Q&A (Technische Vragen) dossier Digitalisering nav. PS themabijeenkomst 1 juni
2018
Van: Bert Pauli, Erik van Merrienboer
Voor: Provinciale Staten
Datum: 8 juni 201 8
Bijlagen:
1.
2.
3.

Covernota Eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek BrabantRing
Onderzoek en inventarisatie Ontwikkeling BrabantRing (Breedband Regio Eindhoven
Onderzoek naar de haalbaarheid van een BrabantRing (Dialogic)

I. Breedband
1. Waarom kloppen de kaartjes uit de Breedbandmonifor niet? (PvdD)
Antwoord.
De vraag is gesteld naar aanleiding van de weergegeven situatie in Reusel-de Mierden en Bladel
waar het percentage glasvezeldekking is afgenomen. Het verschil kan worden verklaard door een
wijziging in het aantal adressen per gemeente. Dit ontstaat door nieuwbouw en sloop maar de
belangrijkste reden is de incomplete adressenbestanden van de Basisadministratie gemeenten (BAG)
in 2017. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van die bestanden. We zien dat er
voor Brabant in totaal 13.763 adressen ontbreken in BAG2017 en die wel opgenomen zijn in
BAG201 8. Dat leidt in enkele gemeenten tot een lager glasvezelpercentage en een ander kleurbeeld
in de monitor.

2. Als we hetbreedbandfonds opheffen, is de provinciale inzetop het zorgdragen van maximale
connecfivifeit in Brabant nog wel voldoende geborgd? Zijn we al klaar? Als het echt nodig is, kan dan
in de toekomstalsnog in breedbandfondsprojecten worden geïnvesteerd? (CDA, Lokaal Brabant)
Antwoord.
De inzet van het college van GS blijft, dat heel Brabant dient te worden voorzien van Next
Generation Access netwerken met 1 00 mbs up- en downloadsnelheid, waarbij de gekozen
technologie niet uitmaakt. Dit is op dit moment nog niet gerealiseerd. Wij schatten in, dat de markt de
komende jaren de realisatie van glasvezelnetwerken in het buitengebied en op bedrijventerreinen zal
oppakken. Nu nog mee-investeren zal marktverstorend werken, en de markt eerder remmen dan
aanjagen. Daarom wordt voorgesteld geen middelen te reserveren voor de aanleg van
breedbandnetwerken. Wij blijven de ontwikkelingen echter nauw volgen, wat mogelijk in de toekomst
aanleiding kan geven tot nieuw beleid.

3. Is het niet verstandig om toch nog wat geld te reserveren voor die gedeelten van Brabant die
(uiteindelijk) niet door de markt blijken te worden verglaasd? Kan een deel van hetbreedbandfonds
niet gereserveerd blijven voor Breedband? (VVD, D'66, Locaal Brabant, CDA)
Nee. Voorgesteld wordt, de digitaliseringsmiddelen niet op voorhand te alloceren voor bepaalde
beleidsdoelen. Maar PS in staat te stellen per uitgewerkt investeringsvoorstel boven de 150.000 euro
te besluiten over het inzetten van deze middelen.

4. Voor het bedrijfsleven is de aansluiting van bedrijventerreinen op breedband van belang. Wat is de
stand van zaken daar? (VVD)
Antwoord:
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Uit de onlangs uitgevoerde meting blijkt dat van de 591 bedrijventerreinen er nog 1 26 terreinen zijn
waar geen glasvezelnetwerk is gerealiseerd en er geen actuele aanlegplannen zijn. In augustus 201 8
worden de bedrijventerreinen toegevoegd aan de Breedbandmonitor.
VNO-NCW heeft ter voorbereiding op een door de provincie georganiseerde expertmeeting, een
korte verkenning gedaan. Er is geen rapportage beschikbaar. In de expertmeeting heeft VNO-NCW
de volgende conclusies gedeeld:
-

We staan er nu, anno 201 8, beter voor.
De meeste bedrijventerreinen beschikken over een betaalbare glasvezelaansluiting.

-

VNO-NCW ontvangt in tegenstelling tot enkele jaren geleden nauwelijks meer klachten van
ondernemers op bedrijventerreinen over het ontbreken van een adequate aansluiting.

-

Niettemin is het, gelet op het belang van het onderwerp en gelet op de Brabantse ambities,
wel zaak de voortgang van de aanleg van glas op bedrijventerreinen te monitoren.

5. Hoe zorgt het college dat wij volledig op de hoogte zijn en blijven wat er in Brabant gebeurt voor
wat betreft Breedband? (VVD)
Antwoord:
In het Statenvoorstel Digitalisering heeft het College voorgesteld om de komende jaren door middel
van de breedbandmonitor (www.brabant.nl/breedbandmonitor) de uitrol van Next Generation
Access Networks in Brabant te volgen. Daarnaast houden we de beschikbaarheid van de digitale
infrastructuur in de gaten voor zover zij van belang zijn voor de realisatie van onze maatschappelijke
opgaven, bijvoorbeeld rondom slimme mobiliteit. Via de reguliere P&C cyclus zal u periodiek over de
stand van zaken worden geïnformeerd.

6. Kan de haalbaarheidsstudie naar een BrabantRing aan PS worden verstrekt (PVV)?
Antwoord.
Ja dat kan. U treft deze haalbaarheidsstudie aan als bijlage bij deze beantwoording.
Het betreft hier een achtergrondstudie, uitgevoerd door de provincie, in opdracht van BrabantStad.
Op dit moment heeft het college van GS nog geen besluit genomen over of en hoe zij de BrabantRing
ter hand wil nemen. Dat hangt onder meer af van vraagstukken omtrent het draagvlak voor deze
infrastructurele investeringen bij gemeenten en de benodigde cofinanciering voor deze BrabantRing
door gemeentes en derden. De BrabantRing zal via een separaat dossier aan PS worden voorgelegd,
naar verwachting begin 201 9.

II. BrabantAdvies adviezen
7. Watzijn de belangrijkste risico's van digitalisering volgens BrabantAdvies (PVV, CDA)?
Antwoord (aangeleverd door BrabantAdvies):
i.
ii.
iii.

De impact op de arbeidsmarkt waardoor potentieel niet tijdig benut wordt ic groepen
professionals en (kleinere) werkgevers afhaken;
Sociaal isolement van bepaalde groepen burgers met dito impact op afhaken bij sociale
cohesie in de wijk en bij nieuwe vormen van democratie in eigen gemeente
Kwetsbaarheid van kritische infrastructuur, incl. de IoT toepassingen in huiselijke en
werkomgeving waaronder decentrale duurzame energievoorziening

III. Aanpak digitalisering algemeen
8 In de verkenning Brabant Digitaliseert staan maatschappelijke opgaven centraal. Heef het College
ook voldoende gekeken naar het belang van digitalisering in provinciale kerntaken, bijvoorbeeld
rondom natuur, water en milieu? (VVD)
Antwoord:
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De verkenning Brabant Digitaliseert is een verkenning naar de hoofdlijnen van de
digitaliseringsbeweging in Brabant en van de provincie. Niet alle maatschappelijke thema's en
provinciale taken zijn hierbij op dit moment aan de orde gekomen, omdat het - op dit moment al
omvangrijke - dossier daarmee onleesbaar en onwerkbaar zou worden. Het is duidelijk dat er op dit
vlak nu en de komende jaren nog veel werk moet worden verzet. U kunt deze verkenning
beschouwen als een eerste stap op deze nieuwe weg die het College wil ingaan. Uiteraard gaat het
College over de hele breedte van haar werkveld zo digitaal mogelijk te werk. Over specifieke
projecten en stappen wordt u via aparte dossiers geïnformeerd.

9. Zijn de gekozen thema's wel kerntaken van de provincie. Waarom wordt niet ook gekeken naar
maatschappelijke thema's als dierproeven en islamisering (PVV)?
Antwoord:
De verkenning richt zich op de grote maatschappelijke vraagstukken (Grand Social Challenges) waar
Brabant de komende jaren voor staat, en waar digitalisering een rol bij te spelen heeft. Hierbij zijn in lijn met de opdracht van PS - de maatschappelijke vraagstukken centraal gesteld. Zoals ook in
vraag 7 aangegeven, is er gekozen voor een visie op hoofdlijnen en is niet het hele (potentiële)
werkveld van de provincie als uitgangspunt genomen.

10. Moet er niet een digitaliseringsparagraaf in alle dossiers? (VVD)
Deze vraag is beantwoord bij de themasessie op 1 juni. Er is geantwoord, dat het College nog gaat
afwegen hoe het belang van digitalisering precies in dossiers zichtbaar gemaakt kan worden.

11. Kan er een strategisch digifaliseringsplan worden gemaakt (PVV, GL)? Is GS bereid metscenarío's
te gaan werken (GL)? Zijn eralfernafieven? Kunnen maatschappelijke effecten en pathways
onderkend worden (GL)
Antwoord.
Deze vraag is beantwoord bij de themasessie op 1 juni. Het voorliggende voorstel Digitalisering ís het
strategisch digitaliseringsplan waarnaar wordt gevraagd. Het College kiest voor een adaptieve
strategie, waarbij binnen vier geschetste inhoudelijke hoofdlijnen optimaal ingesprongen wordt op
externe initiatieven. Andere werkwijzen worden minder opportuun geacht.

12. Wat is onze digitaliseringsstrategie? Waar moeten we nu als Brabant écht op inzetten, waar
maken wij het verschil? (CDA)
Antwoord. In de ogen van het college is er geen sprake van een enkelvoudige keuze, maar heeft
Brabant, en daarmee ook de provincie een veelheid van belangen en doelen te dienen. Om goed te
kunnen werken en wonen in Brabant moet zowel het transport, de zorg, de natuur, het woningaanbod
en het culturele voorzieningenniveau op orde zijn. Het gaat én om de top van het innovatieve
bedrijfsleven, én om de digitalisering van het MKB. Het gaat om én alle Brabanders laten meedoen in
de nieuwe economie, én om zoveel mogelijk digitaal talent op te leiden en binnen te halen. Het gaat
om optimale connectiviteit in héél Brabant, zowel in steden als in dorpen en het platteland. Enzovoort.
In Brabant Digitaliseert is deze veelheid aan doelen verkend en geschetst. Dit dient als kader voor de
vervolginzet van het College.

13. Bij disruptie processen. Hoe gaat GS beoordelen welke beweging wij willen gaan ondersteunen?
(PvdD)
Antwoord.
In het algemeen streeft het college naar een economie waarbij 'people, planet en profit' in Brabant
met elkaar in balans zijn. Bewegingen die de balans verstoren, zullen worden geremd en bewegingen
die de balans herstellen worden aangemoedigd.

3

Het College zal elk voorstel afwegen op een gezonde financiële en strategische inzet voor Brabant.

14. Kan GS uitleggen hoe de provincie inspringt uitde nieuwe wetgeving rondom de wet Algemene
Gegevens Verordening (AVG)? (PVV)
Antwoord.
Sinds begin 2016 is de provincie bezig met de voorbereidingen op de AVG. Begin 2016 heeft de
provincie een externe audit laten uitvoeren. Op basis van het auditrapport is er een project
Dataprivacy gedefinieerd. Middels dit project zijn in de periode tot 25 mei 2018 de volgende
onderwerpen opgepakt:
* Governance: opdrachtgeverschap voor data privacy is belegd, er is een Functionaris
Gegevensbescherming (FG) benoemd en de provincie beschikt over een privacy team waarin
betrokken functies zijn vertegenwoordigd.
* Visie en beleid: met het privacy team is er gewerkt aan een privacy visie, privacy beleid, privacy
statement/verklaring en privacy gedragsregels.
* Procedures en documentatieplicht: de provincie beschikt over een verwerkingsregister, procedures
voor datalekken en rechten van betrokken, verwerkingsovereenkomsten en een register voor
datalekken.
* Training en bewustwording: middels een communicatietraject is de bewustwording bij medewerkers
verhoogd.
In tweede helft van 201 8 verschuift de aandacht naar borgen en het houden van toezicht. Hiervoor
worden de volgende onderwerpen opgepakt:
* Opzetten van een dataprivacy framework en op basis hiervan invulling geven aan monitoring,
rapportage en handhaving;
* Aandacht voor de AVG bij nieuwe verwerkingen, zodat in de ontwerpfase al rekening wordt
gehouden met de uitgangspunten van de AVG (Privacy by design). Daarnaast zullen bij nieuwe
verwerkingen Privacy Impact Assessments (PIA) worden uitgevoerd.
* Aanpassingen doorvoeren in bestaande informatie-ZICT-systemen en -diensten zodat deze blijvend
aan de AVG voldoen.
* Follow-up training en bewustwording. Bewustwording van medewerkers is een continu proces en is
nooit klaar.

15. Digitalisering is een complex onderwerp. Hoe kunnen we mensen en bedrijven beter meenemen in
wat we aan het doen zijn?
Antwoord.
Zoals in het Statenvoorstel is omschreven, proberen we met deze Agenda Digitalisering aan te sluiten
op bewegingen in de samenleving die al in gang zijn gezet. Daar waar de rol van de provincie
binnen de betreffende maatschappelijk opgave opportuun is en vanuit de Agenda Digitalisering
meerwaarde kan worden geleverd, zal inzet worden geleverd. Op dit moment lopen al vele
ontwikkelingen waarbij het contact al is gelegd.
Er is niet gekozen voor een brede publieks- en bedrijfscampagne, maar voor een gerichte specifieke
netwerkbenadering vanuit de maatschappelijke opgaven, waarbij het primaat bij onze partners ligt.
Overigens is de wederzijdse belangstelling groot, zoals ook al uit het uitgebrachte digitaal magazine
is gebleken. Deze wordt na besluitvorming in de staten via brabant.nl aangeboden aan het brede
publiek en via gerichte inzet van social media kanalen onder de aandacht gebracht van het netwerk.
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IV. Financieel
De middelen van het Breedbandfonds Brabant zijn afkomstig uit de tweede tranche
investeringsagenda. Bij het beëindigen van het breedbandfonds is het legitiem en gewenst om deze
middelen terug te laten vloeien naar de investeringsagenda. Op die manier blijft het investeringsgeld,
waarmee we een duurzame structuurversterking in de regio nastreven. Bij het terugvloeien van deze
middelen naar de algemene middelen, kunnen deze middelen ook aangewend worden voor
exploitatiekosten, iets wat we niet beogen met Essent investeringsgelden. Daarnaast is het
Breedbandfonds Brabant een instrument binnen de Digitale agenda 1.0. Het fonds als instrument heeft
door gewijzigde marktomstandigheden zijn functie verloren, maar de doelen van de digitale agenda
1.0 zijn onverminderd van belang voor Brabant. Om deze middelen opnieuw aan te wenden voor
digitalisering, conform de laatste inzichten zoals verwoord in de verkenning digitalisering, vindt het
college verantwoord en gewenst.
Wij willen aan de slag gaan met de vier programmalijnen, zoals geschetst in de verkenning
digitalisering. Hieruit volgen investeringsvoorstellen, die wij conform uw budgetrecht separaat aan u
ter goedkeuring voorleggen. Hierbij volgen wij de reguliere werkwijze. Wat wij nu van u vragen is om
binnen de kaders van de investeringsagenda middelen (ad ś41,1mln) te reserveren voor de grote,
integrale opgave 'digitalisering'. De digitaliseringsopgave is divers en voor een deel onvoorspelbaar.
Vandaar dat we géén onderverdeling willen maken van deze middelen over de programmalijnen.
Daarnaast willen we met dit Statenvoorstel een tweetal budgetten alloceren en onder mandaat van
GS brengen:
Ontwikkelkrediet digitalisering ad ś4mln ten behoeve van proceskosten, aanloopkosten en
investeringen in Brabant tot C150.000, waarmee we flexibel kunnen inspringen op kleinere
initiatieven. Deze middelen zijn afkomstig uit de investeringstranche, omdat aanloopkosten gemoeid
zijn met en kleinere investeringen bijdragen aan duurzame structuurversterking in Brabant.
Investeringen in provinciale organisatie - fit for the future ad ś2,55mln. De investeringen die gepaard
gaan met de aanpassingen van de interne organisatie, zijn in onze ogen noodzakelijke, interne kosten
om de organisatie toekomstbestendig te maken. Het is daarom legitiem dat deze kosten gedekt
worden uit algemene middelen, en niet worden gedekt uit de Essent investeringsagenda.

16. Kan de gevraagde investering in interne ICTmiddelen van 2,55 ook uit de
Breedbandfondsmiddelen gedaan worden?
Deze vraag is beantwoord bij de themasessie op 1 juni jl. Het College houdt exploitatiemiddelen en
investeringsmiddelen gescheiden. De uitgaven voor interne ICT middelen betreffen uitgaven voor de
eigen organisatie, en dienen daarom uit de exploitatiemiddelen te worden gedekt.

17. Waarom worden de breedbandfondsmiddelen niet terug in de algemene middelen gestort? (SP)
De Breedbandfondsmiddelen zijn nooit uit de Algemene Reserve gekomen, maar uit de Essent
Investeringsmiddelen. Het nu 'overhevelen' naar de Algemene Reserve middelen zou onlogisch zijn.
De Breedbandfondsmiddelen vloeien in het voorliggende voorstel terug naar de Investeringsagenda
Essent, waar ze ook vandaan kwamen.
Het College vindt digitalisering uiterst belangrijk. Om die reden wordt voorgesteld, de
breedbandfondsmiddelen voor dit doel te reserveren. Op de voorgestelde wijze blijven de
gealloceerde middelen beschikbaar om te worden ingezet als investeringsmiddelen voor digitalisering
binnen de aangegeven 4 hoofdlijnen van beleid.
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18. Wat is de precieze ínhoud van de investeringsagenda. Welke stappen, termijnen en middelen zijn
nodig voor welke doelstelling? (D'66) Aan welke beleidsambifie worden hoeveel middelen toegekend
(GL)?
Het college stelt voor om niet tot uitgebreide programmering en beschotting van de
digitaliseringsmiddelen over te gaan, in de vorm van de onderkenning van stappen, termijnen en
middelen. Dit ziet het college als een vorm van 'blauwdrukdenken' die niet bij het onderwerp
Digitalisering als geheel past. Het college zet in op een dynamische investeringsagenda, die gevoed
kan en mag worden met voorstellen van externe partners binnen de aangegeven hoofdlijnen van
beleid.

19. Waarziffen de keuzemogelijkheden voor PS? Welke alternatieven zijn er (PVV) Hoe krijgen we
grip op integrale afwegingen? (GL)
De filosofie van de dynamische investeringsagenda laat in abstracte zin geen verdere
keuzemogelijkheden voor PS toe. Daar staat tegenover, dat juist waar het concreet wordt, bij
individuele investeringsvoorstellen, PS juist extra in staat gesteld worden om over de
Investeringsmiddelen Digitalisering te beslissen. Binnen de aangegeven kaders, zal het College
investeringsvoorstellen boven 150.000 'opwerken' en separaat aan PS voorleggen, eventueel
gebundeld als dat kan. Wel vraagt het college mandaat voor de inzet van het Ontwikkelkrediet
Digitalisering van 4 miljoen voor kleinere projecten en procesuitgaven, en voor de inzet van 2,55
miljoen ten laste van de exploitatiemiddelen ten behoeve van de vierde beleidslijn 'fit for future'.

V. Maatschappelijke tweedeling
20. Wij maken ons zorgen over mensen in Brabant die maatschappelijk niet (meer) mee kunnen
komen door de digitalisering van de samenleving. Hoe wil het college hier mee omgaan? (PvdA)
Bij de behandeling van de Perspectiefnota op 20 april 201 8 is deze vraag ook gesteld door het CDA
('motie Digitalisering'). Toen is afgesproken dat het College komt met een voorstel in het najaar om de
digitale vaardigheden van werkende en niet-werkende Brabanders te versterken en de digitale
tweedeling niet groter te laten worden. Bij de ontwikkeling van een aanpak wordt samengewerkt met
het programma Sociale Veerkracht van de provincie.

21. Ook opde arbeidsmarktontstaateen tweedeling, onderanderedoordigitaliseringen
robotisering. Wat wil het college gaan doen tegen de tweedeling op de arbeidsmarkt? (PvdA)
In de Agenda Digitalisering lopen wij zoveel mogelijk gezamenlijk op - met ieders ons eigen
verantwoordelijkheid - met BrabantAdvies. Het dossier is dan ook inclusief het aangeboden rapport
van BrabantAdvies "Risico's en kansen van digitalisering vanuit politiek bestuurlijk perspectief". Het in
dezelfde week gepresenteerde ongevraagde advies van BrabantAdvies "Toerusten en innoveren" ,
adviseert ons een regionale werkwijze en enkele instrumenten. Deze zijn al herkenbaar in ons
uitvoeringsprogramma Veerkrachtige Arbeidsmarkt 201 6-201 9. Daar waar praktische voorstellen
worden gedaan ten aanzien van tweedeling ten aanzien van digitale vaardigheden, betrekken wij
deze op enigerlei wijze bij ons eerder beloofde voorstel.

22. Wat gaat GS doen met het rapport van BrabantAdvies?
Het College gaat het rapport nog verder bestuderen en de adviezen betrekken bij haar
vervolguitwerking van de Agenda Digitalisering.
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Covernota Eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek BrabantRing
Versiedatum: 5-04-2018
Versienummer: def.1 Status: Definitief
Auteur: Rob van Arkel (Projectleider Haalbaarheidsonderzoek BrabantRing)
Managementsamenvatting
Het versterken van de digitale connectiviteit in Brabant kan langs twee elkaar aanvullende sporen worden
vormgegeven:
1. Realiseren van (gebiedsdekkende) glasvezel accesnetwerken naar alle huisadressen, bedrijven en
instellingen in Brabant zowel in de kernen, op bedrijventerreinen als in het landelijk gebied
2. Verbinden van deze netwerken en het waarborgen van de laagdrempelige toegang daarvan voor nieuwe
maatschappelijke digitale diensten ('BrabantRing')
In de periode november 2017 tot medio maart 2018 is in opdracht van BrabantStad onder leiding van de
Provincie Noord-Brabant een haalbaarheidsonderzoek naar het 2e spoor uitgevoerd. De hoofdopdracht voor
het onderzoek is om te verkennen of de BrabantRing kan bijdragen aan de volgende breed gedragen doelen:
Digitaal verbonden gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers via de Brabantse
glasvezelnetwerken en de laagdrempelige open toegang van publieke en maatschappelijke diensten
Uitnodigend (digitaal) vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven
Doelmatige en goedkope publieke verbindingen binnen en tussen de steden.
Het resultaat van het onderzoek is vastgelegd in deze notitie en 2 deelrapportages
1. een onderzoek naar de beleidsargumenten voor de BrabantRing (auteur: Dialogic)
2. ontwerp en kostenraming van de BrabantRing (auteur: Breedband Regio Eindhoven)
De ambtelijke werkgroep die het onderzoek heeft begeleid komt tot de conclusie dat de BrabantRing een
bijdrage kan leveren aan de realisatie van een verbonden, veilige en open digitale netwerkstructuur in
Brabant. Het versterkt de koploperpositie op het gebied van digitale connectiviteit van burgers, instellingen en
bedrijven en daarmee de concurrentiepositie van Brabant als innovatieve regio. Daarbij wordt geadviseerd
voor een gefaseerde ontwikkeling te kiezen. Dat houdt verband met de ontwikkelingen in de aanbodmarkt van
digitale connectiviteit en de nog weinig gearticuleerde vraag naar ethernet-VLAN verbindingen bij de
aanbieders en gebruikers van innovatie diensten. Tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd voor de stagnerende
uitrol van toekomstbestendige glasvezelnetwerken vooral in de grote en middelgrote steden (het 1e spoor).
Deze snelle verbindingen zijn op termijn nodig om in de functionaliteit en schaalgrootte te voorzien die de
BrabantRing tot een succes kan maken.
De Werkgroep adviseert de Stuurgroep BrabantStad om de volgende besluiten aan de besturen van de
BrabantStad partners voor te leggen.
a. Kiezen voor een ambitieniveau en ontwikkelstrategie zoals beschreven in scenario 3: We gaan de
BrabantRing toekomstgericht maar gefaseerd ontwikkelen. Voorafgaand aan de afzonderlijke
investeringen wordt steeds een evenwichtige afweging gemaakt op basis van een businesscase en
financieringsplan voor de betreffende investering. Daarbij worden de maatschappelijke opbrengsten
en financiële baten meer gedetailleerd in beeld gebracht dan in het kader van dit onderzoek mogelijk
was.
b. Organiseren van een bestuurlijke informatiebijeenkomst met de nieuwe gemeentelijke
portefeuillehouders en de verantwoordelijke provinciebestuurder(s).
c. Procesmiddelen (C440.000) voor 2018 en 2019 beschikbaar stellen voor de uitvoering van de bij de
voorgestelde ontwikkelstrategie behorende acties zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze rapportage.
1/13

®0

BRABANT,

Provincie Noord-Brabant

d.

e.

