolambities glasvezel vorm te geven 

Vertraging van de uitrol van glasvezelnet-

werken en daarmee de brede toegang tot 

glasvezelconnectiviteit. 

Beleid op het gebied van arbeidsmarkt Bouwsector i.s.m. nationale 

overheden 

Aansluitnetwerken 

(vast) 

Deel van buitengebied blijft zeer slechte 

verbindingen houden als gevolg van be-

perkte snelheid glasvezeluitrol 

Bedrijfssectoren en bewoners in het buiten-

gebied niet volledig ontsloten 

Lokaal beleid voor het ontsluiten van de 

laatste geïsoleerde percelen. 

Gemeenten en provincies 

Aansluitnetwerken 

(vast) 

Concurrentie en dubbele vraagbundelingen 

in kernen 

Bedrijvigheid (m.n. mkb) in de grootstede-

lijke binnencentra krijgen voorlopig geen 

toegang tot glasvezel  

Coördinatie van uitrol in kernen als gevolg 

van toenemende concurrentie 

Gemeenten, ACM 

Aansluitnetwerken 

(vast) 

Onzekerheid over de proposities die open-

heid van de kabel zal opleveren 

Binnen kernen geen alternatief aanbod 

over het kabelnetwerk.  

Telecom- en mededingingswet ACM 

Aansluitnetwerken 

(draadloos) 

Er is onzekerheid over de toekomstige be-

schikbaarheid van spectrum voor 5G. 

Mogelijke vertraging van het beschikbaar 

komen van 5G-connectiviteit, met name 

voor specifieke toepassingen. 

Op tijd veilen van spectrum voor 5G. EZK, Ministerie van Defensie 

Aansluitnetwerken 

(draadloos) 

Er is onzekerheid over of 5G-netwerken 

van operators specifieke use cases facilite-

ren. 

Mogelijke vertraging van het beschikbaar 

komen van 5G-gebaseerde diensten. 

Overheid als launching customer, beleid 

t.a.v. openheid (slices), eisen bij veiling 

spectrum 

EZK 

Aansluitnetwerken 

(draadloos) 

Er moet een groot aantal opstelpunten ge-

realiseerd worden voor de uitrol van 5G 

Verrommeling van de openbare ruimte en 

netwerkverdichting langzamer dan noodza-

kelijk. 

Coördinatie van uitrol, bijv. door middel 

van een masterplan opstelpunten. 

Gemeenten 

Aansluitnetwerken 

(draadloos) 

De dekking van mobiele netwerken blijft 

imperfect. 

Sommige bedrijfssectoren en bewoners be-

perktere toegang tot hoogwaardige digitale 

diensten 

Coördinatie van uitrol, faciliteren van op-

stelpunten, dekkingsverplichting bij 

spectrumvergunningen 

Mobiele operators, ontwer-

pers van 

(kantoor)gebouwen, EZK, 

gemeenten 
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Onderwerp Knelpunt Impact op REOS-regio’s Aangrijppunt voor beleid Probleemeigenaar (pri-

mair) 

Core-netwerken Veiligheidsrisico door inzet netwerkappara-

tuur buitenlandse leveranciers 

Kwetsbare infrastructuur past niet bij de 

toenemende afhankelijkheid van digitale 

connectiviteit in primaire processen. 

Landelijk beleid op dit thema afwachten, 

mogelijk verbijzonderen naar sectoren. 

NCTV, Agentschap Telecom, 

EZK 

Core-netwerken Overname van KPN door buitenlandse par-

tij 

Onduidelijk wat dit met het investeringsge-

drag en de proposities van KPN zal doen. 

Zie verder hierboven (veiligheidsrisico’s 

netwerkapparatuur buitenlandse leveran-

ciers) 

Eisen stellen aan nationale vitale infra-

structuur en beleid rondom ongewenste 

zeggenschap. 

EZK 

Core-netwerken Cybersecurity en betrouwbaarheid Kwetsbare infrastructuur past niet bij de 

toenemende afhankelijkheid van digitale 

connectiviteit in primaire processen. 

De bewustwording, het kennisniveau en 

kunde met betrekking tot cyber security en 

‘telekwetsbaarheid’ vergroten 

EZK, NCTV, Agentschap Te-

lecom 

Core-netwerken Uitstekende ontsluiting met zeekabels heeft 

onzekere toekomst 

Aanwezigheid kabels zorgt voor internatio-

nale allure en goed vestigingsklimaat voor 

(met name grotere) ICT-partijen. 

Exposure/lobby voor aanlanding van 

nieuwe kabels. 

Kustregio’s, vergunningver-

leners (o.a. Rijkswaterstaat, 

gemeenten), NFIA 

Datacenters Beschikbaarheid van stroom en grond niet 

overal gegarandeerd 

Behouden van de internationaal sterke po-

sitie en hubfunctie, geclusterd ecosysteem. 

Uitdragen van de ruimtelijke strategie da-

tacenters [19] 

Regio’s, m.n. MRA, datacen-

tersector (o.a. DDA), 

Alliander 

Datacenters Hoog energieverbruik i.r.t. duurzaamheid Imago van de datacentersector, duurzaam-

heid. 

Sector aansporen om de ingezette duur-

zaamheidstrend door te zetten, meewerken 

aan inkoppeling op warmtenetten. 

Datacentersector (o.a. DDA) 

Datacenters Inpassing in de nationale en regionale 

energie-infrastructuur 

Stroomverbruik neemt in verschillende sec-

toren sterk toe (van gas, elektrisch rijden, 

datacenters, brede inzet van ICT, etc.), on-

balans tussen gedistribueerde opwekking 

en concentratie van afname. 

Afstemming tussen de verschillende be-

leidsdoelstellingen / coördinatie tussen 

stakeholders. 

Regionale netbeheerders, 

TenneT, regio’s, provincies, 

datacentersector. 

Datacenters Discussies over regulering (bewaarplicht, 

aftapbeleid, auteursrecht, censuur, etc.) 

Publieke attitude ten aanzien van (kansen 

van) digitalisering kan omslaan, NL als ves-

tigingsplaats voor datapartijen 

aantrekkelijk houden. 

Op landelijk niveau organiseren van ken-

nisdeling en bewustwording. 

EZK, regio’s 

Digitalisering  Kennisniveau in organisaties Koplopers digitaliseren snel, maar mogelijk 

blijft een grote groep van bedrijven achter. 

Snelle marktconcentratie mogelijk. 

Bijscholen en omscholen van huidige ar-

beidspopulatie; vergroten uitstroom bèta’s 

uit het onderwijs. 

OCW, onderwijssector, ECP, 

etc. 
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Onderwerp Knelpunt Impact op REOS-regio’s Aangrijppunt voor beleid Probleemeigenaar (pri-

mair) 

Publieke waarden niet altijd in lijn met be-

drijfsdoelstellingen. 

Digitalisering  Tekorten op de arbeidsmarkt Slechte aansluiting onderwijs en arbeids-

markt slecht voor innovatiekracht van NL / 

de REOS-regio’s. 

Programma’s om de aansluiting te verbete-

ren; practice what you preach als overheid: 

afstudeerplekken, stages, les op scholen, 

etc.; aantrekken buitenlands talent. 

OCW, onderwijssector 

Digitalisering  Organisationele inertie Frictie tussen innovatie en de waan van de 

dag zorgt voor beperkt aanpassingsver-

mogen. 

Innovatiehubs, kennisdelen, inspiratieses-

sies (punten m.b.t. digitalisering MKB in de 

Nederlandse Digitaliseringsstra-tegie) 

Bedrijven, MKB Nederland 
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4 Digitale uitdagingen in specifieke 

REOS-regio’s 

In voorgaand hoofdstuk is een overzicht van de generieke connectiviteits-ontwikkelingen 

opgenomen, waaruit een aantal uitdagingen is afgeleid. In dit hoofdstuk koppelen we het 

economische profiel van de verschillende REOS-deelregio’s aan de additionele connectivi-

teitsbehoefte die kan ontstaan door specifieke ontwikkelingen binnen de regionaal sterke 

sectoren. De nadruk ligt hierbij op vaste en mobiele aansluitnetwerken. Indien relevant wordt 

nog ingegaan op de andere digitale randvoorwaarden. Per regio hebben wij een inspiratiebox 

met betrekking tot de zogenoemde digitale transformaties binnen de behandelde sectoren 

toegevoegd. In deze boxen beschrijven wij de mogelijke impact en markttransformaties die 

kunnen optreden bij verregaande implementatie van digitale technologie en de bijbehorende 

procesveranderingen. 

Box 3. Validatie in de regio's 

In de opzet van dit onderzoek hebben wij deskresearch gecombineerd met veldwerk in de 

vorm van interviews, validatieworkshops in de vier regio’s en een brede enquête onder 

het MKB.  

De opkomst bij de validatieworkshops en de response op de enquête waren aanzienlijk 

lager dan op voorhand verwacht. Aangezien wij dezelfde aanpak gehanteerd hebben zoals 

we deze voor een groot aantal eerdere succesvolle studies hebben ingezet (die wel tot 

goede opkomst en response leidden) kunnen wij niet anders concluderen dat het onder-

werp van sec digitale connectiviteit maar beperkt leeft bij de doelgroep. De gesprekken 

die wel hebben plaatsgevonden verschoof het onderwerp al zeer snel van de harde con-

nectiviteit naar de zachte randvoorwaarden rondom digitalisering; iets wat we in 

voorgaand hoofdstuk ook al nadrukkelijk geconcludeerd hebben. 

Parallel aan deze verkenning hebben wij gelijksoortige verkenningen voor de provincies 

Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht uitgevoerd, inclusief een groot aantal (20+) gesprek-

ken per regio. Hoewel de geografische scope van deze verkenningen niet volledig 

samenvalt met de REOS-regio, hebben wij op deze manier de externe validiteit van de 

generieke inzichten op het gebied van digitalisering en digitale connectiviteit wel goed 

kunnen toetsen. 

4.1 Brainportregio 

In de Brainportregio (ook wel Metropoolregio Eindhoven) is sprake van een sterke concen-

tratie van (hightech) industrie en toeleverende bedrijven. Vooral in het gebied rondom de 

High Tech Campus. Verder van belang zijn: de Technische Universiteit en gelieerde bedrijven 

op de TU/e campus, de Brainport Industry Campus (BIC) als broedkamer voor nieuwe pro-

ductietechnieken en tot slot de corridor Eindhoven-Helmond met de Automotive Campus in 

Helmond.  

De dichtheid van de verstedelijking in Eindhoven is op dit moment nog niet bovenmatig 

groot, maar de stedelijke verdichting stijgt sterk. In de komende 5 jaar moeten er 15.000 

woningen in het centrum bijkomen en daarnaast wordt het hele stationsgebied (inclusief de 

busterminal) opnieuw ontwikkeld onder de naam Eindhoven Internationale Knoop XL. 



 

 

De gemeente Eindhoven is actief met Smart City-ontwikkelingen. Helmond richt zich sterk 

op smart mobility. De stad Eindhoven staat niet bekend als toeristische attractie bij uitstek, 

maar kent desondanks aanzienlijke pieken in het aantal bezoekers. Hoge bezoekersaantallen 

zijn met name aan de orde bij het PSV-stadion, de toestroom van en naar het internationale 

vliegveld en evenementen als de Dutch Design Week en GLOW. 

4.1.1 Afwijkende sectorale vraag naar connectiviteit 

Voor deze regio zijn twee sectorale ontwikkelingen die een bron zijn voor additionele dan 

wel nieuwe vraag naar connectiviteit, namelijk smart mobility en smart industry.  

Smart mobility 

De Brainportregio is een actieve regio op het gebied van smart mobility met het Brainport 

Smart Mobility programma. Binnen dit programma werkt Brainport Development samen 

met een breed collectief aan partijen aan het beschikbaar maken van slimme mobiliteitsop-

lossingen voor de inwoners en bedrijven in de regio. Hiervoor ontwikkelen de partners 

mobiliteitsconcepten die wereldwijd in de markt gezet kunnen worden. Voorbeelden van 

Smart Mobility oplossingen zijn hierbij zelfrijdende auto’s, deelauto’s en -fietsen, MaaS con-

cepten en het Fabulous project waarin autonome shuttles station Helmond verbinden met de 

Automotive Campus.31 

De verschillende concepten worden getest en opgeschaald in strategisch gekozen Smart Hub 

locaties welke het mogelijk maakt voor reizigers om de ‘last mile’ te overbruggen en hiermee 

het gebruik van privéauto’s te verminderen en het gebruik van OV te stimuleren. Op deze 

manier beoogt het project het toenemende verkeer in de kern van het stedelijk gebied te 

verminderen. Hiermee draagt het project bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de 

regio, en daarmee het vestigingsklimaat voor bedrijven en burgers. Er zijn drie centrale 

projectvoorstellen uitgekozen, te weten Doorstroomrijden A67, Smoover en Dynamic Lane 

Guidance. Binnen deze projecten zullen de betrokken marktpartijen hun project nu verder 

gaan ontwikkelen.  

Binnen de regionale smart mobility ontwikkelingen vormt Helmond Automotive Campus 

een belangrijke spil. Vanuit het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 is er subsidie 

toegekend voor vier grote projecten die deels op de Helmondse Automotive Campus worden 

uitgevoerd. Het betreft de projecten: 

• Maven - Het project Maven richt zich op onderzoek naar en testen van geautomati-

seerde voertuigen in het stedelijk verkeer. Specifiek wordt gekeken naar de 

interactie tussen geautomatiseerde voertuigen en verkeerslichten. Onderzocht wordt 

welke aanpassingen in de toekomst nodig zullen zijn in de verkeerslichten en hoe de 

verkeersmanagementsystemen moeten omgaan met dit soort voertuigen. 

• Autopilot - Dit is een omvangrijk en grootschalig project met als doel het combine-

ren van geautomatiseerd rijden met Internet of Things (IoT), om zo innovatieve en 

duurzame mobiliteitsdiensten en vervoersconcepten te ontwikkelen. 

• Capital - Het project Capital heeft als doel het bouwen van een Europees kennisuit-

wisselings- en trainingsprogramma op het gebied van ITS. 

• C-TheDifference - Dit project richt zich op opschaling van ITS-systemen die zich in 

de praktijk hebben bewezen. In het project worden in de steden Bordeaux en 

                                                

31 Zie: [fabulos.eu] 

https://fabulos.eu/
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Helmond met name de systemen van verkeerslichtenbeïnvloeding vanuit het eerdere 

Compass4D-project verder geoptimaliseerd. 

Tot slot heeft KPN een 5G Field Lab voor automotive toepassingen opgetuigd samen met 

lokale partners. Begin 2019 zullen op de openbare weg de eerste tests gehouden worden 

voor het Concorda project. Dit Europese project is er op gericht om de stijging van files af 

te remmen, de verkeersveiligheid te vergroten en de rijervaring te verbeteren. Een van de 

toepassingen die getest zal worden is Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC), waarbij 

voertuigen elkaar via het mobiele netwerk real-time zullen informeren wanneer ze accelere-

ren of remmen. Hierdoor kan de afstand tussen voertuigen sterk worden verkleind, wat zorgt 

voor minder files en ook minder ongelukken. Een andere toepassing die KPN wil testen zijn 

voertuigen die via het mobiele netwerk communiceren met hun omgeving, zoals verkeers-

lichten. Dit voorkomt onnodige afremmen, wat leidt tot minder uitstoot, minder vertraging 

en lagere brandstofkosten. 

Smart industry 

Door de aanwezigheid van verschillende clusters van hoogwaardige maakindustrie, is de 

Brainportregio is een interessante broedkamer voor smart industry toepassingen. Het is dus 

niet verwonderlijk dat er vijf Smart industry Field labs in de Brainport worden uitgewerkt, te 

weten: 

• 'The Smart Connected Supplier Network'. Dit field lab is een initiatief van de 

topsector HTSM, Brainport Industries, softwareleveranciers en TNO om de hightech 

maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten. Hierdoor moet het 

veel gemakkelijker worden om veilig, betrouwbaar en snel product- of ontwerpdata 

en offerte- en ordergegevens te kunnen delen zonder dat dat belemmerd wordt door 

de verschillende gebruikte systemen (interoperabiliteit). Het toelevernetwerk waar 

het Field lab zich op richt bestaat uit circa 300 bedrijven achter grote hightech be-

drijven als ASML, Thales en Philips Healthcare. 

• Field lab Flexible Manufacturing - Dit field lab richt zich erop om door toepassing 

van robots en andere vormen van productieautomatisering een Flexible Manufactu-

ring System (FMS) voor kleine series rendabel te maken.  

• Advanced Manufacturing Logistics - Het field lab Advanced Manufacturing Logis-

tics (AML) heeft als doelstelling de realisatie van een "state of the art” AML-systeem 

op de Brainport Industries Campus. Dit intelligente systeem zal een breed scala aan 

functionaliteiten omvatten waaronder geautomatiseerde aanvoer, afvoer en opslag 

van materialen en vormbepalende gereedschappen, retouren en eindproducten, zo-

danig dat productieprocessen volcontinu kunnen doorlopen.  

• AddFab – 3D metal printing - De proeffabriek AddFab is een pilotlocatie en com-

petence center waar verdere stappen in industrialisering van 3D metaal printen tot 

stand zullen worden gebracht. Men richt zich op Industrialisatie: Quality Management 

en Industriële Applicaties. 

• Field lab High Tech Software Cluster - Dit cluster is een consortium van meer 

dan twintig hightech softwarebedrijven rondom virtual prototyping & design, model-

based software en data analytics & services. Het cluster laat zien hoe innovatieve 

software bij kan dragen aan het efficiënter, flexibeler en kwalitatief beter ontwikkelen 

en produceren van hardware. 

Veel van de innovaties binnen de field labs zijn gestoeld op om ketenafstemming en -inte-

gratie. Connectiviteit is alleen een middel om dit te faciliteren. Uit gesprekken in de regio 

blijkt dat de beschikbaarheid van de benodigde competenties en mensen een grotere 



 

 

uitdaging zijn dan vraagstukken op het gebied van connectiviteit. Een veel gehoord kritiek-

punt ten aanzien van de field labs is wel dat de focus doorgaans erg sterk op de ontwikkeling 

van technologie zit, zonder dat hier voldoende uitgaat naar de verkenning van de bijbeho-

rende verdienmodellen en het benodigde menselijke en organisatorische kapitaal. 

Inspiratiebox Digitale Transformatie: Smart Industry 

De impact van verdergaande digitalisering van het in de Brainportregio sterke High Tech 

cluster wordt onder meer zichtbaar rond Smart Industry field labs als de Brainport Indu-

stry Campus (BIC) en World Class Maintenance (Campione).  

Smart Industry behelst feitelijk de digitale transformatie van de maakindustrie waarbij de 

primaire processen van industriële bedrijven, meer en meer geautomatiseerd en gerobo-

tiseerd worden. Ook de onderlinge ketensamenwerking wordt steeds meer informatie- en 

datagedreven ingericht en gevirtualiseerd. Data en informatie zijn niet langer een rand-

voorwaarde, maar vormen de kern van het primaire productieproces. 

Omdat het hun eigen primaire processen betreft, willen maakbedrijven logischerwijs zelf 

ook meer en meer hún eigen digitale connectiviteit kunnen sturen en controleren. Op 

multi-tenant locaties als het BIC is daarvoor de inrichting van specifieke 5G-serviceslices 

en de dynamische orkestratie daarvan een voorwaarde. Daarvoor moeten nieuwe  con-

cepten rond neutral hosting, frequentie- en sitesharing worden ontwikkeld.  Dit biedt  

kansen voor lokale 5G micro-operators die geen telecom businessmodel volgen, maar in-

tegraal onderdeel zijn van het reguliere productieproces van het betreffende bedrijf of de 

specifieke locatie. Zij moeten op hun beurt de connectie leggen met nationaal dekkende 

netwerken van reguliere operators.   

Daarnaast neemt de ontwikkeling van ‘Digital Twins’ (de  3D of 4D virtualisatie en visua-

lisatie van instrumenten, productieprocessen, of zelfs hele fabrieken) een vlucht. Dit 

betekent dat bijvoorbeeld vanuit een ontwikkel- en designafdeling, de aangepaste confi-

guratie van een productieproces met één druk op de knop overal in de wereld op identieke 

wijze kan worden geïmplementeerd in diverse lokale productiefabrieken. Om dat te kun-

nen doen zijn mogelijk veilige, gescheiden verbindingen nodig buiten het reguliere internet 

om, om bedrijfsspionage te voorkomen. Dit vormt een nieuwe businesscase voor data-

centerbedrijven die wereldwijd naast dataopslag ook de internationale verbindingen 

leveren. 

Fotonica 

Hoewel de Brainportregio op dit moment met onder andere ALSM en NPX vooroploopt in de 

ontwikkeling en productie van halfgeleidertechnologie, staat deze positie door snelle techno-

logische vooruitgang continue onder druk. Binnen de regio wordt derhalve sinds enige tijd 

nadrukkelijk ingezet op (geïntegreerde) fotonica onder de vlag van PhotonDelta.32 Geïnte-

greerde fotonica is de technologie van microchips die met licht werken in plaats van met 

elektriciteit en daarom nauwkeuriger, sneller en betrouwbaarder zijn dan conventionele 

chips. Het rijk, een aantal provincies en regio's, bedrijven en kennisinstellingen investeren 

samen 236 miljoen euro in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica. 

Gezamenlijk ondertekenden deze partijen eind 2018 een convenant en maakte de TU Eind-

hoven bekend dat zij een nieuw programma (Inpulse) starten op dit thema. Met de brede 

                                                

32 Zie: [brainport.nl] 

https://www.brainport.nl/nieuws-ontwikkelingen/photondelta-nederlands-samenwerkingsverband-steekt-236-miljoen-in-ge%C3%AFntegreerde-fotonica


 

Dialogic innovatie ● interactie 51 

samenwerking wil PhotonDelta Nederland een wereldwijde koppositie geven en fotonica naar 

de markt brengen. 

Uiteindelijk moet de ontwikkelde technologie bij gaan dragen aan goedkopere en zuinigere 

datacentra, 5G, goedkope en nauwkeurige zichttechnologie van zelfrijdende voertuigen (LI-

DAR), zeer gevoelige sensoren om bijvoorbeeld vervormingen in vliegtuigvleugels of bruggen 

te meten, en kleine en betaalbare medische scanners. De ontwikkelingen kunnen op termijn 

bijdragen om de digitale connectiviteit naar een hoger plan te tillen. Uitgaande van goede 

connectiviteit van en naar de betrokken instellen, voorzien we op dit moment geen knelpun-

ten vanuit deze hoek. 

4.1.2 Aanbod glasvezel 

In Figuur 13 is het huidige aanbod van glasvezelnetwerken en -backbones voor de Metro-

poolregio Eindhoven weergegeven. De regio valt positief op door de hoge dekkingsgraad van 

glasvezelnetwerken. Zo is Eindhoven op drie stadsdelen na volledig verglaasd en beschikken 

ook veel van de middelgrote steden en grotere dorpen over een dekkend netwerk. Nu ook 

de gemeente Helmond samen met eQuest de ambitie hebben om via een nieuw netwerkbe-

drijf de resterende wijken van Helmond aan te sluiten, resteren alleen nog delen van het 

buitengebied en enkele kleinere dorpen in de regio. Gezien de toenemende activiteiten van 

zowel marktpartijen als coöperatieve modellen in het buitengebied van Noord-Brabant, is 

het goed denkbaar dat ook deze adressen onderdeel zullen worden van een doelgebied.  

 

Figuur 13. Glasvezelnetwerken en backbones - Metropoolregio Eindhoven (bron: Dialogic) 



 

 

4.1.3 Vraag naar 5G 

Gezien de sterke aanwezigheid van hoogwaardige innovatieve industrie en R&D in deze regio 

zullen in die betreffende gebieden 5G diensten een belangrijke rol gaan spelen. Eerst en 

vooral kan worden gedacht aan URLLC type diensten, maar in tal van (semi-industriële) use 

cases zullen IoT en eMMB ook een rol van betekenis hebben. Smart City ontwikkelingen 

vragen vooral om (massive) IoT type diensten maar ook hiervoor geldt dat dit niet per se 

daartoe beperkt is. De Smart Mobility/Automotive sector heeft eerst en vooral baat bij URLLC 

diensten, maar ook hiervoor geldt dat IoT en eMMB voor de overdracht van sensordata ook 

een rol spelen in nieuwe use cases. 

Box 4. Gemeente Eindhoven start 5G-pilot (bron: [computable.nl]) 

De gemeente Eindhoven, VodafoneZiggo en Ericsson starten in de tweede helft van 2019 

een aantal tests met 5G-toepassingen. Het gaat onder andere om verbindingen tussen 

ambulancevoertuigen, het streamen van wedstrijdbeelden van PSV die gefilmd zijn met 

360-gradencamera’s en een 5G-pilotlab op de High Tech Campus. 

In het experiment met de GGD ambulancedienst en het Catharina Ziekenhuis kan al tij-

dens de rit van een ambulance hulp op afstand worden geboden bij de diagnose en 

voorbereiding op een behandeling. In het 5G-lab kunnen bedrijven, studenten en weten-

schappers samen aan nieuwe toepassingen en prototypes werken. Op zogenoemde 

‘slimme locaties’ worden bewoners en ondernemers bewust gemaakt wat er allemaal in 

de stad leeft, zoals het bijwonen van een voetbalwedstrijd via een 5G 360 graden-ca-

mera’s. Hiermee wordt het moment om vanuit huis virtueel op de eerste rij of naast de 

wisselspelers in de dug-out te zitten.  

Wat dit betekent voor de verdichting van opstelpunten is waarschijnlijk dat we die met name 

in specifieke gebieden zullen gaan zien zoals hiervoor genoemd. De noodzaak voor verdich-

ting in deze regio is vooral om de dekking robuuster te krijgen (i.v.m. URLLC) en in tweede 

instantie vanwege capaciteit (bijvoorbeeld op termijn langs de hoofdwegen i.v.m. Smart 

Mobility). Wat betreft industriële bedrijvigheid geldt net als bijvoorbeeld in Rijnmond dat 

bepaalde bedrijven hier mogelijk kiezen voor een eigen netwerkvoorziening met opstelpun-

ten binnen of buiten op eigen terrein. We verwachten in de overige wijken van Eindhoven 

geen sterke verdichting, zeker niet op afzienbare termijn; veel zal met bestaande opstelpun-

ten kunnen worden opgevangen. Uitzonderingen daarop zijn specifieke hotzones binnen de 

regio zoals het winkelhart, het PSV stadion, Strijp S/R/T ziekenhuizen en winkelcentra. 

Figuur 14 geeft van bovenstaande een geografisch overzicht. In aanvulling op eMMB-uitrol 

op hotspots (geel gemarkeerd) bestaan kansen voor MMTC op diverse (logistieke) bedrijven-

terreinen, en is (ten behoeve van de smart mobility-experimenten) V2X (URLLC) op meer 

locaties benodigd dan in andere regio’s (denk aan de “testsnelweg” A270, de aangelegen 

Automotive Campus in Helmond, doorgetrokken tot aan de TU/e).  

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/mobility/6635079/250449/vodafoneziggo-en-ericsson-testen-5g-in-eindhoven.html
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Figuur 14. Inschatting van de eerst benodigde 5G-infrastructuur in de metropoolregio Eindhoven 

Box 5 5G use cases in de Brainportregio 

Mobiliteit (projecten: Concorda, AUTOPILOT, 5G-MOBIX) 

In de afgelopen jaren is een brede selectie aan nieuwe mobiliteitstoepassingen ontwikkeld 

waarbij mobiele telecommunicatietechnologie is ingezet, onder andere in de Brainportre-

gio. Om een idee te geven welk type toepassingen dit betreft, zijn hieronder twee 

voorbeelden uitgewerkt. 

Ik zie wat jij ook ziet: Vrachtwagens die in colonnes rijden of in een georganiseerd platoon 

rijden vrij dicht op elkaar. Voor een chauffeur van een vrachtwagen die zelf achter een 

vrachtwagen rijdt kan het gebrek aan een normaal vooruitzicht geestdodend zijn en vei-

ligheidsrisico’s introduceren. Het doorgeven van het normale vooruitzicht vanuit de eerste 

vrachtwagen naar de achterop rijdende vrachtwagens en projectie daarvan op een deel 

van de voorruit kan dit euvel verhelpen. 



 

 

 

Figuur 15. Doorkijkapplicatie. Bron: 5G-PPP 

Vergroting contextbesef van zelfrijdende voertuigen: er zijn nu al auto’s op de markt die op de snel-

weg zelfstandig kunnen rijden op een bepaalde rijstrook naar keuze. Het voertuig gebruikt daarbij 

zijn sensoren om voertuigen in zijn directe nabijheid waar te nemen en daar rekening mee te houden. 

Met 5G-technologie wordt het met steun van geschikte wegkantinformatiesystemen mogelijk om ge-

automatiseerde voertuigen coöperatief te laten rijden, d.w.z. dat voertuigen binnen een bepaald 

gebied (maar ook buiten het eigen sensor bereik) weten van elkaars aanwezigheid, snelheid en koers, 

zodat hier het rijgedrag op kan worden afgestemd. Autonoom van rijstrook veranderen en inhalen 

gaat dan ook tot de mogelijkheden behoren. 

 

Figuur 16. Vergroting Contextbesef door onderlinge uitwisseling van sensordata. Bron: Gozalves, 

IEEE 

 

Uitdagingen in de Brainportregio 

• Opschaling van mobiliteitstoepassingen 

• Verbreding van field labs; naast techniek ook aandacht voor businesscase en men-

selijk en organisatorisch kapitaal. 

• Verglazing van laatste delen van kernen en buitengebied 

• Verdichting van opstelpunten in met name het stadcentrum van Eindhoven  

4.2 Metropoolregio Amsterdam 

De metropoolregio Amsterdam is een economisch zeer diverse en krachtige regio. Het profiel 

van Amsterdam wordt gekenmerkt door een grote sector voor zakelijke dienstverlening, 
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intensief toerisme en recreatie (ArenA), logistiek en industrie in de havens (Westpoort), het 

gehele ecosysteem rond luchthaven Schiphol en last but not least het ICT-cluster met in het 

hart de AMS-IX. Iets verder van Amsterdam verwijderd zijn er het Mediapark, de Floriade en 

strand Zandvoort.  

4.2.1 Afwijkende vraag naar connectiviteit 

Zakelijke dienstverlening 

De uitdagingen qua connectiviteit lijken met name te liggen bij de bedrijven die qua wensen 

niet met de generieke netwerken voor consumenten en kleinbedrijf uit kunnen, maar zich 

qua behoefte als grootgebruiker geprofileerd kunnen worden. Bepaalde zakelijke dienstver-

lening ontwikkelt meer vraag dan anderen. Denk hierbij aan (grafisch) ontwerpers, 

architecten, ICT-dienstverlening en (zorg)consulten op afstand. In sterk verstedelijkte om-

gevingen als Amsterdam kan het voor een kleine onderneming met één of enkele 

werknemers relatief duur zijn om een zakelijke glasvezelverbinding te laten realiseren, on-

danks dat het glasvezel al zeer fijnmazig in de stad aanwezig is. Bij bedrijfsvestigingen met 

meer werknemers is er hooguit sprake van een (gepercipieerd) probleem qua betalingsbe-

reidheid; er zijn genoeg ondernemers die consumententarieven willen betalen, maar wel 

zakelijke dienstverlening verwachten. 

Financiële sector 

Met de opkomst van fintech-bedrijven (financial technology) is het belang van en de afhan-

kelijkheid van ICT binnen de hele sector veel sterker geworden. Waar zogenoemde high 

frequency traders al geruimere tijd verder nog behoefte hadden aan een verbinding met lage 

vertraging (latency)33, zien we de deze behoefte bij een bredere set aan financieel dienst-

verleners toenemen nu steeds meer transacties via (buitenlandse) handelsplatformen 

verlopen. Inzicht in zowel real time als historische marktdata is hierbij van cruciaal belang. 

De vraag naar kennis en kunde op het gebied van data science en data analytics is hierdoor 

sterk toegenomen. 

Een interessant voorbeeld in dit domein is Euronext, de pan-Europese beursmaatschappij 

die in 2000 ontstond door de fusie van de beurzen van Parijs, Brussel en Amsterdam. Euro-

next ontwikkelde de Euronext Market Data exchange, een dataportfolio met data vanuit 

markten in Parijs, Amsterdam, Lissabon, Londen en Brussel. Gebruikers kunnen inzicht krij-

gen in een breed palet aan datastromen: real time, referentie, historisch, end of day en 

index. Financieel dienstverleners kunnen een licentie nemen op de dataproducten van Euro-

next. Daarbij kunnen kleinere spelers maken gebruik van de technische kennis en digitale 

infrastructuur van Euronext om met de handelsplatformen in contact te komen.  

Om gebruik te kunnen maken van dergelijke diensten is vooral een hoogwaardige internet-

verbinding de enige eis qua harde connectiviteit. De uitdagingen in het gebruik zitten veel 

meer in de zachte factoren: hebben partijen de kennis en kunde om deel te nemen? Zijn hun 

primaire processen ingericht om de informatie waardevol in te zetten? Daarbij stellen alle 

partijen in de keten zichzelf steeds vaker de vraag [1] wat voor type bedrijf zij nu eigenlijk 

zijn en [2] hoe zij zich moeten profileren op de arbeidsmarkt. Zijn ze een handelsbeurs, een 

bank, een FinTech-bedrijf, een ICT-bedrijf of geen van voorgaande? Dit is relevant voor 

bijvoorbeeld de toegang tot scholing, de pensioenregeling, maar ook de nog zachtere facto-

ren als de sfeer op de werkvloer en uitstraling van het kantoor. Daarbij zoeken partijen naar 

                                                

33 Dit gaat zelfs zo ver dat er private straalverbindingen tussen Frankfurt en London gerealiseerd zijn. 

Zie voor een achtergrondartikel: [demorgen.be]. 

https://www.demorgen.be/binnenland/flitshandel-in-wall-street-dankzij-zendmast-in-veurne-bfd7fc2a/


 

 

de balans tussen innovatie en vertrouwen: hoe kan het imago van vooruitstrevendheid in 

balans blijven met de betrouwbaarheid die men als partij wil uitstalen? 

Uit gesprekken met o.a. de financiële sector blijk dat in Amsterdam de druk op (ICT-)perso-

neel nog hoger dan op andere plekken in het land. Daarbij zit er ordegroottes verschil in de 

efficiëntie en effectiviteit tussen goede, middelmatige en slechte ICT-werknemers. Door deze 

grote verschillen kun als bedrijf beter vijf goede ICT’ers dan vijftien middelmatige ICT’s in 

dienst kunt hebben. Sourcing in het buitenland blijkt in de praktijk de enige werkbare oplos-

sing. Een voorbeeld is de Amsterdam Internet Exchange. Hier werkt op dit moment een mix 

van wel 22 nationaliteiten. Ook is het outsourcen (bij externe leverancier), nearshoring (bijv. 

binnen de EU) of offshoring (bijv. Azië) van ICT al jaren gemeengoed. Zo verplaatste Euro-

next haar IT Ops (het dagelijkse beheer van de ICT) recentelijk naar Portugal, met de 

toegang tot en de kosten van voldoende en goed gekwalificeerd personeel als belangrijkste 

reden.34 Aangezien de personeelsuitdagingen vaker over software dan hardware gaan, gaan 

ook zaken als een aantrekkelijk leefklimaat en fiscale maatregelen (zoals een 30%-regeling) 

meetellen in de mate waarin een regio aantrekkelijk is voor een partij om actief te worden 

of blijven.  

Hotspots van gemengde functies en bedrijvigheid 

Binnen de bredere metropoolregio is sprake van zeer hoge concentraties van bedrijvigheid 

en gemengde functies, oftewel hotspots. Tijdens grootschalige evenementen als Koningsdag, 

conferenties en festivals neemt de drukte alleen maar verder toe. De druk op de klassieke 

infrastructuur (weg, spoor, water, stroom, riolering, etc.), gebouwde omgeving en publieke 

voorzieningen vertaalt zich op die momenten ook in een hoge belasting van de telecomin-

frastructuur in deze regio. De mate waarin (toekomstige) mobiele netwerken aan deze vraag 

kan voldoen, wordt in paragraaf 4.2.3 nader uitgewerkt. In Box 6 beschrijven we beknopt 

de lessen die de Schiphol Group als landlord van een extreme hotsport de afgelopen jaren 

heeft doorlopen in haar reis om het beste digitale vliegveld van de wereld te worden. 

Box 6. Schiphol reis richting ‘world’s best digital airport’. 

In 2015 is Schiphol Group aan een digitale reis gestart om World’s best digital airport te 

worden. Binnen dit programma zet Schiphol leading digital technology in om een seamless 

passenger journey te creëren. Daarbij wil Schiphol een smart airport worden. Dit gaat 

over het samenbrengen van de verschillende (data)processen rondom het vliegveld, om 

vervolgens de beschikbare data via API’s aan de buitenwereld beschikbaar te stellen. 

Naast realtime data voor monitoring kan er hierdoor ook voorspellend worden gewerkt. 

Het kernidee achter de digitale reis was om anders om te gaan met technologie. IT moest 

van enkel enabler nu zowel differentiator als enabler worden.  

Schiphol Group heeft als voordeel dat het eigenaar is van alle IT op het terrein, van ap-

paratuur tot de telecomnetwerken en de applicatieve kant. Alles aan de netwerkkant 

(glasvezel, WiFi, etc.) is door (aannemers en leveranciers in opdracht van) Schiphol zelf 

gebouwd. Aan de applicatieve kant wordt juist zo min mogelijk zelf gebouwd en heeft 

Schiphol meer een integrerende functie. Het eigenaarschap van de netwerkinfrastructuur 

levert soms interessante vraagstukken op: enerzijds levert Schiphol kritieke IT-diensten 

aan KLM op de terminal en anderzijds levert Schiphol ook (best effort) WiFi aan passagiers. 

Er spelen daarmee altijd vragen en afwegingen op het gebied van bijvoorbeeld betrouw-

baarheid en flexibiliteit. 

                                                

34 https://www.fdiintelligence.com/Special-Reports/Portugal-s-fintech-takes-an-international-stage 
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Technologie bleek niet de voornaamste uitdaging in het veranderen van de werkwijze van 

Schiphol. De echte omslag was voornamelijk een culturele verandering. Via de nieuwe 

werkmethoden wordt er dwars door de klassieke OSI stack35 heen gewerkt met een verti-

cale benadering op een horizontale organisatie. Er kunnen nu betere discussies worden 

gevoerd tussen afdelingen, omdat er samen op verschillende lagen in de stack over het-

zelfde probleem kan worden nagedacht. De werkvorm is nu een meer doorlopend proces 

geworden, binnen het idee van: “Vrijheid binnen kaders, vakmanschap binnen gildes.” 

Daarbij is elke werknemer in meer of mindere mate een IT’er; vrijwel elke functie heeft 

digitale aspecten in zich gekregen. 

Door haar schaal en expertise is de Schiphol Groep ook een veel gehoorde partij binnen 

de Branchevereniging ICT en Telecomgrootgebruikers. Met name op het gebied van het 

beschikbaar krijgen en houden van voldoende frequentieruimte voor zakelijke en kritieke 

toepassingen heeft Schiphol een duidelijk belang. Zonder deze vrijgestelde ruimte is het 

niet lang mogelijk om de eigen (kritieke) mobiele toepassingen in de lucht te houden en 

zou men aangewezen zijn op de reguliere telecomleveranciers. 

Datacentersector 

Speciale aandacht gaat uit naar de datacentersector die zeer prominent aanwezig is binnen 

deze deelregio. De Metropoolregio Amsterdam is namelijk naast Frankfurt, Londen en Parijs 

een van de mondiale hotspots voor zogenoemde multi-tenant datacenters. Dit betreft de 

middelgrote tot grote datacenters met meerdere klanten.36 Deze datacenters zijn vrijwel 

zonder uitzondering gevestigd in een grootstedelijke omgeving, in nabijheid van vele klan-

ten, ICT-service bedrijven en vaak geclusterd bij elkaar. Multi-tentant datacenters zijn 

gebaat bij clustering: onderlinge koppelingen maakt het voor klanten interessanter om in 

zo’n cluster te zitten, aangezien veel verkeer dan niet meer over het open internet hoeft.  

De sector loopt in Amsterdam echter tegen twee belangrijke grenzen aan, namelijk de be-

schikbaarheid van betaalbare (goedkope) grond en de toegang tot voldoende capaciteit aan 

stroom. Het stroomverbruik verplaatst zich immers van allerlei decentrale servers naar hoge 

concentraties van (efficiënte) rekenkracht. Voor zowel lagere grondprijzen als de beschik-

baarheid van voldoende stroomcapaciteit wordt (door sommige partijen) nu al uitgeweken 

naar bijvoorbeeld Almere. De uitgaging in deze regio lijkt nu te zitten in de daadwerkelijke 

realisatie van de datacenters; na de aankoop van de grond is het nu tijd om de bouwfase in 

te luiden. 

De samenwerkende partijen binnen de REOS werken al langere tijd samen een Ruimtelijke 

Strategie Datacenters waarin de groeimogelijkheden van de datacentersector wordt uitge-

werkt. Figuur 17 geeft de routekaart voor duurzame groei van de sector tot 2030 weer. Het 

betreft een strategie met drie fasen, te weten: 

• Korte termijn (2019-2022) – voorlopig wordt het ‘energietekort’ ten dele opgelost 

worden door de mogelijkheden in het gebied Almere – Zeewolde – Lelystad – 

                                                

35 Zie: [nl.wikipedia.org] 

36 Naast multi-tenant datacenters bestaan er nog hyperscale datacenters en regionale datacenters. Hy-

perscale datacenters zijn de zeer grote datacenters van Google, Microsoft, Amazon, Facebook of Apple. 

Nederland kent twee van dergelijke datacenters, namelijk die van Google bij de Eemshaven (Gr.) en 

van Microsoft in de Wieringenmeerpolder (NH.). Regionale datacenters zijn de kleine tot middelgrote 

datacenters (500 – 5.000 m2) met gering stroomverbruik (< 2 MW) die meerdere zakelijke gebruikers 

uit de regio bedienen. Ze kennen doorgaans een klein verzorgingsgebied. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/OSI-model


 

 

Dronten te benutten. Zowel in (groot) Amsterdam als Almere zal op korte termijn 

overigens wel een aanpassing van de energie-infrastructuur nodig zijn. 