STAD

De (voor-)financiering voor de realisatie van de afzonderlijke bouwstenen van de BrabantRing op basis
van afzonderlijk uit te werken businesscases en financieringsplannen in overweging te nemen. De
totale realisatiekosten (apparatuur en nieuwe glasvezelverbindingen) worden geraamd op 18,1 MC en
de jaarlijkse beheer-, huur- en afschrijvingskosten op 3,7 MC .
Continueren van de Werkgroep Open Connectiviteit voor het gezamenlijk doorontwikkelen van de
BrabantRing en de afstemming van andere interventies die de realisatie van 100% digitale
connectiviteit kunnen versterken.
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1. Inleiding

1.1. Digitale ambitie BrabantStad
BrabantStad is het samenwerkingsverband van de vijf grote Brabantse steden en de provincie. In de Stedelijke
Agenda BrabantStad 2018-2022 heeft BrabantStad aangegeven tot de tot de meest innovatieve Europese
kennis regio's te willen behoren. Onderkend wordt dat voor een aantrekkelijk sociaal-economisch en innovatief
vestigingsklimaat een uitstekend aanbod van toekomstbestendige digitale infrastructuur een randvoorwaarde
is. Dit is een digitale infrastructuur die de exponentiële groei van datastromen aan kan, die 100X connectiviteit
waarborgt - mensen, gemeenten en maatschappelijke organisaties - en die veilig en vertrouwd is (Stedelijke
Agenda BrabantStad 2018-2022| BrabantStad wil haar agglomeratiekracht gebruiken om daarbij samen
schaalomvang en snelheid te bereiken en daarmee ook kostenvoordelen te realiseren. Er zijn op dit moment
tussen de steden verschillen in snelheid op weg naar de realisatie van deze digitale ambities. BrabantStad wil
haar samenwerking daarom ook gebruiken om van elkaar te leren en kennis uit te wisselen. De Brainport Regio
heeft in haar Actieagenda aangegeven met de aanleg van hoogwaardige open glasvezelverbindingen koploper
te willen zijn en minimaal vijf jaar voorop te lopen op het huidige marktaanbod. Een koploperpositie op het
gebied van digitale connectiviteit van burgers, instellingen en bedrijven versterkt de concurrentiepositie van
Brabant als innovatieve regio in Nederland en Europa.
1.2. Aanleiding
In Brabant ontstaat een groot aantal afzonderlijke glasvezelnetwerken (KPN, Mabib, CIF, Midden BrabantGlas,
Kempenglas, E-fiber, en een groot aantal kleinere partijen). Deze aansluitnetwerken kennen een verschillende
topologie en verschillende toegangsvoorwaarden. Dit kan de komende jaren de opschaling en laagdrempelige
en betaalbare toegang voor maatschappelijke dienstenaanbieders en publieke partijen belemmeren. Vraag is
hoe en onder welke voorwaarden een open en verbonden Brabantse netwerkomgeving kan ontstaan die de
ontwikkeling en toepassing van deze digitale diensten faciliteert. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan
het fysiek en/of elektronisch (op ethernet/VLAN niveau) verbinden van de verschillende netwerken aan elkaar
en het aanbod van maatschappelijk relevante diensten, bijvoorbeeld via een of meerdere onafhankelijke
digitale marktplaatsen. Hiermee kan een open, betrouwbare en veilige verbinding tussen maatschappelijk
relevante dienstaanbieders en gebruikers (particulieren, overheden en bedrijven) worden aangeboden. De
combinatie van technische, beleidsmatige en organisatorische oplossingen om tot een dergelijke
toekomstbestendige open en verbonden en netwerkomgeving te komen noemen we in dit project de
'BrabantRing'.
De realisatie van de BrabantRing als een open en verbonden netwerkomgeving tussen de steden met een
aanbod van verschillende diensten in het maatschappelijke en economisch domein, biedt marktpartijen in
potentie de mogelijkheid om de connectiviteit in de gehele provincie verder vorm te geven en te investeren in
lokale netwerken. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld gemeenten en scholen hun bestaande onderlinge
verbindingen naar verwachting goedkoper, veilig en flexibel inrichten. Hiermee biedt Brabant een fantastische
proeftuin voor het ontwikkelen en testen van innovatieve diensten en oplossingen voor maatschappelijke
opgaven. Het initiatief BrabantRing beoogt daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de
dóórontwikkeling van Brabant als 'smart region'. Gelet op ontwikkelingen in ander regio's in Nederland en de
beperkte inzet op digitale open connectiviteit door het Rijk kan Brabant deze koploperpositie ook verwerven en
behouden.
1.3. Onderzoek BrabantRing
In de periode november 2017 tot medio maart 2018 is in opdracht van BrabantStad onder leiding van de
provincie Noord-Brabant een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de Brabantse
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glasvezelnetwerken te verbinden en daarmee de laagdrempelige toegang van publieke en maatschappelijke
diensten te stimuleren. Het onderzoek heeft het karakter van een haalbaarheidsonderzoek en richt zich op
twee deelonderwerpen:
Ontwerp, kosten, functionaliteit en financiële baten van de BrabantRing
Beleidsonderbouwing BrabantRing (voorsorteren op de vraag naar digitale toepassingen in een open
en verbonden netwerkomgeving)
Loet Visschers (provincie) fungeerde als ambtelijk opdrachtgever. Voor de uitvoering van het onderzoek is een
projectteam ingesteld bestaande uit Rob van Arkel (projectleider namens provincie Noord- Brabant), Henri
Smits (Trifaire, en betrokken bij een soortgelijke ontwikkeling in de regio Eindhoven), Erik Rickelman (namens
Breedband Regio Eindhoven) en Reg Brennenraedts (namens Dialogic). De Werkgroep 'Open connectiviteiť
bestaande uit vertegenwoordigers van Provincie en BrabantStad gemeenten heeft het onderzoek ambtelijk
begeleid en een concept van de rapportage besproken. Daarna is deze rapportage verzonden aan de
Stuurgroep BrabantStad.
De technische en financiële consequenties van de BrabantRing zijn onderzocht door Breedband Regio
Eindhoven(BRE). Op grond van inventarisaties bij de B5 gemeenten is een indruk verkregen van het ontwerp
van de BrabantRing, de kosten van de realisatie van laag 1 en laag 2 voorzieningen. Tevens is getracht een
beeld te krijgen van de te verwachten besparingsmogelijkheden en terugverdientijden. Voor de
beleidsonderbouwing is input geleverd door onderzoeksbureau Dialogic. Daarvoor is een korte inventarisatie
(quickscan) uitgevoerd bij een aantal maatschappelijke partijen dat mogelijk voordelen van de BrabantRing kan
ondervinden. Dialogic en BRE hebben ook geadviseerd over de vervolgstappen. Tevens heeft een
expertmeeting plaatsgevonden over open connectiviteit met verschillende deskundigen.
2. Visie op toekomst van open connectiviteit

Digitale diensten kunnen worden aangeboden via laag 3 ('over-the-top'
internet) of via een van het open internet afgeschermde omgeving direct
op laag 2. Daarbij vormen dekking (beschikbaarheid breedbandige
Laag 1 (netwerkeigenaar)
aansluitingen bij alle adressen in kernen, bedrijventerreinen en
buitengebieden), toegankelijkheid (van diensten tot de netwerken) en de
veiligheid/ betrouwbaarheid van internet, belangrijke aspecten. Het
Laag 2 (operator)
Internet (een laag 3 dienst) is de nu gangbare manier om
diensten/content te leveren aan eindgebruikers over netwerken van
derde partijen. Het aanbod van diensten direct via laag 2 (via zgn.
Laag 3 Internet
Digitale diensten
(service provider)
Managed Service Lanes) die de BrabantRing wil leveren, biedt potentiele
technische voordelen ten opzichte van internet: (1) er kunnen
kwaliteitsgaranties worden afgegeven over de verbinding, (2) er kan een
Digitale diensten
hogere beschikbaarheid van de verbinding worden gerealiseerd en (3) er
kan wellicht een hoger niveau van veiligheid gerealiseerd worden.
Figuur 1: Schematisch overzicht van de
opbouw van een telecom netwerk
Daarvoor moeten de Points of Presence (POP's) van de bestaande
glasvezel aansluitnetwerken van de verschillende aanbieders gekoppeld
worden via lokale gemeentelijke glasvezelringen. Deze lokale ringen worden in deze structuur onderling
verbonden tot een 'BrabantRing' (zie figuur 2).
consument/dienstafnemer

Omdat het concept van de BrabantRing is ontstaan vanuit de gedachte dat connectiviteit met consumenten
een belangrijke drijfveer is voor toekomstige digitalisering van maatschappelijke processen, is in het bijzonder
gekeken naar de behoefteontwikkeling bij de intra- en extramurale zorg, het onderwijs, energie, mobiliteit en
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domotica/veiligheid. Hier wordt een stagnerende innovatie van de digitale dienstverlening ervaren. Veel pilots
en kleinschalige realisatieprojecten stranden omdat opschaling niet plaatsvindt. Dat heeft allerlei oorzaken
zoals gebrekkige samenwerking in de keten, het ontbreken van sluitende businesscases maar mogelijk ook het
gebrek aan opschalingsmogelijkheden van dergelijke toepassingen naar meerdere locaties, regionaal of op
landelijk niveau.
Daarnaast willen de afzonderlijke gemeenten
hun locaties goedkoper en via een snel
breedbandig gemeentelijk glasvezelnetwerk te
verbinden. Hierdoor zijn in het verleden
dergelijke glasvezelringen met een korte
terugverdientijd ontstaan in Eindhoven, Tilburg
ml ml ml
Gemeente X
en 's-Hertogenbosch. De distributienetwerken
ml ml ml
ĩnkoppelpi
(ringen) in Eindhoven en Tilburg met
opstappunten (rode verbindingen in figuur 2)
worden beheerd door respectievelijk Breedband
Regio Eindhoven en Breedband Tilburg en ook
i p l b Jį» ke se ċto1
gebruikt door derden. Gemeenten hebben
behoefte om hun netwerken te verbinden zodat
de digitale samenwerkingsmogelijkheden tussen
Figuur 2: Schematisch overzicht van de onderdelen (in rood) van de
de gemeenten worden vergroot. Hiermee kan
BrabantRing.
een Brabant brede glasvezelring ontstaan. De
accesnetwerken ( de blauwe verbindingen in figuur 2 ) die door de BrabantRing worden verbonden blijven in
beheer bij de betreffende telecompartijen.
Gemeente Z

Gemeente Y

In kop pï lp unt

iĵirs nterreïn

Irfcoppelpi

IrvkcppelpL

De BrabantRing vormt overigens een deel van de oplossing om tot 100% connectiviteit te komen. Voor het
gebruik van toekomstige diensten is het ook noodzakelijk dat alle Brabantse burgers en bedrijven een
voldoende snelle en toekomstbestendige internetverbinding hebben. In het algemeen wordt aangenomen dat
glasvezelnetwerken het meest toekomstbestendig zijn. Op dit moment heeft echter slechts een derde van alle
huisadressen in Brabant de beschikking over een glasvezelaansluiting. In het buitengebied en op kleinere
bedrijventerreinen verwachten wij de komende jaren een verbetering. Maar in de (middelgrote en grotere)
kernen is de verglazing van de netwerken bijna tot stilstand gekomen terwijl er bij aanbieders en afnemers wel
een groeiende vraag is naar glasvezelverbindingen.
Een ander knelpunt is de omstandigheid dat ouderen veelal geen internetabonnement hebben. Ca. 94 % van de
Nederlandse huisadressen heeft een internet abonnement afgesloten. In de resterende 6 % zijn ouderen echter
sterk oververtegenwoordigd. Hier is van een 'kip en ei' situatie sprake. Naar verwachting neemt de digitale
vaardigheid en het gebruik van digitale toepassingen onder ouderen alleen toe als het dienstenaanbod op
glasvezelaansluitingen breder en aantrekkelijker voor deze ouderen wordt.
3.

Onderzoeksresultaten

3.1. Ontwerp, kosten en kostenbesparingen (onderzoek BRE)
Voor de BrabantRing is een schaalbaar maar robuust model uitgewerkt dat in figuur 3 schematisch is
weergegeven voor de grote (B5) en middelgrote (M7) steden. Op deze backbone worden POP's van glasvezel
aansluitnetwerken en publieke instellingen aangesloten. Vanuit de backbone zijn redundante uitlopers naar
kleinere gemeenten in het ontwerp voorzien.
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Het ontwerp is op basis van een Brabant brede hoofdstructuur ('blauwdruk' van cityringen, backbones en
uitlopers) opgesteld waardoor een zo hoog mogelijke kostenefficiency bereikt kan worden. Vervolgens kan de
hoofdstructuur modulair worden gerealiseerd op basis van nader uit te werken businesscases en
realisatieplannen. Daarbij kan apparatuur worden hergebruikt en kan slim van nieuwe en bestaande
verbindingen gebruik worden gemaakt.

Oen Bosch

Oosterhout

Boxtel
Roosendaal

Breda

Helmond

Figuur 3: Globaal ontwerp BrabantRing in B5 en M7 gemeenten

3.2. Inventarisatie kosten en kostenbesparingen (onderzoek BRE)
Gebleken is dat de doorlooptijd van dit project voor een aantal gemeenten te kort was om de inventarisatie
van huidige kosten en benodigde aansluitpunten af te ronden. Ook de input van het MRE project is nog
onvolledig. In veel gevallen zijn de benodigde gegevens bij de gemeenten niet eenvoudig te ontsluiten.
Hiermee is in de voorgestelde aanpak (hfd. 5) rekening gehouden.
Uit de gesprekken met de gemeente 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg komt naar voren dat de
terugverdientijd voor het aanleggen van eigen glasvezelverbindingen in vergelijking met van huren van
verbindingen relatief kort is (5 tot 7 jaar). Waarbij vermeld wordt dat deze verbindingen al enkele jaren
geleden zijn gerealiseerd. Inmiddels is het aanbod in de markt gunstiger geprijsd. Inventarisaties gemaakt in
Helmond, Eindhoven en Tilburg laten daarbij ook een groeiende behoefte zien aan verbindingen. Het betreft
hierbij niet alleen de aansluiting van gebouwen maar bovenal ook objecten zoals verkeersregelinstallaties,
camerabeveiliging, rioolgemalen, meetpalen, enz. Bij nieuwe aanleg zal per lokale situatie een meer
gedetailleerde inventarisatie nodig zijn en in de businesscase worden verwerkt.
De benodigde investeringen en beheerkosten voor aanleg en exploitatie van de BrabantRing worden op grond
van het uitgewerkte High level ontwerp als volgt geraamd1:1

1 Bij de berekening is uitgegaan van een nieuwe cityring in 's-Hertogenbosch. In een nadere uitwerking en businesscase zal
duidelijk moeten worden of dit haalbaar is of het openstellen van de bestaande ring moet worden heroverwogen.
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Tabel 1: Kostenraming

3.3. Beleidsonderbouwing (onderzoek Dialogic)
De Werkgroep heeft er op aangedrongen dat we minimaal 5 jaar op de verwachte vraagontwikkeling vooruit
willen lopen zodat we de innovatie van diensten in Brabant kunnen blijven stimuleren. Als je als overheid met
de BrabantRing voorop wil lopen dan moet qua functionaliteit, dienstenaanbod en toegankelijkheid een
concurrerender aanbod ontwikkeld worden dan bestaande partijen nu en in de toekomst gaan bieden. Daarbij
wordt dan uitgegaan van een toekomstscenario van een groeiende vraag naar aansluitingen (via Managed
Service Lanes op laag 2) met specifieke diensten die niet, duurder, of minder veilig via internet geleverd
worden.
Er is in het onderzoek gekeken naar drie mogelijke segmenten van afnemers van diensten via de BrabantRing:
(1) consumenten incl. ZZP'ers, (2) zakelijke afnemers, grotere bedrijven en publieke instellingen en tenslotte (3)
gemeenten zelf.
Of innovatieve dienstaanbieders in de toekomst (we overzien een periode van ca. vijf jaar) beter
gefaciliteerd worden door de functionaliteit die de BrabantRing kan bieden voor consumenten
aansluitingen, is op dit moment onzeker. Dialogic constateert in haar onderzoeksrapport dat de (huidige
en toekomstige) vraag naar consumentendiensten via afgeschermde netwerkomgevingen (laag 2 toegang)
op dit moment nog weinig concreet is. De door de markt aangeboden netwerktoegang lijkt niet een
belangrijke oorzaak te zijn van een stagnerende innovatie. Er zijn geen concrete businesscases gevonden
waarbij de toegang op de netwerken een structurele belemmering voor diensten innovatie oplevert.
Daarbij is de schaalomvang en kosten van de BrabantRing een punt van aandacht. De BrabantRing levert
diensten via aansluitnetwerken van glasvezel. Op dit moment is een relatief groot deel van de
aansluitingen in Brabant (en de rest van Nederland) gebaseerd op Ziggo kabel (COAX) en DSL van KPN
(koper). De voordelen van de BrabantRing oplossing (beveiligde en gecontroleerde connectiviteit los van
de internetomgeving) weegt in dit consumentensegment naar verwachting van Dialogic niet op tegen de
beperking van de schaal (alleen glasvezelaansluitingen in Noord-Brabant). En daarbij komen de kosten van
eindapparatuur in de woning en de beheerkosten om de hoogwaardige toegang bij alle aansluitnetwerken
van de betrokken telecompartijen georganiseerd te houden. Echter geldt andersom ook dat zonder nieuwe
innovatieve diensten het glasvezelaanbod niet zal groeien en de gevestigde marktpartijen moeilijk te
bewegen zijn om hun Wholesale aanbod goedkoper en laagdrempeliger te maken.
-

Voor maatschappelijk relevante (groot) zakelijke en publieke afnemers (bijvoorbeeld grotere instellingen
met meerdere vestigingen in onderwijs, gezondheidszorg en cross-overs) is de vraag concreter en kan de
BrabantRing toegevoegde waarde hebben. Daarbij wordt opgemerkt dat er al een uitgebreid en gevarieerd
aanbod van dark fiber (laag 1) en gesloten netwerken op laag 2 door telecompartijen zoals KPN en
Eurofiber beschikbaar is. Ook lokale/regionale aanbieders als Breedband Regio Eindhoven leveren hier een
bijdrage aan. Bovendien zijn er specifieke gesloten netwerken in de zorg en het onderwijs. Het huidige
aanbod is echter afgestemd op de huidige vraag. Eerdere initiatieven om samen met de grote
marktpartijen op vernieuwende toekomstgerichte wijze maatschappelijke diensten bij afnemers en
consumenten te krijgen (o.a. KPN in Amersfoort en Eindhoven) heeft echter weinig resultaat gehad. Door
verbinding van de Brabantse glasvezelnetwerken, het organiseren van lokale opstappunten ('exchanges')
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voor onafhankelijke digitale markplaatsen en het aansluiten van publieke instellingen op de lokale
glasvezelringen kunnen mogelijk kosten- en functionaliteitsvoordelen voor (groot) zakelijke en publieke
afnemers worden verkregen. En kan er invulling worden gegeven aan de ambitie om voor nu al voor te
sorteren op toekomstige ontwikkelingen.
-

Het onderzoek wijst uit dat gemeenten als derde afnemerssegment ondanks de lagere tarieven naar
verwachting ook de komende jaren nog kostenreducties kunnen bereiken door eigen
glasvezelverbindingen te realiseren. Indien deze lokale ringen worden opengesteld voor maatschappelijk
relevante partijen en bedrijven ontstaat een sterkere businesscase voor deze lokale gemeenteringen. De
toenemende samenwerking tussen gemeenten wordt ondersteund door de lokale gemeentelijke
glasvezelringen aan elkaar te verbinden bijvoorbeeld voor gezamenlijke smart city toepassingen en data
uitwisseling. Uitgangspunt van het ontwerp is dat daarvoor zo veel mogelijke bestaande
glasvezelverbindingen van derden worden gebruikt.

Kleine aanbieders van bestaande glasvezelnetwerken hebben vaak moeite om met serviceproviders tot brede
en betaalbare dienstenpakketten te komen. Met deze verbonden netwerken en onafhankelijke digitale
marktplaatsen kan aan kleinere glasvezelnetten in verschillende gemeenten een aantrekkelijker
dienstenaanbod worden geboden. De mogelijkheden voor het versnellen van de aanleg van nieuwe
glasvezelnetwerken in onrendabele buitengebieden, bedrijventerreinen en kernen zijn echter kleinschalig en
lokaal beperkt tot verzamelgebouwen, hoogbouw, woontorens etc. Bij realisatie van de onderdelen van de
BrabantRing zal hier nog specifiek naar kansen worden gekeken.
4. Ontwikkelstrategieën

Op grond van de onderzoeksresultaten en de discussies binnen de werkgroep zijn er, gekoppeld aan het
gewenste ambitieniveau een drietal scenario's denkbaar. Per scenario is een ontwikkelstrategie beschreven.
Scenario 1: We wachten de ontwikkelingen door marktpartijen af.
We gaan in dit scenario uit van een laag ambitieniveau omdat we aannemen dat de markt nu en in de toekomst
adequaat aan de vraag naar connectiviteit voldoet. In dit scenario is er de komende jaren geen
overheidsinvestering nodig om te komen tot toegankelijke veilige netwerken en nieuwe diensten.
Dienstaanbieders maken gebruik van het aanbod dat marktpartijen (over glasvezel, COAX en DSL) bieden. Wij
gaan er in dit scenario vanuit dat het aanbod de komende 5 tot 10 jaar tot voldoende innovatie op het gebied
van maatschappelijke diensten zal leiden. De bestaande gemeentelijke glasvezelstructuren blijven in beheer
zolang er een kostenbesparing mogelijk is ten opzichte van het verkopen en aansluitend huren van de
verbindingen.
Oordeel Werkgroep: BrabantStad heeft de ambitie om met een hoogwaardige en open digitale infrastructuur
een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijvigheid te creëren. Een afwachtende houding brengt
risico's met zich mee voor de beoogde koploperpositie.
Scenario 2. We gaan er als overheden vol voor en kiezen voor een ambitieus investeringsniveau
We gaan er vanuit dat de aanleg van de BrabantRing noodzakelijk is omdat de vraag naar laag 2 ethernet-VLAN
verbindingen voor diensten aan consumenten, instellingen en bedrijven, de komend jaren groeit. We nemen
als overheden een voorschot op een denkbaar toekomstscenario dat het marktaanbod van connectiviteit op
termijn de diensteninnovatie onvoldoende faciliteert. De BrabantRing wordt in dit scenario binnen enkele jaren
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volledig aangelegd. Elke lokale ring krijgt een eigen onafhankelijk opstappunt voor onafhankelijke
dienstenaanbieders. De gezamenlijke overheden besluiten tot de volgende investeringen:
1. Aanleg en/of doorontwikkeling van de lokale glasvezelringen in de B5 gemeenten en de M7
gemeenten met redundante uitlopers naar de 52 overige gemeenten zoals in de rapportage van BRE is
beschreven.
2. Op elke lokale ring wordt een exchange gerealiseerd en een onafhankelijke digitale marktplaats in
gekoppeld
3. Er wordt Brabant breed één of meerdere beheerorganisaties opgericht die de verbindingen en de
exchanges gaan beheren en die via onderhandelingen met de eigenaren van accesnetwerken toegang
verwerven op alle glasvezelnetwerken.
4. Consumenten, bedrijven en instellingen met een glasvezelaansluiting krijgen de mogelijkheid diensten
af te nemen met een service- en kwaliteitsgarantie waarvoor indien nodig eindapparatuur wordt bij de
afnemer wordt geïnstalleerd (investering 100-200C per afnemer).
Oordeel Werkgroep: Dit scenario leidt op korte termijn tot grote investeringen maar is gebaseerd op een
verwachte ontwikkeling van de vraag naar laag 2 verbindingen waarvan niet zeker is in welke mate en hoe snel
die zich voordoet. Dit legt een grote druk op de revolverendheid van de investeringen. Daarbij komt dat voor
een aantal gemeenten dat nog geen investeringen in eigen infrastructuur heeft gedaan, dit scenario tot een
onrealistisch investeringstempo kan leiden.
Scenario 3. We gaan de BrabantRing toekomstgericht maar gefaseerd ontwikkelen.
Dit scenario is gericht op een gefaseerde en modulaire ontwikkeling waarbij we vooruitlopen op de vraag naar
open connectiviteit maar waarbij op elk moment rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van nieuwe
toepassingen en het aanbod in de markt. Hierdoor spelen we in op de toekomstige vraag én dagen we
marktpartijen uit om te innoveren. Voor de afzonderlijke investeringen wordt steeds een evenwichtige
afweging gemaakt op basis van een businesscase en financieringsplan voor de betreffende investering. Daarbij
worden de maatschappelijke en financiële baten meer gedetailleerd in beeld gebracht dan in het kader van dit
onderzoek mogelijk was.
In de Werkgroep is vastgesteld dat scenario 3 het meeste recht doet aan de ambities die BrabantStad in haar
Stedelijke Agenda heeft verwoord. Een scenario dat voor alle Brabantstadpartners realistisch is maar dat geen
beperking met zich mee brengt voor de Brainport Regio die qua digitale ontwikkeling al verder is. Het leidt tot
een beheerste investeringsstrategie bij de verdere doorontwikkeling van de BrabantRing. Dit scenario is voor
de korte en middellange termijn in de volgende paragraaf uitgewerkt in 7 ontwikkelstappen.
5. Plan van Aanpak en financiering

5.1. Ontwikkelstappen
De uitwerking van scenario 3 leidt tot de volgende ontwikkelstappen en acties.1
1.

2.