 

• Middellange termijn (2022-2030) – voor deze termijn wordt een nadere studie 

uitgevoerd naar de ontwikkeling van een resilience cluster in de zuidelijke Randstad 

(en Middenmeer) of en hoe er kan worden voldaan aan vestigingseisen ten aanzien 

van latency, arbeidsmarkt, restwarmte en het ICT-ecosysteem. 

 

• Lange termijn (2030 en later) - hiervoor dienen de mogelijkheden voor een nieuw 

datacluster aan de west- en zuidflank van Amsterdam bij de aanlandingslocatie van 

wind op zee verkend en uitgewerkt te worden. 

 

Figuur 17. Routekaart Datacenters (bron: Ruimtelijke Strategie datacenters) 

4.2.2 Aanbod glasvezel 

In Figuur 18 is het huidige aanbod van glasvezelnetwerken en -backbones voor de Metro-

poolregio Amsterdam weergegeven. Hoewel verschillende wijken door Citynet Amsterdam 

(een initiatief van de gemeente Amsterdam en Reggefiber, nu onderdeel van KPN) zijn ver-

glaasd, beschikt het merendeel van de adressen niet over een glasvezelaansluiting. 

Ondernemers en bewoners kunnen derhalve alleen diensten afnemen via het VDSL-netwerk 

van KPN of de coaxkabel van VodafoneZiggo. Dit staat in scherp contrast met een stad als 

Almere, waar vrijwel iedereen kan beschikken over een glasvezelaansluiting.  

De buitengebieden in de regio worden inmiddels bijna volledig afgedekt door marktinitiatie-

ven. Deze initiatieven bevinden zich wel nog in verschillende fases: van vraagbundeling tot 

realisatie. Door de sterke concentratie van datacenters en de aanwezigheid van de AMS-IX 

is de fijnmazigheid van glasvezelbackbones wel uitzonderlijk hoog in de regio. Grootzakelijke 

afnemers kunnen om die reden vaak relatief eenvoudig een individuele glasvezelaansluiting 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/03/15/ruimtelijke-strategie-datacenters/REOS+Ruimtelijke+Strategie+Datacenters.pdf
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laten realiseren. Voor kleinere en/of meer afgelegen ondernemers is de (financiële) drempel 

uiteraard een stuk hoger. 

 

Figuur 18.Glasvezelaansluitnetwerken en backbones – Metropoolregio Amsterdam (bron: Dialogic) 

4.2.3 Vraag naar 5G 

De regio Amsterdam, met de gemeente Amsterdam in het bijzonder, is zich bewust van het 

belang van 5G voor de (stads)regio en is met verschillende stakeholders betrokken in 5G-

initiatieven, bijvoorbeeld rond Johan Cruijff Arena. De regio is ook voor mobiele operators 

bij uitstek een ‘place to be’ voor wat betreft 5G-gerelateerde diensten.  

Box 7. 5G use cases in de regio Utrecht 

5G voor media en sport 

Met slimme camera en beeldbewerkingstechnieken in combinatie met 5G-technologie kun-

nen mensen tijdens bijvoorbeeld voetbalwedstrijden in aanvulling op wat zij zelf zien, met 

hun smartphone alle mogelijke close-up beelden en kijkrichtingen oproepen wat bijdraagt 

aan de totale wedstrijdbeleving. Mensen buiten het stadion kunnen een VR-beleving van 

diezelfde wedstrijd aangeboden krijgen, als groep of individueel met nagenoeg dezelfde 

360˚beeld en interactiemogelijkheden.  

 



 

 

Voor de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam lopen dergelijke initiatieven (o.a. KPN, TNO) 

en wordt tevens gekeken naar use cases rond Public Safety in het licht van de begeleiding 

van internationale supporters tussen Schiphol en de ArenA. 

 

Inspiratiebox Digitale transformaties binnen de multimediasector 

In de multimedia industrie zijn fundamentele ontwikkelingen gaande rond realtime strea-

ming van multi screen uitzendingen, met innovaties op het gebied van beeld en geluid (dit 

maakt bijvoorbeeld mogelijk dat je zelf kunt kiezen met welke coureur je meeluistert via 

de intercom tijdens een F1 wedstrijd), Virtual Reality en Augmented Reality. De verdere 

ontwikkeling daarvan bepaalt of Nederlandse productiehuizen wereldwijd competitief kun-

nen blijven. Deze nieuwe services vergen veel datagebruik.  

De productie- en distributieprocessen verlopen via een toenemend aantal kanalen en ke-

tens. De traditionele reclame-inkomsten nemen af en inkomsten via social media en ander 

kanalen nemen juist toe. De traditionele broadcastindustrie zal derhalve intensief moeten 

samenwerken met zowel  ICT- en telecomsector als de Creatieve Industrie om zo tot 

nieuwe businessmodellen te kunnen komen. Nieuwe platformspelers als Netflix hebben 

inmiddels een dominante rol. 

In onderstaande tabel presenteren wij per deelgebied ons inschatting van het type 5G-vraag 

dat wij in de toekomst verwachten. 

Tabel 2. 5G-hotpots in de MRA-regio 

Gebied Hoofdactiviteiten Typering 5G vraag 

Binnenstad Generiek, toerisme, AMS-IX eMMB 

Zuidas Zakelijke dienstverlening eMMB 

Westpoort, IJ-haven Vervoer & Logistiek MMTC 

Schiphol Logistiek, zakelijke dienstverlening, (zakelijk) toerisme  MMTC, eMMB 

ArenA/Johan Cruijff Toerisme / evenementen eMMB 

Zandvoort Toerisme / evenementen eMMB 

Mediapark Mediaproducties eMMB, URLLC 

Floriade Tuinbouw, Toerisme MMTC, eMMB 

Metropoolregio Verkeer en vervoer (langs hoofdwegen) eMMB, URLLC 

Het MRA-gebied zal te maken gaan krijgen met verdichting van opstelpunten, die vooral in 

hotzones zoals de binnenstad en het gebied rond de Arena kan oplopen tot een factor vier 

aan verdichting. Figuur 19 geeft de eerst gewenste uitrol van 5G-infrastructuur geografisch 

weer. In de geel gemarkeerde gebieden is eMMB-uitrol gewenst en speelt derhalve een op-

stelpuntenuitdaging. 
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Figuur 19. Inschatting van de eerst benodigde 5G-infrastructuur in de metropoolregio Amsterdam 

Box 8. 5G use cases in de publieke ruimte 

5G en smart city toepassingen 

Steden zoals Eindhoven en Amsterdam werken met partners intensief aan smart city ont-

wikkelingen, waarbij met gebruikmaking van een diversiteit aan sensoren, beschikbare 

open data en Internet-technologie, nieuwe innovatieve toepassingen gaan ontstaan. Denk 

bijvoorbeeld aan intelligente straatverlichting of aan real-time informatie over vrije par-

keerplaatsen.  



 

 

 

Figuur 20. City beacon in de openbare ruimte. Bron: Intel 

 

Uitdagingen in de MRA 

• Coördinatie van netwerkuitrol in binnenstedelijk Amsterdam, zowel voor vaste als 

mobiele netwerken. 

• Gezamenlijk uitwerken van routekaart uit de ruimtelijke strategie datacenters. 

• Opleiden, aantrekken en behouden van hoogwaardig (ICT-)talent. 

4.3 Regio Utrecht 

Door haar centrale ligging heeft Utrecht een duidelijk hubfunctie in zowel logistieke als eco-

nomische zin. De regio is aantrekkelijk voor bedrijven en organisaties waarbij bereikbaarheid 

een belangrijke factor is. De regionale zakelijke dienstverlening kent verder een hoge mate 

van verwevenheid. Er bestraat nog een(verassend) aanzienlijk aandeel industrie en er is 

prominente aanwezigheid van vestigingen op het gebied van onderwijs, overheid en zorg. 

Die laatste drie sectoren zijn overigens wel typisch de sectoren die in alle regio’s sterk aan-

wezig zijn. Nog meer dan in andere regio’s, maakt de gemeente Utrecht zich sterk om de 

stad leefbaar en gezond te houden. In dat kader lichten we hierna de thema’s gezond ste-

delijk leven en de ontwikkelingen binnen de gezondheidzorgsector uit. 

4.3.1 Afwijkende sectorale vraag naar connectiviteit 

Gezond stedelijk leven 

Gezond leven, Groene economie en diensteninnovatie zijn de drie kernthema’s in de strate-

gische agenda van de regio Utrecht. De Merwedekanaalzone dient hierbij als voorbeeld van 

integrale gebiedsontwikkeling waarbij vanaf het prille begin aandacht is geweest op deze 

thema’s. Binnen dit ontwikkelgebied is sprake van verdichting binnen de bestaande stads-

grenzen. Er worden 4.000-6.000 woningen in verschillende prijsklassen ontwikkeld. Daarbij 

is er veel aandacht voor collectieve openbare ruimte, komt er een mix aan voorzieningen en 

faciliteert men werkgelegenheid in de creatieve sector. Verder zoekt men naar nieuwe op-

lossingen voor mobiliteit en parkeren en stimuleert men mogelijkheden om auto’s te delen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ2YepveDgAhUHKVAKHUXwDswQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Finteliot%2Fstatus%2F967798896557805568&psig=AOvVaw1Ule1kkdQVbTwA-KUxquhO&ust=1551513728286586
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Er is in brede zin veel aandacht voor het delen van spullen, voorzieningen en diensten. Dit 

alles moet leiden tot nieuwe oplossingen voor gezond, energieneutraal en klimaatbestendig 

leven. Interessante bij de gebiedsontwikkeling is de toenemende inzet van Building Infor-

mation Modeling in de verschillende fase van het bouwproces (zie Box 9) 

Box 9. Building Information Modeling - innovatie in de bouwsector 

Binnen de bouwsector is Building Information Modeling (BIM) al enkele jaren bezig met 

een grote opmars. BIM staat voor een digitale representatie van de fysieke en functionele 

eigenschappen van een locatie of gebouw. Alle informatie die tijdens het ontwikkel- en 

bouwproces tot stand komt wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) 

gebouwmodel. Doordat alle betrokken partijen toegang krijgen tot de data blijft de infor-

matie altijd actueel en kan er beter worden samengewerkt. Denk hierbij aan het 

aanvragen van een bouwvergunning bij de gemeente op basis van het 3D-ontwerp of het 

inmeten van een elektrotechnische installatie door een onderaannemer in het voorlopige 

ontwerp van het gebouw. In de praktijk blijkt het een flinke uitdaging om de verregaande 

ketenintegratie daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Zo bestaan er nog verschillende tech-

nische standaarden voor het onderliggende dataplatform en zijn niet alle partijen in de 

keten ICT-bekwaam genoeg om met deze nieuwe toepassingen te werken. Het gebruik 

van ‘domme’ 2D-CAD-tekeningen en verzoek om aanleveren van geprinte dwarsdoorsne-

des en plattegronden is nog vaak aan de orde. 

Voor deze studie is het van belang om te realiseren dat de voorbeelden van dienstenontwik-

keling wordt niet zozeer gedreven (of geremd) door connectiviteit. De discussies gaan veel 

sterker over de bereidheid van het hele ecosysteem om over stappen naar deze manier van 

denken. Er spelen vragen als: Zijn de toekomstige bewoners bereid om maar 0,2/0,3 par-

keerplek per woning te hebben? Vinden bewoners een probleem om feitelijk gedwongen te 

worden om MaaS-diensten af te gaan nemen? Wat vindt de volgende generatie bewoners 

hiervan? Wat doet dit met de verkoopbaarheid en waarde van de woningen? Wij zien digitale 

connectiviteit ‘slechts’ als een randvoorwaarde in dit hele spel waarin met name (de adoptie 

van) digitale platformen en apps een centrale rol spelen. 

Gezondheidszorg 

Binnen de gezondheids- en zorgsector spelen verschillende digitaliseringsopgaven. 

Ten eerste hebben medisch specialisten een toenemende behoefte aan zeer hoogwaardige 

connectiviteit, met name bij ontwikkelingen als telesurgery (opereren op afstand) en aug-

mented reality. Naar mate de ziekenhuizen sterker specialiseren neemt de vraag naar 

telesurgery toe. Het vraagt van connectiviteit een zeer hoge betrouwbaarheid, hoge down- 

en upstream bandbreedte en een zeer lage latency. Deze vraag wordt ingevuld door directe 

glasvezelverbindingen tussen zorgaanbieders.  

Het faciliteren van ‘langer thuis wonen’ gaat via verschillende applicaties. Voorbeelden 

van applicaties voor zorgvragers zijn videoconsult, noodknoppen, valdetectie, connected me-

dicijndispensers, et cetera. Deze toepassingen hebben uiteenlopende eisen aan digitale 

connectiviteit, zowel in de vorm van een vaste verbinding als draadloos (via 4G of Wi-Fi). 

Zorgdiensten (bijvoorbeeld videoconsult) die behoefte hebben aan een vaste verbinding zul-

len profiteren van generieke ontwikkelingen in de markt wat betreft video-streaming. Als het 

gaat om monitoring zal de connectiviteit altijd mobiel worden ingevuld in verband met de 

bewegingsvrijheid van de patiënt; bandbreedte is hierbij niet van groot belang. Naar mate 

de gemonitorde functies vitaler zijn, zal er een hogere eis worden gesteld aan netwerkdek-

king en betrouwbaarheid. Overigens wordt er momenteel voor monitoring geen 100% uptime 



 

 

gevraagd; als monitoring van vitaal belang is, dan zal een patiënt in het ziekenhuis verblij-

ven. Mibida is een voorbeeld van een zorgplatform dat allerlei zaken regelt via het internet 

van de zorgvrager. AltijdThuis koppelt voor monitoring een centrale unit aan een vaste in-

ternetverbinding via het thuismodem. De centrale unit communiceert met de sensoren via 

ZigBee.  

De zorg in de ziekenhuis-, verpleeg- en thuiszorg wordt steeds vaker ondersteund door 

digitale diensten. Grote (thuis)zorgaanbieders geven aan dat hun medewerkers deze dien-

sten via de generieke mobiele netwerken (4G-simkaarten) gebruiken middels mobiel of 

tablet. Opvallend is ook de massale aanwezigheid van legacy systemen binnen de zorgsector. 

Het gebruik van pagers, faxen en CD’s (voor het versturen van bijvoorbeeld MRI-beelden) 

zijn nog steeds gemeengoed.  

Wat betreft ketenintegratie gaat het deels om het connecteren van locaties van verschil-

lende zorgaanbieders, zoals tussen ziekenhuizen onderling en met huisartsen en apothekers. 

Deze connectiviteit wordt in verschillende vormen in de markt aangeboden. Een ander deel 

van ketenintegratie betreft de huidige versnippering van IT-systemen; hierbinnen spelen 

fysieke infrastructuren geen rol. Wel is hier een grote rol weggelegd voor digitale platformen 

die informatie uit verschillende systemen van verschillende zorgaanbieders integraal kunnen 

aanbieden. Opvallend is dat privacy-gerelateerde discussies soms wel eens té blokkerend 

voor de zorgprocessen: ook bij het onverhoopt sluiten van een ziekenhuis moet acute zorg 

doorgang kunnen vinden en is de patiënt gebaat bij een naadloze uitwisseling van gegevens 

tussen verschillende locaties. 

Als we de impact van voorgenoemde trends op de vraag naar digitale connectiviteit beschou-

wen, zien we dat de meeste veranderingen zich voordoen in het IT-ecosysteem van de 

patiënt of de burger. Zelfmonitoring van gezondheid en welzijn kan een flinke impact hebben 

op de connectiviteitsvraag, juist omdat deze ontwikkeling zich buiten de traditionele zorg-

sector plaatsvindt. Deze vraag wordt momenteel met generieke aanbod ingevuld. Voor de 

lange termijn is de sector wel gebaat bij generieke connectiviteitsontwikkelingen zoals we 

deze in hoofdstuk drie in kaart hebben gebracht. 

Indoor dekking van mobiele netwerken en C2000 is wel een aandachtspunt voor de sector. 

In het verleden is dit voor 3G en 4G opgelost met (leverancier specifieke) distributed antenna 

systems (DAS). Op deze technologie bestaat echter (nog) geen standaard, waardoor vendor 

lock-in op de loer ligt. Hierbij kan nog een tweedeling gemaakt worden tussen het eigen 

gebruik (al dan niet voor bedrijfskritische toepassingen) en het faciliteren van publiek ge-

bruik. Een ziekenhuis kan namelijk ook als semiopenbare ruimte gezien worden. Er komen 

dagelijks zeer veel patiënten en bezoekers in het ziekenhuis die graag gebruik willen maken 

van hun mobiele verbinding of een wifi-netwerk. In beide gevallen moeten er maatregelen 

genomen worden: de indoor mobiele dekking is beperkt en het wifi-netwerk moet voldoende 

sterk gedimensioneerd worden. 
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Inspiratiebox Digitale Transformatie: Agrofood en Life Sciences 

Binnen de Life sciences zijn grote verschuivingen gaande. Bij chronische ziekten verschuift 

de aandacht meer naar ‘leefstijl als medicijn’. Kankerbestrijding en antibioticaresistentie 

worden gepersonaliseerd. Genetica en nanotechnologie nemen een vlucht. De combinatie 

leefstijl en gezondheid zal meer en meer één geheel gaan vormen. Bedrijven uit andere 

sectoren zoals de Voedingsmiddelenindustrie, Landbouw en Cultuur, sport en recreatie – 

welke relatief sterk vertegenwoordigd zijn in de economie van Utrecht-  zullen een toene-

mend belang in de zorgmarkt krijgen. Dit biedt kansen voor bedrijven, maar vraagt ook 

om specifieke digitale randvoorwaarden. 

In de agrofoodsector spelen andere uitdagingen. Om de keten ‘van grond tot mond’ beter 

in te kunnen richten is veel informatie nodig die reeds begint bij het teel- en fokproces. 

Precisielandbouw levert die informatie en maakt gebruik bij haar productieprocessen van 

satellietverbindingen en wireless-netwerken om complexe sensorsystemen en drones te 

connecteren.  

De koppeling van voedingsdata met data uit lifestyle en medische platformen vergt daar-

naast dat verbindingen continu moeten kunnen monitoren, maar ook in staat moeten zijn 

privacygevoelige informatie te handelen. Hoe dichter de keten richting e-Health, en dus 

de formele gezondheidszorg, neemt het aantal missiekritische diensten toe en is gegaran-

deerde beschikbaarheid essentieel. 

4.3.2 Aanbod glasvezel 

In Figuur 21 is het huidige aanbod van glasvezelnetwerken en -backbones voor de regio 

Utrecht weergegeven. In de regio vormt de stad Utrecht een knooppunt voor allerlei typen 

infrastructuur, dus ook voor glasvezelbackbones. Qua glasvezelnetwerken doet de stad ech-

ter wel onder voor de middelgrote steden als Amersfoort, Hilversum, Houten en Veenendaal. 

Waar de niet-glasvezelaansluitingen in de steden en dorpen nog wel kunnen beschikken over 

hoogwaardige VDSL- en kabelaansluitingen, zijn de afnemers in het buitengebied echt ver-

stoten van welke vorm van snel internet. Hier komt echter verandering in nu Glasvezel 

buitenaf en Glasdraad vanuit het oosten en het noordwesten het buitengebied van de regio 

gaan verglazen.  



 

 

 

Figuur 21. Glasvezelnetwerken en backbones – regio Utrecht (bron: Dialogic) 

4.3.3 Vraag naar 5G 

Gegeven voorgaand profiel is onze verwachting dat de vraag t.a.v. 5G zich primair gaat 

richten op eMMB-type diensten. Op termijn zal in het kader van Smart Mobility ook de vraag 

naar URLLC gaan toenemen. Er is geen duidelijke indicatie op afzienbare termijn van een 

sterke vraag naar IoT zodanig dat hier 5G-technologie voor vereist is.  

Wat dit betekent voor de verdichting van opstelpunten is dat, met uitzondering van speci-

fieke hotzones (oude centrum, Centraal Station/Hoog Catharijne) deze langs geleidelijke weg 

zal verlopen, tenzij regulering rond veldsterkte limieten de exploitatie van veel bestaande 

(hoge) opstelpunten gaat inperken, waardoor men gedwongen wordt op veel meer plaatsen 

met small cells te gaan werken. Verder kan er op termijn sprake zijn van verdichting van 

opstelpunten langs hoofdwegen in verband met de eerder genoemde smart mobility ontwik-

kelingen. 

Figuur 22 geeft een inschatting van de hieruit voortvloeiende benodigde 5G-infrastructuur in 

de regio Utrecht. Het gaat met name om een aantal ‘hot spots’ waar eMMB-uitrol nodig is, 

waarbij specifiek het plaatsen van een groot aantal opstelpunten een rol gaat spelen.  
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Figuur 22. Inschatting van de eerst benodigde 5G-infrastructuur in de regio Utrecht 

Uitdagingen in de regio Utrecht 

• Toenemende druk op (netwerk)infrastructuur en extra vraag naar o.a. mobiliteits-

oplossingen als gevolg van de binnenstedelijke verdichting. 

• Coördinatie van netwerkuitrol in (met name) de oude binnenstad, zowel voor vaste 

als mobiele netwerken. 

4.4 Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

In de sterk verstedelijkte, dichtbevolkte zuidvleugel van de Randstad (de regio die zich uit-

strekt van Leiden, via de MRDH, langs Dordrecht omhoog naar Gouda) is sprake van een 

hoge economische diversiteit. Wat er uitspringt zijn vervoer, logistiek en handel in Rijnmond-

Rotterdam, de tuinbouwsector in het Westland en alle publieke/institutionele activiteiten in 

Den Haag, inclusief R&D en toerisme (met name Scheveningen). 

Binnen de MRDH wordt al enige tijd gewerkt aan de Roadmap Next Economy. De RNE, een 

ontwikkelstrategie die in samenwerking met econoom Jeremy Rifkin tot stand is gekomen, 

zet in met name het transitiepad Smart Digital Delta in op de nieuwe digitale economie. De 

vijf centrale projecten luiden als volgt: 

• Smart Public Nodes – de introductie van een infrastructuur voor smart nodes, bij-

voorbeeld via lantarenpalen. 

• Truck Platooning – de realisatie van een betrouwbare, veilige en schone achterland 

verbinding door vrachtwagens elektronisch aan elkaar te koppelen, waarbij alleen de 

voorste snelheid en route bepaalt. 



 

 

• Cross Sector Cyber Testbed/Secure Digital Data Exchange – de ontwikkeling 

van technologie en capaciteit om snelle en veilige toegang tot Internet of Things-

data uit vele bronnen mogelijk te maken. 

• 3D Portal / Digital Twins – het inzichtelijk maken van gebouwen en omliggende 

infrastructuren door een technisch 3D-platform. 

• Health Data Coöperatieve – het creëren van een digitaal platform waar bewoners 

veilig hun gezondheidsdata kunnen delen. 

Interessant hierbij is de sterke focus op het ontwikkelen van digitale platformen en toepas-

singen. De digitale infrastructuur is hierbij hooguit een randvoorwaarde, zeker geen te 

ontwikkelen doel op zichzelf. Dit sluit aan bij onze visie op de materie: het is geen doel op 

zichzelf om 5G beschikbaar te krijgen; het zijn de (toekomstige) diensten die een bepaalde 

behoefte ontwikkelen die alleen met een bepaald type infrastructuur ingevuld kan worden 

(en waar de gebruiker van toepassing dus voor wil betalen).  

De regio zet verder sterk in op het versterken van het innovatieklimaat om de maatschap-

pelijke opgaven op te pakken. Hiervoor zijn diverse field labs en campussen opgezet. Zo 

vervult de TU Delft een centrale rol bij het recent opgestarte 5G Field lab Zuid Holland. Dit 

field lab faciliteert o.a. het Research lab Automated Shipping (RAS) en het – Research lab 

Automated Driving Delft (RADD). Het biedt verder de ontwikkelvoorzieningen voor Unman-

ned Valley Valkenburg (Katwijk), Living Lab Scheveningen en een lab voor sensible sensors 

(Rotterdam). De provincie, IQ en de MRDH stimuleren de samenwerking tussen deze labs 

en het bedrijfsleven use-cases te gaan testen. 

4.4.1 Afwijkende vraag naar connectiviteit 

Net als in de noordvleugel van de Randstad (MRA en Utrecht), is er ook in de zuidvleugel 

sprake van verschillende hotspots van bedrijvigheid en aanwezigheid van mensen. Voordat 

we hier vanuit 5G-oogpunt nader op ingaan, worden hier twee relevante sectoren nader 

uitgelicht, namelijk de havenlogistiek en -bedrijvigheid en de land- en tuinbouwsector.  

Havenlogistiek en -bedrijvigheid 

Digitalisering raakt de haven van Rotterdam in zeer grote mate. Binnen het Havenbedrijf 

wordt digitale technologie ingezet als één van de competitieve voordelen. Het is voor rede-

rijen namelijk aantrekkelijk om te varen op havens waarbij naast de fysieke infrastructuur 

ook de digitale infrastructuur optimaal aansluit bij hun bedrijfsvoering, en er betere koppe-

lingen gemaakt kunnen worden met de verschillende andere modaliteiten als trein, 

binnenvaart en vrachtwagens. Om dit voor elkaar te krijgen ontwikkelt het Havenbedrijf aan 

een datahub, waardoor rederijen, bevrachters, ladingeigenaren en ‘de logistiek van het ach-

terland’ de logistieke ketens optimaal kunnen afstemmen en achterliggende administratieve 

processen eenvoudiger afgehandeld worden. Internationaal gezien loopt de Rotterdamse ha-

ven hierin voorop.  

Een andere ontwikkeling waar het Havenbedrijf op inzet, is het ontwikkelen van een ‘digital 

twin’ van de haven. Deze digitale kopie (inclusief sensoriek door de gehele haven) maakt 

het mogelijk om beheer en onderhoud van de haven efficiënter uit te voeren. Daarnaast 

maakt deze twin het mogelijk om in de toekomst autonoom varende schepen te ontvangen. 

De benodigde randvoorwaarden zitten hier in de beschikbaarheid van geschikte dataplatfor-

men, GIS-applicaties en de juiste kennis en kunde. Pas dan kan hier (mogelijk) een 

rendabele toepassing uit ontwikkeld worden. 
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Tot slot testen KPN, Shell, Huawei, ExRobotics, Accenture en ABB de eerste industriële toe-

passingen met de nieuwe generatie mobiele netwerken in het havengebied. Gezamenlijk 

hebben ze een experimenteel 5G-netwerk aangelegd waarbij gebruik wordt gemaakt van het 

voor deze doeleinden toegewezen testspectrum in de 700MHz en 3500MHz. Daarnaast is ook 

gebruik gemaakt van de 2300MHz frequentieband. Dankzij deze frequenties en de nieuwste 

netwerk- en antennetechnieken is de netwerkcapaciteit sterk vergroot, de reactietijd van het 

netwerk (zo goed als) realtime en de betrouwbaarheid verhoogd. Dit maakt verschillende 

relevante toepassingen mogelijk, zoals het verbinden van een mobiele inspectierobot, het 

uitvoeren van kritische inspecties tijdens grote onderhoudsstop met een ‘slimme 5G helm’, 

efficiënter maken van industrieel onderhoud met de inzet van augmented reality en betere 

onderhoudsvoorspelling van leidingen dankzij 5G-technologie en machine learning. Voorals-

nog is het echter nog wel onduidelijk of hier voldoende rendabele businesscases uit afgeleid 

kunnen worden en of de juiste kennis en kunde geborgd is binnen de betrokken organisaties.  

Inspiratiebox Digitale Transformatie: logistieke sector. 

In de logistieke sector virtualiseert de logistieke keten op grote schaal. Havens en distri-

butiecentra automatiseren. Deze ‘just-in-time’ ketens vragen daarbij om steeds meer 

interactie met data uit andere sectoren. Gemengde platformen (zowel eigen assets als 

data) als Amazon en Ali Baba beheersen inmiddels wereldwijd enorme ketens en bieden 

ook zelf steeds meer datadiensten aan voor andere bedrijfstakken. Blockchain is een be-

langrijke technologie om tracking en tracing te verbeteren.  

Het is zaak dat de haven zich ook als data-regie centrum ontwikkeld om wereldwijd de 

beste diensten te kunnen leveren en aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats voor plat-

form partijen als Google, Amazon en Ali Baba. Aan de andere kant levert de combinatie 

met de energietransitie en de elektrificatie van de automotive industrie, interessante 

kruisbestuivingen op automotive-bedrijven zetten momenteel sterk in op elektrische, 

slimme auto’s. De auto’s worden feitelijk modulair samengestelde rijdende computers. De 

verdiensten zitten in de toekomst niet meer hoofdzakelijk in de auto en het onderhoud 

daarvan, maar in het aanbod van diensten. Het gaat dan niet alleen om mobiliteitsdien-

sten, maar bijvoorbeeld  ook om energiediensten. De elektrische auto wordt immers via 

de laad-infrastructuur ook onderdeel van het smart grid. Dit betekent voor de auto-indu-

strie dat het van belang is om via het eigen industriële platform, positie op te bouwen in 

deze toekomstige, samengestelde AI- en IoT markten. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde 

voor energiebedrijven. De dienstensector kan hier op in spelen door de transacties die 

hier een rol in spelen soepel te faciliteren. Hierop kunnen nieuwe businessmodellen wor-

den ontwikkeld. Ook hier geldt dat deze bedrijven de hoogwaardige digitale connectiviteit 

die hier voor nodig is, meer en meer in eigen hand willen houden.        

Land- en tuinbouw 

Binnen de hele land- en tuinbouwsector is op verschillende vlakken een transitie gaande. 

Denk hierbij aan de aanhoudende ambitie om het rendement te verhogen, de wens voor 

betere accreditatie wat betreft de herkomst van producten, toenemende ketenafstemming 

voor planning en transport, focus op duurzaamheid en gezondheid en het gebruik van waar-

neming op afstand. Verder worden drones en IoT-sensoriek ingezet om op hogere resolutie 

metingen te doen. Zo kan een boer zijn gewassen beter monitoren en interventies (gewas-

beschermingsmiddelen) efficiënter en effectiever inzetten. Door data over de jaren heen te 

verzamelen kan ook gewerkt worden aan het verhogen van de grondkwaliteit. 

Als gevolg van deze verschuivingen binnen de sector, ontstaat een nieuw type ondernemers 

die meer gelijkenissen vertonen met managers uit het bedrijfsleven dan het klassieke beeld 



 

 

van boeren en tuinders. Met de toepassing van digitale middelen wordt het voor een enkele 

boer mogelijk om een grotere veestapel of breder landbouwarsenaal te beheren. Daarbij 

zullen de losse (kleinschalige) boerenbedrijven vaker integreren tot een enkele organisatie, 

om tot nog betere benutting van schaalvoordelen te komen. 

In dit licht lanceerde Greenport West Holland een Innovatiepact voor en door de agro-sector 

in Zuid-Holland. Dit pact is bedoeld om de innovatiekracht van bedrijven te bundelen en zo 

het tuinbouwcluster te versterken. Er wordt op allerlei innovatieve onderwerpen ingezet. Een 

van de thema’s betreft ‘smart ketens’, waarbij de focus ligt op de digitalisering van de gehele 

keten van productie naar de consument. Dit wordt gedragen vanuit verantwoordelijkheid van 

het Innovatiepact. Verder wordt er op het gebied van digitalisering binnen FoodTech (onder-

werp Vertical Farming) een pilot opgezet waarbij het mkb, wo, hbo en mbo samenwerkt 

(ondersteund vanuit het Innovatiepact). Bedrijven, kennisinstellingen en overheden dragen 

in-kind bij aan het Innovatiepact, onder meer door het beschikbaar stellen van onderzoeks- 

en vergaderfaciliteiten, medewerkers en kennis. 

Door de situering van het boerenbedrijf, is deze sector aantoonbaar het meeste geraakt door 

de buitengebiedsproblematiek. Zowel vaste als mobiele netwerken bieden beperkte capaci-

teit en/of dekking. De ondernemers zijn dus erg gebaat bij de toename van uitrol door 

marktpartijen. Infrastructuur vormt echter maar één van de onderdelen die de ontwikkeling 

naar geavanceerdere vormen van smart farming tegenwerkt. Het gros van de ondernemers 

zit nu pas op de eerste verschijningsvorm van smart farming, oftewel versie 1.0. Denk hierbij 

aan basale toepassingen zoals het nauwkeurig recht rijden op basis van GPS. Daarbij leveren 

de machinefabrikanten aan een mondiale markt. Zij dimensioneren hun apparatuur op de 

grootste gemene deler: de apparatuur en eventuele software-updates moeten ook werken 

in het buitengebied van landen met een veel slechtere digitale infrastructuur. 

4.4.2 Aanbod glasvezel 

In Figuur 23 is het huidige aanbod van glasvezelnetwerken en -backbones voor de Zuidvleu-

gel van de Randstad weergegeven. De regio toont duidelijk de afwezigheid van glasvezel is 

de sterk verstedelijkte omgevingen van Nederland. Marktpartijen als Reggefiber (nu onder-

deel van KPN) en CAIW (nu onderdeel van EQT) hebben in het verleden de beter 

toegankelijke buitenwijken en middelgrote steden van glasvezel voorzien, maar de comple-

xere (en daarmee duurdere) steden links laten liggen.  

Door hun hoge adressendichtheid beschikken deze gebieden uiteraard wel over hoogwaardig 

aanbod via VDSL en kabel. Dit in tegenstelling tot de buitengebieden van de plattelandsge-

meenten buiten de stedelijke omgevingen. Hoewel ook hier de landelijke glasvezelaanbieders 

inmiddels zijn geland, zijn met name de eiland- en poldergemeenten relatief laat op de 

agenda van partijen als Glasvezel buitenaf en Glasdraad verschenen. Ook in de steden kan 

op relatief korte termijn het beeld aanzienlijk gaan veranderen nu T-Mobile in Den Haag en 

L2Fiber in Rotterdam grootschalig met de uitrol van glasvezel aan de slag (zeggen te) gaan. 
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Figuur 23. Glasvezelnetwerken en backbones - Zuidvleugel Randstad (bron: Dialogic) 

4.4.3 Vraag naar 5G 

De politieke focus van MRDH is gericht op vernieuwing van de economie over de gehele 

breedte, waarvoor 5G een enabler kan zijn. De gemeenten Den Haag en Delft nemen daartoe 

ook initiatieven (Living Lab Scheveningen en 5G Field Labs in Delft). Ook in Rotterdam is, 

zoals hiervoor al aangegeven, vorig jaar een 5G-initiatief gestart onder andere ABB en Shell.  

De regio Den Haag zal een vrij generiek vraagprofiel houden waarbij vooral de capaciteits-

vraag verder zal toenemen, en dus de eMMB pijler zal domineren. In drukke gebieden 

(binnenstad, Scheveningen) binnen de gemeente ligt verdichting van het aantal opstelpun-

ten voor de hand om dekking en capaciteit te optimaliseren. Het Westland zal goed uit de 

voeten kunnen met 5G op basis van 700 MHz. We verwachten daar geen sterke groei van 

opstelpunten. In dit licht heeft T-Mobile een contract met de gemeente Den Haag afgesloten 

waarin is vastgelegd dat de Hofstad de eerste stad in Nederland wordt die volledige 5G-

dekking krijgt op het T-Mobile netwerk. [28] Vooruitlopend op de uitrol van 5G gaan T-Mobile 

en de gemeente Den Haag samen werken in verschillende 5G-pilots in de stad. T-Mobile 

levert de connectiviteit voor dit grootschalige 5G-experiment. In 2020 is 5G in Den Haag 

werkelijkheid, aldus T-Mobile.  

Voor de regio Rotterdam en dan vooral het Rijnmond gebied westelijk van de stad is de 

logistiek- en vervoerscomponent zeer groot. Hier zullen we een geleidelijke groei gaan zien 

van het belang van draadloze connectiviteit voor bedrijfskritische processen. De uitnutting 

van IoT toepassingen zal verder gaan toenemen (voor o.a. tracking and tracing-



 

 

toepassingen), maar op termijn worden ook 5G-diensten met lage latency en hoge betrouw-

baarheid belangrijker. Dit is mede een gevolg van de trend naar robotisering. De benutting 

van draadloze connectiviteit is zowel aan de orde buiten op bedrijfsterreinen als ook in be-

drijfshallen. Adequate dekking in deze qua radiopropagatie moeilijke omgeving is 

belangrijker dan capaciteit. Het is zeer de vraag in hoeverre landelijke mobiele operators 

deze vraag gaan accommoderen. Er wordt rekening gehouden met een toenemende vraag 

naar netwerken in eigen beheer. Opvallend is ook de vraag naar dekking op de kustwateren 

voor de monding van de haven. De vraag hieromtrent komt vanuit het loodsen van schepen 

en voor (soms weken- en zelfs maandenlang) wachtende scheepsbemanning. 

Als we kijken naar de ontwikkeling van de dichtheid van opstelpunten dan lijkt die voor de 

binnenstad van Rotterdam op die van Den Haag met specifieke hotzones (winkelhart, De 

Kuip, Alexandrium). Ditzelfde geldt voor de centra van Leiden, Gouda en Dordrecht. Voor 

het havengebied zal het meevallen, aangezien er al veel mogelijk gaat zijn (IoT, URLLC) met 

5G op de 700 MHz band. Lokaal kan er wel sprake zijn van de noodzaak van het bijplaatsen 

van masten om dekking en/of capaciteit te verbeteren, afhankelijk van de lokale behoefte. 

Dit kunnen zeker ook opstelpunten zijn op eigen terrein. Speciale aandacht gaat uit naar 

Unmanned Valley Valkenburg (Wassenaar): het regionale testcentrum voor drones en an-

dere vormen van autonome mobiliteit. 

Tot slot merken we op dat we later in dit decennium verdichting verwachten van opstelpun-

ten langs de hoofdwegen in dit gebied, ter ondersteuning van smart mobility toepassingen, 

inclusief vormen van geautomatiseerd rijden. 

Figuur 24 geeft een geografisch overzicht van de benodigde 5G-infrastructuur. Merk hierbij 

op dat in de geel gemarkeerde gebieden eMMB-uitrol gewenst is, waarbij de problematiek 

rond opstelpunten speelt. In de groen- en blauw gemarkeerde gebieden is URLLC en MMTC 

kansrijk; daar zal met name het articuleren van de vraag van belang worden.  

 

Figuur 24. Inschatting van de eerst benodigde 5G-infrastructuur in de Zuidvleugel-regio 
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Box 10. 5G use cases in de industrie 

Industrie 

De toenemende robotisering in een productieomgeving zoals een fabriekshal brengt ook 

de noodzaak met zich mee om volledig mobiele en autonoom opererende robots te voor-

zien van een betrouwbare dataverbinding met zeer korte vertragingstijden. Deze 

dataverbinding is van belang voor communicatie tussen robots onderling of met andere 

systemen in hun omgeving of met toepassingen in de intranet cloud van het bedrijf. Daar 

waar de uitwisseling van hoge resolutie camerabeelden van belang is, dient de dataver-

binding daarvoor ook voldoende bandbreedte te bieden. 5G-technologie biedt dergelijke 

mogelijkheden. 

 

Figuur 25. Toepassing van 5G-technologie voor robots in fabriekshallen. Bron: IEEE 

 

Uitdagingen in de MRDH 

• Coördinatie van netwerkuitrol in binnenstedelijk Rotterdam en Den Haag, zowel 

voor vaste als mobiele netwerken. 

• Opschaling van 5G-pilots en verschuiven focus van techniek naar businesscase en 

human capital. 

• Voor de middellange termijn aansluiten bij de Ruimtelijke Strategie Datacenters. 

4.5 Conclusie 

Uit het doorlopen van de regionale analyses en de gesprekken in het veld, is gebleken dat 

de specificiteit van de regio’s -met name op het gebied van digitale connectiviteit- beperkt 

is. Doordat de gevonden generieke uitdagingen wel een sterke lokale uitwerking hebben, zal 

de impact hiervan in de regio’s gevoeld worden. Met name de ruimtelijke inpassing van de 

nieuwe netwerken leidt tot coördinatievraagstukken: dit geldt op de korte termijn voor glas-

vezel in het buitengebied, binnenkort voor de uitrol in van glasvezel in de kernen en op de 

(midden)langere termijn voor de verdichting van opstelpunten voor 5G. Wat betreft glasve-

zel is Eindhoven een uitzondering op de vier andere grote steden, aangezien deze stad al 

voor het overgrote deel is ontsloten via glasvezel. De regio’s kunnen elkaar versterken door 

van elkaars ervaringen te leren.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5v-vVueDgAhUQZlAKHWQjCZsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsites.ieee.org%2Ffuturedirections%2F2017%2F09%2F19%2Findustry-4-0-leveraging-on-5g%2F&psig=AOvVaw0LygEFWAF14w1-ijov8uNt&ust=1551512781974957


 

 

Uit de (regionale) sectorale voorbeelden blijken de uitdagingen wederom te liggen bij het 

(door)ontwikkelingen van de digitale toepassingen en het grijpen van de kansen die hieruit 

voortkomen. Onderwerpen als ketenintegratie, (data)standaardisatievraagstukken, het ont-

wikkelen van de juiste kennis en vaardigheden, organisatorische inertie en het ‘scheef’ vallen 

van kosten en opbrengsten zijn veel gehoorde en (klaarblijkelijk) lastig op te lossen vraag-

stukken. Daarbij komen de vraagstukken snel op: de negatieve impact van AirBnB op de 

stad Amsterdam manifesteerde zich binnen een tijdspanne van enkele jaren. Het opstellen 

en uitvoeren van beleid op dergelijke digitaliseringsthema’s vraagt om een moderne overheid 

die dicht op de maatschappij en economie staat. Hiervoor dienen bestuurders en ambtenaren 

gedegen ICT-kennis en vaardigheden te ontwikkelen, een duidelijke en consistente visie te 

ontwikkelen op bijvoorbeeld de inzet van data bij beleidsontwikkeling, nauw en veelvuldig 

contact met het digitale ecosysteem te hebben en een hogere acceptatie van falen te omar-

men. 