Het succes van het concept van de BrabantRing is erg afhankelijk van schaalgrootte. Hoe meer lokale
partijen zijn aangesloten hoe groter het voordeel van de BrabantRing is. We stellen een businesscase
en financieringsplan voor het realiseren/doorontwikkelen van de lokale glasvezelringen in Breda,
Helmond en 's-Hertogenbosch al dan niet met een eigen exchange voor diensten. Als basis daarvoor
dient de inventarisatie in die steden nog te worden afgerond.
Op basis van de in BRE rapportage opgenomen uitgangspunten wordt een business case en
financieringsplan uitgewerkt voor het verbinden van de bestaande lokale gemeentelijke
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glasvezelringen in Eindhoven, Tilburg en op termijn met de mogelijk nog te realiseren ringen in 'sHertogenbosch, Helmond en Breda. Hard uitgangspunt bij de ontwikkeling van de BrabantRing is dat
zo min mogelijk nieuwe infrastructuur wordt aangelegd maar dat daar waar mogelijk gebruik wordt
gemaakt (huur) van de bij marktpartijen beschikbare verbindingen.
Er wordt op basis van een businesscase een financieringsplan gemaakt voor de doorontwikkeling van
de bestaande interconnectie in Tilburg tot een volwaardige onafhankelijke digitale marktplaats.
Tilburg is in het BrabantRing ontwerp door haar geografische ligging een centrale schakel in het gehele
netwerk. Juist in Tilburg doet zich nu door de samenloop van omstandigheden (noodzakelijke
verhuizing van de huidige interconnectie bij de Universiteit) de mogelijkheid voor om een Tilburgse
Fiber Exchange (inkoppelpunt/marktplaats) in combinatie met of naar het voorbeeld van de EFX in
Eindhoven, te ontwikkelen. Hiermee wordt de eerste belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling
van de BrabantRing.
Met de M7 gemeenten verkennen we de interesse om de BrabantStad structuur uit te breiden naar de
middelgrote gemeenten. Waar nodig worden de betreffende gemeenten financieel, procesmatig en
met kennis bij deze verkenning ondersteund.
De BrabantRing gaat er vanuit dat één of meer onafhankelijke digitale marktplaatsen via een switch op
het netwerk inkoppelen en dat gebruikers via de accesnetwerken van die diensten gebruik kunnen
maken. Deze onafhankelijke marktplaats kan leiden tot versnelling en kostenverlaging van de
introductie van nieuwe diensten en tot prijstransparantie in de markt. Het is daarbij wel van belang
dat de overheid de onafhankelijkheid van deze marktplaatsen en opstappunten garandeert. Dit heeft
consequenties voor de governance van deze marktplaatsen. Indien besloten wordt tot
doorontwikkeling van de BrabantRing dient hiervoor een besturings- en organisatiemodel te worden
opgesteld. Dit geldt ook voor het beheer van de van de distributieverbindingen en de koppeling op de
accesnetwerken van marktpartijen. Het is aannemelijk dat de bestaande beheerorganisaties in
Eindhoven en Tilburg het startpunt daarvoor vormen. Daarbij moet rekening worden gehouden met
aspecten van Markt en Overheid en bij overheidsfinanciering met aanbestedingsvoorwaarden en
Staatssteunvoorwaarden (bijvoorbeeld marktconforme financiering).
De BrabantRing structuur wordt geleidelijk uitgebreid door nieuwe koppelingen in de city-POP's met
glasvezel aansluitnetwerken. Bij iedere investering wordt vastgesteld of de vraag voldoende is en de
investering terugverdiend kan worden. De financiële risico's zijn dan redelijk beperkt.
Als op de hiervoor beschreven wijze de BrabantRing verder omvang krijgt kan, hoewel de vraag
daarvoor op dit moment nog niet concreet is, worden besloten om via kleinere projecten en
aansluitende opschaling een brede uitrol naar huishoudens en (kleine) bedrijven te realiseren.
Noodzakelijk is dat voor aanbieders van innovatieve diensten ook daadwerkelijk de vereiste massa en
uniformiteit geboden wordt om te voorkomen dat we in pilots blijven steken. Dit is overigens een
strategie die tot aanzienlijke investeringen zal leiden en die vooruitloopt op een onzekere ontwikkeling
van een toenemende vraag naar laag 2 consumentendiensten op langere termijn. Een argument voor
deze aanpak is dat bestaande marktpartijen geprikkeld worden om enerzijds de verglazing door te
zetten en anderzijds nieuwe toegangsmogelijkheden beschikbaar te stellen. Een geleidelijke aanpak en
een 'vinger aan de pols' is gelet op de onzekerheden echter verstandig. Eindhoven en eventueel
Tilburg kunnen hier de komende jaren op basis van hun bestaande infrastructuur en onafhankelijke
dienstaanbieder ervaring mee op doen en nagaan of er daadwerkelijke voordelen voor
dienstaanbieders en consumenten ontstaan.

5.2. Plan van Aanpak
In Bijlage 1 zijn de acties voor 2018 en 2019 met een proceskostenraming aangegeven. Na bestuurlijke
instemming met deze rapportage worden de details van het plan van aanpak nader uitgewerkt. De hiervoor
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beschreven ontwikkelstrategie wordt bij voorkeur zoveel mogelijk uitgevoerd in BrabantStad verband.
Daarmee worden kennis en ervaringen gedeeld. Voor realisatie van lokale onderdelen van de BrabantRing
(Cityring, koppeling met aansluitnetwerken, en inkoppeling van diensten) ligt de regie bij de betreffende
gemeenten en de lokale beheerorganisatie. De provincie zet zich in voor de bovenlokale ontwikkeling van de
BrabantRing backbone. Voorgesteld wordt om de Werkgroep Open Connectiviteit te continueren voor het
gezamenlijk doorontwikkelen van de BrabantRing. Daarnaast stemt de werkgroep ook andere interventies af
die de realisatie van 100% digitale connectiviteit versterken en leren we samen van de effecten van door de
BrabantStad partners ingezette maatregelen. Gezamenlijk kunnen we ook daadkrachtiger richting het Rijk het
belang van dit onderwerp benadrukken. Jaarlijks wordt de voortgang in de werkgroep geëvalueerd en worden
waar nodig aanpassingen van de aanpak bestuurlijk voorgelegd.
5.3. Financiering
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van proceskosten (in totaal C 440.000,- ) voor 2018 en 2019.
Voorgesteld wordt dat de provincie en de B5 steden deze proceskosten op 50/50 basis verdelen.
Voor elke realisatieproject (module) wordt een businesscase en financieringsplan gemaakt op basis waarvan
partijen tot besluitvorming en financieringsverdeling kunnen komen. De kosten van de (door-) ontwikkeling van
de lokale glasvezelringen en de realisatie van nieuwe opstappunten voor diensten kunnen in veel gevallen
worden terugverdiend door gemeentelijke besparingen en/of de inkomsten van verhuur van verbindingen aan
derden. De gemeenten voeren samen met de lokale beheerorganisaties de realisatie uit. De provincie kan
procesmatige en financiële ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van de BrabantRing en bijdragen in de
(voor-) financiering van realisatiekosten met name ten behoeve van voorzieningen die van bovenlokaal belang
zijn. De totale realisatiekosten zijn geraamd op 18,1 MC en de jaarlijkse beheer-, huur- en afschrijvingskosten
op 3,7 MC. Daarvan is 8,2 MC (Capex) en jaarlijks 2,7 MC (Opex en afschrijving) benodigd voor de verbindingen
tussen de gemeentelijke accesnetwerken/cityringen.

5.4. Besluitvorming en follow up.
Deze rapportage is vastgesteld door de BrabantStad Werkgroep 'Open connectiviteit'. De rapportage wordt
verstuurd aan de Stuurgroep BrabantStad. Vervolgens wordt in juni een informatiebijeenkomst voor
gemeentebestuurders georganiseerd. Binnen de afzonderlijke BrabantStad partners is in de eerste helft van
2018 besluitvorming nodig over de voorgestelde strategie en de financiële consequenties. Dat kan voor de
realisatiekosten een procesafspraak en begrotingsreservering zijn omdat voor de afzonderlijke modules
investeringsvoorstellen met businesscase en financieringsplannen worden voorgelegd.

Bijlagen:
1. Overzicht van acties en proceskostenraming 2018-2019

De volgende deelrapporten maken onderdeel uit van deze rapportage:
Rapportage 'Onderzoek naar de haalbaarheid van een BrabantRing' (Dialogic)
Rapportage ‘Onderzoek en inventarisatie Ontwikkeling BrabantRing' (Breedband Regio Eindhoven)
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Bijlage 1. Overzicht van acties en proceskosten 2018-2019

1

Actie

Kostenraming (C) proceskosten

Opstellen van een businesscase en

Planvorming: C150.000

financieringsplan voor het realiseren resp.

Actiehouder

Periode

Breda, Helmond en 's-

Planvorming 2018-2019

Hertogenbosch

doorontwikkelen van de lokale glasvezelringen in
het bijzonder in Breda, Helmond en 'sHertogenbosch
2

Opstellen Business case en financieringsplan voor

Planvorming: C 30.000

BrabantStad

Planvorming 2018

het verbinden van de lokale glasvezelringen van
Realisatie: 2019 e.v.

de BrabantStad gemeenten

3

4

Upgrade van de bestaande exchange in Tilburg

Gemeente Tilburg i.s.m.

ten behoeve van de BrabantRing

Breedband Tilburg BV

Met de M7 gemeenten verkennen we de

Inventarisatie: C210.000

Realisatie 2018

Provincie

Planvorming 2018-2019

BrabantStad

Planvorming 2018

interesse om de BrabantStad structuur uit te
breiden naar de middelgrote gemeenten (inclusief

(C30.000 per gemeente)

uitlopers naar kleine gemeenten)
5

Ontwikkelen van een besturings- en

Ontwikkeling: C50.000

organisatiemodel voor de digitale
Realisatie: 2019 e.v.

marktplaatsen(exchanges) en beheerorganisaties

12/13

®0

BRABANT,

Provincie Noord-Brabant

6.

STAD

Nieuwe koppelingen van de BrabantRing met

Binnen exploitatie

Beheerorganisaties (BRE,

glasvezel aansluitnetwerken in de city-POP's

beheerorganisaties

Breedband Tilburg, ... )
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1 Samenvatting
De B5 gemeenten Breda, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg georganiseerd in het
samenwerkingsverband Brabantstad en de provincie Noord-Brabant hebben hoge ambities op het gebied van
kennis en innovatie op sociaal en economisch gebied. De beschikbaarheid van een hoogwaardige en
laagdrempelige toegankelijke breedbandinfrastructuur en innovatieve (maatschappelijke) diensten spelen
hierbij een belangrijke rol voor het ondersteunen van ontwikkelingen op het gebied van Smart Region en de
opschaling van innovatieve maatschappelijke diensten, effectiever digitale samenwerkingen tussen
(maatschappelijke) organisaties in de regio en het beheersen van kosten van digitale communicatie.
Tegen deze achtergrond is bij de B5 gemeenten een inventarisatie uitgevoerd naar de bestaande en
toekomstige connectiviteit en de mogelijkheden om hierop te besparen en/of kansen te creëren. Daarnaast is
onderzoek gedaan naar de investeringen (capex) en kosten (opex) van aanleg en beheer van de BrabantRing.
1.1

Inventarisatie connectiviteit

Het maken van de inventarisatie bleek lastig voor de gemeenten Breda en 's-Hertogenbosch door de korte
doorlooptijd van dit project . Echter, de inventarisatie van de gemeente Helmond, de oorspronkelijke business
cases van de cityringen in Eindhoven en Tilburg en de ervaringen uit 's-Hertogenbosch met het eigen netwerk
laten de besparingspotentie van investeringen in een cityring zien en maken duidelijk dat de terugverdientijden
van investeringen in een cityring aantrekkelijk zijn. De gemeente 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg
investeren ook in 2018 en hierop volgende jaren in uitbreiding van de netwerken. Dit geldt ook voor de
maatschappelijke organisaties in de steden Eindhoven en Tilburg die samen met de gemeenten gebruik maken
van de cityring. Deze organisaties geven aan dat zij het lastig vinden om maatschappelijke innovatie te vertalen
naar de behoefte aan breedbandinfrastructuur en vice versa om innovatieve dienstverlening te ontwikkelen die
mogelijk wordt met behulp van de breedbandinfrastructuur.
De gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg hebben alle drie een groot aantal ontwikkelingen
geïdentificeerd die in de nabije toekomst gebruik maken van breedbandinfrastructuur. Het betreft vooralsnog
ontwikkelingen m.b.t. de meer traditionele objecten zoals verkeersregelinstallaties, cameratoezicht,
informatiezuilen, openbare verlichting, parkeerzuilenAtellers en pompgemalen. Een vertaalslag vanuit 'smartcity' projecten wordt het komend jaar verwacht. De ontwikkelingen hebben de gemeenten nog niet vertaald
naar een toekomstige blauwdruk voor de infrastructuur. Dit is een aandachtspunt voor het effectief en efficiënt
doorontwikkelen van de cityringen. De initiatieven in Eindhoven (BRE) en Tilburg (Breedband Tilburg) zien het
aantal regionale verbindingen toenemen. Ook de behoefte aan verbindingen tussen de steden Eindhoven Tilburg en Eindhoven - 's-Hertogenbosch is het afgelopen jaar toegenomen. De echte groei van de regionale
verbindingen wordt verwacht vanuit projecten zoals Smart Region. Noord-Brabant beschikt met Eindhoven
Fiber Exchange (EFX), eigendom van de gemeente Eindhoven en maatschappelijke organisaties, al over een
basis voor de B5 backbone (incl. beheerorganisatie) met verbindingen en opstappunten in Eindhoven,
Helmond, Tilburg en 's-Hertogenbosch. Deze basis is relatief eenvoudig door te ontwikkelen als volwaardige B5
Backbone voor de BrabantRing.
Uit de inventarisatie komt een groeiende behoefte aan connectiviteit naar voren in zowel de steden als op
regionaal niveau. Daarbij ontstaat een positief beeld over de mogelijkheden tot het besparen van kosten en
creëren van kansen voor het gezamenlijk met maatschappelijke organisaties ontwikkelen van cityringen c.q.
access-netwerken en het opzetten van regionale verbindingen zoals beoogd met de BrabantRing. Het is zaak
om deze ontwikkelingen concreter te maken onder meer door het uitwerken van business cases. Als onderdeel
hiervan is het voor Breda en 's-Hertogenbosch van belang om de inventarisatie nader uit te werken.
1.2

Onderzoek investeringen en kosten aanleg BrabantRing

De toekomstige BrabantRing moet een groot aantal verschillende maatschappelijke organisaties digitaal met
elkaar verbinden. De omvang en aard van de digitale verkeerstromen zijn hierbij nog niet bekend. Bij het
ontwerpen van de BrabantRing is daarom veel aandacht besteed aan robuustheid en veiligheid van het netwerk
enerzijds en schaalbaarheid, modulariteit en toekomstvastheid anderzijds.
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Bij het ontwerpen van de BrabantRing wordt onderscheid gemaakt in drie onderdelen te weten:
» B5-gemeenten bestaande uit de backbone (deel 1) verbindingen tussen de 5 steden: Breda,
's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg, switching apparatuur ondergebracht in een PoP of
datacenter en cityringen Z access-netwerk (incl. drops naar locaties van participanten)
» M7-gemeenten bestaande uit de backbone (deel 2) verbindingen tussen de 7 middelgrote steden van
Brabant: Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Oss, Uden en Veghel (Meierijstad),
switching apparatuur (laag 2) ondergebracht in een nieuw te realiseren PoP en access-netwerk (incl.
drops naar locaties van participanten)
» Overige 52 gemeenten bestaande uit een core-netwerk (laag 1) tussen de B5 Z M7 locaties en de 52
gemeenten, switching apparatuur (laag 2) ondergebracht in een nieuw te realiseren PoP en een
access-netwerk (incl. drops naar locaties van participanten)
In deze opzet van de BrabantRing krijgt iedere gemeente uiteindelijk een access-netwerk (incl. PoP en drops).
Op basis van een goed uitgewerkte blauwdruk van de BrabantRing kan de ontwikkeling van de verschillende
onderdelen modulair worden opgepakt en kunnen delen van de BrabantRing geleidelijk en parallel aan elkaar
worden gerealiseerd.
In onderstaande afbeelding is de BrabantRing grafisch vereenvoudigd weergegeven.

□ Sřl

H BS-locatie
a M7-locatie
n Remote Access switch
----- N *lOOgB/s
N * 40gBA
lOgB/s

Figuur 1. Schematische weergave BrabantRing: rood is backbone deel 1, geel is deel 2 en groen is core-netwerk.

Op basis van dit ontwerp en enkele algemene ervaringskengetallen voor onder meer aanleg en huur van
glasvezel is een indicatie van de investeringen (capex) en kosten (opex) uitgewerkt. In onderstaande tabel is
een totaaloverzicht gegeven van de kostenindicatie voor de BrabantRing bestaande uit het backbone netwerk
naar de B5 en M7 gemeenten, de verbindingen naar de overige 52 gemeenten (core-netwerk) en het
glasvezelnetwerk in de 64 gemeenten (access-netwerk).
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Figuur 2. Totaaloverzicht kostenindicatie BrabantRing

Worden uitsluitend de verbindingen tussen de 64 gemeenten in de uitwerking meegenomen dan ontstaat
onderstaande overzicht.

Figuur 3. Totaaloverzicht kostenindicatie verbindingen tussen de gemeenten (backbone en core-netwerk).

Bovenstaande tabel is afgeleid van figuur 2 door het elimineren van de indicatie voor de lokale accessnetwerken (zoals de cityringen, drops en access-switches in de B5). Dit is niet helemaal correct maar geeft een
globale indicatie van de investeringen en kosten om de gemeenten onderling te verbinden op de BrabantRing.

De inventarisatie geeft een goede eerste indruk van de groeiende behoefte aan connectiviteit van de
gemeenten en maatschappelijke organisaties en heeft daarbij inzicht gegeven in de besparingen en kansen
voor het ontwikkelen van een gezamenlijke glasvezelinfrastructuur. De business cases van Eindhoven en Tilburg
tonen daarbij aan dat investeren in een lokaal access-netwerk (cityring) gunstige terugverdientijden kent.
In de praktijk blijkt dat de backbone en het core-netwerk (samen de regionale verbindingen tussen de
gemeenten) nagenoeg helemaal kunnen worden opgebouwd door glasvezels te huren van bestaande
netwerkleveranciers, die sommige delen nog moeten aanleggen. Nieuwe aanleg is vooral nodig in de
gemeenten zelf (access-netwerk).
Voor het vervolg is het aan te bevelen dat Breda en 's-Hertogenbosch, als onderdeel van een modulaire
aanpak, de opgestarte inventarisaties goed afronden zodat een beter beeld van de huidige en toekomstige
behoefte ontstaat en deze net als in de gemeenten Eindhoven, Helmond en 's-Hertogenbosch als basis kan
dienen voor het uitwerken van concrete business cases. Hierbij is het van belang om ook de ontwikkelingen op
het gebied van Smart Region te betrekken. Voor een breed draagvlak voor de BrabantRing is het wenselijk om
soortgelijke trajecten op te starten voor de M7 en overige gemeenten.
Het ontwerp van de BrabantRing maakt het mogelijk om klein en met minder risico's te beginnen en
onderdelen modulair Z gelijktijdig te ontwikkelen. Daarnaast is met EFX al een basis voor de backbone voor de
B5 en een beheerorganisatie aanwezig. Dit vergroot de haalbaarheid van de BrabantRing sterk. Hiervoor is het
echter noodzakelijk om de BrabantRing nog een slag verder uit te werken zodat het als blauwdruk voor de
ontwikkeling van de BrabantRing kan dienen. Daarnaast is het wenselijk om de aanleg van delen van het
netwerk met een gemeenschappelijk karakter te kunnen voorfinancieren en eventuele aanloopverliezen te
overbruggen. Dit is vooral van toepassing op de inrichting van de backbone (B5 en M7) voor zowel laag 1 als
laag 2.
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2 Inleiding
2.1

Achtergrond

De B5 gemeenten Breda, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg georganiseerd in het
samenwerkingsverband Brabantstad en de provincie Noord-Brabant hebben hoge ambities op het gebied van
kennis en innovatie op sociaal en economisch gebied. De beschikbaarheid van een hoogwaardige en
laagdrempelige toegankelijke breedbandinfrastructuur en innovatieve (maatschappelijke) diensten spelen
hierbij een belangrijke rol.
In het project met de werknaam BrabantRing onderzoeken de B5 gemeenten in samenwerking met de
provincie Noord-Brabant de opzet en haalbaarheid van een dergelijke infrastructuur voor heel Noord-Brabant.
Wat is de Brabantring?
In dit onderzoek wordt vooralsnog de volgende definitie gebruikt.
Een hoogwaardige breedbandverbinding die alle gemeenten, maatschappelijke organisaties en netwerken
(o.a. FttH en FttB) die daarop zijn aangesloten met elkaar verbindt zodat zij veilig en betrouwbaar digitaal
data met elkaar kunnen uitwisselen en dat ervoor zorgt dat vraag en aanbod van digitale diensten via
marktplaats zoals EFX en andere opstappunten dichter bij elkaar worden gebracht.

De BrabantRing ondersteunt de volgende doelstellingen1:
»
»
»
»
»
»

goede ondersteuning voor de koppeling binnen het project 'Smart Region', dus de onderlinge
verbinding tussen de Smart City projecten van de diverse steden
digitale diensten van een maatschappelijke organisatie veilig en betaalbaar bij de klant krijgen tot in de
woning (gericht op opschaling)
beveiligd transport van data; de digitale communicatie neemt elk jaar fors toe (min. 20%)
samenwerking tussen deelnemende partijen flexibel en efficiënt(er) inrichten
besparen op kosten voor verbindingen van maatschappelijke organisaties die door vergaande
digitalisering en groei dataverkeer anders juist toenemen
verlagen van drempels voor lokale FttH- en FttB-initiatieven en innovatieve dienstverlening van
maatschappelijke organisaties

De BrabantRing verbindt alle gemeenten in de provincie Noord-Brabant en verzorgt de koppeling met de lokale
(maatschappelijke) organisaties en initiatieven. Onderstaand een grafische weergave. De onderdelen van de
BrabantRing zijn in rood weergegeven.

Bewoners

Consumenten
netwerk
FTTH

Zorginstelling
Smart City

Bedrijven
Terrein
FTTB

Bedrijven

SchoolB
Gemeente X
VRI s/camera s/

(bijv. sensoren]

Gemeentehuis

Schoo A
Backbone
volgende
gemeente

PoP

Backbone
volgende
gemeente

Figuur 4. Schematische weergave BrabantRing per gemeente
1 Zie rapportage oriënterend onderzoek d.d. augustus 2017

Versie: 3.0
Blz. 8 van 44

Onderzoek ä Inventarisatie
BrabantRing

Deze rapportage spitst zich toe op het High Level Design (HLD) van laag 1 en laag 2 van de BrabantRing en de
daarvoor benodigde investeringen (capex) en operationele kosten (opex). Daarnaast is een start gemaakt met
het inventariseren van de bestaande en benodigde connectiviteit in de B5 gemeenten.
Vraagstelling van het onderzoek en inventarisatie

2.2

Vanuit onze praktische kennis en ervaring met breedbandinfrastructuur en betrokkenheid bij toekomstgerichte
projecten zoals MRE-verbonden van de Metropool Regio Eindhoven zijn we gevraagd te ondersteunen bij het
uitvoeren van het onderzoek. De vraagstelling is als volgt.

2.3

1.

Inventariseer bestaande en toekomstige connectiviteit bij B5 gemeenten
Met deze inventarisaties wordt de lokale situatie voor de B5 gemeenten in kaart gebracht. Het gaat
hierbij om het inventariseren van beschikbare en benodigde connectiviteit en mogelijke
kostenbesparingen en kansen voor lokale toepassing van de BrabantRing. De inventarisaties worden
gemaakt door de betrokken gemeenten die hierbij een aantal dagen ondersteuning krijgen.

2.