De tijdsgeest werkt echter wel mee. Waar het buitengebiedsdossier meerdere jaren de tijd 

nodig heeft gehad om bij de provincies en gemeenten te beklijven, lijkt dit minder het geval 

te zijn op het vlak van 5G en digitalisering. Op allerlei plaatsen in het land ontstaan ambities 

om de uitrol te versnellen en de kansen van digitalisering te grijpen. Met name de coalitie-

onderhandelingen voor de provinciale staten lijken een uitgelezen moment om deze dossiers 

in te bedden in het beleid voor de komende vier jaar. We denken hierbij het opstellen van 

een digitale agenda, waarin de provincies keuzen maken welke rol zij willen bekleden op 

thema’s als de ontwikkeling van 5G-toepassingen, 5G-netwerkverdichting en glasvezeluitrol. 

Ook op vraagstukken omtrent het gebruik van data in de openbare ruimte, de digitale weer-

baarheid van bedrijven en burgers en het ontwikkelen en onderhouden van digitale 

vaardigheden kunnen regionale overheden een waardevolle stimulans heven met hun beleid. 
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5 Internationale positionering van de 

REOS-toplocaties 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de internationale positionering van de REOS-toplocaties. We 

beantwoorden als eerst de vraag Welke locaties in buurlanden concurreren met de toploca-

ties in de REOS-regio’s. In §5.2 gaan wij in op de huidige status van de concurrerende 

regio’s. Tot slot presenteren wij de ambitie van deze regio’s. 

5.1 Concurrerende regio’s 

In REOS-verband wordt onderstreept dat het voor behoud van een goed vestigingsklimaat 

in Nederland van belang is dat de digitale infrastructuur zich blijvend kan meten met con-

currerende Europese regio’s. De vraag is welke regio’s in Europa, redenerend vanuit het 

dominante sectorprofiel van de vier REOS-regio’s, de belangrijkste concurrenten zijn? En op 

welke aspecten concurreren zij nu eigenlijk tijdens het vestigingsplaatskeuzeproces van be-

drijven? 

5.1.1 Identificeren van concurrerende regio’s  

Om de vraag te beantwoorden welke regio’s relevant zijn, is literatuuronderzoek verricht, 

waarbij voor het algemeen economisch profiel van Europese regio’s is gekeken naar de Rand-

stadmonitor (NEO Observatory, 2017)37 en is de analyse aangevuld eigen berekeningen op 

basis van CBS-cijfers over Brainport Eindhoven (waarover in de Randstadmonitor niet ge-

rapporteerd wordt). Onderstaande drie figuren geven een overzicht van de economische 

omvang en het dominante sectorprofiel van Europese benchmarkregio’s. 

 
Figuur 26. Economische groei en ontwikkeling arbeidsproductiviteit Randstad en benchmarkregio’s. 

Bron: NEO Observatory (2017) en CBS,  bewerking TNO 

                                                

37 Daarnaast is voor een meer specifiek beeld van de omvang van de ICT-sector en Digital Industries 

gekeken naar het Priority Sector Report ‘Digital Industries’ (European Commission – European Cluster 

Observatory, 2017) en het rapport ‘Quickscan sectoren en ICT-technologieën’ (TNO, 2017). 
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Figuur 27. Economische structuur benchmarkregio's. Aandeel hoofdsectoren in totale toegevoegde 

waarde38, 2015. Bron: NEO Observatory (2017), bewerking TNO 

 
Figuur 28. Oriëntatie op High- en Medium Tech industrie en kennisintensieve & Tech-diensten. Aandeel 

High- en Medium Tech industrie en Kennisintensieve & Tech-diensten in de totale werkgelegenheid, als 

procentueel aandeel van totaal aantal werkzame personen. Bron: NEO Observatory (2017), bewerking 

TNO. 

Figuur 26 laat zien dat de economische omvang van de vier REOS-regio’s in vergelijking met 

andere grootstedelijke regio’s in Europa relatief klein is. Niettemin groeide de Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) en Brainport Eindhoven in de periode 2014-2016 op een bovengemiddeld 

tempo. Daarbij was er ook sprake van een relatief hoge arbeidsproductiviteitsontwikkeling 

                                                

38 Door afrondingsverschillen tellen enkele staven niet volledig op tot 100% 
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in de REOS-regio’s. Op basis van dit groeipatroon komen Stockholm, Londen en München in 

beeld als relevante benchmarkregio’s. 

Een vergelijkbaar dominant sectorprofiel is een ander aspect om benchmarkregio’s op te 

selecteren. De REOS-regio’s MRA, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en Utrecht 

hebben een sterke vertegenwoordiging van hoogwaardige zakelijke en/of publieke diensten-

sectoren. Brainport Eindhoven heeft een sterke vertegenwoordiging van (hightech) 

maakindustrie. Figuur 27 toont de economische structuur van enkele grootstedelijke regio’s 

in Europa. Hieruit blijkt dat Londen, Parijs, de Vlaamse Ruit, Frankfurt, Stockholm en Ham-

burg een dominant dienstenprofiel hebben – waarmee deze regio’s een relevante benchmark 

vormen voor de REOS-regio’s Utrecht, MRA en MRDH. Daarbij toont Figuur 28 dat met name 

Londen, Parijs en Stockholm ook een relatief hoog aandeel kennisintensieve- en tech-gere-

lateerde dienstensectoren in hun economie hebben. Dit is niet alleen relevant in het kader 

van digitale connectiviteit, digitalisering en digitale transformaties, maar tevens een over-

eenkomst met dienstenspecialisaties in de REOS-regio’s.  

Europese regio’s met een sterke vertegenwoordiging van maakindustrie zijn: München, het 

Roergebied en Milaan. Uit Figuur 28 blijkt dat deze regio’s ook een relatief sterke vertegen-

woordiging van high- en medium tech industrie hebben. Dit maakt deze drie regio’s in het 

bijzonder een relevante benchmark voor Brainport Eindhoven. 

Op basis van de dominante sectorprofielen van Europese regio’s hebben we, in samenspraak 

met de opdrachtgever, per REOS-regio de volgende concurrerende regio’s geselecteerd voor 

de internationale benchmark: 

 

Tabel 3. Overzicht van de REOS-regio’s en de bijpassende concurrerende regio’s 

REOS-regio Concurrerende regio’s 

Amsterdam Parijs, Londen, Frankfurt, Stockholm 

Rotterdam Antwerpen, Hamburg, Londen 

Den Haag Genève, Brussel, Parijs 

Eindhoven München, Milaan, Parijs, Roergebied (Dortmund/Düsseldorf/Keulen/Bonn) 

Utrecht Parijs, Roergebied (Dortmund/Düsseldorf/Keulen/Bonn) 

5.1.2 Concurrentie op vestigingsplaatsfactoren 

Nu inzichtelijk is gemaakt met welke regio’s de REOS-regio’s concurreren, is het volgende 

vraagstuk op welke aspecten deze regio’s nu eigenlijk met elkaar kunnen concurreren. We 

stellen onszelf in feite de vraag of en in hoeverre digitale connectiviteit hierbij aan de orde 

komt. 

Vestigingsplaatsfactoren 

De keuze van een bedrijf om zich in een bepaalde regio te vestigen, is van een groot aantal 

factoren afhankelijk. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan die opsommingen en indelin-

gen geven van deze vestigingsplaatsfactoren. Tabel 4 geeft een aantal van deze factoren 

weer. In het donkerblauw staan de factoren die met name gelden voor het bedrijf of de 

bedrijfsvestiging. Deze factoren vallen uiteen in bedrijfskosten (faciliteiten, salarissen, 

transport, nutsvoorzieningen, financiering en belasting) en overige factoren (kennisecono-

mie, clusterkracht, niveau van de arbeidsmarkt, kwaliteit van bereikbaarheid en digitale 

infrastructuur). In het lichtblauw staan de factoren die vooral gelden voor personen werk-

zaam op de bedrijfslocatie. Deze factoren vallen ook uiteen in kosten (onder meer wonen, 



 

 

gezondheidszorg, scholing) en overige factoren. Deze overige relevante persoonlijke facto-

ren gaan met name over kwaliteit van leven.  

Tabel 4: Voorbeelden van vestigingsplaatsfactoren, donkerblauw geldt m.n. voor bedrijven, lichtblauw 

geldt m.n. voor werknemers 

Kenniseconomie 

• Private R&D-uitgaven 

• Aantal patenten 

• Publieke R&D-uitgaven 

• Kwaliteit universiteiten 

Arbeidsmarkt 

• Participatiegraad 

• Werkloosheid 

• Lonen 

• Opleidingsniveau 

Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid over de weg 

• Congestie 

• Bereikbaarheid door de lucht 

• Toegang tot digitale infrastructuur 

• Toegang tot nutsvoorzieningen 

Clusterkracht 

• Mate van specialisatie 

• Mate van internationale verankering 

• Mate van geclusterde kennis 

Instituties 

• Effectieve overheid 

• Belastingdruk 

• Aanwezigheid opleidingen 

• Kwaliteit opleidingen 

Stedelijkheid & markt 

• Inwoners 

• Dichtheid 

• Aanwezigheid van een markt 

Plusvoorzieningen 

• Cultuur en restaurants 

• Recreatie 

• Natuur 

• Omgevingskwaliteit 

Woningmarkt 

• Kwaliteit huizen 

• Woonomgeving 

• Betaalbaarheid huizen 

• Kosten levensonderhoud 

Afhankelijk welk type bedrijf (o.a. sector, grootte, functie van specifiek te vestigen bedrijfs-

locatie) kan een land of regio zich onderscheiden van andere landen of regio’s. De 

zogenaamde zachte vestigingsplaatsfactoren (gevoel) gaan hierbij een steeds belangrijkere 

rol spelen.39 Het gaat om bijvoorbeeld een veilige, gezonde, diverse en plezierige leefomge-

ving (kwaliteit van leven) of een representatieve bedrijfslocatie. Dit komt mede door de 

afnemende differentiatie die er in West-Europese regio’s is op het gebied van harde vesti-

gingsplaatsfactoren (meetbaar) als onderwijsniveau en logistieke infrastructuur.  

Regionale onderscheiding 

Onderwerpen waar een regio zich met name op kan onderscheiden vallen onder het thema 

‘clusterkracht’ en ‘kenniseconomie’; de mate waarin specialistische kennis en bedrijven in 

een regionaal ecosysteem geclusterd is. Hieraan gerelateerd is de toegang tot een hoogop-

geleide arbeidspopulatie, bijvoorbeeld door de geografische nabijheid van universiteiten. In 

bijvoorbeeld Wageningen (agrofood) of Brainport Eindhoven (hightech) wordt deze aantrek-

kingskracht zichtbaar. Het is duidelijk dat alleen een specifiek type bedrijvigheid gevoelig is 

voor deze argumenten. Andere bedrijven zullen gevoelig zijn voor andere factoren, zoals 

goedkopere grond (distributiecentra), marktpotentieel (winkelketens) of het liggen boven 

NAP (datacenters).  

Wat vestigingsklimaat betreft scoort Nederland als geheel goed op met name de factoren 

‘kwaliteit van leven’, ‘digitale en logistieke infrastructuur’, ‘opleidingsniveau van lokale werk-

nemers’ en ‘stabiele politieke, wetgevende en administratieve omgeving (EY, 2016). De 

plaats van digitale infrastructuur binnen het vestigingsklimaat 

                                                

39 EY (2016). Barometer vestigingsklimaat 2016 & Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2016). 

Mainports voorbij.  
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De plaats van digitale infrastructuur 

In hoeverre de harde digitale infrastructuur in Nederland daadwerkelijk dan ook nog functi-

oneert als ‘qualifier’ valt te bezien.40 Meer en meer wordt gesteld dat bedrijven gewoon 

verwachten dat een bepaald niveau van harde digitale infrastructuur aanwezig is, en zal de 

afwezigheid van deze infrastructuur hooguit een ‘dissatisfier’ zijn. Investeringen in de harde 

digitale infrastructuur zijn dan met name nodig om bij te blijven bij andere landen, niet 

zozeer om zich nog te kunnen onderscheiden in positieve zin.  

Voor de zachte digitale infrastructuur geldt dat Nederland zich wel degelijk kan onderschei-

den van andere landen in West-Europa. Zo stelt EY de laatste jaren in onderzoek dat het van 

groot belang is om digitale kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Bedrijven in alle 

sectoren vragen digitale kennis en vaardigheden om de digitalisering vorm te kunnen geven. 

Dit benadrukt het belang van ICT in andere sectoren dan de ICT-sector zelf. Een regio kan 

zich op zachte digitale infrastructuur onderscheiden, bijvoorbeeld als er samenwerking tus-

sen ICT-bedrijven en sterke regionale sectoren bestaat, of door de aanwezigheid van ICT-

talent. Om aantrekkelijk te worden als regio is het van belang om te investeren in kennisop-

bouw en talenten, bijvoorbeeld rond een al sterke sector.  

 

5.2 Huidige status in concurrerende regio’s 

In deze paragraaf geven we een indruk van de status van de digitale connectiviteit in de 

concurrerende regio’s zoals deze hiervoor zijn geïdentificeerd. Hoewel het direct belang van 

de digitale infrastructuur mogelijk kleiner is dan gedacht, is het toch interessant om te bezien 

in hoeverre de concurrente regio’s op dit moment afwijken van de REOS-regio en/of Neder-

land.  

                                                

40 Uitgezonderd de regio Amsterdam, met een aantrekkingskracht voor datacenters en ICT-dienstenle-

veranciers vanwege het internetknooppunt AMS-IX.  



 

 

5.2.1 Vaste aansluitnetwerken 

 

Nederland staat duidelijk bovenaan wat betreft het percentage huishoudens dat kan beschik-

ken over een breedbandverbinding (30 Mbit/s). Dit betreft een aggregatie van zowel DSL, 

kabel als glasvezel. Waar kabel een landelijke dekking van 93 tot 94 procent van de adressen 

heeft, is de dekking van glasvezel een stuk beperkter. Als we de cijfers voor de referentie-

landen uit 2016 bezien, dan ontstaat het volgende interessante beeld. 

Tabel 5. Beschikbaarheid glasvezel (bron:[ec.europa.eu]) 

Land Glasvezeldekking 

België 0,6% 

Verenigd Koninkrijk 1,8% 

Duitsland 7,1% 

Frankrijk 20,8% 

EU-28 23,7% 

Nederland 31,2% 

Zweden 60,8% 

 

Wat betreft glasvezeldekking presteert Nederland bovengemiddeld, maar is het zeker geen 

koploper. Dit is een logisch gevolg van de hoge beschikbaarheid van twee concurrerende 

breedbandnetwerken die (op dit moment) de bandbreedtevraag op een kostenefficiënte 

wijze kunnen invullen. Zo is het met de huidige infrastructuur in Nederland al op meer dan 

95% van de adressen mogelijk om te beschikken over een verbinding van 100 Mbit/s of 
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meer. Dit gegeven zorgde tot voor kort voor een rem op de investeringsbereidheid. Door 

doorontwikkeling van bestaande kabelnetwerken, zal over enkele jaren DOCSIS 3.1 breed 

zijn uitgerold. Hierdoor krijgt circa 95% van de adressen de beschikking over 1 Gbit/s, waar-

bij een groot gedeelte hiervan ook nog eens kan kiezen tussen glasvezel en coax.  

De volledige verglazing van alle Nederlandse huishoudens zal een ruime tijd gaan duren. Op 

dit moment zijn er nog grofweg 4 miljoen huishoudens zonder glasvezel. In de hoogtijdagen 

van Reggefiber bedroeg de uitrol circa 500.000 adressen per jaar. Op dit moment is de 

Nederlandse aannemerij hier echter niet toe in staat en het zal enige tijd duren voordat deze 

capaciteit is opgeschaald. Dus zelfs als alle seinen op groen staan, dan zal de volledige ver-

glazing van Nederland vijf tot tien jaar duren. Er is een duidelijk rol weggelegd voor de 

overheid in dit dossier. Hierbij gaat het vooral om het wegnemen van allerlei drempels op 

lokaal niveau die de uitrol in de weg zitten.  

5.2.2 Mobiele aansluitnetwerken 

Nederland heeft een van de beste en snelste mobiel netwerken van de wereld.41 Uit een 

onderzoek dat in 80 landen wordt uitgevoerd blijkt dat netwerken in Nederland de hoogste 

score halen, zowel als het gaat om spraak, data en dekking. Toch zijn er ook in Nederland 

plekken met een relatief slechte dekking, zoals in de trein en in natuurgebieden.  

Ook wat betreft de andere aspecten van digitale connectiviteit (datacenters, zeekabels, core-

netwerken, etc.) heeft Nederland op dit moment een zeer gunstige uitgangspositie ten op-

zichte van de andere landen. Met name de aanwezigheid van de AMS-IX heeft ertoe geleid 

dat er een ecosysteem van ICT-dienstenleveranciers actief is ontstaan. Het is wel de vraag 

in hoeverre dit ecosysteem ook een positieve bijdrage kan leveren aan het vestigingsplaats-

keuzeproces van partijen die niet specifiek in deze sector actief zijn, zeker nu meer en meer 

van de digitale dienstverlening op afstand vanuit sterk geconcentreerde aanbieders plaats-

vindt. 

5.3 Ambitie en beleid in concurrerende regio’s 

Nu er op hoofdlijnen een beeld bekend is van de stand van de digitale infrastructuur, volgt 

hier een beschouwing van de beleidsambities die in de verschillende (deel)regio’s leven. We 

gaan eerst in op het algemene beeld binnen de EU en geven daarna van een selectie van 

steden inzicht in hun aanvullende regionale digitaliseringsbeleid. 

5.3.1 Algemeen beeld 

Generieke Europese beleidsambitie m.b.t. digitalisering en digitale infrastructuur 

Committee of the Regions heeft in december 2018 een positie ingenomen m.b.t. het Digital 

Europe programme (2021-2027). In dit Europese beleidsprogramma wordt het belang on-

derstreept van High Performance Computing, AI, data privacy & cyber security en Advanced 

digital Skills van de beroepsbevolking en huishoudens (‘digital readiness’).  

In de uitvoering van innovatieprogramma’s rondom digitalisering ligt in dit programma na-

druk op place-based beleid rondom zogenaamde Digital Innovation Hubs. De Europese 

Commissie heeft daarbij de ambitie om dergelijke hubs te realiseren in vrijwel iedere regio 

en daartussen een netwerk van Digital Innovation Hubs te realiseren. Binnen dergelijke Hubs 

ligt de focus o.a. op verdere implementatie van digitalisering/Industry 4.0 in bedrijfs- en 

                                                

41 [www.ad.nl]  

https://www.ad.nl/economie/nederlandse-mobiele-netwerken-beste-en-snelste-van-de-wereld~a3eae0df/


 

 

productieprocessen en het faciliteren van startups en scale-ups (o.a. door financiële onder-

steuning). 

Het Committee of the Regions ziet daarnaast een flink aantal randvoorwaarden die kunnen 

bijdragen aan een verbetering van de digitale infrastructuur en verdere digitalisering van 

Europa. Het Committee ziet allereerst een noodzaak tot investeren in high capacity digitale 

infrastructuur (zoals 5G). Daarbij moeten er investeringen gestimuleerd worden in landelijke 

en ‘low density’ gebieden. Het creëren van een level playing field tussen bestaande (tele-

com)partijen en nieuwe concurrenten kan een hiertoe een positieve stimulans geven. Verder 

is er een snelle standaardisatie van 5G benodigd t.b.v. interoperabiliteit van de (nationale) 

telecomnetwerken. Tot slot vraagt het Committee voor een sterke focus op het ontwikkelen 

van skills. Door een hoogwaardige digitale infrastructuur in scholen beschikbaar te krijgen, 

kunnen deze scholen en opleidingsprogramma’s hoogwaardige ICT gebruiken en daarop ge-

baseerde skills ontwikkelen. 

Deutsche Bank (2018) noemt in haar ‘EU Monitor on Digital economy and structural change’ 

knelpunten m.b.t. vooruitgang in digitale infrastructuur. In deze monitor concludeert Deut-

sche dat telecomaanbieders nog altijd een focus hebben op koperverbindingen i.p.v. 

glasvezelnetwerken. Daarbij is er is gebrek aan concurrentie op de netwerken en blijkt fi-

nanciering is moeilijk in rurale gebieden. Verder heeft een lage marktvraag naar snelle 

internetverbindingen investeringen vertraagd. Ook als er al aansluitingsmogelijkheden zijn, 

dan blijken huishoudens nog niet bereid te zijn voor een duurdere maar snellere internet-

aansluiting te betalen. Hierdoor ontstaan investeringsrisico’s voor aanbieders (kip-ei-

probleem). Tot slot is er te lage capaciteit bij aannemers om de fysieke uitrol te realiseren. 

Europa-brede regionale benchmark 

Een recente ESPON-studie [29] geeft inzicht in digitaliseringsstrategieën van steden in Eu-

ropa. Hiertoe is data verzameld d.m.v. een online survey onder gemeentelijke ambtenaren. 

De survey was verspreid in netwerken en samenwerkingsverbanden van Europese steden: 

Eurocities, Urban Development Group, Council of European Municipalities and Regions, ME-

TREX, URBACT en ESPON. Uit de survey blijkt dat er niet veel data beschikbaar is over de 

stand van de digitale transformatie in Europese steden, ondanks de prioriteit die hieraan is 

toegekend in beleidsagenda’s. Dit maakt dat wij er voor deze vergelijkende studie ook weinig 

lessen uit kunnen trekken. 

Stand van 5G in de referentielanden 

Er zijn aanzienlijk verschillen tussen de stand van 5G in de referentielanden. Op basis van 

de kwartaalrapportage42 van de 5G Observatory en het working paper “The Road to 5G Net-

works” van de OECD is het volgende beeld ontstaan: 

- België: hoewel de eerste pilots in België in de afgelopen jaren van start zijn gegaan, 

is er met name op het gebied van de frequentieveilingen nog aanzienlijke onduide-

lijkheid. De verschillende overheden raakten het recentelijk niet eens over de 

verdeling van de inkomsten uit de veilingen. Door de aanstaande verkiezing is dit 

beslispunt tot na de nieuwe coalitievorming uitgesteld, waardoor ook de uitrol van 

5G mogelijk uitstel zal krijgen.  

 

- Duitsland: na verschillende succesvolle pilots door o.a. Deutsche Telekom, is in 

maart 2019 de veiling van de gewilde 5G-frequenties in de 2 GHz- en 3,6 GHz-band 

                                                

42 Zie: [5gobservatory.eu] 

https://5gobservatory.eu/PDF/80082-5G-Observatory-Quarterly-report_1.pdf
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gestart. De veiling loopt op dit moment nog steeds en raakt bijna de 6 miljard euro 

aan totale biedingen. 

 

- Frankrijk: Arcep, de nationale toezichthouder in Frankrijk, geeft heeft de uitrol van 

5G hoge prioriteit toegeschreven. In 2017 opende al de eerste marktconsultaties 

rondom de frequentieveilingen en begin 2018 zijn de eerste 5G-trails in de 3,5 GHz-

band gestart. In haar “Ambitious Roadmap for France” beschrijft Arcep vier projecten 

die de uitrol moeten versnellen, te weten [1] het versneld beschikbaar krijgen de 

5G-frequentiebanden, [2] het ontwikkelen van 5G gebruiksscenario’s en pilots, [3] 

het ondersteunen van de netwerkuitrol door middel van betere rights of way op pu-

blieke infrastructuur, het beschrijven van best practices en onderzoek naar het delen 

van opstelpunten en [4] het borgen van een goede dialoog met en transparantie 

richting het publiek wat betreft de impact het vrijkomen van elektromagnetische 

straling. 

 

- Nederland: zoals in hoofdstuk 3.2.3 en in de regionale beschouwingen al uitgebreid 

aan bod is komen, lopen er in Nederland verschillende pilots, maar laat de groot-

schalig uitrol nog enkele jaren op zich wachten. Er is met name nog geen 

duidelijkheid over de veiling van de benodigde frequenties. Met name de beschik-

baarheid van de 3,5 GHz-band is een uitdaging, aangezien deze nu al voor militaire 

doeleinden in gebruik is. 

 

- Verenigd Koninkrijk: Na een periode van het opbouwen van een 5G-ecosysteem 

door het 5G Innovation Netwerk (UK5G), is men recentelijk gestart met de daad-

werkelijke introductie van (een vroege variant van) 5G in verschillende steden.43  

 

- Zweden: de Zweedse nationale toezichthouder (PTS) heeft al in 2017 testlicenties 

uitgegeven, waaronder in de 3,5 GHz-band. Daarbij zijn er technische tests in de 

millimeterbanden, als mede toepassingstesten op het gebied van mobiliteit en vei-

ligheid. Zo heeft Volvo belooft dat zij in 2021 zelfrijdende auto’s gaat leveren, 

waarvoor in 2017 al een test met 100 zelfrijdende auto’s is gestart. 

Al met al staan de komende jaren in het teken van veilingen voor spectrumverdeling en de 

live-gang van de eerste 5G-netwerken. De grote zorg op dit moment betreft (discussies over) 

de veiligheid van de bestaande en nieuwe netwerken. Meer specifiek zijn er zorgen dat le-

veranciers uit met name China ongewenste controle over en inzicht in de gebruikers van 

deze netwerken zouden hebben of krijgen. Na een volledige ban door de Verenigde Staten, 

zijn ook Europese landen aan het overwegen hoe zij deze risico-inschatting zien en welke 

maatregelen zijn willen nemen. 

5.3.2 Specifieke steden 

Naast de generieke ambities op Europese of landelijk niveau, hebben ook de referentiesteden 

hun eigen agenda’s en ambities opgesteld. Hieronder volgt per stad een beknopt overzicht 

van deze ambities. 

Antwerpen 

Antwerpen is een zogenaamde ‘fellow city’ in het Digital Cities Challenge initiatief van de 

Europese Commissie. De focus ligt op randvoorwaarden voor de ontwikkeling van digitale 

technologie d.m.v. investeren in een testomgeving voor IoT-ontwikkelaars met een netwerk 

                                                

43 Zie: [5g.co.uk] 

https://5g.co.uk/guides/what-is-5g/


 

 

van sensoren en internet access gates door de stad. Tegelijkertijd beoogt Antwerpen onder-

nemerschap te stimuleren met incubators e.d. 

Zo zijn in 2017 de Stad Antwerpen, het havenbedrijf, de Universiteit Antwerpen en Imec – 

een onderzoeksinstituut voor nano-elektronica en digitale technologie – een samenwerking 

aangegaan om een innovatie- en opleidingsecosysteem rond IoT uit te bouwen. Deze sa-

menwerking zal in 2019 moeten uitmonden in een zesjarig convenant. Hierbij wordt beoogd 

om een fijnmazig innovatienetwerk te creëren waarin een samenhang tussen opleidingen, 

onderzoek, living labs, incubatie/opschaling, digitale industriële scale-up bedrijven en ver-

schaffers van durfkapitaal ontstaat. Er zijn vijf speerpunten gekozen in dit programma: 

Slimme stad, E-Health, Slimme haven, Industrie 4.0 en Circulaire economie. Om aan essen-

tiële ontwikkeling van skills te werken, is een interuniversitaire post graduate opleiding 

Internet of Things opgezet (Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit 

Gent). 

Brussel 

Brussel heeft een Smart City Strategie geformuleerd langs de vijf criteria van de Digital 

Economy en Society Index (DESI) van de Europese Commissie. Ten eerste werkt de stad 

aan het verbeteren van de connectiviteit met de inzet van sensoren, WIFI-netwerken en de 

uitrol van breedband via IRISnet glasvezel. Dit laatste programma heeft de specifieke doel-

stelling om alle scholen goed te ontsluiten. Ten tweede werkt de stad aan de opwaardering 

van het human capital met scholing van digitale en computervaardigheden. Ook wil de stad 

kinderen en bevolkingsgroepen die negatief geraakt worden door ‘the digital divide’ onder-

steunen en de drempel tot internetgebruik verlagen. Ook heeft de stad aandacht voor de 

integratie van digitale technologieën. Denk hierbij aan de inzet van effectieve datastromen 

en datagebruik in publieke diensten, open data en Big data analyse. Tot slot werkt de stad 

aan haar eigene digitale publieke dienstverlening. 

Frankfurt 

Hintermann & Clausen (2018) (2018)44 noemen dat Frankfurt (naast Londen, Amsterdam en 

Parijs) een van de belangrijkste vestigingsplaatsen voor datacentra is. Dit met name van-

wege de aansluiting op het internetknooppunt DE-CIX en daarnaast lokale aanwezigheid van 

klanten, een sterke software-industrie en internationaal hoog aangeschreven hogescholen 

en onderzoeksinstituten op IT-gebied. In de periode 2014-2017 is de capaciteit van lokale 

data- en rekencentra sterk uitgebreid en hebben internationale aanbieders van clouddiensten 

zich hier gevestigd (zoals Amazon, Google en Oracle).  

In een internationale vergelijking van vestigingsplaatsfactoren wordt in dezelfde studie van 

Hintermann & Clausen (2018) genoemd dat Duitsland relatief goed scoort op de capaciteit 

van het stroomnet, backbone verbindingen vanaf internetknooppunten en op de onderwer-

pen databescherming en dataveiligheid. Beschikbaarheid van specialistisch personeel, 

energieprijzen en (snelheid van) besluitvormingsprocessen om nieuwe faciliteiten te bouwen 

worden daarentegen als minder gunstige vestigingsplaatsfactoren gezien.  

Er wordt in het rapport overigens gewezen op een toenemend gevaar dat de concurrentie-

positie van West-Europese regio’s als vestigingslocatie voor datacentra verslechterd ten 

opzichte van Azië. Met name op het gebied van hyperscale datacentra lijkt Duitsland de boot 

te missen. Grote cloud-partijen lijken de voorkeur te geven aan Nederland of Scandinavië.  

                                                

44 Hintermann, R. & J. Clausen (2018). Bedeutung Digitaler Infrastrukturen in Deutschland. Sozioöko-

nomische Chancen und herausforderungen für Rechenzentren im internationalen Wettbewerb. Berlin, 

Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. 
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Hamburg 

In het Digital Cities Challenge initiatief45 van de Europese Commissie is Hamburg een zoge-

naamde ‘Mentor city’, wat betekent dat zij zich opwerpen om andere steden te inspireren 

d.m.v. het delen van hun best practices. Voor Hamburg is een ‘case study deep dive rapport’ 

beschikbaar over hun digitale transformatie. [30] Hierin staat beschreven dat Hamburg al 

vroeg in de jaren ’00 van deze eeuw een holistische strategische visie voor de digitalisering 

van de stad en metropoolregio heeft opgesteld, waarin de overheid, haven, bedrijven, ge-

zondheidszorg, wetenschap en publieke veiligheid zijn verbonden en lokale bedrijven in elke 

stap van het digitaliseringsproces betrokken zijn. In 2015 is zodoende de ‘Hamburg digital 

city strategy’ opgesteld, waarmee er een budget van 3,7 miljoen euro is gealloceerd voor de 

ontwikkeling en verdere ondersteuning van de digitale technologie, digitale infrastructuur en 

gerelateerde diensten. De overheidsdienst voor Economische zaken, transport en innovatie 

heeft in het bijzonder een rol gespeeld in het opstellen van deze strategie. 

Focus gebieden in deze strategie zijn: onderwijs (scholen en universiteiten, met aandacht 

voor de toepassing van nieuwe tools gebaseerd op digitale technologie); ‘smart city solutions’ 

(o.a. slimme transportsystemen in de haven en implementatie van digitale infrastructuur die 

d.m.v. ‘slimme energie’ oplossingen duurzame energie faciliteert) en veiligheid & privacy 

(om vertrouwen bij burgers te winnen zet de lokale senaat daartoe sterk in op het bewaken 

van IT-security en databeveiliging bij alle smart city toepassingen in de stad en regio). De 

actieve rol van de lokale overheid m.b.t. het opstellen en uitvoeren van een digitaliserings-

strategie wordt over het algemeen gezien als een succesfactor in de transformatie van 

Hamburg. 

Hamburg huisvest bedrijven die zich bezighouden met entertainment software en games en 

heeft daarnaast een sterke vertegenwoordiging van de Media-, IT- en Telecommunicatie 

Industrie (110 duizend werkzame personen in ongeveer 23 duizend bedrijven). De lokale 

overheid noemt op haar website dat Hamburg daarmee een van Europa’s leidende hubs op 

dit domein binnen de Creatieve Industrie is. Gerelateerd aan deze bedrijfsactiviteiten is in 

2014 het nextMedia.Hamburg initiatief gestart om de ontwikkeling van innovatieve techno-

logie te bevorderen. 

Er wordt genoemd dat de gediversifieerde economische structuur van Hamburg, tezamen 

met een levendig startup ecosysteem een belangrijke rol heeft gespeeld in de digitale trans-

formatie. Diverse startups zijn uitgegroeid tot internationale spelers (bijvoorbeeld 

InnoGames, Bigpoint, Facelift, Goodgame studios, Jimdo, myTaxi en Xing). Dit heeft er onder 

andere toe bijgedragen dat internationaal leidende bedrijven zoals Google, Facebook en 

Twitter hun Duitse hoofdkwartier in Hamburg hebben gevestigd.  

Ook is er in 2014 een Memorandum of Understanding getekend door partijen in Hamburg, 

waarmee gezamenlijk wordt opgetrokken om pilotprojecten te realiseren rondom ‘smart traf-

fic’, ‘slimme straatverlichting’, sensoriek in fysieke infrastructuur en het aanbieden van 

remote services aan burgers. Dit heeft verder bijgedragen aan de digitale transformatie en 

versterking van het lokale innovatie-ecosysteem. 

                                                

45 Het Digitial Cities Challenge initiatief van de Europese Commissie omvat een programma om Europese 

steden te helpen met de digitale transformatie van hun regionale economie. Dit programma is gestart 

in januari 2018 en loopt tot Juni 2019. Het doel is o.a. om steden bewust te maken van hun huidige 

staat van ‘digitale maturiteit’ en waar zij potentieel naartoe kunnen ontwikkelen om zich de volle baten 

van 4e industriële revolutie toe te eigenen. 



 

 

 
Figuur 29. Aanbevelingen vanuit de digitale transformatie van Hamburg [30] 

Londen 

Londen loopt qua digitale connectiviteit achter op Europese concurrerende regio’s (zie Figuur 

30). Er is een relatief slechte 4G dekking en er zijn betrekkelijk veel slecht verbonden ge-

bieden: zogenaamde ‘not spots’ of ‘digital deserts’ in Londen. De huidige bekabeling is nog 

veelal koper, waarbij internetsnelheden laag zijn aan de uiteinden van deze kabels. 

 
Figuur 30 Digital Connectivity in London. Bron: London Assembly Regeneration Committe (June 2017). 

De London Assembly Regeneration Committee (2017) heeft een aantal prioriteiten voor 

Londen geformuleerd: 

• Omgaan met groeiende vraag naar digitale infrastructuur (capaciteit) en daarbij het 

ontsluiten van slecht bereikbare gebieden binnen het metropolitane gebied van Lon-

den (‘hard-to-reach-areas’). De prioriteit ligt daarbij op het ontsluiten van ‘not 

sports’ en ‘digital deserts’ in het (mobiele) netwerk. 
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• Het realiseren van betaalbare ‘ultrafast’ aansluitingen. Hierbij ligt er een concrete 

ambitie voor het uitrollen van een ‘full-fiber’ digitale infrastructuur. 

 

• Het doel is om in Londen een op de vraag toereikende toegang tot een (te concreti-

seren) minimaal niveau van snelle breedbandverbindingen te realiseren. 

 

• Hierbij beoogt men snelle mobiele- en Wi-Fi-verbindingen langs hoofd transportcor-

ridors, in bussen en de London underground aan te leggen. 

Stockholm 

In het rapport van Hintermann & Clausen (2018) over de betekenis van digitale infrastruc-

turen voor Duitsland wordt genoemd dat Zweden in vergelijking met andere Europese regio’s 

een goedkope en ruim voorradige (duurzame) energievoorziening (<0,03 euro/kWh) heeft. 

In combinatie met het koele klimaat wordt dit gezien als gunstige vestigingsplaatsfactor voor 

datacenters. 

5.4 Conclusie 

Uit de internationale vergelijking is een aantal interessante conclusies af te leiden. Allereerst 

blijkt uit de globale indicatoren van breedbanddekking en beschikbaarheid van mobiel inter-

net dat Nederland aan de top meedraait in Europa. Nederland kent in vergelijking met de 

andere regio’s een relatief hoge bestaande glasvezeldekking. De lopende glasvezeluitrol in 

het buitengebied en de grootschalige uitrolplannen voor de kernen zijn goede tekenen aan 

de wand voor de concurrentiepositie van Nederland wat betreft de beschikbaarheid van glas-

vezel. De omliggende regio’s hebben ook plannen, maar ook hier geldt de beschikbaarheid 

van aannemers als een veel gehoorde beperkende factor. 

Wat betreft de overgang naar 5G doet Nederland goed mee in het aantal pilots dat nu in 

actief is. Zoals eerder aangegeven laat hier de daadwerkelijke opwaardering van de be-

staande LTE-netwerken nog even op zich wachten door het latere beschikbaar komen van 

licenties in de 3,5 GHz-band en de discussies rondom de (nog te nemen) veiligheidsmaatre-

gelen. Op dit punt is Duitsland al in een duidelijk verder gevormd stadium, aangezien zij al 

in de afrondende fase van haar frequentieveiling is aangekomen en ook haar zienswijze op 

de veiligheidsmaatregelen bekend heeft gemaakt. Ook de uitwerkte plannen van het Franse 

Arcep kunnen een inspiratiebron zijn voor Nederlands beleid, aangezien zij naast het stimu-

leren van pilots ook nadrukkelijk nadenkt over het vroegtijdig wegnemen van 

aanlegdrempels voor de aanstaande netwerkuitrol. 

Tot slot vormt Amsterdam met Londen, Frankfurt en Parijs een van de mondiale hotspots 

van datacentercapaciteit is de AMS-IX een van de belangrijkste internetknooppunten van de 

wereld. Om bijbehorende ecosysteem in stand te houden, is de gekozen ruimtelijke strategie 

datacenters wel een belangrijk vehikel om de groei in de toekomst ook te kunnen blijven 

borgen. Een mogelijk verbeterpunt zit in (de lobby rondom) de toekomstige aanlanding van 

nieuwe zeekabels. 
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6 Beantwoording onderzoeksvragen  

In dit samenvattende hoofdstuk geven we op basis van voorgaande beschouwingen een 

beknopt antwoord op de gestelde onderzoeksvragen.  

Wat is het economisch profiel van de REOS-regio’s, en wat zijn de hieruit voort-

vloeiende digitaliseringsuitdagingen? 

In hoofdstuk twee is per regio een economische verkenning van de verschillende deelregio’s 

opgenomen.  

• De regio Brainportregio wordt gekenmerkt door een aantal grote (hightech) indu-

striële bedrijven en daaromheen toeleverende MKB-bedrijven. Beschikbaarheid van 

(technisch geschoold) personeel is een belangrijke randvoorwaarde. Buitenlandse 

migranten vervullen in belangrijke mate de posities op de regionale arbeidsmarkt. 

De regio zet sterk in op ontwikkelingen als 5G, Internet of Things (IoT), draadloze 

communicatie via licht, Coöperatieve Connected en Automatische Mobiliteit (CCAM), 

robotisering en kunstmatige intelligentie. De Brainportregio wil met digitalisering bij-

dragen aan inhoudelijke opgaven op het gebied van stedelijke duurzaamheid, 

mobiliteit, gezondheidszorg, klimaat-adaptatie en energie. 

 

• De economie van de Metropoolregio Amsterdam wordt gedomineerd door dien-

stensectoren, waarbij diensten in de ICT- en financiële sector de boventoon voeren. 

Vanuit de Amsterdam Economic Board wordt onder meer hoog ingezet op digitale 

connectiviteit met de ambitie om van de MRA een ‘data-driven innovation hub’ in 

Europa te maken, voortbouwend op de grote ICT-dienstensector en de rol die AMS-

IX en datacenters vervullen in het Europese dataverkeer. 

 

• De economie van de regio Utrecht wordt in sterke mate gekenmerkt door een rijke 

mix aan (specialistische) zakelijke diensten, financiële diensten, de ICT-sector (met 

bedrijfsactiviteiten die ook worden gerekend tot de ‘creatieve industrie’, zoals ga-

ming) en groothandel. De regio zet vooral in op het ontwikkelen van de digitale 

vaardigheden die nodig zijn om de Utrechtse economie toekomstbestendig te hou-

den. 

 

• De economie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag kan worden onderver-

deeld in [1] de haveneconomie van Rotterdam (waarin naast transport en overslag 

de aardolie- en chemische industrie een relatief omvangrijke activiteit vormen), [2] 

de innovatie- en agro-foodregio rondom Delft en Westland en [3] de publieke dien-

sten en internationale organisaties op het gebied van vrede, veiligheid en recht in 

en om Den Haag. Ook binnen de MRDH-regio is de focus op kennis- en vaardighe-

denontwikkeling duidelijk aanwezig. Verder wordt onder de vlag van de Roadmap 

Next Economy op verschillende plekken door verschillende partijen geëxperimen-

teerd met nieuwe digitale technologie, zoals IoT. 

Wat is de huidige (2019) en gewenste (2025) status van digitale connectiviteit in 

de REOS-regio’s in 2019?  

Om tot een goede beschrijving van de huidige en gewenste status van digitale connectiviteit 

in de REOS-regio’s te komen, maken wij onderscheid tussen een zestal componenten. Dit 

betreft de randapparatuur, vaste aansluitnetwerken, draadloze aansluitnetwerken, core-net-

werken en datacenters. Hoewel het niet de primaire focus van deze verkenning is, hebben 



 

 

we ook kort aandacht besteed aan de uitdagingen die ontstaan bij de digitale transformaties 

die met behulp van de connectiviteit ingezet worden. 

Uit de verkenning blijkt dat, op generiek niveau, de stand van de digitale infrastructuur van 

zeer hoog niveau is.  