Onderzoek de investeringen en kosten van aanleg van de Brabantring
Dit onderzoek kent de volgende twee onderdelen.
a. Meer in detail Z richting low level voor drie BrabantStad gemeenten
Binnen de kaders van onze opdracht wordt voor drie gemeenten een ontwerp uitgewerkt van het
core- en access-netwerk (laag 1 en laag 2 in aansluiting op de B5 Backbone). Bij dit ontwerp
wordt een kostenraming uitgewerkt.
b. High level (oriënterend) voor Brabantring (provincie breed)
In augustus 2017 is op provinciaal niveau een oriëntatie (quick-scan) uitgevoerd naar het
ontwerp, investeringen en kosten van de Brabantring. Deze oriëntatie wordt in dit onderzoek
beperkt aangescherpt, bijvoorbeeld op basis van het onderzoek bij de drie Brabantstad
gemeenten (zie 2a), het toetsen van de nauwkeurigheid van de cijfers voor het core- en accessnetwerk voor drie gemeenten in West-Brabant, het nauwkeuriger uitwerken van laag 2 (o.a. B5
gemeenten) en het opvragen van prijzen bij een vendor (in dit onderzoek Huawei). Op basis van
deze input zijn het ontwerp en de begroting geactualiseerd en ontstaat een nauwkeuriger beeld
van de BrabantRing.
Aanpak

De opdracht is conform bovenstaande vraagstelling in twee delen opgepakt.
Maken inventarisatie
Het maken van de inventarisatie naar de toekomstige connectiviteit is op gemeentelijk niveau uitgevoerd. De
gemeente Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg hebben ieder een lokale trekker benoemd die met collega's en
overige betrokkenen de inventarisatie heeft opgestart en binnen de beperkte tijdsruimte heeft uitgevoerd.
Hierbij is in de vorm van kennis en begeleiding op projectniveau (tijdens projectoverleg) ondersteuning
gegeven. De gemeente Eindhoven en Helmond hebben in het verleden of recent in het project MRE-verbonden
inventarisaties gemaakt. Deze informatie is, voor zover beschikbaar, opgevraagd en benut voor het benoemen
van mogelijke kostenbesparingen en kansen.
Uitvoeren onderzoek investeringen en kosten
Het onderzoek borduurt voort op de in augustus 2017 uitgevoerde oriëntatie (quick-scan). In dit vervolg zijn
enkele verdiepings- en controleslagen gemaakt zodat een beter beeld ontstaat over de opzet van de
BrabantRing en het bijbehorende financiële plaatje uitgedrukt in investeringen (capex) en operationele kosten
(opex).
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In dit onderzoek zijn middels desk- en fieldresearch de volgende activiteiten uitgevoerd:
»

»
»
»
»

nader onderzoek voor B5-ring naar vezelbezetting, routering, kwetsbare onderdelen, locaties in de
verbindingen (Single Point Of Failure: SPOF) en patchmogelijkheden (geschikt voor PoP of datacenter
locaties)
High Level Design core /access-netwerken (cityringen) in drie van de vijf B5 steden zijnde: Breda, 'sHertogenbosch en Helmond
toetsen inschatting van de kosten voor de inrichting van core/access/drops d.m.v. steekproef in 4
willekeurige West-Brabantse gemeenten
actualiseren begroting d.m.v. gesprekken met fabrikanten over het ontwerp, materiaal keuze en
bijbehorende prijzen
workshop voor vertegenwoordigers van stakeholders om hun functionele behoefte vast te stellen en
een inschatting te maken van de verkeersintensiteit op het netwerk

Binnen de korte doorlooptijd van het project was het niet mogelijk om de activiteiten inventarisatie en
onderzoek na elkaar uit te voeren. Om de input vanuit de steden toch te benutten is de workshop met
stakeholders benut om ook de B5 steden te betrekken.
Het resultaat is gepresenteerd tijdens projectteamvergadering op maandag 26 februari 2018 in het
provinciehuis in 's-Hertogenbosch.
2.4

Uitgangspunten en afbakening

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de algemene uitgangspunten en afbakening zoals van toepassing
in deze opdracht. De meer specifieke uitgangspunten en afbakening voor het onderzoek wordt bij het
betreffende onderdeel benoemd.
De inventarisatie wordt georganiseerd bij 3 gemeenten: Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg.
Eindhoven en Helmond hebben al bestaande informatie beschikbaar gemaakt.
Door de korte doorlooptijd van het onderzoek vinden alle activiteiten (inventarisatie, onderzoek naar
investeringen en kosten en het onderzoek van Dialogic) parallel plaats van achtereenvolgens. Deze
aanpak is mede bepalend voor de kwaliteit van het eindresultaat.
De rapportage van het oriënterend onderzoek zoals dit in augustus 2017 is opgeleverd, vormt de basis
voor het uitvoeren van het onderzoek.
Inventarisatie en onderzoek zijn primair bedoeld als indicatie voor het bepalen van het budget te
gebruiken als beleidsinstrument voor de realisatie van de BrabantRing.
Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt uitgegaan van de bestaande en nog te realiseren
glasvezelverbindingen en -netwerken zoals bekend vanuit het eerder uitgevoerd oriënterend
onderzoek. Van de provincie of de B5 gemeenten is in deze fase geen informatie over de
glasvezelverbindingen en -netwerken ontvangen op bedrijventerreinen en (onrendabele)
buitengebieden. Dit is buiten de scope van het onderzoek gebleven.
-

De gebruikte termen high level en low level zijn gedefinieerd vanuit de scope van project en niet
vanuit de technische begrippen van netwerken. Aangezien een doelstelling van het project is om te
komen tot een begroting van de kosten en besparingen, wordt in onze opdracht geen Low Level
Design en/of technisch ontwerp gemaakt.

-

De kwaliteit van het onderzoek en de inventarisatie worden in belangrijke mate bepaald door de zeer
korte doorlooptijd en de in deze tijd verkregen informatie.

-

Bij het maken van de inventarisatie is beperkt informatie beschikbaar gekomen uit het project 'MREVerbonden'. Dit project bevindt zich ten tijde van de inventarisatie in de opstartfase. De inventarisatie
is overigens wel op dezelfde wijze als in het project 'MRE-Verbonden' aangepakt.

-

De beschikbare tijd heeft het niet toegelaten om bij netwerkeigenaren een uitvraag te doen naar
technische mogelijkheden, beschikbare vezelcapaciteit, prijzen enz.. Op basis van onze uitwerking kan
buiten de scope van dit project naar behoefte een verdere verfijning plaatsvinden.
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3 Inventarisatie B5 gemeenten
De inventarisatie is gestart met het in kaart brengen van de lokale situatie voor drie BrabantStad gemeenten;
Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg. Het gaat hierbij om een inventarisatie van beschikbare en benodigde
connectiviteit en mogelijke kostenbesparingen en kansen voor lokale toepassing van de BrabantRing, zowel
voor de betreffende gemeenten als voor de maatschappelijke organisaties.
De gemeenten Eindhoven en Helmond hebben in het verleden of recent in het project MRE-verbonden een
soortgelijke inventarisatie gemaakt. De gemeente Helmond heeft de resultaten van het project MRE-verbonden
gedeeld, de gemeente Eindhoven heeft de oorspronkelijke business case beschikbaar gemaakt.
Gebleken is dat de doorlooptijd van dit project voor een aantal gemeenten te kort was om de inventarisatie af
te ronden. Dit geldt voor de gemeenten Breda en 's-Hertogenbosch. De gemeente Tilburg heeft een
inventarisatie gemaakt naar de bestaande connectiviteit en de groei daarvan gericht op de eigen
dienstverlening. Daarnaast is door de gemeente Tilburg op 1 februari 2018 voor de inventarisatie, in
samenwerking met Breedband Tilburg, een mini symposium georganiseerd voor bestuurders en
beleidsmedewerkers van maatschappelijke organisaties waarin gesproken is over de ontwikkeling van
maatschappelijke diensten.
Voor het vervolg is de aanbeveling om de inventarisatie voor alle steden af te ronden (gemeenten en
maatschappelijke organisaties) en de business case per gemeente nader uit te werken.
Hieronder de belangrijkste bevindingen van de inventarisatie tot nu toe.
1.

De gemeenten 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg beschikken over een lokale
glasvezelinfrastructuur (cityring). Hieronder een korte kenschets per gemeente.
a. Gemeente 's-Hertogenbosch beschikt over een eigen glasvezelinfrastructuur (laag 1 en laag 2)
voor eigen gebruik. In 2015 is na onderzoek door M&I partners een raadsbesluit genomen dit
netwerk niet open te stellen voor gebruik van derden. Nadere informatie over het netwerk is niet
beschikbaar gesteld. Voor het vervolg is het van belang om allereerst inzicht te krijgen of het
bestaande netwerk bruikbaar is als basis de toekomstige cityring en vervolgens in overleg te gaan
met B&W voor een nieuw besluit over het maatschappelijke gebruik van het glasvezelnetwerk.
b. In Eindhoven investeren de gemeente en 19 en maatschappelijke organisaties sinds 2004,
middels BreedbandRegio Eindhoven (BRE), structureel in een glasvezel netwerk infrastructuur
(laag 1) en vanaf 1 oktober 2016 na de fusie van BRE met knooppunt Z marktplaats EFX ook in
laag 2. Met EFX worden 10 regionale en landelijke netwerken gekoppeld en dienstenaanbieders
(providers) aan gebruikers verbonden. EFX heeft verbindingen Z opstappunten in 'sHertogenbosch, Tilburg en Helmond. Het netwerk is open voor alle bedrijven en instellingen.
c. Gemeente Tilburg en de belangrijkste 10 maatschappelijke organisaties uit Tilburg investeren
sinds 2003, middels Breedband Tilburg, structureel in een glasvezel infrastructuur (laag 1).
Breedband Tilburg heeft verbindingen naar omliggende gemeenten zoals Dongen en Waalwijk.
Het netwerk is open voor alle bedrijven en instellingen.

2.

Noord-Brabant beschikt met Eindhoven Fiber Exchange (EFX), eigendom van gemeente Eindhoven en
19 maatschappelijke organisaties, al over een basis voor de B5 backbone (incl. beheerorganisatie) met
verbindingen en opstappunten in Eindhoven, Helmond, Tilburg en 's-Hertogenbosch die relatief
eenvoudig is door te ontwikkelen naar een volwaardige B5 Backbone voor de BrabantRing.

3.

Uit de gesprekken met de gemeenten 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg komt naar voren dat de
terugverdientijd voor het aanleggen van eigen glasvezelnetwerk t.o.v. van huren van
netwerkverbindingen relatief kort is. Schattingen lopen uiteen van 5 tot 7 jaar. Breedband Tilburg
becijfert de besparing voor de maatschappelijke aandeelhouders op circa 20 miljoen in 25 jaar. Hierbij
moet de kanttekening worden geplaatst dat de marktsituatie de afgelopen jaren aan het veranderen is
waardoor de terugverdientijden op dit moment mogelijkerwijs langer zijn.
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De recent uitgevoerde inventarisatie in de gemeente Helmond toont concreet de
besparingsmogelijkheden. Om te beginnen maakt de gemeente Helmond ruim C 400.000^ kosten bij
meerdere telecombedrijven en ontstaat vanuit de inventarisatie onder maatschappelijke organisaties
in Helmond een beeld dat deze nog vaak gebruik maken van 'oude' en relatief dure verbindingen. Dit
is een goed vertrekpunt voor het uitwerken van de business case voor de cityring in Helmond.
4.

Inventarisaties gemaakt in Helmond, Eindhoven en Tilburg laten een groeiende behoefte zien aan
verbindingen. Het betreft hierbij niet alleen gebouwen maar bovenal ook objecten zoals
verkeersregelinstallaties, camerabeveiliging, rioolgemalen, meetpalen, parkeerzuilenAgarages, enz..
De gemeente Tilburg heeft de afgelopen jaren structureel geïnvesteerd in het op glasvezel aansluiten
van deze objecten; ook hier wordt groei voorzien maar deze is beperkt. De gemeente Eindhoven is in
2017 gestart met het aansluiten van verkeersregelinstallaties en camerabeveiliging en heeft een
inventarisatie gemaakt van circa 800 objecten die men op termijn op glasvezelverbindingen wil
aansluiten. De gemeente Eindhoven heeft meerder business cases waaruit het belang van een open
maatschappelijk glasvezelnetwerk blijkt. In 2018 is de gemeente Eindhoven tevens gestart om de
cityring te koppelen aan FttH netwerken. Op deze wijze krijgt iedere woning (die beschikt over een
glasvezelverbinding) een soort maatschappelijke breedband aansluiting als nutsvoorziening voor
innovatieve diensten van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld voor zorgtoepassingen).
Bij het maken van de inventarisatie bij de gemeente Helmond zijn ruim 350 panden en objecten
geïdentificeerd die baat hebben bij aansluiting op een cityring.
Geen van de gemeenten beschikt momenteel over een blauwdruk van een netwerk voor de nabije
toekomst waarin alle toekomstige panden en objecten zijn opgenomen en partijen efficiënt en
doelgericht kunnen investeren in aanleg en/of uitbreiding van het glasvezelnetwerk. Dit is een
aandachtspunt voor het vervolg.

5.

Uit de inventarisatie is nog geen duidelijk beeld naar voren gekomen over de huidige en toekomstige
behoefte aan verbindingen bij maatschappelijke organisaties. Ervaringen vanuit Eindhoven en Tilburg
leren dat ook deze organisaties, net zoals de gemeenten, kunnen besparen op kosten voor
verbindingen als zij gezamenlijk investeren in een glasvezelinfrastructuur. Tijdens gesprekken en in het
bijzonder tijdens het minisymposium van 1 februari 2018 is duidelijk gebleken dat de maatschappelijke
organisaties groei van de bestaande verbindingen voorzien. Kosten, flexibiliteit en veiligheid worden
hierbij in toenemende mate belangrijk. Maatschappelijke organisaties geven aan dat zij het lastig
vinden om de maatschappelijke vraagstukken en/of vernieuwing van de eigen dienstverlening te
vertalen naar een concrete behoefte aan verbindingen voor de komende jaren.
Eindhoven heeft het initiatief genomen voor het aansluiten van FttH-PoP's zodat de gebouwen
(woningen, bedrijven, wijkcentra, scholen, enz.) aanwezig in deze (woon)gebieden laagdrempelig
gebruik kunnen maken van de al aanwezige verbindingen.

6.

Een vertaalslag van 'Smart City' projecten naar de behoefte aan infrastructuur is in deze inventarisatie
nog niet boven water gekomen. Enkele gemeenten zijn hiermee wel bezig.

7.

Enkele overige bevindingen die voor het vervolg om aandacht vragen, zijn:
a. tussen de B5 gemeenten bestaan grote verschillen voor wat betreft ontwikkeling van beleid op
gemeentelijk niveau op het gebied van digitalisering en digitale infrastructuur
b. groei van verbindingen tussen de verschillende netwerken; Eindhoven en Tilburg zien de
regionale groei toenemen en verwachten dat ook de interconnectie tussen de steden en
landelijke netwerken verder zal toenemen. In de gemeente Eindhoven (bij BRE - EFX) bestaan
concrete plannen voor een redundante verbinding met Amsterdam voor het verlagen van de
aansluitdrempel van service providers die diensten aanbieden.
c. benutten van de BrabantRing voor initiatieven die fijnmazig bedrijventerreinen (FttB) en
(moeilijke) woongebieden (FttH) willen verglazen (buiten de scope gebleven)
d. tussen de B5 gemeenten bestaan ook grote verschillen voor wat betreft het contact met de
maatschappelijke organisaties over het onderwerp digitalisering en infrastructuur
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Samengevat tonen bestaande initiatieven de besparingsmogelijkheden aan voor een lokale
glasvezelinfrastructuur voor gemeenten en maatschappelijke organisaties. Besparingen die procentueel
momenteel waarschijnlijk lager zijn dan enkele jaren geleden, maar in absolute omvang waarschijnlijk groter
zijn omdat alle partijen de komende jaren een flinke toename van de behoefte aan verbindingen zien ontstaan.
De bestaande initiatieven (o.a. cityringen) vormen een basis voor het vormgeven en realiseren van de
BrabantRing.
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4 Onderzoek: specificaties en eigenschappen van de BrabantRing
In dit hoofdstuk wordt zowel de beoogde architectuur (SOLL) beschreven als de uitgangspunten op
architectuur-niveau die gebruikt zijn om te komen tot het ontwerp. De business requirements voor de
BrabantRing zijn, voor zover beschikbaar2, weergegeven in het voorgaande hoofdstuk en hebben gediend als
uitgangspunt voor het ontwerp van de BrabantRing zoals in dit document wordt gepresenteerd. Gezien de aard
van het onderzoek worden de nodige technische termen gebruikt. Waar mogelijk zijn zaken voor de
leesbaarheid vereenvoudigd weergegeven.
4.1

Algemeen

In het design van de BrabantRing wordt uitgegaan van onderstaande:
»
»
»
»
»
»
»
4.2

een redundant distributienetwerk wat de mogelijkheid in zich heeft om alle stakeholderlocaties te
koppelen via laag 2 technologie op basis van any2any verbindingen
een schaalbaar netwerk wat met behulp van een gefaseerd groeimodel en technologiekeuze qua
capaciteit en functionaliteit toekomstvast is
klanten diensten worden lokaal getermineerd op PoP-locaties
voor individuele locaties zoals een gemeentehuis: laag 2 CPE op klantlocatie
netwerk geschikt voor bandbreedtes van1Gbps en 10Gbps per klant
netwerk Quality of Service geschikt3
geïnvesteerde actieve apparatuur dient waardevast te zijn gedurende het groeimodel
Onderdelen van de BrabantRing

In het ontwerp van het netwerk van de BrabantRing is rekening gehouden met de volgende onderdelen van het
netwerk. Op hoofdlijnen kent de uitrol van het netwerk 3 onderdelen:
1. B5 gemeenten (backbone-deel 1, access-netwerk en drops)
2. M7 gemeenten (backbone-deel 2, access-netwerk en drops)
3. Overige 52 gemeenten (core- en access-netwerk en drops)

Fase 1
DWDM, 2x lOOgB

Figuur 5. Overzicht onderdelen van de BrabantRing.

De capaciteit van de verschillende onderdelen is afgestemd op de te verwachten verkeersintensiteit. In de
ideale situatie zijn deze onderdelen opeenvolgende fasen in het realisatieproces. Het ontwerp van de
BrabantRing houdt er rekening mee dat onderdelen in tijd ook anders kunnen worden gerealiseerd,
2 Door de korte doorlooptijd van het project hebben zijn de inventarisatie en het onderzoek parallel uitgevoerd.
3 QoS op basis van 802.1p. ten tijde van congestie in het netwerk, krijgt VOIP-verkeer voorrang op multicast en
multicast krijgt voorrang op het overige internetverkeer.
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bijvoorbeeld alleen de B5, M7 en overige gemeenten in Zuidoost of Oost-Brabant of het afzonderlijk realiseren
van regionale verbindingen (backbone en core-netwerk).
4.2.1

B5 gemeenten

In dit onderdeel worden de netwerken van de 5 grootste Brabantse steden (Eindhoven, Tilburg,
's-Hertogenbosch, Helmond en Breda) met elkaar verbonden middels deel 1 van de hoofdinfrastructuur c.q. de
backbone van de BrabantRing. Vanuit deze backbone worden alle uitbreidingen naar de andere gemeenten
voorzien.
In een aantal steden, o.a. Eindhoven en Tilburg, zijn al lokale netwerken gerealiseerd. In 's-Hertogenbosch
wordt al een aantal jaren gewerkt aan een lokale netwerkinfrastructuur. Dit betreft echter een initiatief van de
gemeente zelf en 's-Hertogenbosch heeft aangegeven vooralsnog niet bereid te zijn om dit netwerk voor
derden ter beschikking te stellen. In Breda en Helmond zijn nog geen lokale netwerken aangelegd. In deze twee
steden worden nieuw aan te leggen access-netwerken (cityringen) voorzien.
4.2.2

M7 gemeenten

Dit zijn de 7 middelgrote steden van Brabant: Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Oss, Uden
en Veghel (Meierijstad). De verbindingen tussen de M7 gemeenten vormen het tweede deel van de backbone
van de BrabantRing.
4.2.3

Overige gemeenten

Als derde onderdeel worden verbindingen c.q. presence gecreëerd in de overige 52 gemeenten in Brabant. Het
gaat hier om de uitbreiding van de verbindingen vanuit de B5 en M7 naar de overige gemeenten (coreverbindingen) en de lokale access (ring) en individuele aansluitingen (drops).

4.3

Specificaties

De BrabantRing heeft als doel om op een generieke manier de verschillende digitale initiatieven en platformen
met elkaar te verbinden. De voordelen hiervan zijn dat door het bieden van een generieke laag-2 backbone een
snelle en betere samenwerking kan plaatsvinden tussen deze initiatieven en platformen die daarnaast
kostenefficiënter (t.o.v. individuele koppelingen) kan worden geleverd.
Om bovenstaande interconnectie tussen de verschillende platformen en connecties binnen de initiatieven goed
te faciliteren, zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd (niet in volgorde van belangrijkheid).
»

»

»

»

Laag-2 VPN (Virtual Private Netwerk) dat zich kenmerkt door een "transparante" verbinding op OSI
laag 2 tussen de verschillende partijen. Dit impliceert dan ook direct dat de IP-adressering niet
relevant is voor de laag 2 aanbieder (lees BrabantRing). Voordeel aan de communicatie binnen een
VPN is dat geen afstemming nodig is voor het IP-nummerplan met derden. Dit betekent echter wel dat
als een interconnectie nodig is tussen verschillende VPN's dit door de verschillende partijen moet
worden afgestemd.
Geen SPOF (Single Point Of Failure); het netwerk (op laag 1 en 2 en in samenhang) moet zodanig zijn
ontworpen dat er geen SPOF is. Dit resulteert in een netwerk waarbij bij uitval van bijv. een
component of link geen verandering in de beschikbaarheid en/of kwaliteit van de dienstverlening
plaatsvindt.
Netwerk bestand tegen 1ste orde uitval; het netwerk is zodanig ontworpen (in toevoeging op geen
SPOF) dat bij een enkelvoudige uitval geen verandering is van dienstbeschikbaarheid en/of kwaliteit.
Indien ook een 2de orde storing optreedt, kan/mag dit wel leiden tot een verstoring en/of degradatie
van de dienstverlening.
Uniformiteit van de dienstverlening; de dienstverlening moet in principe kunnen worden aangeboden
op alle locaties die onderdeel zijn van de BrabantRing. Dit zal in eerste aanzet niet zo zijn omdat een
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»

»

»

»

»

»
»

»

»

»

"kleine" differentiatie bestaat tussen de B5 en M7 locaties. Dit verschil moet verdwijnen naar gelang
de behoeften groeien.
Alleen gebruik van standaarden; de gekozen apparatuur en protocollen moeten zijn gebaseerd op
internationaal erkende standaarden en niet op proprietary Z merkgebonden oplossingen. Dit is nodig
om incompatibiliteit en/of vendor lock-in te voorkomen. De standaarden zijn over het algemeen
vastgelegd in RFC en/of IEEE-specificaties.
Any-2-any VPN vs. point-2-point VPN; over het algemeen zal een VPN worden gemaakt waarbij -als
men onderdeel is van het VPN- het mogelijk is om alle andere locaties in datzelfde VPN te benaderen.
Een dergelijke functionaliteit wordt any-2-any VPN genoemd. Of er wel of niet van deze vrijheid
binnen het VPN wordt gebruikgemaakt is aan de VPN-eigenaar (bijv. stakeholder) en niet aan de
BrabantRing. Dit any-2-any VPN is een afwijking t.o.v. het traditionele FttH-netwerk waarbij veelal een
point-2-point VPN wordt gebruikt. De BrabantRing zal beide VPN-functies bieden, het is de
verwachting dat het merendeel zal zijn gebaseerd op any-2-any.
Verkeersvolume: de Brabantring heeft als primaire doelstelling om platformen, initiatieven en
stakeholders aan elkaar te verbinden wat leidt tot een verkeersvolume dat over het algemeen hoog is
per aansluiting en symmetrisch van aard (d.w.z. up- en downlink verkeer is in balans). Het
verkeersvolume van de aansluiting met een FttH en FttB initiatief zal een dergelijk beeld vormen,
m.u.v. het verschijnsel dat het verkeer van het FttH netwerk een niet symmetrisch beeld zal hebben
(meer down- dan uplink verkeer).
Modulariteit; het ontwerp moet bestaan uit enkele goed gespecificeerde Building-Blocks die telkens
kunnen worden hergebruikt om eenvoudig in vooraf gedefinieerde stappen per locatie te kunnen
groeien zonder dat ontwerp en/of architectuurregels moeten worden aangepast. In principe moet een
capaciteitsuitbreiding (die valt binnen de specificaties) kunnen worden gedaan door de
capaciteit/operationele afdeling.
Beheersbaarheid; het ontwerp dient te voorzien dat het geheel voor een beheersbare dienstverlening
blijft zorgen voor zowel de operationele beschikbaarheid als voor de dienstverlening naar de
gebruiker.
Voorspelbaarheid; de complexiteit van het netwerk dient minimaal te zijn om een goede
voorspelbaarheid te kunnen geven indien verstoringen zich voordoen en/of uitbreidingen nodig zijn.
Schaalbaarheid (aantal poorten/VPN's/bandbreedte/..) dient zoveel mogelijk te worden gefaciliteerd.
Door gebruik van standaarden/modulariteit is het mogelijk om de verschillende locaties op te schalen.
Daarbij moet er de mogelijkheid zijn om zonder het ontwerp/ de architectuur aan te passen te kiezen
voor bijv. een ander component met een hogere poortdichtheid,.
Veiligheid die door de BrabantRing wordt gegeven, is 2-ledig:
o
het verkeer binnen een VPN zal te allen tijde (zolang het verkeer op de BrabantRing zit)
binnen dit VPN blijven.
o
bij het maken van een nieuwe connectie wordt bepaald (op diverse criteria als
VLAN/interface/..) bij welk VPN dit verkeer hoort en wordt aan de desbetreffende VPNeigenaar goedkeuring gevraagd.
Multicast; de ondersteuning kan (indien nodig) door de BrabantRing worden verzorgd, echter vanwege
het laag2-karakter van deze dienst zal het niet verder gaan dan de ondersteuning d.m.v. IGMP. De
afnemer/aanbieder moet zelf zorgdragen voor een juiste inrichting van Multicast op IP-niveau.
single-tag VLAN of untagged (UNI+NNI); de aansluiting naar de eindgebruiker kan bestaan uit een
interface zonder VLAN-tag, d.m.v. van een single-tag of op basis van een trunk met meerdere VLANtags. Het is niet toegestaan om double tagged VLAN's (QinQ) te gebruiken vanwege het feit dat binnen
de BrabantRing daar waar mogelijk ook al gebruik kan worden gemaakt van QinQ. Het is niet mogelijk
om QinQ-verkeer weer te voorzien van een extra Q-tag.