We vinden op specifieker niveau wel enkele knelpunten; zie Tabel 1 (p. 44) voor een over-

zicht. De tabel noemt de knelpunten die wij op dit moment identificeren. Indien deze 

knelpunten niet voldoende aangepast worden, dan zullen zij op de langere termijn voor een 

rem zorgen op digitale transformaties die worden gedreven vanuit de technische mogelijk-

heden. 

Uit het doorlopen van de aanvullende regionale analyses en de gesprekken in het veld, is 

gebleken dat de specificiteit van de regio’s -met name op het gebied van digitale connecti-

viteit- beperkt is. Doordat de gevonden generieke uitdagingen wel een sterke lokale 

uitwerking hebben, zal de impact hiervan in de regio’s gevoeld worden. Met name de ruim-

telijke inpassing van de nieuwe netwerken leidt tot coördinatievraagstukken: dit geldt op de 

korte termijn voor glasvezel in het buitengebied, binnenkort voor de uitrol in van glasvezel 

in de kernen en op de (midden)langere termijn voor de verdichting van opstelpunten voor 

5G. Ook het ontwikkelen van de juiste kennis en kunde is een vraagstuk met een sterk lokaal 

karakter. Het vraagt om een nauw samenspel tussen het onderwijs, kennisinstelling en het 

bedrijfsleven om tot een betere match tussen vraag en aanbod te komen. 

Aan welke digitale randvoorwaarden moet worden voldaan om de digitaliserings-

uitdagingen te kunnen oplossen? 

Binnen de twee voorgaande onderzoeksvragen hebben wij een beschrijving gegeven van de 

huidige en gewenste status van de digitale infrastructuur, inclusief het overzicht van de 

knelpunten die wij zien om tot deze gewenste situatie te kunnen komen. 

Kijken wij naar de sterkste aangrijpingspunten voor regionaal beleid, dan zijn deze met name 

toespitst op het oplossen van vraagstukken rondom beleidscoördinatie en niet-technolo-

gische knelpunten. Nu er al een breed scala aan beleidsinstrumenten is ontwikkeld binnen 

de regio’s door de verschillende beleidslagen, zit de uitdaging nu vooral op het zoeken van 

verbindingen tussen bestaande initiatieven, het bij elkaar brengen van partijen en het adres-

seren van vraagstukken waar alle partijen tegenaan lopen. In veel gevallen vraagt dit om 

een richtinggevende visie en verdergaande beleidscoördinatie. Lokale overheden kunnen 

hiervoor andere partijen inspireren en motiveren, bijvoorbeeld door zelf als launching custo-

mer gebruik te maken van nieuwe ICT-technologie of een concrete visie op datagedreven 

werken te ontwikkelen. Specifieke aandacht gaat verder uit het wegnemen van aanlegdrem-

pels voor de uitrol van breedbandnetwerken, het op gang brengen van de uitrol van 5G en 

het organiseren van een functionerende data-infrastructuur. 

Het opstellen en uitvoeren van digitaliseringsbeleid vraagt om een moderne overheid die 

dicht op de maatschappij en economie staat. Hiervoor dienen bestuurders en ambtenaren 

gedegen ICT-kennis en vaardigheden te ontwikkelen, een duidelijke en consistentie visie te 

ontwikkelen op bijvoorbeeld datagedreven werken, nauw en veelvuldig contact met het di-

gitale ecosysteem te hebben en een hogere acceptatie van falen te omarmen. 

Welke locaties in buurlanden concurreren met de toplocaties in de REOS-regio’s, 

en welke ambities en bijbehorend beleid hebben de buurlanden als het gaat om 

digitalisering en digitale randvoorwaarden ten aanzien van die regio’s? 

Uit de vergelijking tussen REOS-regio’s en vergelijkbare regio’s in België, Duitsland, Frank-

rijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden is gebleken dat Nederland op het gebied van digitale 

connectiviteit in de top meedraait. Met name de hoge breedbanddekking, beschikbaarheid 



 

Dialogic innovatie ● interactie 91 

van mobiele internet en het Amsterdamse ecosysteem met de hoge datacentercapaciteit, de 

AMS-IX en de aanlanding van zeekabels springen eruit. Alleen Zweden kent op dit moment 

een hogere dekking van glasvezel.  

Wat betreft de ambities voor de toekomst vallen met name de verschillen op het gebied van 

5G op. De meeste landen kennen al verschillende pilots en vrijwel alle landen zetten in op 

de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Duitsland en het VK zetten echter duidelijke(re) 

stappen in de daadwerkelijk uitrol, respectievelijk in de vorm van frequentieveilingen (DU) 

en de eerste livegang van opwaarderingen in de grotere steden (VK). Alle landen ondervin-

den op dit moment echter hinder van de onduidelijkheid op het gebied van de al dan niet te 

nemen veiligheidsmaatregelen bij de inzet van Chinese netwerkapparatuur. 
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Overzicht interviewrespondenten 

Interviews 

Gesprekspartner Organisatie 

Coen Meijeraan (i.h.k.v. eerder onderzoek) Royal FloraHolland 

Eric Reij en Petra Claessen BTG 

Frank van Berkel  T-Mobile 

Jan van Alphen en Piet Meindertsma UMC Utrecht 

Mark Ruijsendaal The Hague Security Delta  

Mark van der Broek en Niels Wiersma  Gemeente Eindhoven 

Mathieu Andriessen NLConnect 

Maurice Geraets NXP 

Michiel Steltman DiNL 

Paul Walter (i.h.k.v. eerder onderzoek) Port of Rotterdam 

Sjoerd Blüm en Lennert L'Amie Schiphol Group 

Stein Smeets VodafoneZiggo 

Stijn Grove Dutch Datacenter Association 

Vincent van Amererongen (via e-mail) Consumentenbond 

Willem Offerhaus KPN 

Wolter Lemstra Nyenrode Universiteit 

N.B. Parallel aan deze verkenning hebben wij gelijksoortige verkenningen voor de provincies 

Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht uitgevoerd, inclusief een groot aantal (20+) gesprekken 

per regio. Hoewel de geografische scope van deze verkenningen niet volledig samenvalt met 

de REOS-regio, hebben wij op deze manier de externe validiteit van de generieke inzichten 

op het gebied van digitalisering en digitale connectiviteit nog beter kunnen toetsen.  

Regiosessies 

Brainportregio 

Aanwezig Organisatie 

Boris van den Reek KMWE 

Olha Bondarenko Gemeente Eindhoven 

Peter Smulders Technische Universiteit Eindhoven 

Willem Jan Withagen o.a. EcoRacks 

Metropoolregio Amsterdam 

Aanwezig Organisatie 

Henk Steenman AMS-IX 

Maurice van Tilburg Euronext 

Roel Sijstermans Anthonie van Leeuwenhoek-ziekenhuis 

Willem Koeman Economic Board Amsterdam 



 

 

Regio Utrecht 

Aanwezig Organisatie 

Jos Elberse Architectenbureau Elberse 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Aanwezig Organisatie 

Fabian van Prooijen KPN IoT Academy 

Han Wieringa MRDH 

Jeroen Heemskerk MKB Delft 

Mark Ruijsendaal The Hague Security Delta 

Oscar Kuipers L2Fiber Rotterdam 

 

Onze dank gaat uit naar alle hierboven genoemde, alsook in de andere onderzoeken betrok-

ken personen. 
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Bijlage 1. Digitalisering versus digi-

tale transformatie 

Meer kwalitatief kan worden geconstateerd dat de initiatieven en uitdagingen zoals hierboven 

genoemd vooral illustratief zijn voor de meer systemische veranderingen die gaande zijn. 

Dit proces van Digitale Transformatie treft vrijwel ieder economisch cluster. Digitale trans-

formatie kan worden gekarakteriseerd door een fusie van geavanceerde technologieën, de 

integratie van fysieke en digitale systemen, dominantie van innovatieve business modellen 

en (productie) processen en de creatie van ‘slimme’ producten en diensten. Het gaat hier 

om een fusie  van technologieën als Internet of Things, big data, robotica, 3D-printing, block-

chain technologieën en kunstmatige intelligentie. De toepassing van deze technologieën stelt 

bedrijven in staat hun primaire processen te herdefiniëren en een aandeel te nemen in 

nieuwe opkomende markten voor producten en diensten van de toekomst. Dit leidt tot fun-

damenteel andere proposities en is dus véél meer dan het simpelweg digitaliseren van 

bestaande processen.  

Op dit moment ondervinden vrijwel alle economische en maatschappelijke sectoren in meer 

of mindere mate een vorm van ‘digitale transformatie’. Het gaat hier niet alleen om het 

digitaliseren van bestaande processen van hele sectoren en clusters van bedrijven, maar 

meer en meer ook om het ontwikkelen van en meebewegen met fundamenteel andere 

marktdynamieken.  

Om de concurrentiekracht van clusters op de toplocaties van de REOS-regio’s  op pijl te 

houden, maar ook om nieuwe clusters aan te trekken, is het verstandig en gewenst hier 

gericht faciliterend beleid op te voeren. Daarbij is het van belang  de maturiteit en verwachte 

ontwikkeling van de digitale transformatie van de belangrijkste clusters te kunnen duiden, 

te  monitoren en de toegankelijkheid van faciliterende voorzieningen te organiseren. 

Platformen en Ecosystemen 

Een belangrijk aspect van digitale transformatie behelst de ontwikkeling van nieuwe platfor-

men en daaromheen ook nieuwe samenwerkingsverbanden om deze technologische 

ontwikkelingen economisch effectief in te zetten. Door de netwerkeffecten kunnen bedrijven 

voordelen behalen en een (soms ongekende) groei realiseren. ICT, data en AI zijn de grond-

stoffen van wat we de ‘platformeconomie’ zijn gaan noemen. De noodzaak van een adequate 

digitale infrastructuur die hierop is ingericht, is voor veel bedrijven geen luxe, maar een 

essentiële voorwaarde om concurrerend te blijven en de potentiële groei ook daadwerkelijk 

te realiseren. 

Steeds meer zal hierbij worden samengewerkt tussen concullega’s. Partijen die normaliter 

elkaars concurrent zijn, bundelen daarbij krachten in ecosystemen om een groter gezamen-

lijk belang te kunnen realiseren. De toegang tot en het kunnen delen en utiliseren van data 

tussen organisaties met inachtneming en bescherming van Privacy, Business Intelligence en 

intellectueel eigendom is hierbij een belangrijke voorwaarde. De processen om slimme dien-

sten en producten te ontwikkelen worden daarbij tevens gekenmerkt door de flexibele vorm 

van werken in steeds wisselende samenwerkingsverbanden. Het gaat daarbij om toegang 

tot hulpbronnen en kennis op het juiste moment, zonder deze zelf te hoeven bezitten. De 

ketens en netwerken die daarbij worden ontwikkeld zijn zeer divers en vaak ook (inter)na-

tionaal. Een goede (digitale) connectiviteit tussen stakeholders binnen, maar ook tussen 

clusters is daarom van groot belang om de juiste kennis en kunde tijdig te kunnen 



 

 

mobiliseren. Het talent wat nodig is voor deze transformaties is schaars. Goede arbeidsvoor-

waarden en aandacht voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van de juiste vaardigheden 

biedt een belangrijk voordeel in de ‘war on talent’. Met name op MBO-niveau is hier nog veel 

te doen. 

Nieuwe marktdynamieken: zowel vraag als aanbod 

Een belangrijk kenmerk van de platformeconomie is overigens dat waarde wordt gecreëerd 

over en door traditionele domeinen en markten heen. Bekende voorbeelden zijn Uber, Deli-

veroo, Airbnb en Facebook. Maar ook de ‘Smart Industry’ ontwikkeling is feitelijk niets anders 

dan het digitale transformatieproces van de hele (high tech) maakindustrie. De industriële 

platformen die zich hieruit ontwikkelen zullen niet bij de maakindustrie zelf stoppen. Ook 

hier zullen meer en meer toegevoegde waarde diensten gegenereerd en geëxploiteerd wor-

den. Dit fenomeen is nu reeds sterk in de automotive sector zichtbaar. Hier zijn industriële 

platformen bijvoorbeeld bezig om diensten te ontwikkelen in relatie tot ‘smart grids’, toe-

risme en arbeidslocaties.  In de financiële sector is voor fintech-bedrijven een zelfde 

ontwikkeling te onderkennen. De beursgang van betaaldienst Adyen illustreert dit. 

Bij het volgen van de digitale transformatie is het daarom belangrijk dat niet alleen gekeken 

wordt naar bestaande, klassieke sectoren en clusters, maar dat ook nieuwe netwerken en 

samenwerkingsverbanden inzichtelijk worden gemaakt. De historisch verzamelde statisti-

sche cijfers bieden hier onvoldoende  basis voor. Zo snijden veel circulaire economie 

concepten dwars door diverse domeinen heen. Er bestaan echter (nog) geen circulaire ope-

rators. Voor een circulaire wijk betekend dat dat de primaire processen en digitale 

infrastructuur van diverse organisaties ( o.a. energiebedrijf, waterbedrijf, afval bedrijf et 

cetera) op elkaar afgestemd moeten worden.  Een puur technologische visie is daarvoor niet 

voldoende. Deze zal moeten worden aangevuld met een economische en maatschappelijke 

kijk en gecombineerd met organisatorische aspecten als de digitale maturiteit van bedrijfs-

activiteiten in sectoren en de nieuwe operationele samenwerkingsverbanden die zich hier uit 

ontwikkelen.  

Digitale Infrastructuur 

Daarnaast is het van belang te onderkennen dat zich ook bij de aanbieders van digitale 

infrastructuur belangrijke nieuwe ontwikkelingen voordoen. Telecom aanbieders krijgen 

daarbij onder andere te maken met: 

a. Grote techreuzen (Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Amazon 

Web Services, etc.)  die volledige cloud-omgevingen bieden, maar daarbij ook veilige 

en exclusieve B2B-connectiviteit als service aanbieden.  

b. Bedrijven uit de traditionele datacenter branche (zoals Equinix, NxtVn, Qualcomm) 

die meer en meer mondiale netwerken tussen hun datacenters realiseren om peer-

to-peer (los van het internet) lichtpaden aan bedrijven en platformen aan te kunnen 

bieden. 

c. Bedrijven uit de bouw of installatiebranche (zoals Dura Vermeer, BAM, en SPIE) die 

de exploitatie en onderhoud van gebouwen, wegen en publiek vastgoed zoals science 

parks, stadions en winkelcentra gaan verzorgen, inclusief de digitale connectiviteit. 

Deze nieuwe marktdynamieken zijn nog volop in ontwikkeling, maar zullen de komende 5 

jaar geleidelijk  vorm krijgen. Zo is onder meer bij de ontwikkeling van 5G inmiddels duidelijk 

dat zich ook niet-provider centrische modellen zullen ontwikkelen. De verschuivingen in 

markten, rollen en de nieuwe machtsconcentraties die daar uit voortvloeien zijn van belang  

bij  het gevalideerd kunnen duiden van de randvoorwaarden die overheden zouden  moeten 

scheppen. 
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Impact 

In H2 zijn een aantal voorbeeldengegeven van de digitale transformaties van belangrijke 

economische clusters. Zoals gezegd gaat het hier niet alleen om het digitaliseren en virtua-

liseren en van bestaande processen, maar meer en meer ook om het ontwikkelen en 

adopteren van fundamenteel andere businessmodellen en marktdynamieken. Met de plat-

formeconomie als voornaamste verschijningsvorm, ontstaan nieuwe 

samenwerkingsverbanden die dwars door traditionele domeinen, markten en geografische 

grenzen heen snijden. Digitale Transformatie heeft daarmee een ingrijpende impact op: 

1. Bestaande marktverhoudingen en de concurrentiekracht van bedrijfssectoren  

2. De borging van publieke waarden en ruimtelijke inpassing van nieuwe businessmo-

dellen en infrastructuren 

3. De ontwikkeling van nieuwe clusters en markten zoals die rond circulaire economie 

Wat te doen? 

Wicked Problems: Digitale Transformatie is complex en brengt een heel scala aan ongestruc-

tureerde uitdagingen (wicked problems) met zich mee.  Positieve effecten aan de ene kant 

kunnen onbedoeld leiden tot negatieve effecten elders in de samenleving.    Dit vraagt om 

een bewuste digitale strategie om de negatieve effecten van ‘Digitale Transformatie’ te dem-

pen en de positieve effecten te  stimuleren.  

Responsible Innovation: Veel zaken vinden op mondiaal niveau redelijk autonoom plaats. De 

‘ontdekkingsreis’ naar nieuwe modellen en waarden is echter nog volop gaande. Het blind 

volgen van Amerikaanse en Chinese ‘winner-takes-all’ modellen roept in de samenleving een 

toenemende weerstand op. Afgezien van ongewenste marktdominantie hebben deze model-

len soms ook indirect een sterk ontwrichtende werking op maatschappij en milieu. Het 

gericht werken aan alternatieve ‘Europese modellen’, waarin maatschappelijke waarden ster-

ker zijn verankerd en rekening wordt gehouden met de sociale en milieu impact (o.a. 

Responsible Innovation en AI) biedt daarmee een goede kans om (business)modellen te 

ontwikkelen die zich op impact aspecten onderscheiden.  

Sterke Publiek-Private Ecosystemen: De vorming van vitale netwerken en ecosystemen 

vormt de basis voor deze strategieën. Soms organiseert men zich daarbij rondom specifieke 

technologieën (Data, AI, Blockchain, Cyberweerbaarheid etc.), soms via inhoudelijke 

thema’s (energie, zorg, mobiliteit, et cetera). In de meeste gevallen gebeurt dit op project 

of programmabasis rond diverse (tijdelijke) centra (o.a. Centers of Expertise, Innovation 

Hubs, Campussen). Triple Helix samenwerkingen zijn echter niet eenvoudig. Onderzoeksini-

tiatieven worden vaak aanbod gedreven ingestoken (kennis zoekt bedrijfsleven) terwijl aan 

de andere kant private initiatieven weer te nadrukkelijk marketing doeleinden nastreven  

Desalniettemin vormen al deze initiatieven in de REOS regio’s een bont en rijk plaatje wat 

een goede weerspiegeling geeft van de innovatieve vitaliteit in de regio.   

Om de concurrentiekracht van bestaande economische clusters in de REOS regio’s op pijl te 

houden, maar ook om nieuwe clusters aan te trekken en te ontwikkelen, is het zinvol deze 

krachten bij elkaar te brengen in stevige publiek-private ecosystemen. Dit is met name van 

belang wanneer ook meer fundamentele ‘systeem’ innovaties ontwikkeld moeten worden. 

Dit is bij Digitale Transformatie en de digitale connectiviteitsvraagstukken die daar uit voort-

vloeien het geval.  Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang. 

1. Businessgedreven: Stel de business ratio van het betreffende cluster/domein cen-

traal (bedrijfsleven zoekt kennis) en niet de techniek.  

 

2. Triple helix: Het ecosysteem moet  ‘business focused’ zijn, maar niet ‘industry led’. 

Commitment vanuit private, publieke en kennispartijen kan daarvoor bijeengebracht 



 

 

worden in een pré-competitieve omgeving waar in een veilige omgeving ontwikkeld 

kan worden op basis van vraag. (dit betekend overigens niet dat alles met iedereen 

gedeeld moet worden) 

 

3. Crossover met techniek: Voorkom dat clusters alleen met de aloude ‘usual suspects’ 

interacteren. Een bewuste koppeling met data science en AI bedrijven en kennispar-

tijen is daarbij effectief.  

 

4. Pragmatisch en concreet: Geef ecosystemen iets ‘te doen’. Bedrijven en met name 

innovatieve MKB’rs zijn veelal op zoek naar ‘bewijslast’ voor concrete producten en 

diensten. De koppeling met maatschappelijke uitdagingen waarbij publiek partijen 

als ‘launching customer’ fungeren biedt hen die mogelijkheid. Publieke partijen zijn 

daarbij meteen gepositioneerd om de publieke waarden mee te laten ontwikkelen. 

Aan de andere kan kunnen private partijen worden uitgedaagd om op hun welbegre-

pen eigen business belang mee te programmeren en investeren.  Dit vraagt onder 

meer om innovatieve vormen van  aanbesteding.  

Slimme programmering :Digitalisering en transformatieprocessen vragen om verschillende 

manieren van facilitatie. Er is behoefte aan het kunnen testen van concepten in field labs en 

pilots, maar ook zijn beschikbaarheid en toegang tot technische faciliteiten, tooling, de juiste 

kennis en financiële middelen nodig. 

Zoals gezegd bestaan er reeds veel initiatieven en centra in de REOS regio’s die hier met 

elkaar ruimschoots in kunnen voorzien. Versnippering en overlap is echter een belangrijk 

aandachtspunt. Gebrek aan funding en zichtbaarheid leidt daarnaast tot onderlinge concur-

rentie  en opportunisme.  Dat is op zich gezond, maar wanneer deze competitie slechts leidt 

tot ‘meer van hetzelfde’ schiet het zijn doel voorbij.  Het creëren van overzicht van lopende 

initiatieven, centers en hubs, helpt ecosystemen en afzonderlijke organisaties in de regio om 

kennis en voorzieningen te vinden die aansluiten bij hun behoefte. Behalve het creëren van 

overzicht,  helpt dit ook om initiatieven duidelijker ten opzichte van elkaar te positioneren 

en ontstaat de mogelijkheid complementariteit te versterken en dubbelingen te reduceren.  