Versie: 3.0
Blz. 16 van 44

Onderzoek ä Inventarisatie
BrabantRing

»
»

»

»

»

»

4.4

MTU; het gebruik van Jumbo frames is niet toegestaan, hierdoor is de MTU in principe beperkt tot
1500.
Herbruikbaarheid; de apparatuur moet zodanig zijn dat bij opschaling of uitbreiding de vrijgekomen
apparatuur op een andere locatie kan worden hergebruikt. Te denken valt aan bijv. opschaling in een
B5 locatie waarbij de vrijgekomen apparatuur wordt ingezet op een M7 locatie.
Fysieke aansluiting gebaseerd op 1Gb of 10 Gb (fiber); de aansluitingen naar eindgebruikers worden
gedaan op basis van fiber poorten gebaseerd op 1 of 10 Gb. Per aansluiting kan worden bekeken of dit
op basis van single of multi-mode is en evt. is bidi ook mogelijk. Indien gebruik wordt gemaakt van een
fiber aansluiting van de BrabantRing is het wenselijk dat op de eindlocatie een NTU wordt geleverd
door de BrabantRing.
COS (Class Of Service aka 802.1p), QOS; t.b.v. verschillende verkeersprofielen zal binnen de
mogelijkheden van netneutraliteit een 3-tal verkeersklassen worden gedefinieerd. Deze
verkeersklassen hebben ieder een andere COS-waarde en worden primair gebruikt bij congestie in het
netwerk. Naast de 3 verschillende COS t.b.v. klanten zal er ook een klasse zijn voor control verkeer
tussen de switches van de BrabantRing om te kunnen zorgdragen voor het juist blijven functioneren
van het netwerk.
Beperking in aantal mac4 adressen per connectie; bij iedere aansluiting zal een limiet moeten worden
ingesteld op het maximum aantal te verwachten mac-adressen. Op dit moment is de verwachting dat
het merendeel van de aansluitingen gebaseerd zijn op een aansluiting met een klant waarbij de klant
zelf een router en/of firewall heeft. Voor de poorten op de access- en distributie-switch wordt nu
rekening gehouden met 10-tallen per poort, voor de aansluitingen op de core switch zal deze 10duizenden bedragen.
Beperking in bandbreedte per connectie (als een logische waarde kleiner is dan fysieke snelheid); per
verbinding dient het mogelijk te zijn om een logische bandbreedte te definiëren die lager is dan de
fysieke. Denk bijv. aan en 10 Gb koppeling die wordt gelimiteerd op 4 Gb.
Inrichting netwerklocaties

4.4.1 B5-locatie

Belangrijk uitgangspunt bij het inrichten van de B5 locaties is dat alle locaties identiek worden ingericht. Het
enige verschil is het aantal poorten dat wordt geleverd. Een locatie zal initieel bestaan uit:
»
»
»
»

DWDM linken van ieder 2 maal 100 Gb
2 core switches
minimaal 2 distributie/aggregatie switches
4-16 maal een access-switch met ieder 46 poorten

De exacte doorgroei v.w.b. verkeersvolume en aantal poorten is een veelvoud van bovenstaande, maar wordt
bepaald door het verkeersvolume en wijze waarop het verkeer plaatsvindt (tussen welke aansluitingen c.q.
locaties in de BrabantRing). De verwachting is dat het grootste gedeelte van het verkeer in de B5 locatie zelf
wordt afgehandeld omdat een groot deel van de partijen lokaal aanwezig is. Het andere grote deel zal met
name naar de overige B5 locaties gaan omdat hier (naar alle waarschijnlijkheid) vanuit datacenters diensten
worden aangeboden. Ook bij het koppelen van de M7 locaties wordt een deel van het verkeer m.b.t. deze
klanten hier al afgehandeld.

4 Een mac (media access control) adres is een vrijwel uniek identificatienummer dat aan een apparaat in een
ethernetwerk is toegekend.
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M7-locatie

Alle M7 locaties worden identiek ingericht. Het enige verschil met de B5 locaties is het aantal poorten dat
wordt geleverd. Een locatie zal initieel bestaan uit:
»
»
»

40 Gb link naar de B5 locatie en de volgende M7 locatie in de ringstructuur
2 distributie/aggregatie switches
2-4 maal een access-switch met ieder 46 poorten

De M7 lijkt dus in opbouw sterk op de B5 locaties, het verschil zit in het ontbreken van een DWDM en core
switch infrastructuur. De exacte doorgroei v.w.b. verkeersvolume en aantal poorten is een veelvoud van
bovenstaande, maar wordt bepaald door het verkeersvolume en wijze waarop het verkeer plaatsvindt (tussen
welke aansluitingen c.q. locaties in de BrabantRing). Het is te verwachten dat de eerste bottleneck de 40 Gb
linken zijn. Indien deze inderdaad niet voldoende blijken te zijn, kunnen eventueel (indien aanwezig en
prijstechnisch interessant) meerdere 40 Gb linken worden geactiveerd. Anders moet de M7 locatie worden
opgewaardeerd naar een B5 niveau (d.m.v. DWDM en coreswitch).
Een relatief groot deel van het M7 verkeer zal naar verwachting lopen via de B5 locaties.
4.4.3

Overige locaties

Alle overige locaties worden wederom identiek ingericht en bouwen door op de modulariteit zoals aangeven bij
de B5 en M7 locaties (zie voor een nadere uitwerking de beschrijving van de access switches bijlage 2).
4.5

Uitgangspunten huur versus aanleg van glasvezel

Verschillende marktpartijen hebben in Brabant glasvezelroutes aangelegd (of zijn daar mee bezig). In het kader
van het onderzoek naar de BrabantRing is de inpasbaarheid onderzocht en het gebruik van deze trajecten of
delen daarvan. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.
»

»
»
»

Vezeltrajecten voor backbone (B5 en M7): geen nieuwe aanleg, huur bij landelijk opererende
marktpartijen. Zoveel mogelijk trajecten aan een stuk en geen overgangen tussen verschillende
marktpartijen.
Vezeltrajecten voor core: maximaal gebruik maken van beschikbare vezelroutes en minimale aanleg
waar nodig.
Vezeltrajecten voor access Z cityring: maximaal gebruik maken van beschikbare vezelroutes en
aanleggen waar nodig.
Vezeltrajecten voor drops: nieuwe aanleg.
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5 Onderzoek: Stakeholders en FttH/B Access
5.1

Stakeholders

De stakeholders van het gezamenlijke provinciale netwerk zijn de gemeenten en de provincie in samenwerking
met de verschillende maatschappelijke organisaties zoals:
»
»
»
»

zorginstellingen
scholen (voortgezet onderwijs, HBO, WO)
ziekenhuizen
hulpdiensten (o.a. ambulance, brandweer, politie)

Bij deze maatschappelijk organisaties wordt op korte termijn de grootste behoefte verwacht. Andere
maatschappelijke organisaties blijven in deze fase buiten de scope. Hierbij kan gedacht worden aan
organisaties zoals:
»
»
»
»
»

waterbedrijven
woningcorporaties
zorgverleners (dokters, prikposten)
bibliotheken
lokale omroepen

Ook andere potentiële stakeholders zijn vooralsnog buiten de scope van dit onderzoek gehouden:
»
»
»

PoP-locaties van bestaande FttH en FttB-netwerken
telecommasten (voor oa. 4G en 5G)
gemeentelijke objecten zoals:
o
verkeersregelinstallaties (VRI), verkeerstellers, verkeersbegeleidingssystemen (incl. sensoren
en verwijsborden)
o
openbare verlichting (o.a. bestaande gateways)
o
camera's
o
digitale informatiezuilen Z -borden, parkeerautomaten en -garages Z -sensoren, wifi-punten
o
ondergrondse afvalcontainers (met toegangscontrole en sensoren)
o
riool-/ pompgemalen
o
sensoren: snuffelpalen (milieu), geluidsmeting (milieu en veiligheid)
o
sluizen en bruggen
o
(ontwikkelingen op gebied van smart city, IOT, big data, enz.)

Van belang is dat deze potentiële locaties in het vervolg wel worden geïnventariseerd en ingepast in een
blauwdruk van het toekomstige netwerk. De steden Eindhoven, Helmond en Tilburg hebben dit al op de agenda
staan.
Dat deze zaken op dit moment buiten de scope blijven, heeft geen grote consequenties. De opzet van het
netwerk wordt schaalbaar zodat op een later moment iedere organisatie of object kan worden toegevoegd.
Onderstaand een grafisch overzicht van de maatschappelijke organisaties die zijn meegenomen in het ontwerp
van de BrabantRing.
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Het gaat hierbij om ruim 700 locaties5 in Noord-Brabant. In onderstaande tabel is zijn de stakeholders en het
aantal hoofdvestigingen weergegeven:
Soort

Naam

Onderwijs
Onderwijs
Hulpdiensten
Hulpdiensten

Voortgezet onderwijs
HBO/WO/PABO
Ambulanceposten
Brandweer

Hulpdiensten
Politie
Gezondheidszorg Verpleging/Verzorging
Gezondheidszorg Gehandicaptenzorg
Gezondheidszorg Ziekenhuizen
Gezondheidszorg GGZ
Overheid
Gemeente/Provinciehuizen
Overig
Datacenters

Aantal
83
11
31
146
76
184
18
28
35
75
24

Figuur 7. Aantallen stakeholders

Bij het verzamelen van deze informatie, juni 2017, is voornamelijk gebruik gemaakt van open data vrijgegeven
door de verschillende overheden op websites. De informatie over onderwijs is bijvoorbeeld afkomstig van de
website van het ministerie van onderwijs.
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5.2

FttH Access

In Brabant wordt door verschillende partijen gewerkt aan een uitgebreid fijnmazige FttH-infrastructuur. Deze
ontwikkeling vindt zowel in stedelijk gebied als in het buitengebied plaats. Het is mogelijk om FttH-netwerken
met de BrabantRing te koppelen om twee redenen.
»

»

Initiatiefnemers van een FttH- (of FttB-)netwerk kunnen de BrabantRing gebruiken als Backhaul
(backbone Z voeding). Hierdoor wordt de financiële drempel voor dit soort initiatieven mogelijkerwijs
lager wat concurrentie stimuleert in gebieden waar al een netwerk aanwezig is. Dit is vooral
interessant voor gebieden waar het moeilijk is om een FttH-netwerk uit te rollen. Op basis van het
huidige ontwerp is dit relatief eenvoudig te toetsen voor FttH-initiatieven in het buitengebied als voor
FttB-initiatieven.
Stakeholders op de BrabantRing kunnen het FttH-netwerk gebruiken als 'lastmile' in de verbinding
naar individuele klanten, bijvoorbeeld een zorginstelling die een service verleent aan haar cliënten in
de regio.

In onderstaande grafische afbeelding wordt de ontwikkeling van FttH netwerken in Brabant weergegeven. Het
gaat hierbij om bestaande en nieuw te ontwikkelen gebieden.
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Het gaat hierbij om ruim 444.000 aansluitingen6 in Noord-Brabant. In onderstaande tabel de geschatte
aantallen aansluitingen weergegeven:
Operator
Mabib
Reggefiber
MBG

Aantal HP/HC
21.568
321.462
5.626

E-fiber

38.392

Equest

7.411

CIF

16.744

HSLnet

7.964

KTWaalre

8.910

Eersel

9.999

Kempenglas

6.337

Totaal

444.413

Figuur 9. Overzicht aantallen FttH Access aansluitingen in Noord-Brabant.

5.3

FttB Access

Naast de FttH-initiatieven telt Noord-Brabant 681 industrieterreinen. Op een groot aantal industrieterreinen
zijn glasvezelinitiatieven (FttB) geïdentificeerd. De glasvezelverbindingen worden niet gebruikt voor
ontwerpdoeleinden van de BrabantRing en zijn derhalve buiten beschouwing gelaten.

De aantallen aansluitingen zijn een indicatie vanuit deskresearch en gesprekken met netwerkeigenaren
verzameld. De provincie Noord-Brabant ontwikkelt een monitor dat een nauwkeuriger beeld kan geven van het
aantal aansluitingen. Deze gegevens waren echter nog niet beschikbaar voor het onderzoek.
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6 Onderzoek: Ontwerp netwerk laag 2
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het conceptuele ontwerp van het laag 2 netwerk. Voor dit ontwerp
worden de eerder beschreven business requirements en specificaties als uitgangspunt gebruikt. Aangezien het
ontwerp een technische beschrijving is, wordt in dit hoofdstuk volstaan met het benoemen van enkele
belangrijke ontwerpcriteria en een schematisch overzicht van de backbone van de BrabantRing. Nadere
informatie is opgenomen in bijlage 2.
Bij het uitwerken van het ontwerp voor laag 2 is in het bijzonder aandacht besteed aan:
»
»
»

schaalbaarheid van het ontwerp (aantal poorten, mac-adressen verkeerstromen en VPN's)
modulariteit van de inrichting van de PoP-locaties
redundantie van de PoP-locaties

Op basis van de ontwerpcriteria is achtereenvolgens het ontwerp van de B5-locatie en de M7-locaties gemaakt.
In onderstaande afbeelding is het ontwerp van laag 2 van de backbone grafisch weergegeven.

locatie

N*40 Gb/s

Boxtel

Breda

Helmond

Bergen op
Zoom

Figuur 10. Schematisch overzicht ontwerp laag 2.
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7 Onderzoek: Ontwerp netwerk laag 1
Het ontwerp van het fysieke netwerk van de BrabantRing bestaat uit de volgende onderdelen voor de realisatie
van het netwerk zoals beschreven in hoofdstuk 4, te weten:
1.
2.
3.

B5 gemeenten
M7 gemeenten
overige 52 gemeenten

In dit hoofdstuk wordt specifiek naar de backbone B5 en M7 gekeken. De backbone vormt de basis voor de
BrabantRing en maakt een modulaire Z gefaseerde aanleg van de BrabantRing mogelijk. Vanuit de backbone
kunnen omliggende gemeenten worden verbonden en een eigen ontwikkeling opstarten onafhankelijk van de
ontwikkelingen in andere gemeenten.
7.1

Ontwerp backbone B5
7.1.1Ontwerp basisnetwerk B5 backbone

Het basisnetwerk voor de backbone B5 bestaat uit een redundante ringstructuur die de B5 locaties met elkaar
verbindt. Voor het creëren van een redundante ring langs de B5 steden wordt gebruikgemaakt van
vezeltrajecten van 3 aanbieders: Relined, Eurofiber en BRE. Voor de PoP-locaties wordt waar mogelijk gebruik
gemaakt van onafhankelijke bestaande locaties. Dit zijn in Eindhoven: EFX, Helmond: datacenter Superior,
Tilburg: toekomstige PoP van Breedband Tilburg en in Breda: @Xit datacenter. In 's-Hertogenbosch wordt een
nieuwe PoP geplaatst omdat hiermee een SPOF tussen de netwerken van Relined en Eurofiber wordt
voorkomen.
In onderstaande afbeelding is het basisnetwerk van de B5 backbone weergegeven.
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Figuur 11. Basisnetwerk B5 Backbone

7.1.2

Vermazing basisnetwerk B5 backbone

Voor het vergroten van de robuustheid van de B5 backbone en het ondersteunen van een modulaire
ontwikkeling van de BrabantRing is vermazing een optie. Bij het uitwerken van de BrabantRing wordt vermazing
als uitgangspunt gebruikt.
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In de beschrijving van laag 2 in hoofdstuk 6 (en bijlage 2) wordt de vermazing in de B5 ring beschreven. Voor
het creëren hiervan zijn extra vezeltrajecten nodig. In de uitwerking van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt
van vezeltrajecten van 2 landelijke de netwerkleveranciers zijnde: Eurofiber en Relined. In de praktijk zijn
meerdere netwerkleveranciers aanwezig.
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Figuur 12. Vermazing B5 backbone.

In onderstaande afbeelding zijn basisnetwerk en vermazing van de B5 backbone grafisch weergegeven. Deze
structuur maakt het mogelijk om de B5 backbone in delen te realiseren. Ook is het mogelijk om te beginnen
met het realiseren van het basisnetwerk en deze later te vermazen.
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7.1.3

Afstanden B5 Backbone vezeltrajecten

Op basis van de uitwerking van de B5 backbone zijn in onderstaande tabel de afstanden uitgerekend van de B5
Backbone en de vermazing.
Plaats 1

Plaats 2

Datacenter Datacenter
12

Provider

Eindhoven
Breda

Den Bosch
Breda
Tilburg

EFX
Nieuw
@Xit

Eurofiber
Eurofiber
Relined

42
70
25

Tilburg

Helmond

Relined

59

Helmond

Eindhoven

Breedband
Tilburg
Superior IS

Nieuw
@Xit
Breedband
Tilburg
Superior IS
EFX

BRE

11

Breedband
Tilburg
@Xit
Nieuw

Eurofiber

49

Relined
Eurofiber

74
54

Den Bosch

Afstand
In KM

Totaal

207

Aanvullend m.b.t. vermazing
Eindhoven

Tilburg

EFX

Eindhoven

Breda
Den Bosch

EFX
Breedband
Tilburg

Tilburg

384

Figuur 14. Afstanden B5-backbone (afstanden in km).

De getoonde afstanden zijn in km's en zijn gemeten door de fiberroutes. De afstanden zijn in hoge mate
bepalend voor de keus en inzet van de benodigde SFP's (Small Form-factor Pluggable tranceiver). De SFP's zijn
de optische/elektrische lichtzenders/ontvangers die in de switches worden gemonteerd en deze moeten de
genoemde afstanden ruimschoots kunnen overbruggen. Daarnaast zijn de afstanden mede bepalend voor de
huurprijs.

7.2

Ontwerp backbone M7

Voor de verbindingen van de M7-gemeenten kunnen ook grotendeels bestaande fibertrajecten gebruikt
worden. In Breda moet 900 meter nieuw traject worden aangelegd om 2 bestaande fibertrajecten te kunnen
koppelen. Het M7-deel west bestaat uit 2 delen:
»
»

verbinding tussen Tilburg (B5), Waalwijk, Oosterhout en Breda (B5).
verbinding tussen Breda (B5), Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda (B5).

Beide delen worden getoond in onderstaande afbeelding.
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Het oostelijk deel bestaat uit een verbinding tussen 's-Hertogenbosch (B5), Oss, Uden, Veghel en Helmond (B5).
In onderstaande afbeelding is het traject uitgewerkt.
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Figuur 16. M7 oost

Op basis van de uitwerking van de M7 backbone (oost en west) zijn de afstanden uitgerekend voor de M7
backbone. In deze uitwerking wordt gebruik gemaakt van 5 verschillende regionaal en nationaal werkende
netwerkleveranciers. De afstanden zijn gemeten op basis van de fibertrajecten. De totale afstand is berekend
op circa 254 kilometer.
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Uitgangspunt voor het ontwerp is dat in iedere M7 gemeente een PoP wordt geplaatst. In de volgende fase van
uitwerking van de BrabantRing zal blijken of dit noodzakelijk is of dat er andere mogelijkheden zijn zoals de
aanwezigheid van een datacenter.

7.3

Ontwerp BrabantRing overige gemeenten

In het ontwerp van de BrabantRing wordt presence in iedere Noord-Brabantse gemeente gecreëerd door een
PoP te plaatsen (Street Cabinet). Indien een gemeente geen B5 of M7-locatie is, wordt een PoP met een remote
switch geplaatst. De verbindingen tussen de B5^7-locaties en de PoP's is het core-netwerk. Het netvlak
tussen de PoP's en de aansluitlocaties is het access-netwerk.
Om de kosten voor core- en access-netwerken in beeld te brengen, is in augustus 2017 een verkenning
gemaakt naar het oostelijke deel van Brabant van 37 gemeenten. Bij deze verkenning is op basis van de locaties
van stakeholders gekeken wat mogelijk gehuurd kan worden en wat nieuw aangelegd moet worden. Hierbij is
gezien de omvang van de opdracht en de beschikbare tijd geen gedetailleerde engineering uitgevoerd.
Daarnaast hebben geen site surveys plaatsgevonden en er is geen onderzoek gedaan naar beschikbaarheid en
koppelbaarheid van vezels. Het doel was het verzamelen van afstanden en aantallen. Bij de verkenning hebben
de locaties van de gemeentehuizen een hogere prioriteit gekregen dan de overige stakeholders. Met andere
woorden, in iedere gemeente zal tenminste het gemeentehuis op het netwerk worden aangesloten.
Vervolgens zijn de uitkomsten geëxtrapoleerd naar de rest van Noord-Brabant en verdisconteerd per
gemeente. Om meer comfort bij de betrouwbaarheid van deze werkwijze te krijgen, is in het kader van dit
vervolgonderzoek een extra verkenning gemaakt van de core/access route in het westelijke deel van Brabant in
de gemeenten Steenbergen, Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Daaruit blijkt dat ook in het
westelijke deel van Noord-Brabant mogelijkheden zijn om vezels van marktpartijen te huren. Echter, er is wel
besloten om veiligheidshalve de investeringen (capex) voor access per gemeente aanzienlijke te vergroten (met
50%). De kostenindicatie in hoofdstuk 8 is met de uitkomsten gecorrigeerd.
Het ontwerp van deze netwerkdelen is zodanig uitgevoerd dat:
» presence is in iedere Brabantse gemeente (PoP-locatie in iedere gemeente en uitgangspunt
aansluitlocatie dat in ieder geval het gemeentehuis wordt aangesloten)
» het netwerk bij zoveel mogelijk stakeholder-locaties langskomt
Voor core/access kan grotendeels gebruik worden gemaakt van een breed scala aan vezeltrajecten van diverse
operators die regionaal in Noord-Brabant actief zijn. Naarmate het BrabantRing netwerk dichter bij de
aansluitlocatie van een stakeholder komt, wordt het fijnmaziger. In het kader van dit onderzoek is rekening
gehouden dat een significant deel nieuw aangelegd moet worden omdat op bepaalde trajecten geen bestaande
fibertrajecten beschikbaar zijn. Dit is getoetst bij 36 gemeenten en geëxtrapoleerd naar alle 59 gemeenten7.
Roosendaal en Bergen op Zoom zijn beide M7-locaties. Zowel in Roosendaal als in Bergen op Zoom komen 2
keer 10Gb distributie switches. In Steenbergen en Woensdrecht worden PoP's met remote switches geplaatst.

7

Dit zijn de 64 gemeenten minus de B5 waarvoor een specifieke cityring wordt ontworpen.
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In onderstaande afbeelding is een uitwerking van de vezeltracés weergegeven.
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Figuur 17. Distributieroute gemeenten Woensdrecht,
Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen.
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Op basis van de gekozen topologie wordt uitgegaan van remote access-switches (ondergebracht in PoP's) in de
overige 52 gemeenten.

CD

1=1

a1=1

H B5-locatie
I

I M7-locatie

czi Remote Access switch
----- N *lOOgB/s
N * 40gBA
lOgB/s

Figuur 18. Totaal overzicht netwerk met remote access locaties.

7.4

B5 cityringen

De B5 steden Eindhoven en Tilburg beschikken al over een uitgebreid lokaal netwerk. In het kader van de
BrabantRing wordt rekening gehouden met de aanleg van nieuwe 3 access-netwerken c.q. cityringen in de
steden 's-Hertogenbosch, Breda en Helmond.
Omdat de inventarisatie bij deze gemeenten (zie hoofdstuk 3) niet tijdig kon worden uitgevoerd, zijn de ringen
op een pragmatische wijze vormgegeven. Bij het ontwerp is uitgegaan van de stakeholders zoals deze naar
voren zijn gekomen bij de inventarisatie (zie hoofdstuk 5). Het uitwerken van routes is vanuit deskresearch
gedaan, onder meer door naar de ligging van andere netwerken te kijken. Er heeft dus geen schouw c.q. site
survey plaatsgevonden.

7.4.1's-Hertogenbosch

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft de afgelopen jaren in eigen beheer een glasvezelnetwerk aangelegd voor
het ontsluiten van eigen panden en installaties. Voor 's-Hertogenbosch wordt derhalve rekening gehouden met
de aanleg van een nieuwe cityring. In onderstaande afbeelding is conform de hiervoor geschetste aanpak een
eerste uitwerking gemaakt van de cityring. De lengte van het netwerk bedraagt circa 56 kilometer.
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Figuur 19. Geprojecteerde cityring s-Hertogenbosch.

7.4.2 Breda
Op soortgelijke wijze als de cityring voor 's-Hertogenbosch is de ring voor Breda uitgewerkt. In onderstaande
afbeelding is conform de hiervoor geschetste aanpak een eerste uitwerking gemaakt. De lengte van het
netwerk bedraagt circa 48 kilometer.
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7.4.3 Helmond
Ook de cityring voor Helmond is op soortgelijk wijze uitgewerkt, zie onderstaande afbeelding. Hierbij is in
beperkte mate informatie gebruikt uit de inventarisatie. De lengte van het netwerk bedraagt circa 42 kilometer.

1 Rlad

Kioon
1 Hout

Kninpfinnwr
De

M61?

Figuur 21. Geprojecteerde cityring Helmond.
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8 Onderzoek: Begroting investering en kosten
8.1

Kengetallen kosten

Bij het opstellen van de kostenbegroting is uitgegaan van onderstaande kengetallen die uitsluitend voor
begrotingsdoeleinden zijn. De bandbreedte per kengetal kan in de praktijk behoorlijk variëren. Variabelen die
een grote invloed hebben op de kengetallen zijn:
»

geografische ligging van het netwerk: stad, dorp en buitengebied

»

looptijden van de huurcontracten: er wordt gerekend met een lange looptijd (10 jaar plus)

»

omvang van het netwerk en het beheer; uitgangspunt is om onderdelen van het netwerk (aanleg, huur
en beheer) aan een minimaal aantal partijen uit te besteden

»

concurrentie en natuurlijke hindernissen in het gebied

Op basis van een beperkte toets op tarieven en het delen van ervaringen tijdens de inventarisatie zijn
onderstaande kengetallen bepaald voor het doorrekenen van de begroting.

Figuur 22. Overzicht kengetallen.

8.2

Kostenindicatie B5 gemeenten

In onderstaande tabel is de kostenindicatie voor de B5 gemeenten uitgewerkt; het betreft zowel de backbone
verbindingen (deel 1) als het core- en access-netwerken (cityringen incl. drops).

Figuur 23. Overzicht kostenindicatie B5 gemeenten
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8.3

Kostenindicatie M7 gemeenten

In onderstaande tabel is de kostenindicatie voor de M7 gemeenten uitgewerkt; het betreft zowel de backbone
verbindingen (deel 2) als het core- en access-netwerken (cityringen incl. drops).

Figuur 24. Overzicht kostenindicatie M7 gemeenten

8.4

Kostenindicatie overige 52 gemeenten

Op soort gelijke wijze als voor de B5 en M7 gemeenten is op basis van het onderzoek en bovenstaande
kengetallen de kostenindicatie voor de overige 52 gemeenten uitgewerkt. Het betreft voor deze gemeenten
het core- en access-netwerken (incl. drops). Op basis van het onderzoek zijn de vezeltrajecten van in het totaal
40 gemeenten op hoofdlijnen bekeken en geëxtrapoleerd naar alle 52 gemeenten.

Figuur 25. Overzicht kostenindicatie overige 52 gemeenten.

8.5

Totaaloverzicht kostenindicatie BrabantRing

Op basis van bovenstaande uitwerkingen voor de B5, M7 en de overige gemeenten is in onderstaande tabel
een totaaloverzicht uitgewerkt van kostenindicatie voor de BrabantRing.

Figuur 26. Totaaloverzicht kostenindicatie BrabantRing
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Worden uitsluitend de verbindingen tussen de 64 gemeenten in de uitwerking meegenomen dan ontstaat
onderstaande overzicht.

Figuur 27. Totaaloverzicht kostenindicatie verbindingen tussen de gemeenten (backbone en core-netwerk).

Bovenstaande tabel is afgeleid van tabel 26 door het elimineren van de indicatie voor de lokale accessnetwerken (zoals de cityringen, drops en acces-switches in de B5). Deze uitwerking is niet helemaal correct
(bijv. engineeringskosten hebben ook betrekking op de acces-netwerken) maar geeft een globale indicatie van
de investeringen en operationele kosten voor de regionale verbindingen om de gemeenten onderling te
verbinden op de BrabantRing.
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9 Conclusies en aanbevelingen
De B5 gemeenten en Provincie Noord-Brabant hechten vanuit hun digitaliseringsambities grote waarde aan de
beschikbaarheid van een hoogwaardige en laagdrempelig toegankelijke breedbandinfrastructuur voor
innovatieve (maatschappelijke) diensten. In dit kader is allereerst een inventarisatie uitgevoerd naar de
bestaande en toekomstige connectiviteit van gemeenten en maatschappelijk organisaties en de mogelijkheden
om hierop kosten te besparen en/of kansen te creëren.
De belangrijkste conclusies uit deze inventarisatie zijn.
1. De gemeenten 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg hebben de afgelopen 10 jaar structureel
geïnvesteerd in de aanleg van 'eigen' glasvezelinfrastructuur. Eindhoven en Tilburg doen dit
gezamenlijk met een aantal maatschappelijke organisatie. Helmond heeft vergevorderde plannen op
dit gebied.
2. Deze gemeenten geven aan te besparen op kosten voor de eigen aanleg van verbindingen in
vergelijking met het huren van de verbindingen. Terugverdientijden van de initiële investeringen lagen
tussen de 5 tot 7 jaar. Dit is door veranderende marktomstandigheden inmiddels langer geworden
maar nog steeds gunstig.
3. Gezien de toenemende behoefte aan verbindingen geven 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en
Tilburg aan ook de komende jaren te blijven investeren in glasvezelinfrastructuur.
4. De behoefte aan toekomstige connectiviteit komt met name van de 'objectenkant'. Voorbeelden
hiervan zijn verkeersregelinstallaties, cameratoezicht, parkeerzuilenAgarages, IOT, enz.
5. De komende jaren vergroten ontwikkelingen op het gebied van 'Smart City' de behoefte aan
connectiviteit. De regionale connectiviteit tussen steden en dorpen en steden onderling wordt dan ook
belangrijker.
Binnen de kaders van het project hebben de gemeenten de inventarisatie niet geheel afgerond. Als onderdeel
van een modulaire aanpak voor het vervolg verdient het aanbeveling dit alsnog te doen en de ontwikkelingen
te vertalen naar concrete business cases en een blauwdruk voor de doorontwikkeling van de eigen cityring en
de regionale verbindingen. Hierbij is het noodzakelijk om de belangrijkste maatschappelijke organisaties actief
te betrekken. Gezien het verwachte belang van de ontwikkelingen op het gebied van Smart City Z Smart Region
is het van belang om op korte termijn een vertaalslag te maken van deze ontwikkelingen naar de behoefte aan
glasvezelinfrastructuur op het niveau van de BrabantRing.
Parallel aan de inventarisatie is aanvullend onderzoek gedaan naar investeringen (capex) en kosten (opex) van
de aanleg en het beheer van de BrabantRing. De medio 2017 uitgevoerde oriëntatie is hiervoor als basis
gebruikt en op tal van punten nader uitgewerkt, zowel voor laag 1 als laag 2. Hierdoor is een beter
onderbouwde kostenindicatie uitgewerkt, in het bijzonder voor de B5 gemeenten.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de backbone en het core-netwerk (samen de regionale verbindingen tussen
de gemeenten) van deze infrastructuur nagenoeg helemaal kunnen worden opgebouwd door glasvezels te
huren van bestaande netwerkleveranciers en dat het ontwerp een geleidelijke c.q. modulaire ontwikkeling van
de BrabantRing mogelijk maakt. Hierdoor kan de aanleg in kleinere stappen plaatsvinden en daarmee tevens de
risico's worden beperkt. Het is echter wel noodzakelijk om het onderzoek naar de opzet van de BrabantRing
nog een slag verder uit te werken zodat een blauwdruk ontstaat op basis waarvan de ontwikkeling van de
BrabantRing modulair kan worden opgepakt. Met EFX is een basis voor de B5 backbone (incl.
beheerorganisatie) aanwezig met verbindingen en opstappunten in Eindhoven, Helmond, Tilburg en 'sHertogenbosch die relatief eenvoudig is door te ontwikkelen naar een volwaardige B5 Backbone voor de
BrabantRing.
Daarnaast is het wenselijk om de aanleg van delen van het netwerk met een gemeenschappelijk karakter te
kunnen voorfinancieren en eventuele aanloopverliezen van deze netwerkonderdelen te overbruggen. Dit is
vooral van toepassing op de inrichting van de backbone (B5 en M7) voor zowel laag 1 als laag 2.
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Bijlage 1: begrippenlijst

Access-netwerk Het netwerkdeel tussen de PoP's en de FTU op de klantlocatie.
Backbone

Het onderlinge netwerk tussen de core switches.

Capex

Capital Expenditures, kosten voor ontwikkeling en bouw van het netwerk en levering van
materialen.

Core-netwerk

Het netwerkdeel tussen de core switches en de access-switches.

City-ring

Een access glasvezel infrastructuur geprojecteerd op een grootstedelijk gebied.

Drop

De aansluiting van een klantlocatie op een access-netwerk.

DWDM

Dense Wavelength Division Multiplexing een techniek waarbij het mogelijk is om meerdere
kanalen (kleuren) tegelijkertijd via 1 vezel te transporteren.

FttH

Fiber tot the Home, een glasvezel access netwerk waarbij bewoonde panden worden
aangesloten.

FttB

Fiber to the Business, een glasvezel access-netwerk waarbij bedrijfspanden worden
aangesloten ( in de rest van de wereld is FttB Fiber to the Building, bedrijventerreinen is FttO,
Fiber tot the Office.

FTU

Fiber Termination Unit, een unit waar de fysieke vezel eindigt en overgaat in de inhouse
bekabeling.

HLD

High Level Design een ontwerp van een netwerk op een hoger abstractie niveau.

MRE

Metropool Regio Eindhoven.

Opex

Operating Expenditures, periodiek terugkerende kosten van het netwerk en netwerkdelen,
o.a. Onderhoud.

PoP

Point of Presence een centraal knooppunt in het netwerk waar verschillende netwerkdelen bij
elkaar komen en waar switching equipment geplaatst kan worden.

Redundantie

Het voorkomen van uitval van netwerkdelen door cruciale knooppunten in het netwerk te
voeden met meerdere vezeltrajecten.

SFP

Small Form-factor Pluggable tranceiver. De SFP's zijn de optisch/elektrische
lichtzenders/ontvangers die in de switches worden gemonteerd.

SOLL

de beoogde toekomstige situatie.

SPOF

Single Point Of Failure, een punt waarbij 2 vezeltrajecten die beide onderdeel zijn van een
redundant netwerk elkaar raken. Indien op deze plek de kabels worden beschadigd, is er geen
redundantie meer.

VPN

Virtual Private Network, een 'prive' netwerk van computers op een openbare infrastructuur.

VRI

Verkeers Regel Installatie.
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Bijlage 2: Onderzoek: Ontwerp netwerk laag 2
In deze bijlage wordt dieper ingegaan op het conceptuele ontwerp van het laag 2 netwerk. Voor dit ontwerp
worden de eerder beschreven business requirements en technische specificaties als uitgangspunt gebruikt.

1 Schaalbaarheid
Een onzekere factor in het ontwerp is de benodigde schaalbaarheid. De schaalbaarheid wordt met name
bepaald door:
» aantal poorten
» aantal mac adressen
» hoeveelheid verkeer (en waarnaar toe)
» aantal VPN's
Om toch een goede invulling aan het ontwerp te geven, is gekozen voor een modulair ontwerp in verschillende
bouwblokken wat aanpassingen in de toekomst mogelijk maakt zonder veel impact in architectuur en ontwerp,
die ook kunnen worden uitgevoerd zonder aanpassingen aan de gebruikerszijde.
Hierbij valt te denken aan meer bandbreedte tussen de access- en de distributielaag, door bijv. meer 10 Gb
linken op te schalen wat als mogelijke consequentie heeft dat meer distributie switches nodig zijn. In het geval
van een groter aanbod dan verwacht in het aantal mac adressen kunnen bijv. de aansluitingen die hiervoor
verantwoordelijk zijn, worden gemigreerd van de access- naar de distributie-laag.
1.1

B5

In onderstaande paragrafen volgt de inrichting van een standaard B5 locatie. Het exacte aantal access-switches
en eventueel distributie switches kan afwijken per locatie en is naar gelang van de behoefte in te vullen.
Op dit moment houdt het ontwerp rekening met een opschaling van zo'n 700 access-poorten alvorens
uitbreiding nodig is in de distributie laag en/of core switch laag.
1.2

DWDM

De DWDM laag maakt gebruik van een onderliggende fiber core. De beoogde leveranciers voor deze fiber core
zijn Eurofiber, Relined en Breedband Regio Eindhoven. Deze fiber core is in combinatie met de DWDM laag
zodanig ontworpen dat bij uitval (enkelvoudige storing) geen of nagenoeg geen verandering is in de geleverde
dienst. Om dit te realiseren is gekozen voor een ringstructuur en een extra vermazing hierin. Overigens lijkt het
een ringstructuur op fiber tracé, maar door de inzet van de DWDM laag zijn het individuele linken geworden die
optimaal kunnen worden gebruikt. Het voordeel van deze individuele linken is dat bij uitval van een
link/knooppunt het verkeer optimaal kan worden geherrouteerd zodanig dat nog steeds van alle linken direct
gebruik kan worden gemaakt. Dit is in tegenstelling tot een ringstructuur waarbij het verkeer over sommige
linken cumulatief moet worden gezien.
Een ander voordeel van het opknippen in individuele linken is dat meerdere kleine ringen ontstaan, wat het
beheer, voorspelbaarheid en stabiliteit ten goede komt.
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Figuur 28. DWDM-topologie B5 basis

Bij aanvang kan de DWDM-topologie opgezet worden als in figuur 28. Op het moment dat de
verkeersintensiteit fors toeneemt, kunnen de fibertrajecten worden gecombineerd en als individuele linken
worden geprojecteerd. Dan ontstaat de DWDM-topologie van figuur 29.
Den Bosch

Tilburg

Core Switch

Breda

N * lOOGb/s DWDM-link

Figuur 29. DWDM-topologie B5 individuele linken

Voor de DWDM-topologie van figuur 29 is een aantal extra vezelroutes nodig. Zie de plaatjes in hoofdstuk 6
voor de Backbone ring en vermazing.
Hierbij is iedere verbinding in staat om zo'n 200 Gb aan verkeer te dragen. Vanuit deze structuur is ook
duidelijk te zien dat een volledige uitval mogelijk is van een link (en/of locatie) zonder dat dit vergaande
gevolgen heeft voor de dienstverlening. Iedere B5 locatie heeft 2 DWDM linken die ieder op een eigen DWDMswitch worden afgemonteerd. Hierdoor zijn per B5 locatie 2 DWDM-switches in gebruik, primair voor de
beschikbaarheid en continuïteit van de dienstverlening (zie o.a. uitgangspunt geen SPOF).
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Vooralsnog is het uitgangspunt dat klanten niet direct op de DWDM-switch worden afgemonteerd. Indien dit
later toch wenselijk is, kan dit opnieuw worden overwogen. Op dit moment is rekening gehouden in de
capaciteitsberekening en kosten met het gebruik van Huawei ONS902R als DWDM-switch.

Figuur 30. Huawei ONS902R DWDM-switch.

Voor de B5-ring wordt gekozen voor een DWDM-laag om de volgende redenen.
»
»
»

Na realisatie van de volledige fasering kan de verkeersintensiteit op de B5-ring fors toenemen.
De afstanden tussen de B5-locaties zijn te groot voor een betaalbare oplossing die gebaseerd is op
ethernet switching.
Door 'verkleuring' van de vezels kan de beschikbare capaciteit maximaal benut worden terwijl hier een
minimaal aantal vezel voor benodigd zijn.

In de M7-ring en in de overige netwerkdelen zijn de afstanden korter en is de verwachting dat de
verkeersintensiteit lager zal zijn. Deze netwerkdelen worden daardoor als geswitched Ethernet uitgevoerd.
1.3

B5-locatie

Remote Access switch
Access switch
64 k mac

10 Gb/s
260 k mac

760 k mac

VxIan/QinQ/VPLS
Distributie
switch
40 Gb/s
Core switch 1

VxIan/QinQ/VPLS
Core switch 2

BS-locatie

Figuur 31. Topologie B5-locatie

1.4

Core switch

Om gebruik te kunnen maken van de DWDM-infrastructuur is er per B5 locatie een 2-tal core switches nodig
t.b.v. redundantie, maar ook iedere switch is intern redundant v.w.b. voeding/fan.
De core switch laag zal primair worden gebruikt als een ontsluitingslaag voor de distributie laag maar ook t.b.v.
het koppelen van FttH-access netwerken en/of de desbetreffende service providers. Deze laatste 2 zullen met
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name op deze laag worden aangesloten vanwege het grote aantal mac-adressen en de verkeershoeveelheid,
naast de behoefte voor een point-2-point VPN.
Naast het koppelen op deze laag van de FttH- en FttB-functies en de distributie laag kunnen ook de datacenter
servers/services op deze laag worden gekoppeld. Met dit laatste is rekening gehouden door de inzet van
48*1/10 Gb poorten. De core switch laag moet de volgende VPN-technieken ondersteunen:
»
»
»

QinQ8
MPLS/VPLS9
VXLAN

Bij de selectie van de core switch is aandacht besteed aan de grote hoeveelheid mac-adressen die te
verwachten zijn; de verwachting op dit moment is dat de behoefte voor het aantal mac-adressen voor Brabant
onder de 700k zal blijven en is rekening gehouden in de capaciteitsberekening en kosten van het gebruik van
Huawei CE6870 als core switch.
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Figuur 32. Huawei CE6870 Core switch.

1.5

Distributie switch

Om gebruik te kunnen maken van de core switch infrastructuur is er per B5 locatie een 2-tal redundante
distributie switches nodig t.b.v. redundantie, maar ook iedere switch is intern redundant v.w.b. voeding/fan.
Deze laag van 2 switches is het minimale per B5 locatie en zal naar gelang de behoefte groeien. Het is op dit
moment de verwachting dat in de toekomst een uitbreiding nodig is met een extra set tussen de 400 en 700
poorten. Het moment van uitbreiding en de mate waarin is erg afhankelijk van het te verwachte
verkeersvolume en gedrag. In de architectuur van het netwerk is rekening hiermee gehouden.

8 QinQ is een techniek waarbij een extra VLAN header wordt toegevoegd aan het ethernet pakket. Er wordt
gebruik gemaakt van deze techniek om een laag 2 VLAN (of meerdere) te maken, waardoor verschillende
diensten elkaar alleen kunnen zien/benaderen indien zij in hetzelfde eVPN zitten (lees: beide VLAN's moeten
aan elkaar gelijk zijn, anders is geen interconnectie die op het netwerk kan worden gemaakt).
9 MPLS (MulitProtocol Label Switching) en VXLAN zijn beide technieken om netwerken te virtualiseren.
Hierdoor kan de fysieke apparatuur voor verschillende VPN's worden gebruikt. Dit leidt met name tot een beter
uitnutting van de hardware en een grote flexibiliteit om nieuwe VPN's toe te voegen. De veranderingen van één
of meerdere VPN's hebben alleen betrekking op het maken van logische aanpassingen in het netwerk en
hebben niet direct een fysieke aanpassing nodig (m.u.v. het aansluiten van de klantlocaties).
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De distributie switch laag zal primair worden gebruikt als een ontsluitingslaag voor de access-laag maar ook
t.b.v. het koppelen van klanten met een 10Gb aansluiting die niet in aanmerking komen om te worden
aangesloten op de core switch. De distributie switch laag moet de volgende VPN-technieken ondersteunen:
»
»
»

QinQ
MPLS/VPLS
VXLAN

Bij de selectie van de distributie switch is ook aandacht besteed aan de hoeveelheid mac-adressen die hier te
verwachten zijn. De verwachting op dit moment is dat de behoefte voor het aantal mac-adressen in Brabant
onder de 260k zal blijven en is rekening gehouden in de capaciteitsberekening en kosten van het gebruik van
Huawei S6720 als distributie switch met 48 *V10 Gb en max 6*40 Gb.
De inzet van de 40Gb interfaces is onderdeel van het later uit te voeren LLD (Low Level Design) omdat dan
beter rekening kan worden gehouden met de verkeersbehoefte en het aantal aan te sluiten M7 locaties (deze
kunnen op de distributie en/of core switch laag worden gepositioneerd).
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Figuur 33. Huawei Distributie switch.

1.6

Access-switch

Het merendeel van de klanten zal een verbinding krijgen met de access-switch laag. Deze laag kan klanten
aansluiten tot een fysieke snelheid van 1Gb. Deze laag kenmerkt zich met name door de grote hoeveelheid
poorten en dient dus derhalve modulair te zijn. De distributie switch laag moet de volgende VPN-techniek
ondersteunen:
» QinQ
Bij de selectie van de access switch is aandacht besteed aan de hoeveelheid mac-adressen die hier te
verwachten zijn. De verwachting op dit moment is dat de behoefte voor het aantal mac-adressen in Brabant
onder de 64k blijft en er is rekening gehouden in de capaciteitsberekening en kosten van het gebruik van
Huawei S5720 als access-switch met 46 *1 Gb en 4* 10Gb. De inzet van de hoeveelheid 10Gb interfaces is
onderdeel van het later uit te voeren LLD (Low Level Design) omdat dan beter rekening kan worden gehouden
met de verkeersbehoefte. Ook deze laag dient te zijn uitgerust met een redundante voeding.
In principe is het iedere keer mogelijk om een extra access-switch toe te voegen waardoor er 46 poorten
bijkomen voor klantaansluitingen. Op dit moment is het de verwachting dat tussen de 400 en 700 poorten (tot
max 16 access-switches) op de distributie laag kunnen worden aangesloten. Indien meerdere accessswitches/access-poorten nodig zijn kan de distributie laag worden uitgebreid. Indien te weinig (met een max.
van 40 Gb) capaciteit tussen de access en distributie laag kunnen zonder klantimpact/dienstverstoringen 10 Gb
interfaces worden geactiveerd tot een max van 4 stuks per access-switch (dit lijkt meer dan voldoende, gezien
er "slechts" max 46 * 1Gb ter beschikking is).
Het is mogelijk om een remote geplaatste access-switch toe te voegen aan een locatie. Hiermee wordt bedoeld
dat een access-switch niet op dezelfde locatie hoeft te staan als de distributie switch. Dit kan voor sommige
remote locaties efficiënter zijn want dan hoeven geen individuele fibers door te worden gepatched/gelast,
maar kunnen deze op een aldaar geplaatste switch worden afgemonteerd. Hierbij dient wel rekening te worden
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gehouden met het feit dat deze switch op afstand met 2 directe fibers moet worden gekoppeld aan een
distributieswitch. De koppeling tussen deze access- en distributie-switch moet blijven gebeuren.
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Figuur 34. Access-switch.

2 M7
2.1

M7-locatie
Remote Access switch
Access switch
64 k mac

lillik
10 Gb/s

260 k mac

I

I

I

I

Vxian/QinQ/VPLS

Distributie
switch

M7-locatie

Figuur 35. M7-topologie

2.2

Distributie switch

Deze laag is identiek aan de distributielaag op de B5 locaties. Echter vanwege het ontbreken van een DWDM
laag is de verwachting dat 2 distributie switches voldoende zijn. De distributie switches zijn over het algemeen
op basis van 40 Gb onderling en met de andere locaties gekoppeld.
2.3

Access-switch

Deze laag is identiek aan de accesslaag op de B5 locaties. Echter vanwege het ontbreken van een DWDM laag is
het de verwachting dat 4-5 access-switches voldoende zijn, omdat de bottleneck naar alle waarschijnlijkheid zit
in de 40 Gb capaciteit. Indien meer access-poorten nodig zijn (en de limiet is de 40Gb capaciteit) dan zullen
meerdere 40Gb linken moeten worden aangeschaft, of de M7 setup dient te migreren naar een B5 setup d.m.v.
DWDM en core switch toevoeging.
Net als bij de B5-locatie is het mogelijk om een remote geplaatste access-switch toe te voegen. Hiermee wordt
bedoeld dat een access-switch niet op dezelfde locatie hoeft te staan als de distributie switch. Dit kan voor
sommige remote locaties efficiënter zijn want dan hoeven geen individuele fibers door te worden
gepatched/gelast, maar kunnen deze op een aldaar geplaatste switch worden afgemonteerd. Hierbij dient
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rekening te worden gehouden met het feit dat deze switch op afstand met 2 directe fibers moet worden
gekoppeld aan een distributieswitch. De koppeling tussen deze access- en distributie-switch moet blijven
gebeuren.