Er is daarnaast echter meer nodig. Voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld fundamentele 

vraagstukken rond digitale infrastructuur (o.a. 5G, edge computing , data exchanges) zijn 

grote ‘dragende’  programma’s nodig met een eigen meerjarige ‘roadmap’ voor ontwikkeling.  

Veel field labs zijn te klein qua omvang of inhoudelijk te smal gedefinieerd om hier invulling 

aan te geven.  

Het verdient dan ook aanbeveling een combinatie te maken van een aantal ‘dragende’ groot-

schalige programma’s waarbinnen (en omheen) door stakeholders flexibel gewerkt kan 

worden in kortcyclische projecten en pilots. In de dragende programma’s kunnen de meer 

fundamentele uitdagingen getackeld worden, terwijl in de pilots en projecten verschillende 

allianties in diverse vormen concepten kunnen ontwikkelen en testen in operationele omge-

vingen: zowel précompetitief als commercieel. De resultaten worden gebruikt om de de 

digitale Transformatie ‘roadmaps’ te vullen en eventueel bij te stellen. Wanneer bij de  dra-

gende programma’s middels de principes van ‘missie gedreven innovatiebeleid’, 

richtinggevende  ‘Missies’ via de ‘roadmaps’ worden gekoppeld aan maatschappelijk uitda-

gingen biedt dit een aantal voordelen.  Publieke partijen kunnen vanuit hun eigen taak een 

vruchtbare aanjagende rol vervullen. Private partijen kunnen concreet werken aan oplossin-

gen en marktproposities, maar tegelijkertijd hun eigen transformatie uitdagingen mee 

programmeren. Kennisinstellingen kunnen met use cases inspelen op de uitdagingen zoals 

door de Missies verwoord. Digitalisering van de energietransitie is daarbij een goed voor-

beeld. 
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De ‘dragende projecten’ zullen daarbij behoefte hebben aan hoogwaardige faciliteiten.  Deze 

zijn reeds volop aanwezig. Kunst is om ze aan te sluiten op de ‘dragende  programma’s’ en 

ecosystemen.  

Hier biedt het Europese ‘Digital Europe Programma’ een concreet aanknopingspunt in de 

vorm van Digital Innovation Hubs (DIHs). Dit zijn regionale ecosystemen die bestaan uit 

bedrijven, onderzoekers en investeerders. Zij helpen bedrijven (met name MKB) en publieke 

organisaties bij hun digitale transformatie. De Commissie ziet een belangrijke rol voor DIH’s 

bij de verdere ontwikkeling van Regionale Slimme specialisatie strategieën (RIS3).46 

DIH’s zijn er in alle soorten en maten en vaste regels zijn er nauwelijks. Elke DIH heeft zijn 

eigen (technische) specialisatie (o.a. data, AI, blockchain, cybersecurity) en regio’s kennen 

dan ook vaak meerdere centra die het label ‘DIH’ voeren. Voor een effectieve strategie is het 

zaak om regionaal enige orkestratie hierop toe te passen. De ontwikkeling van nieuwe busi-

nessmodellen  vraagt immers om een gecombineerde toepassing van diverse technologieën 

en liefst een eenduidig loket waar diverse expertises, faciliteiten en opleidingen pragmatisch 

afgestemd kunnen worden op de behoefte. Het idee is dan ook geopperd om regionaal een 

soort ‘orkestratie centrum’ in te richten wat ook schakel punt kan zijn voor (inter)nationale 

netwerken (zie stap 3 in onderstaande figuur)   

 

Figuur 31. Van competence center naar internationale netwerken (bron: TNO) 

Naar voorbeeld van de regio Utrecht, zou deze functie kunnen worden vervuld door een 

‘Center for Digital Transformation’ (C4DT). De orkestratie wordt hier opgebouwd middels 

services op vier vaste elementen: [1] ecosysteemontwikkeling, [2] faciliteiten, [3] gestruc-

tureerd waardecreatieproces en [4] training en educatie. Het Center werkt als 

netwerkorganisatie, is open, pre-competitief en heeft zelf zo min mogelijk faciliteiten, maar 

regelt gepaste toegang tot resources die elders in de regio reeds beschikbaar zijn. Daarmee 

wordt dubbeling voorkomen, biedt het stakeholders context en zet ze in hun eigen kracht. 

 

                                                

46 Zie o.a. Regional Digital Innovation Hubs and Smart Specialisation Strategies. [s3platform.jrc.ec.eu-

ropa.eu] 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/201464/Digital+Innovation+Hubs+in+Smart+Specialisation+Strategies/7a3ed807-de76-4d6a-a698-8363efc03245
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/201464/Digital+Innovation+Hubs+in+Smart+Specialisation+Strategies/7a3ed807-de76-4d6a-a698-8363efc03245
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Bijlage 2. Verdieping op vaste aan-

sluitnetwerken 

Op verzoek van de begeleidingscommissie, wordt in deze bijlage in meer detail de eigen-

schappen de opwaardeermogelijkheden van de verschillende typen vaste aansluitnetwerken 

uitgelegd. 

Glasvezel als basis voor alle netwerken 

Wanneer we de drie typen vaste aansluitnetwerken bezien, dan blijkt glasvezel de basis te 

zijn voor alle drie de netwerken. Bij Fiber to the Home (FttH)-netwerken is dit uiteraard 

evident, maar ook koper- als kabelnetwerken bestaan voor een groot deel uit glasvezelver-

bindingen. In de meeste gevallen bestaat alleen het laatste stuk (richting de afnemer) uit 

een koper- of coaxverbinding. Figuur B1.1 toont de typische opbouw van elk van de drie 

typen vaste aansluitnetwerken in Nederland, getekend vanuit het core netwerk. De blauw 

gekleurde verbindingen zijn glasverbindingen.  

 

Figuur B1.1. Schematisch overzicht van de opbouw van de drie typen aansluitnetwerken47 

                                                

47 Bron: TNO 



 

 

Ontwikkelingen in vaste aansluitnetwerken: DSL 

De ontwikkeling van DSL-netwerken is er al jaren op gericht om door middel van steeds 

slimmere modulatie- en coderingstechnieken zo hoog mogelijke snelheden te halen over een 

koperen aderpaar. De haalbare snelheden in downstream en upstream richting zijn afhan-

kelijk van de lengte van het aderpaar, de eigenschappen van de bundel van aderparen 

(overspraakeffecten) en van de nuttig in te zetten hoeveelheid spectrum. De afhankelijkheid 

van fysieke omgevingscondities leidt ook tot differentiatie in haalbare DSL-snelheden op in-

dividuele aansluitingen.  

In 2015 is in Nederland een begin gemaakt met de uitrol van VDSL2 in combinatie met 

vectoring en pair bonding. Vectoring is een techniek waarbij door de lijnmodems gebruik 

wordt gemaakt van kennis over de karakteristieken van stoorsignalen (overspraak) zodanig 

dat deze uit het gewenste signaal kunnen worden weggerekend. Met deze techniek worden 

maximale snelheden tot net onder de 100 Mbit/s (downstream) mogelijk. Met de toepassing 

van pair bonding (combineren van twee aderparen waar dat mogelijk is) kan dit nog worden 

verdubbeld.  

In 2016 is KPN gestart met de uitrol van VDSL2 (vectoring/bonding) vanuit de nummercen-

trales (binnenringen). In verband met problemen met spectrale co-existentie van dit type 

VDSL-verbindingen van verschillende aanbieders, wordt deze uitrol alleen door KPN gedaan 

en krijgen marktpartijen wholesale toegang tot VDSL2-diensten op bitstream niveau aange-

boden (zogenaamde VULA-dienstverlening48). 

De huidige VDSL2-modems zijn gebaseerd op het zogenaamde 17b profiel – dit profiel zegt 

iets over het gebruikte frequentiespectrum. Een upgrade wordt voorzien naar het 35b-profiel 

(ook wel bekend als Vplus) waarmee opnieuw een verdubbeling in snelheid kan worden ge-

maakt. Dan komen snelheden van maximaal 400 Mbit/s (downstream) in zicht (VDSL2/35b 

met vectoring en bonding). Experts zien dit als de laatste ontwikkelingsstap van VDSL2.  

Verdere verhoging vergt verglazing tot dichter bij de woning (zogenaamde forwarded 

DSLAMs in Fiber-to-the-Curb). De volgende technologische stap is G.Fast, een fundamenteel 

andere technologie dan de eerdere DSL-varianten. Ook van G.fast zijn al verschillende vari-

anten te onderscheiden, namelijk ‘plain’ G.Fast (106 MHz spectrum, commercieel 

beschikbaar), G.Fast (212 MHz spectrum) en XG-FAST (500 MHz). De beide laatste zijn nog 

in Proof of Concept stadium. 

Met de opeenvolgende varianten van G.Fast zijn aanzienlijk hogere snelheden mogelijk, 

maar wel over steeds kortere lijnlengtes. Bovendien is de verhouding tussen downstream en 

upstream bij G.Fast flexibel instelbaar, in tegenstelling tot bij VDSL2. In B1.2 zijn de tech-

nisch haalbare en afstandsafhankelijke snelheden voor de verschillende varianten 

geïllustreerd. 

                                                

48 Bron: [kpn-wholesale.com] 

https://www.kpn-wholesale.com/nl/over-kpn-wholesale/nieuws/uitrol-vdsl-binnenringen.aspx


 

Dialogic innovatie ● interactie 105 

 

Figuur B1.2: Maximaal haalbare snelheden bij gebruik van verschillende DSL-technologieën afhankelijk 

van de lijnlengte49 

De gespecificeerde maximale latency voor G.Fast bedraagt 1ms50. 

Op het moment dat VDSL2/35b (VPlus) in beeld komt dient zich overal in het aansluitnetwerk 

een tactische afweging aan, met drie mogelijke alternatieven: 1) introductie VDSL2/35b, 2) 

introductie G.Fast en 3) volledige verglazing tot aan de afnemer. Een optimale keuze is van 

diverse factoren afhankelijk (fysieke omgevingsparameters, marktsituatie, toekomstvast-

heid). Vanuit VDSL2/17a is een doorstap naar profiel 35b in eerste instantie logisch. Uit 

metingen blijkt echter dat G.Fast (107 MHz) het in de praktijk beter doet dan in de stan-

daarden is aangegeven, op grond waarvan bijvoorbeeld in grote steden al vanuit de 

bestaande straatkasten ook voor G.Fast zou kunnen worden gekozen. De uitrolstrategie van 

G.Fast door BT in het VK is op dit inzicht gebaseerd. Operator A1 in Oostenrijk kiest voor 

opportunistische aanleg van FttH en FttB in de binnensteden (dense urban). In overig ste-

delijk gebied is FttC een extra optie. In hun Fttx strategie wordt G.Fast ontplooid in FttB 

wijken (dus fiber tot zeer dicht bij de panden) en VPlus in FTTC gebieden. G.Fast zal modulair 

worden toegepast ter vergroting van de schaalbaarheid en minimalisering van initiële inves-

teringen. G.Fast geeft uitzicht op gigabit-snelheden. 

Voor de Nederlandse situatie laat figuur B1.3 de verschillen zien tussen de steden Amster-

dam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wat betreft de lengte van de aansluitlijnen.  

                                                

49 Bron: TNO 

50 Bron: ITU-T (2014) Fast Access to Subscriber Terminals (FAST) - Physical Layer Specification, ITU-T 

Recommendation G.9701. 

 



 

 

 

Figuur B1.3: Verdeling van de lengtes van koperaansluitingen in verschillende Nederlandse steden51  

Op grond van deze karakteristieken kan worden geconcludeerd dat de toepassing van G.Fast 

in Amsterdam beter uitpakt dan in Rotterdam en Den Haag. Daar waar toch verdere vergla-

zing noodzakelijk is richting FttC ontstaat de afweging of dan voor verdere exploitatie van 

koper moet worden gekozen (G.Fast evolutiepad of gelijk de grotere stap richting volledige 

verglazing). Die afweging hangt af van de marktsituatie, van de vereiste investeringen en 

van het risico op eventuele desinvesteringen. Vanuit de optiek van netwerk-architectuur zijn 

de keuzes voor een G.Fast evolutie en FttH namelijk niet noodzakelijkerwijs compatibel.  

Onze inschatting op grond van de progressie in de markt qua aansluitsnelheden is dat der-

gelijke keuzes zich al voor 2020 gaan manifesteren, en dat de uitrol kwesties vooral in steden 

gaan spelen. 

Ontwikkelingen in vaste aansluitnetwerken: de kabel 

Met de nog vrij recente samenvoeging van UPC en Ziggo is er een groot, bijna landelijk 

dekkend kabelnetwerk ontstaan in Nederland. Internet, Telefonie- en video-on-demanddien-

sten wordt op dit moment gerealiseerd op basis van de EuroDOCSIS 3.0-technologie. 

Omroep- en televisiediensten worden gescheiden doorgegeven over de kabel, op basis van 

DVB-C-technologie.  

De architectuur van een kabelnetwerk zoals deze is ontstaan vanuit de oorspronkelijke om-

roepfunctie is wezenlijk anders dan die van een DSL-aansluitnetwerk, waardoor ook de 

toekomstige migratieopties voor een kabeloperator geheel anders zijn. Een uitvoerige be-

handeling van de techniek van het kabelnetwerk en de dienstenafwikkeling is te vinden in 

enkele in 2014/2015 gepubliceerde papers52. Verder is van belang in gedachten te houden 

                                                

51 Bron: TNO 

52 Zie TNO-papers: R10809 (Cable and DSL: a comparison of their capabilities and their upgrade 

roadmaps), R11198 (Dutch VULA Consumer Market Services over Cable). 
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dat de kabel bepaalde omroepverplichtingen heeft, en dat geen van de operators wordt ver-

plicht het netwerk open te stellen voor anderen (in tegenstelling tot KPN voor haar 

kopernetwerk). 

De capaciteit in de downstream-richting bedraagt momenteel 600-800 Mbit/s voor een enkel 

verzorgingsgebied (homes passed) bestaande uit 800 aansluitingen. Met een marktaandeel 

van circa 50% is deze capaciteit dus onder 400 aangesloten abonnees gedeeld. In de up-

stream-richting is collectief circa 100 Mbit/s beschikbaar. 

De mogelijkheden om met het Kabelnetwerk in de toekomst door te groeien staan in onder-

staande tabel opgesomd, tezamen met indicaties voor de haalbare aansluitcapaciteit. Hierna 

volgt een toelichting op de interpretatie van de tabel. 

Tabel B1-1: Overzicht van de mogelijkheden voor het upgraden van kabelaansluitingen53 

 

Splitting nodes: Hier wordt de totaal beschikbare capaciteit aan steeds kleinere groepen 

abonnees toegekend (in de tabel uiteindelijk terug tot 100 aansluitingen per segment) zodat 

de gemiddeld beschikbare capaciteit per abonnee fors toeneemt. Het vergt bijplaatsen van 

extra CMTS-capaciteit in het netwerk en aanpassingen in de optische nodes. De techniek 

wordt al toegepast voor het accommoderen van gebieden met hoge vraag (bijvoorbeeld za-

kelijke aansluitingen).  

DOCSIS 3.1: De migratie naar DOCSIS 3.1 is backwards compatibel met DOCSIS 3.0, en 

opent de deuren voor verdere doorgroeimogelijkheden van het netwerk, vooral qua spec-

trumgebruik. Behalve een hogere spectrumefficiëntie (van 6 naar 10 bits/Hz) kan ook een 

groter stuk spectrum in de down- en upstream richting worden belegd. Daarmee kan de 

capaciteit per segment worden verhoogd naar 1000/175 Mbit/s. Deze stap vergt aanpassin-

gen in het netwerk en bij de klantmodems maar de investeringen zijn proportioneel met de 

vraag en er is in deze stap nog geen sprake van diepere verglazing. Liberty Global is voor-

nemens om in 2017 met de uitrol van DOCSIS 3.1 in Nederland te starten, waarbij in 3 jaar 

tijd 80% van de footprint moet zijn gehaald54. 

Herplanning frequentieband: Dit is een mogelijk maar wel ingrijpende stap, met name in 

verband met de consequenties voor de omroepdiensten. Het komt er op neer dat een veel 

groter deel van het potentieel beschikbare spectrum wordt vrijgemaakt voor DOCSIS. De 

potentiële capaciteit op de Kabel (indien alles voor DOCSIS zou worden aangewend) be-

draagt 10G/1,7Gbit/s per segment. Rekening houdend met een resterend TV-omroep pakket 

is 3G/0,9 Gbit/s per segment voorlopig een realistischer specificatie. Met deze herplanning 

                                                

53 Bron: TNO 

54 Bron: [libertyglobal.com] 

https://www.libertyglobal.com/pdf/public-policy/Liberty-Global-Policy-Series-Connectivity-for-the-Gigabit-Society.pdf


 

 

wordt vooral de upstream capaciteit sterk vergoot, echter met als consequentie dat FM-

omroep in dit scenario sneuvelt.  

FttGA & FttLA: De volgende stappen komen neer op verdere verglazing in het Kabelnetwerk. 

De eerste stap is verglazing tot aan de groepsversterkers eerstvolgende migratiestap is Eu-

roDOCSIS 3.1 waarbij ook vrijwel het volledige spectrum aan DOCSIS kan worden 

toegekend55. Hier wordt dus de vrijwel volledige systeem capaciteit aan een beperkt aantal 

abonnees (10) toegewezen. De allerlaatste stap is verglazing tot aan de eindversterker/mul-

titap schakelaar, waarmee de groep aangesloten abonnees nog verder kan worden verkleind. 

Deze laatste stappen zijn wel ingrijpend (en vergen aanmerkelijk hoge investeringen per 

aansluiting) maar komen t.o.v. het DSL-G.Fast traject pas in een veel later stadium om de 

hoek kijken. 

Ontwikkelingen in vaste aansluitnetwerken: FttP en FttO 

Er bestaan verschillende architectuurmodellen voor FttH. In Nederland wordt de actieve ster 

architectuur het meeste toegepast door KPN en CIF die het grootste deel van de huidige 

markt bedienen. Het Passive Optical Network concept wordt hier en daar in lokale initiatieven 

gehanteerd. In de actieve sterinfrastructuur zijn via een glasvezelring van een zeer hoge 

capaciteit (bijv. 10 Gbit/s) verschillende wijkstations verbonden met het aansluitpunt op het 

backbone-netwerk. In deze wijkstations staat actieve apparatuur. In veel gevallen wordt 

xWDM-technologie ingezet om de capaciteit van deze ring te verhogen.  

Vanaf de wijkstations (POP’s) zijn individuele vezels tot aan de klantlocatie getrokken. Voor-

deel van deze oplossing is dat er gebruik gemaakt wordt van multiplexing waardoor de 

capaciteit van de ringstructuur niet even hoog hoeft te zijn als de som der capaciteiten van 

de individuele vezels in de subloop. Veelal zijn de ringstructuren voorbereid op hogere band-

breedtes, door meer vezels te leggen dan nu strikt noodzakelijk. In de toekomst kan de 

capaciteit van de gedeelde ring worden opgehoogd door meer van deze vezels in gebruik te 

nemen. Een voorbeeld van een implementatie van deze architectuur is hieronder weergege-

ven in figuur B1.4, en refereert aan de implementatie van FttB (inclusief FttO) in de regio 

Eindhoven.  

                                                

55 Een mogelijke optie is switched TV, waarbij dicht bij de woning slim wordt geschakeld tussen TV 

zenders (TV on demand) op basis van oproepen van de abonnee. Dan dus geen volledige spectrum-

reservering meer voor omroepdiensten. 
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Figuur B1.4. Topologie van een typisch aansluitnetwerk gebaseerd op glasvezel56 

Sinds 2013 rolt KPN in FTTH GoF (Gigabit over Fibre) technologie uit waarmee snelheden 

van tenminste 500 Mbit/s symmetrisch kunnen worden aangeboden op individuele aanslui-

tingen. In het zakelijke segment kunnen op aanvraag aanzienlijk zwaardere FttO 

verbindingen worden geboden (10 Gbit/s). De toepassing van DWDM-technologie maakt ver-

dere doorgroei van aansluitcapaciteit mogelijk.  

Bij de uitrol van zien we dat innovaties vooral sterk gericht zijn op het reduceren van de 

aanlegkosten die wel dalende zijn, maar in Europa nog steeds een belangrijke belemmerende 

factor vormen in de uitrol van FTTP. Men moet daarbij denken aan57: 

• Optimalisatie in benutting van beschikbare duct ruimte door meerdere partijen (duct 

sharing met gebruikmaking van micro duct technologie). 

• Doorvoer van fiber in netten voor riolering, waterleiding en gas. 

• Eenvoudige lichtgewicht instrumentatie om fiber door te bestaande buizen te blazen 

• Pushable fiber oplossingen. 

• Technieken voor verwijdering van de kern van bestaande telefoniekabels (gebun-

delde aderparen), om ruimte te maken voor glasvezel. 

• Nieuwe fiber koppel- en terminatie-oplossingen. 

 

                                                

56 Bron: [besa-innovation.com]  

57 Bron: [ftthcouncil.eu]  

http://besa-innovation.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/open_toegang_versie40_final.pdf
http://www.ftthcouncil.eu/documents/Publications/DandO_White_Paper_2_2014.pdf
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