3 Schematisch overzicht koppeling B5-M7
Een M7-locatie is altijd redundant gekoppeld met 2 B5-locaties. Op basis van bovenstaande inrichting kan een
schematische schets worden gemaakt hoe het netwerk eruit komt te zien.

locatie

N*40 Gb/s

Breda

Helmond

Bergen op
Zoom

Figuur 36. Schematisch overzicht koppeling B5 - M7.
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Managementsamenvatting
De provincie Noord-Brabant en de B5-gemeenten verkennen het idee van een BrabantRing.
Door het groot aantal verschillende glasvezelaansluitnetwerken in Noord-Brabant is het voor
aanbieders van maatschappelijke digitale diensten, bijvoorbeeld op het gebied van zorg,
onderwijs en mobiliteit, alleen mogelijk om deze diensten via internet af te leveren. Mogelijk
voldoet het internet niet aan de eisen die deze maatschappelijke diensten stellen. Via de
BrabantRing zouden deze diensten via meer hoogwaardige koppelingen ("Managed Service
Lane" of MSL) worden gerealiseerd.
De BrabantRing bestaat uit een verbindingen tussen verschillende glasvezelaansluitnetwerken zodat dienstenaanbieders de eindgebruikers (gemeenten, scholen, bedrijven,
huishoudens, et cetera) via MSL's kunnen bereiken. Kenmerkend voor een MSL is dat er
controle ontstaat over het gehele pad van aanbieder naar afnemer, waardoor een hoger
kwaliteitsniveau kan worden gerealiseerd. BrabantRing omvat een fysieke glasvezelinfrastructuur, actieve apparatuur, een platform voor dienstenaanbieders en een set aan
uniformerende afspraken tussen marktpartijen. Parallel aan de BrabantRing wordt door de
werkgroep onderzocht in welke mate gemeentelijke glasvezelringen voor het koppelen van
locaties van de publieke sector interessant zijn.
De provincie Noord-Brabant heeft Dialogic gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid
van de BrabantRing. Hiertoe is, naast literatuuronderzoek, een tiental stakeholders geïnter
viewd, een expertmeeting georganiseerd, en zijn verdiepende discussies in de werkgroep
gevoerd. In dit rapport worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
^
^
^

Kunnen maatschappelijke dienstenaanbieders nu en in de toekomst beter gefaciliteerd
worden door de diensten van de BrabantRing?
Aan welke eisen moet de te realiseren open netwerktoegang voldoen wil het voordelen
opleveren voor de dienstenleveranciers?
Welke rol kunnen de provinciale en gemeentelijke overheden spelen bij het tot stand
komen van de BrabantRing?

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden, analyseren wij eerst de eigenschappen van
de BrabantRing. Daarna bespreken wij het aanbod van diensten, het aanbod van netwerken
en de vraag van afnemers. Dit doen we zowel voor dit moment, als voor de komende circa
vijf jaar.
Om een goed beeld te krijgen van de kenmerken van de BrabantRing, vergelijken we het
met het internet (hoofdstuk 2). Internet is namelijk de nu beschikbare en gangbare manier
om diensten te leveren aan eindgebruikers over netwerken van derde partijen. De Managed
Service Lanes die de BrabantRing wil leveren, bieden in de basis als voordeel ten opzichte
van internet dat er meer controle is over de verbindingen. Dit biedt de volgende technische
voordelen: [1] Er kunnen kwaliteitsgaranties worden afgegeven over de verbinding, [2] er
kan een hogere beschikbaarheid van de verbinding worden gerealiseerd en [3] er kan wel
licht een hoger niveau van veiligheid gerealiseerd worden. Hoewel een dienstenaanbieder
een soortgelijke functionaliteit ook zelf zou kunnen realiseren, kan de BrabantRing een plat
form bieden voor alle dienstenaanbieders en zo de kosten per dienst sterk verlagen.
Overigens bepaalt de praktische uitvoering of en in welke mate de bovenstaande voordelen
daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Internet biedt als voordeel boven de MSL's van
de BrabantRing in de basis meer schaal, zowel in aantal gebruikers als in uniforme standaar
den. Hierdoor: [1] kan een zeer groot aantal klanten bediend worden, [2] zijn de kosten
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voor het aanbieden van diensten laag doordat er een grootschalig, groeiend internet-ecosysteem aanwezig is en [3] bestaat de mogelijkheid om diensten op elke plaats ter wereld,
zowel vast en draadloos aan te bieden.
Als wij kijken naar het aanbod van diensten (hoofdstuk 3), dan zien wij dat het overgrote
deel van de diensten op dit moment via internet wordt aangeboden. Dit geldt voor diensten
voor consumenten, maar ook steeds meer voor de zakelijke markt. Een goed voorbeeld is
Microsoft Office dat van een te installeren DVD in een online versie is veranderd, of Mibida,
dat een zorgplatform aanbiedt via internet. Wij hebben geen indicaties dat deze beweging
zich zal omkeren, bedrijven zullen eerder steeds méér via internet gaan doen: Ze gaan "in
the cloud". Er zijn echter grote verschillen tussen de marktsegmenten. In de (vooral groot
) zakelijke markt waar sprake is van meerdere vestigingen en unieke ICT-vraagstukken,
worden er ook diensten via MSL's aangeboden. Kijken wij naar consumenten en de kleinza
kelijke markt, dan zijn het alleen de televisie- en telefoniediensten die niet via internet
worden afgenomen. Als gevolg van alternatieven via internet, zoals Netflix en Whatsapp,
neemt de relevantie van deze twee diensten langzaam af. Wij zien op dit moment bij consu
menten en kleinere bedrijven geen vraag naar maatschappelijke diensten waarbij MSL's
nodig zijn en wij hebben geen aanwijzingen dat deze vraag wel zal ontstaan met enige om
vang. Als wij kijken naar maatschappelijke sectoren, dan bestaat het beeld dat de opschaling
van digitale diensten veel te langzaam gaat. Dit ligt zelden tot nooit aan digitale connectiviteit, maar aan sectorspecifieke uitdagingen. Een goed voorbeeld van de problematiek met
opschaling is het landelijke elektronisch patiëntendossier, waarbij discussies over privacy
een sterk remmend karakter hebben. Wij zien verder dat internationale internetbedrijven
zich steeds meer in het maatschappelijke domein gaan begeven. Voorbeelden zijn Google
Driverless Car en Amazon Echo.
Het aanbod van digitale netwerken (hoofdstuk 4) is in Nederland vanuit internationaal
perspectief uitstekend. Het aantal bewoners van het buitengebied dat geen snel internet
heeft, neemt, zeker in Noord-Brabant, snel af. Voor de massamarkten (consumenten en
klein-zakelijk) worden op dit moment niet grootschalig MSL's aangeboden. Dienstenaanbie
ders moeten dus wel gebruik maken van internet. Aan de bovenkant van de markt is er een
breed aanbod van specifieke oplossingen, waarover MSL's. Er zijn zeer grote verschillen tus
sen bestaande aansluitnetwerken en de mogelijkheden om deze middels MSL's toegankelijk
te maken voor aanbieders van maatschappelijke diensten. Het algemene beeld van de toe
komst is dat allerlei specifieke diensten steeds meer via generieke telecomnetwerken zullen
worden afgehandeld via functioneel gescheiden kanalen. Een technologie als SDN (Software
Defined Networks) biedt hiertoe veel mogelijkheden. Ook in 5G, de opvolger van 4G, kunnen
middels 'vertical slices' verschillende virtuele netwerken worden gecreëerd. De verwachting
is verder dat de kwaliteit van internet blijft toenemen. Wel zullen hackers kwetsbare plekken
van eindgebruikers en diensten blijven opzoeken.
Als wij kijken naar de vraag naar digitale connectiviteit (hoofdstuk 5) en de ontwikkeling
hiervan, dan komt allereerst naar voren dat afnemers vooral geïnteresseerd zijn in diensten
en de impact hiervan. Er is veel minder interesse in de onderliggende netwerken. Er is wel
een grote vraag om diensten overal (thuis, kantoor, onderweg) en via elk apparaat (laptop,
tablet, telefoon, soms zelfs TV) te kunnen gebruiken, dus zowel via de vaste als mobiele
infrastructuur. Dit zorgt er aan de kant van dienstenaanbieders voor dat diensten zo veel
mogelijk via internet worden aangeboden. De vraag naar bandbreedte stijgt exponentieel.
Voor mobiel is de groei (10070 per jaar) nog groter dan voor vast (407o per jaar). Doordat
onze afhankelijkheid van internet toeneemt, wordt ook de betrouwbaarheid van netwerken
steeds belangrijker. Als wij kijken naar de grote bedrijven, dan zien wij ook een vraag naar
MSL's. Bij middelgrote en kleine bedrijven draait de vraag echter vooral om snel internet
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(bandbreedte) en kosten. Bij consumenten ligt de vraag vooral op het gebied van quad-play
(mobiel, televisie, telefonie, internet).
Als wij, in het licht van het bovenstaande, kijken naar de strategische positionering van
de BrabantRing (hoofdstuk 6) dan komen wij tot de conclusie dat de haalbaarheid van een
sterke positionering laag is. Hoewel er sprake is van steun van verschillende gemeenten en
de provincie en ook enkele kleine netwerkbeheerders willen meewerken, zien wij een be
perkte rol voor de BrabantRing omdat er amper sprake is van een mismatch tussen vraag
en aanbod van MSL's. Aan de bovenkant van de markt is er zowel vraag als aanbod van
MSLs, aan de onderkant van de markt is er weinig aanbod, maar op dit moment ook nog
geen vraag. Het lijkt niet voor de hand te liggen dat deze er wel komt. Want welke dienst
heeft behoefte aan verbindingen met iets hogere garanties, een iets hogere beschikbaarheid
en mogelijk een iets hogere veiligheid dan internetverbindingen én ondervindt weinig hinder
van het feit dat de diensten slechts aan een beperkt aantal gebruikers van vaste verbindin
gen (in dit geval: glasvezellijnen in Noord-Brabant) tegen relatief hoge kosten kunnen
worden aangeboden? Bovendien is nog niet duidelijk of en in welke mate de voordelen van
MSL's daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden door de BrabantRing. Daarvoor is het na
melijk nodig dat de BrabantRing controle kan uitoefenen over alle actieve apparatuur tussen
afnemer en aanbieder. Het is hoogst onzeker of hier wel sprake van kan zijn. Dit betekent
bovendien een zeer sterke afhankelijkheid van (de strategie van) een tientallen externe par
tijen, waarvan sommigen zeer krachtig zijn.
Kijkend naar de tactische en operationele invulling van de BrabantRing (hoofdstuk 7),
dan stellen wij aan de partners van de BrabantStad een sterk getrapte aanpak voor.
^

•

^

In een mogelijk basisscenario kan de BrabantRing zich beperken tot het koppelen van
gemeentelijke netwerken voor publieke organisaties in Noord-Brabant. Dit kan ertoe lei
den dat de kosten voor publieke organisaties voor interlokaal dataverkeer licht dalen.
Met deze stap kan worden geanticipeerd op een mogelijke realisatie van de BrabantRing
richting eindgebruikers. Hiervoor moet de BrabantRing vooral betrouwbaarheid en kos
tenefficiëntie bieden. De kosten voor deze fase liggen in de ordegrootte van 000.000 C500.000 per jaar. Wij schatten in dat de haalbaarheid van dit scenario relatief hoog is.
In een selectief doorgroeiscenario kan de BrabantRing kleinere aansluitnetwerken (zoals
op bedrijventerreinen) connecteren. Hierbij kan vooral het aanbieden van belichting van
netwerken en de toegang tot een platform met dienstenaanbieders toegevoegde waarde
bieden. Hierbij is sprake van een organisch model, waarbij per aansluitnetwerk een bu
siness case wordt gemaakt. Dit zou een positieve impuls kunnen geven aan het ontstaan
van kleine glasvezelnetwerken en het afnemen van innovatieve diensten hierop. Voor
waarde voor het slagen van dit scenario is dat de BrabantRing enige massa heeft, zowel
in geografische dekking als dienstenaanbieders. Ook moeten de kosten laag blijven, om
dat de potentiele baten ook laag zijn. De kosten liggen in de orde grootte van C50.000 C200.000 per aansluitnetwerk per jaar, al is dit zeer sterk afhankelijk van het type net
werk en het aantal aansluitingen. In welke mate dit model impact heeft op het stimuleren
van kleine glasvezelnetwerken, hangt vooral af van de mate waarin kleine aanbieders
van glasvezelnetwerken in de toekomst actief blijven op deze markt.
In een grootschalig doorgroeiscenario zou de BrabantRing een platform kunnen gaan
aanbieden voor (maatschappelijke) diensten naar afnemers in geheel Brabant. Dit kan
een positief effect hebben op de ontwikkeling van deze diensten. Om dit te realiseren
moet echter (nagenoeg) elk adres in Noord-Brabant bereikt worden, moet er een uniform
model zijn voor dienstenaanbieders, moet de BrabantRing de technische voordelen van
MSL's waar kunnen maken en moeten de kosten laag blijven. Wij schatten in dat de
kosten voor het bereiken van de ruim 1.000.000 adressen in Noord-Brabant liggen in de
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ordegrootte van C100 miljoen per jaar. Gezien de beperkte vraag en hoge kosten, schat
ten wij de haalbaarheid nu en in de toekomst hiervan laag in. Bovendien kunnen partijen
als KPN en Ziggo vrij eenvoudig grootschalig en goedkoop MSL's aanbieden aan consu
menten.
Wij komen zodoende tot de volgende conclusies (hoofdstuk 8):
Maatschappelijke dienstenaanbieders kunnen nu en in de toekomst waarschijnlijk be
perkt beter gefaciliteerd worden door de diensten van de BrabantRing. Dit komt vooral
omdat bij de grootzakelijke markt vraag is naar MSL's, maar er ook al substantieel aan
bod is. Aan de onderkant van de markt is geen aanbod (aangezien de vraag momenteel
wordt ingevuld door het internet), en zien wij op dit moment geen dienstenaanbieders
waarvoor de voordelen van MSL's (meer controle) opwegen tegen de nadelen (minder
schaal). De reden waarom de opschaling van maatschappelijke diensten traag verloopt
ligt veelal niet op het vlak van digitale connectiviteit, laat staan de beschikbaarheid van
MSL's aan de onderkant van de markt.
2. Wil de BrabantRing grote voordelen opleveren voor dienstenleveranciers, dan moet het
aan de volgende eisen voldoen: (a) Nagenoeg elk adres in Noord-Brabant moet bereikt
worden, (b) er moet een uniform model zijn, (c) de kosten moeten laag blijven en (d)
de BrabantRing moet de technische voordelen van MSL's daadwerkelijk waar kunnen
maken.
3. Provinciale en gemeentelijke overheden kunnen een positief effect hebben op het tot
stand komen van de BrabantRing door hun (bestaande en nog te realiseren) gemeente
lijke ringen onderling te koppelen. Op deze manier kan in ieder geval een basisscenario
van de BrabantRing van de grond komen. Daarna kunnen de overheden stimuleren dat
de BrabantRing in een vroege fase koppelingen kan realiseren bij nieuw aan te leggen
netwerken. Op deze manier kan in een selectief doorgroeiscenario enige massa gemaakt
worden. In een mogelijke laatste fase zal de overheid vooral impact kunnen hebben door
de vraag naar maatschappelijke diensten aan te wakkeren c.q. deze zelf aan te beiden
waar dit opportuun is.
1.

Op basis van het voorgaande komen wij tot de volgende aanbevelingen (hoofdstuk 8).
^

Evalueer kritisch of de BrabantRing wel bijdraagt aan de doelen van de partners van
BrabantStad. Alleen bij een positief antwoord, is investeren in de BrabantRing een optie.

Indien de keuze wordt gemaakt om te investeren in de BrabantRing, dan hebben wij de
volgende aanbevelingen.
^

^
^
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Start met een BrabantRing in de meest minimale vorm en houd zo de risico's klein.
Baseer verdere uitbreiding op deelprojecten met een positieve business case en een
concrete marktvraag.
Beschouw de BrabantRing als een organisch geheel dat moet groeien in een periode van
enkele jaren. Geef het project voldoende tijd om te slagen.
Probeer oog te houden voor de optiewaarde die het starten met de BrabantRing biedt.
Indien de BrabantRing bestaat, dan hebben de partners van de BrabantStad de strate
gische optie om eenvoudiger te anticiperen op sommige ontwikkelingen in de
onvoorspelbare telecommunicatiemarkt, dan als de BrabantRing er niet zou zijn.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
De provincie Noord-Brabant en de B5-gemeenten ("de BrabantStad-partners") verkennen
het idee van een BrabantRing. Op dit moment bestaat deze ring nog niet, maar er zijn al wel
verschillende gemeentelijke ringen die afnemers bedienen. Middels deze provinciale glasvezelring kunnen inkoppelpunten van lokale glasvezelaansluitnetwerken centraal worden
gekoppeld. Vanuit deze inkoppelpunten (ook wel PoPs of wijkcentrales genoemd) kunnen
vervolgens glasvezelgebruikers als huishoudens, bedrijven en scholen bereikt worden. Door
het groot aantal verschillende glasvezelaansluitnetwerken in Noord-Brabant is het voor aan
bieders van maatschappelijke digitale diensten, bijvoorbeeld op het gebied van eHealth,
eLearning en Smart Cities, alleen mogelijk om deze diensten via internet af te leveren. Via
de BrabantRing zou dit ook via Managed Service Lanes (MSL's)1 kunnen worden gerealiseerd.
Dit biedt een meer hoogwaardige verbinding dan een koppeling via internet. Om dit te rea
liseren is de BrabantRing meer dan alleen een fysieke glasvezelinfrastructuur. Het gaat ook
om apparatuur om glasvezelnetwerken te belichten, een platform voor dienstenaanbieders
en een set aan uniformerende afspraken tussen marktpartijen. Parallel aan de BrabantRing,
wordt door de werkgroep onderzocht in welke mate nieuwe gemeentelijke glasvezelringen
voor het bedienen van adressen van de publieke sector interessant zijn.
De onderstaande afbeelding geeft een schematisch overzicht van de BrabantRing. In ge
meente X zijn verschillende inkoppelpunten aanwezig. Zo is er een inkoppelpunt voor het
glasvezelnetwerk van de publieke sector. Via dit netwerk worden bijvoorbeeld alle verkeersregelinstallaties met elkaar gekoppeld. Maar er is ook een inkoppelpunt van het
glasvezelnetwerk op een bedrijventerrein en er zijn in dit voorbeeld twee inkoppelpunten
voor twee verschillende glasvezelnetwerken voor huishoudens. Ook is er in gemeente X een
opstappunt voor dienstenaanbieders. Concreet zal dit een datacenter zijn waar de fysieke
koppelingen onder geconditioneerde omstandigheden kunnen worden gemaakt. Bovendien
kunnen dienstenaanbieders hier hun servers plaatsen waarin hun diensten op draaien. De
BrabantRing zorgt ervoor dat al deze elementen in deze gemeente fysiek gekoppeld worden.
Hierbij gebruikt de BrabantRing zelf ook glasvezelnetwerken. Een groot deel hiervan kan
gehuurd worden van bestaande partijen. Op deze manier zorgt de BrabantRing ervoor dat
een dienstenaanbieder op een meer directe wijze een koppeling met een afnemer van dien
sten kan realiseren. Tot slot zien wij dat de BrabantRing ook de koppeling verzorgt tussen
de gemeenten X, Y en Z. Hierdoor ontstaat er een breed dekkend netwerk in Noord-Brabant.

1 Wij hanteren in dit document consistent het woord Managed Service Lane voor het alternatief dat
BrabantRing voor internetverbindingen wil bieden. Dit woord is -voor zover ons bekend- het eerst
genoemd in het TNO-rapport How-to boek "Fiber to the Home" Toegang tot de managed services lane
[19].
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Figuur 1. Schematisch overzicht van de BrabantRing. Alle onderdelen van de BrabantRing zijn rood
weergegeven

1.2 Onderzoeksvragen
De provincie Noord-Brabant heeft Dialogic gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid
van een BrabantRing. De werkgroep BrabantRing heeft de onderstaande onderzoeksvragen
geformuleerd. Deze vragen zullen in dit onderzoek worden beantwoord.
1.

Kunnen maatschappelijke dienstenaanbieders nu en in de toekomst beter gefaciliteerd worden door de diensten van de BrabantRing?

2. Aan welke eisen moet de te realiseren open netwerktoegang voldoen wil het voor
delen opleveren voor de dienstenleveranciers?
3.

Welke rol kunnen de provinciale en gemeentelijke overheden spelen bij het tot stand
komen van de BrabantRing?

1.3 Aanpak van het onderzoek
Onderzoeksmethoden
Deskresearch
Er is in Nederland en daarbuiten de nodige ervaring opgedaan met initiatieven die het verg
roten van de openheid stimuleren. De literatuur hierover, en andere meer generieke
literatuur, is bestudeerd en als input voor analyses gebruikt. De referentielijst is achterin dit
document te vinden.
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Interviews
Om een goed beeld te krijgen van de daadwerkelijke vraag naar de diensten van de BrabantRing, zijn ruim tien partijen geïnterviewd. Dit zijn zowel netwerkaanbieders, afnemers
van maatschappelijke diensten en aanbieders van maatschappelijke diensten. Op pagina 71
is een overzicht van de respondenten te vinden.
Discussies
Om de ideeën rond de BrabantRing nader uit te werken en meer accuraat te maken, is een
werkgroep gevormd vanuit de BrabantRing. Deelnemers hieraan waren Rob van Arkel (in
opdracht van de provincie Noord-Brabant projectleider van het onderzoek), Erik Rickelman
(vanuit BRE verantwoordelijk voor een onderzoek naar de kosten en operationele invulling
van de BrabantRing) en Henri Smits (vanuit Trifaire betrokken bij dienstenontwikkeling). In
dit kader hebben circa tien overleggen plaatsgevonden, waarbij discussie over het onderwerp
centraal stond. Daarnaast zijn er ook overleggen geweest waarbij vertegenwoordigers van
de gemeenten aanwezig waren.
Expertmeeting
Op 1 maart van 16.00u tot 18.00 heeft een expertmeeting plaatsgevonden. Tijdens deze
bijeenkomst spraken twee personen over digitale infrastructuur en de effecten hiervan. Ver
volgens vond een paneldiscussie plaats.

Conceptueel model
De afgelopen decennia hebben een spectaculaire ontwikkeling laten zien op het gebied van
digitale infrastructuren. Dit heeft een omgangrijke impact op onze samenleving gehad. In
onze visie zijn er drie elementen die elkaar uitdagen en steeds verder opjagen. Ten eerste
is er het aanbod van allerlei digitale diensten. Van eenvoudige HTML-pagina's en e-mail, zijn
we gegaan naar apps voor online bankieren, Netflix, Spotify en online belastingaangifte doen.
Ten tweede is er het aanbod van netwerken. Van inbelverbindingen met snelheden van kbit/s
zijn we gegaan naar vaste verbindingen met gbit/s en mobiele verbindingen van mbit/s. Ten
derde is er de vraag vanuit afnemers. Vroeger was slechts een klein deel van de bedrijven
en consumenten bezig met computers en ICT. Tegenwoordig is het tot in de haarvaten van
de samenleving doorgedrongen.
Met het bovenstaande in het achterhoofd zien wij dat snellere netwerken ertoe leiden dat er
nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden. Deze betere diensten worden graag en groot
schalig afgenomen door klanten, wat weer extra druk zet op de capaciteit van netwerken.
Andersom zien wij dat klanten intrinsiek behoefte hebben aan bepaalde (mobiele) netwer
ken. Deze vraag leidt tot meer aanbod van dergelijke netwerken en tot dienstenaanbieders
die hier specifieke diensten voor gaan ontwikkelen. Aanbod van diensten, aanbod van net
werken en vraag naar digitale connectiviteit zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.
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Figuur 2. De relatie tussen aanbod van diensten, aanbod van netwerken en vraag naar digitale connec
tiviteit.

1.4 Afbakening en definities
Het onderwerp van onderzoek heeft betrekking op veel aspecten en daarom heeft dit rapport
ook het risico in zich om uit te dijen. Om die reden hanteren wij een scherpe afbakening.
Hieronder gaan we hier nader op in:
^

^

^

•

12

Termijn. De focus van dit rapport ligt op de periode 2018 tot en met circa 2023. Wij
hanteren een periode van vijf jaar omdat wij aan de ene kant graag in de (verre)
toekomst willen kijken, maar aan de andere kant ook beseffen dat een te lange
periode tot te grote onzekerheid zal gaan leiden.
Vaste aansluitingen. Zoals hierboven beschreven heeft de BrabantRing alleen im
pact op vaste aansluitingen en hier ligt dan ook de focus op. Om die reden kijken wij
alleen naar mobiele verbindingen indien dit een direct relatie heeft met vaste ver
bindingen.
Noord-Brabant. Zoals de naam al impliceert, heeft de BrabantRing alleen impact
op de provincie Noord-Brabant. Om die reden kijken wij alleen naar aansluitingen
die buiten deze regio liggen indien dit een directe relatie heeft met de verbindingen
in Noord-Brabant.
Marktsegmenten. Om een goede analyse te maken hanteren wij drie marktseg
menten en drie soorten afnemers: Grootzakelijk, midzakelijk en consument. Onder
grootzakelijk verstaan wij organisaties met meer dan 500 werknemers. Onder midzakelijk verstaan wij organisaties van 5 tot 500 werknemers. In beide gevallen vallen
al hun vestigingen onder dit segment. Alles onder deze grens noemen wij consument.
Dat betekent dat ook kleine bedrijven en ZZP'ers onder deze groep vallen. In som
mige gevallen kan er enige discussie zijn over wie de afnemer van een dienst is.
Denk aan een school die een digitaal platform inkoopt waar leerlingen op kunnen
inloggen. In dit geval kijken wij naar actuele locatie van de feitelijke eindgebruiker.
In dit geval zijn het consumenten als men vanuit thuis inlogt en grootzakelijke afne
mers als men vanuit school inlogt.
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Maatschappelijke domeinen. Wij kijken in dit onderzoek naar verschillende maat
schappelijke domeinen. Op verzoek van de opdrachtgevers zijn dit: zorg, onderwijs,
mobiliteit, energie, veiligheid en openbaar bestuur. Hierbij willen wij vooraf de op
merking maken dat vanuit ons perspectief een groot deel van de vraag in deze
sectoren generiek is. Zo zien wij in alle domeinen grote locaties met werkplekken die
gekoppeld moeten worden. Slechts een beperkt deel van de vraag naar digitale connectiviteit is domeinspecifiek en alleen hierop zullen wij inzoomen.
(Semi-)publieke sector. Met de publieke sector bedoelen wij alle organisaties die
taken van de overheid uitvoeren. Hieronder vallen onder meer: gemeenten, provin
cies, ministeries, waterschappen, et cetera. Onder de semi-publieke sector rekenen
wij organisaties die dicht tegen de overheid aan zitten, maar hier geen deel van
uitmaken. Denk aan netbeheerders, aanbieders van openbaar vervoer, onderwijsor
ganisaties, zorgaanbieders, et cetera.

1.5 Leeswijzer
Conform het hierboven geschetste conceptueel model, gaan wij in het volgende hoofdstuk
allereerst in op de kenmerken van de BrabantRing. Daarna besteden wij in hoofdstuk drie
aandacht aan het aanbod van diensten en de ontwikkeling hiervan. In hoofdstuk vier komt
het aanbod van netwerken en de ontwikkelingen hierin aan bod. Het vijfde hoofdstuk richt
zich op de vraag naar digitale connectiviteit. Deze drie elementen worden in hoofdstuk zes
gecombineerd in een strategisch kader. Het zevende hoofdstuk gaat vervolgens in op de
tactische en operationele invulling. Wij sluiten af met een conclusiehoofdstuk.

Dialogic innovatie »interactie

13

2 Kenmerken van de BrabantRing
Het concept van de BrabantRing is vrij complex en weinig toegankelijk. Om deze reden lich
ten wij dit toe aan het begin van het document. Dit doen wij door een vergelijking te maken
tussen het aanbieden van diensten over internet (dit wordt ook wel over-the-top, OTT ge
noemd) en middels "ManagedService Lanes"(MSL's) zoals de BrabantRing beoogt. Paragraaf
2.1 beschrijft de werking van telecommunicatienetwerken, waarna de openheid wordt be
schreven over deze netwerken (paragraaf 2.2.). Hierna wordt een vergelijking gemaakt
tussen het internet en het concept van de BrabantRing (paragraaf 2.3), waarna dit hoofdstuk
wordt afgesloten met de technische invulling van de BrabantRing (paragraaf 2.4).

2.1 De technische invulling van netwerken
Om een goed begrip te krijgen van de werking van telecommunicatienetwerken schetsen we
allereerst de verschillende conceptuele lagen in netwerken. Er worden verschillende lagen
modellen gehanteerd en zij hebben allemaal hun voor- en nadelen. In dit kader willen het
onderstaande model gebruiken.
Tabel 1. Vier lagen in een telecommunicatienetwerk

Laag

Toelichting

Laag 1

Laag 1 betreft de passieve infrastructuur. Het gaat hierbij om fysieke ele
menten als (glasvezel)kabels, inkoppelpunten, aansluitpunten, et cetera.

Laag 2

Laag 2 betreft de actieve infrastructuur. Hierbij gaat het om apparatuur
die gebruikt wordt om de passieve infrastructuur te activeren. Denk hierbij
aan apparatuur bij afnemers ("de knipperende LEDs in de meterkast"), in
inkoppelpunten en centraal in het netwerk. Op deze laag kunnen verschil
lende virtuele netwerken worden gecreëerd waarover verschillende diensten
worden aangeboden. Dit soort virtuele netwerken noemen wij "Managed
Service Lanes" (MSL's).

Laag 3

Laag 3 zijn de verschillende diensten die worden aangeboden. Typische
voorbeelden zijn internet, televisie en bellen. En deze diensten hebben
veelal een eigen MSL op laag 2.

Laag 4

Laag 4 betreft de content. In het geval van televisie zijn het beelden, bij
telefonie spraak en bij internet kan het alles zijn. Een van eigenschappen
van internet is dat alle separate netwerken van internet service providers
onderling gekoppeld zijn. Vandaar ook de naam internet. Het aanbieden van
diensten over internet wordt ook wel Over-The-Top (OTT) genoemd.

Het is duidelijk dat er parallellen zijn tussen telecommunicatie-infrastructuur en andere in
frastructuren. Wij zouden bijvoorbeeld ook de weginfrastructuur in deze vier lagen kunnen
opdelen. Het asfalt is dan laag 1. Laag 2 zou bestaan uit de verkeersregels inclusief stoplich
ten, wegbelijning, et cetera. De derde laag zouden wij kunnen zien als voertuigen. Er zijn
verschillende soorten voertuigen (lijnbus, auto, vrachtauto, blauw zwaailicht, et cetera) met
verschillende regels op laag 2. Laag 4 is de inhoud, namelijk de passagiers, pakketjes, brie
ven, et cetera. Hoewel de vergelijking niet altijd helemaal goed opgaat, kan het voor
buitenstaanders in deze sector wellicht handig zijn om soms in dit soort parallellen te denken.
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De technische invulling van het internet
Zoals hierboven is aangegeven is internet een dienst op laag 3. Het internet is niets meer en
niets minder dan een systeem van afspraken om verschillende datacommunicatienetwerken
goed met elkaar te laten communiceren. Er zijn afspraken over verschillende protocollen,
waarvan IP de meest bekende is, waardoor onderlinge koppelingen mogelijk zijn. De onder
staande afbeelding toont twee netwerken (Telco 1 en Telco 2) die gekoppeld zijn via een
Internet Exchange (IX). Deze IX is op zijn beurt gekoppeld aan IX'en via een transitnetwerk.
De paarse lijn toont het verkeer tussen twee partijen op beide netwerken. Dit kan bijvoor
beeld een vorm van beeldbellen zijn. De blauwe lijn toont een partij die via een ander
netwerk een connectie maakt. In de praktijk is veel verkeer van dit type. Bij de groene en
gele lijn zien wij verkeer dat binnen het netwerk van Telco 2 blijft. Laten wij er allereerst
vanuit gaan dat dit regulier internetverkeer2 is tussen partijen.3 Bij de groene lijn wordt een
server bezocht binnen het netwerk, bij de gele lijnen worden twee afnemers gekoppeld.

Netwerk Telco 2

Internet
Exchange

Netwerk Telco 1

(IX)

XX XX
XX XX

XX XX

XX XX

XX XX
ŗ

Andere
IX'en en
netwerken

V__________

\

J

Figuur 3. Voorbeeld van twee datanetwerken die via een IX gekoppeld zijn en vier typische datastromen
hierop.

Door het uniformerende karakter van internet kunnen allerlei soorten netwerken worden
gekoppeld. De onderlinge afspraken die gemaakt worden, gaan typisch over de vormgeving
van data. Doordat er onder het internet allerlei verschillende netwerken liggen, heeft het

2 Internetverkeer is verkeer dat wordt gerouteerd volgens de regels van het internet. Een internetaan
sluiting is in staat om internetverkeer te routeren van en naar arbitraire aangesloten gebruikers. Het
kan dus per definitie niet gaan om diensten die alleen bij de ene ISP en niet bij de andere beschikbaar
zijn. Omdat we netneutraliteit hebben afgesproken in Nederland mogen ISP's internetverkeer ook niet
verschillend behandelen.
3 Het is wellicht een semantische discussie, maar wij stellen, volgens bovenstaande definitie, dat dit
geen internetverkeer is omdat het binnen het netwerk van één partij blijft. In de praktijk zijn wij in dit
voorbeeld als afnemer echter weinig verschil tussen een verbinding via het internet en daarbuiten.
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internet typisch een best effort karakter. De netwerken doen hun best om een verkeer snel
en zeker van A naar B te krijgen, maar of dit lukt en binnen welke tijdsperiode is onzeker.

De technische invulling van MSL's
De visie achter de BrabantRing is dat het aanbieden van diensten via internet niet altijd de
beste oplossing is. Voor sommige diensten, nu en in de toekomst, is een meer directe kop
peling noodzakelijk. Hiertoe wordt een eigen MSL's gerealiseerd voor deze dienst. Hierdoor
verschuift de dienst naar een lager niveau in het netwerk. Het gaat van content op internet
(laag 4), naar een dienst (laag 3). Om dit mogelijk te maken, moet er op laag twee wel een
eigen MSL's voor deze dienst gemaakt worden.
Als wij het voorbeeld nemen van een aanbieder van beeldbellen tussen arts en patiënt, dan
moet deze partij op dit moment haar diensten via internet aanbieden. Hiertoe koppelt zij
haar server ergens aan het internet. Gegeven de aard van het internet kan deze server
vanuit elk netwerk en elke afnemer bereikt worden. Een andere optie via internet is om de
servers waarop de diensten draaien dicht bij de afnemers te plaatsen in het netwerk van de
ISP, en dan afspraken te maken met de ISP over de beschikbaarheid van connecties.4 De
BrabantRing biedt deze aanbieder echter een andere optie. Zij biedt de optie om deze dienst
over een MSL's aan te bieden. Behalve toegang tot telefonie, televisie en internet is er dus
een vierde, gescheiden kanaal waarover diensten in een huishouden kunnen worden gele
verd. Hiertoe moet het netwerk van de aanbieder echter wel direct gekoppeld zijn aan het
netwerk van de BrabantRing. De onderstaande afbeelding geeft dit schematisch weer.
— N

-ř n

Laag 2:

Laag 2:

Actieve infrastructuur

Actieve infrastructuur

Laag 1:

Laag 1:

Passieve infrastructuur

Passieve infrastructuur

Aanbod van beeldbellen
via internet

Aanbod van beeldbellen
via BrabantRing

Figuur 4. Schematisch overzicht van verschillen tussen dienst via internet en BrabantRing

Als wij teruggaan naar Figuur 3 dan lijkt het wellicht eenvoudig om dit te vorm te geven. Dit
is echter niet het geval. Voor de groene en gele verbinding is het wel technisch eenvoudig

4 Netflix zet de populairste series op servers dicht bij de afnemers, zodat Nederlandse afnemers hun
Netflix-serie niet hoeven 'op te halen' in Amerika. Dit scheelt tijd en bespaart Netflix kosten. Een
soortgelijke constructie kan ook worden toegepast om de QoS te regelen.
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om een MSL's te realiseren. De vraag is echter of de beheerder van het netwerk hier wel
voor open staat. Concurreert deze dienst niet met zijn eigen diensten op laag 3 of content
op laag 4? Voor de paarse en blauwe onderdelen speelt bovendien dat voor het realiseren
van een MSL's controle over de alle actieve apparatuur in de keten nodig is. Alleen op die
manier kan een MSL gerealiseerd worden. Als wij naar de paarse lijn kijken dan zien wij
echter dat Telco 1 drie groene devices beheert, de IX één zwarte en Telco 2 drie rode devices.
De eenvoudigste wijze voor een dienstenaanbieders om toch diensten te gaan aanbieden via
een MSL's is (1) haar de apparatuur centraal op een IX te plaatsen en (2) met alle telco's
afzonderlijke afspraken te gaan maken. Gegeven het feit dat er in Noord-Brabant tientallen
aanbieders zijn, is dit voor dienstenaanbieders de facto onmogelijk.
De BrabantRing heeft als insteek dat er een centrale plaats komt waar dienstenaanbieders
diensten kunnen uitkoppelen. (Indien de schaal groter wordt, dan kunnen dit ook meer lo
caties worden.) Vanuit deze locaties realiseert de BrabantRing MSL's naar afnemers in NoordBrabant. Dit doet zij via de netwerken van andere partijen op laag 2-niveau. Hierbij speelt
de controle over de gehele keten van actieve apparatuur in de keten een essentiële rol.

2.2 Openheid van netwerken
Met openheid van netwerken wordt bedoeld de mate waarin beheerder van netwerken an
dere partijen toelaten op hun netwerk. Wij zien in de telecommunicatiesector dat de eigenaar
van de passieve laag een prikkel heeft om ook hogere lagen te controleren. De macht over
de onderliggende laag kan zij immers gebruiken om een concurrentievoordeel hoger in de
keten te realiseren. Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 is openheid relevant in het gesprek
over de BrabantRing. Er spelen rond openheid drie vragen, namelijk:
1.
2.
3.

Waarom zijn netwerken nu niet zó open dat gerealiseerd kan worden wat de Bra
bantRing beoogt?
Hoe open zijn (lokale) netwerken om een BrabantRing te kunnen realiseren?
Hoe open moet de BrabantRing zijn als die gerealiseerd wordt?

De discussie over openheid van telecommunicatienetwerken loopt al meer dan twintig
jaar.[1] Voorstanders van openheid geven aan dat openheid zorgt voor hogere statische en
dynamische efficiëntie. Met andere woorden, het zorgt voor lagere kosten voor de eindge
bruiker en meer innovatie in de markt. Vaak wordt in deze discussie gesteld dat netwerken
óf helemaal niet open zijn óf volledig open zijn. In onze visie is openheid geen zwart-wit
discussie. Er zijn veel vormen van openheid van netwerken, welke op verschillende netwerk
niveaus kunnen worden vormgegeven en op een bijna oneindig aantal manieren worden
geïmplementeerd. In ons perspectief is openheid geen doel, maar een middel om beter func
tionerende markten te realiseren. In welke mate openheid nodig is en hoe het vormgegeven
wordt, verschilt tussen markten en technologieën.
Als het gaat om diensten naar huishoudens, dan zijn er in ons perspectief vier niveaus van
openheid die een aanbieder van diensten kan inzetten.1
1.
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Op het allerlaagste niveau (laag 0) van openheid kiest de aanbieder van diensten er
niet voor om gebruik te maken van bestaande telecommunicatienetwerken, maar
zelf een netwerk te realiseren. Dit is uiteraard een zeer zwaar instrument. Doordat
de toegang tot zowel spectrum [2] als grondroering [3] sterk gereguleerd is, kan er
toch worden gesproken worden van enige openheid. Onder redelijke condities kan
een partij van flinke omvang immers toegang krijgen tot spectrum en de ondergrond.
Wij zien dit in de praktijk voor de consumentenmarkt zeer zelden voorkomen. Een
voorbeeld dat wij in Nederland gezien hebben is het CDMA netwerk in de 450470MHz band dat door Alliander Telecom is ontwikkeld.[4] Alliander heeft dit geheel
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eigen netwerk ontwikkeld om smart meters uit te lezen. Dit is gebeurd omdat Alliander meer controle wilde over de verbinding.5
2.

Het volgende niveau van openheid (laag 1) is local loop unbundling (LLU). Het model
leidt tot meer dienstenaanbieders op laag 2.[5] In dit geval blijft het fysieke aansluitnetwerk in handen van een operator, maar krijgt een dienstenaanbieder de
mogelijkheid om per huishouden een lijn te huren. Dit model wordt in Nederland
door ACM opgelegd aan KPN-glasvezelnetwerken.[6] Hier kan een aanbieder, zoals
Online en Tele2, apparatuur in een PoP plaatsen en per klant een fysieke lijn huren.
Over kabelnetwerken wordt dit model niet toegepast.[6] Recent heeft ACM hier een
onderzoek naar uit laten voeren waaruit naar voren komt dat deze vorm van toegang
op kabelnetwerken in Nederland geen reële optie is.[7] Het model werd ook groot
schalig toegepast op de ADSL-markt, maar hier wordt dit steeds minder relevant.6

3.

Op het derde niveau (laag 2) is er sprake van Wholesale Broadband Access (WBA).
In dit model heeft de telecommunicatieoperator de controle over de actieve appara
tuur, het aansluitnetwerk en de backhaul. Dienstenaanbieders kunnen op een
datacenter inkoppelen en zo hun diensten naar de eindgebruikers krijgen. Deze vorm
wordt in Nederland niet meer formeel opgelegd door de toezichthouder, maar KPN
biedt deze dienst wel aan over haar DSL en FttH-netwerken.[8] Ziggo biedt deze
dienst niet aan over haar netwerken, maar wij zien bij sommige kleine kabelaars dit
model wel voorkomen. In België wordt deze vorm van openheid ook via de kabel
netwerken aangeboden.[9] Bij deze vorm van openheid draaien de discussies
geregeld over de locatie van inkoppelen. Het maakt voor een dienstenaanbieder veel
uit of deze (a) op één zelf te kiezen locatie mag inkoppelen en zo heel Nederland
kan bedienen of (b) op tientallen door de operator aangewezen locaties moet inkop
pelen om heel Nederland te kunnen bedienen. Uiteraard is een vorm met één locatie
(Wholesale Central Access - WCA) het meest aantrekkelijk. Een andere discussie is
het aantal dienstenleveranciers per klant. In het huidige model is er per huishouden
één dienstenleverancier, maar soms wordt er verzocht om meer dan één leverancier
per huishouden. Dit laatste is ook de discussie die een grote rol inneemt bij de BrabantRing. Feitelijk biedt WBA de mogelijkheid om één MSL per adres af te nemen.
Vervolgens kan deze ene MSL versneden worden tot verschillende MLS's voor ver
schillende diensten.

4.

Op het vierde niveau van openheid (laag 3) gaat het om de openheid van verschil
lende diensten. Als wij kijken naar de dienst internet dan verwijzen wij naar de
netneutraliteitwetgeving.[10] Hierin wordt vastgelegd in welke mate telecommunicatieaanbieders mogen differentiëren tussen soorten verkeer. Grofweg komt het
erop neer dat een ISP alle soorten verkeer gelijk moet behandelen op het netwerk.
Met andere woorden: Een ISP mag wel OTT VoIP-verkeer bevoordelen boven alle
overige internetverkeer, maar mag geen onderscheid maken binnen een diensten
categorie (dus bijvoorbeeld tussen verkeer van verschillende OTT VoIP-aanbieders).

5 Overigens is er ook een goed argument waarom dit een zakelijke dienst is en geen dienst naar consu
menten: De gas- en elektriciteitsmeters zijn eigendom van de regionale netbeheerders en niet van de
consument. Vanuit het perspectief van regionale netbeheerders zijn deze meters simpelweg de laagste
punten in hun hiërarchie.
6 Dit komt omdat ADSL voor een zeer groot deel vervangen is door VDSL met vectoring. Vectoring maakt
LLU onmogelijk: De correctie van overspraak (elektromagnetische interferentie) is alleen mogelijk in
dien alle kabels in een bundel onder controle blijven van één systeem. Daarom wordt er gewerkt met
Virtual Unbundeled Local Loop (VULA). Het gaat in feite om een technische oplossing tussen laag 1 en
2 ("laag 1,5"), omdat er actieve apparatuur op de passieve lijn geplaatst wordt. Dit wordt door KPN
aangeboden aan verschillende access seekers.
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Voor het internet is er geen verplichting tot interconnectie; doordat internetdiensten
schaal eisen en nodig hebben is er wel een sterke driver om interconnectie te reali
seren. Het feit dat er op AMS-IX meer dan 800 netwerken gekoppeld zijn[11], is hier
een goed voorbeeld van. Kijken wij naar telefonie dan is de verplichting tot intercon
nectie relevant voor openheid.[12] Hierdoor kan iedereen met een
telefonieaansluiting iemand anders met een telefonieaansluiting bellen, ook al is er
sprake van verschillende aanbieders van telefonie. Tot slot is uiteraard televisie van
belang. Hier speelt het interessante fenomeen dat aanbieders met enige schaal ver
plicht zijn om minimaal dertig kanalen door te geven waarbij verschillende kanalen
(nationale en regionale publieke omroepen) altijd opgenomen moeten zijn.[13] Hier
is er vanuit overheidswege gekozen om andere belangen (zoals communicatie bij
calamiteiten en pluriformiteit) voorrang te geven boven openheid.
De BrabantRing wil middels meer openheid op laag 2 (concreet: uniforme, goedkope MSL's
voor aanbieders van diensten) de markt stimuleren. Een van de achterliggende ideeën is dat
dit leidt tot meer innovatie. Enkele geïnterviewden hebben echter expliciet aangegeven dat
dit model indruist tegen de ideeën achter netneutraliteit. Ze stellen dat het juist slecht is
voor de innovatie als sommige dienstenaanbieders hun diensten beter kunnen afleveren dan
andere dienstenaanbieders. Het level playing field tussen dienstenaanbieders zorgt juist voor
innovatie.[14] Voorbeelden van differentiatie in verkeer zijn AT&T dat Skype verkeer blok
keerde omdat dit concurreerde met hun eigen dienst [15] en Verizon die Google Wallet
blokkeerde [16] omdat zij een eigen betaalsysteem heeft. De verordening van de Europese
Unie over netneutraliteit [17] zegt hierover "De afgelopen decennia heeft het internet zich
ontwikkeld tot een open platform voor innovatie met lage drempels voor eindgebruikers,
aanbieders van inhoud, toepassingen en diensten en aanbieders van internettoegangsdiensten." en "bij het aanbieden van de internettoegangsdiensten moeten aanbieders van die
diensten alle verkeer gelijk behandelen, zonder discriminatie, beperking of inmenging, on
geacht de afzender of ontvanger, de inhoud, toepassing of dienst, of de eindapparatuur."
Overigens vallen in ons perspectief de diensten de BrabantRing buiten de netneutraliteitsregels omdat de MSL's geen betrekking hebben internetdiensten (laag 3), maar juist aan een
parallel kanaal naast internet (laag 2). Aan de andere kant kunnen wij ons goed voorstellen
dat er enige ophef zou komen als een bestaande grote ISP's (KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile,
et cetera) voor specifieke diensten van marktpartijen verbindingen met hogere kwaliteit of
afwijkende eigenschappen gingen leveren. Stel je voor dat KPN morgen besluit om alleen
Google's zorgdiensten via een aparte poort bij consumenten af te leveren. Hoewel deze dis
cussie bij mobiele netwerken iets gevoeliger ligt dan bij vaste netwerken, passen de recente
zaken rondom het premium kanaal voor muziek ( 'Datavrije Muziek') van T-Mobile hier prima
in.[18]

2.3 Voor- en nadelen van internet versus MSL's
2.3.1 Voordelen van MSL's boven internetverbindingen
Een voor de hand liggende vraag, is waarom de BrabantRing deze functionaliteit biedt. Welke
voordelen biedt het voor de afnemer? In de basis biedt deze optie meer controle dan OTT7.
Drie aspecten dragen hier aan bij:

7 Ook in het TNO-rapport over Managed Services Lanes [19] wordt dit als voornaamste voordeel be
noemd
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1. Ten eerste kan de BrabantRing meer garanties geven over de technische eigen
schappen van de verbinding. Geïnterviewden geven aan dat dit het meest essentiële
voordeel is van de MSL's. Internet is gebaseerd op het principe dat verkeer 'zo goed
mogelijk' wordt doorgegeven: "best-effort". Ieder datapakket kan op het internet in
theorie een andere route volgen en daarbij verloren gaan of een grote omweg ne
men. Doordat veel verbindingen in verschillende netwerken worden gecombineerd
zijn er echter veel verschillende routes, waardoor de beschikbaarheid de facto hoog
blijft. Door gebruik te maken van de voorstelde MSL's, kunnen wel garanties over de
verbindingen worden afgegeven, bijvoorbeeld over de minimaal beschikbare band
breedte en de maximale latency (wachttijd). Dit wordt ook wel Quality of Service
(QoS) genoemd. Het betekent nadrukkelijk niet dat het op deze manier mogelijk is
om verbindingen te realiseren die altijd betere eigenschappen hebben dan internet
verbindingen. Het betekent dat er altijd aan bepaalde minimumstandaarden wordt
voldaan. In zekere zin is het internet zo te vergelijken met een openbare zesbaanssnelweg en de MSL's met een private weg.
^ Ten tweede bieden MSL's de mogelijkheid om een hogere mate van beveiliging
te realiseren doordat het netwerk meer afgeschermd in van het internet. Een eigen
schap van internet is dat vanuit elk punt een ander bereikt kan worden. Een hacker
in Rusland, Nigeria of China kan de bepaalde server dus ook bereiken. Bij een afge
schermd netwerk is dit niet het geval en kunnen alleen aangesloten punten contact
maken. Indien een systeem gekoppeld is aan het internet, moet het zich dus ook
wapenen tegen de bedreigingen van het internet. Zo lukte het recent een achttien
jarige om bepaalde systemen van banken die gekoppeld zijn aan het internet plat te
leggen.[20] Het openbare en grootschalige karakter van het internet is een bedrei
ging in sommige gevallen. Door een gesloten netwerk via MSL's te gebruiken, speelt
dit minder. Overigens werkt dit uiteraard alleen voor systemen die uitsluitend via
een MSL's gekoppeld zijn en geen (directe) internetkoppeling kennen. Daarnaast
kunnen ook MSL's doelwit van hacker's zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van een
techniek die VLAN hopping [21 ] heet. Bovendien kennen ICT-systemen organisaties
nog tal van andere kwetsbaarheden zoals exploits in software, zelfs in chips8 en
uiteraard mensen. (Wederom de analogie met de weg: Je bent als bedrijf beter ge
wapend tegen inbraken als alleen bereikt kan worden via een private weg. Dit werkt
uiteraard niet als je ook een koppeling met de openbare weg hebt. Bovendien kunnen
inbrekers ook te voet komen, je eigen medewerkers goederen ontvreemden, et cetera.)[22] Een geïnterviewde vergeleek in dit kader een MSLs met een schakel in
een lange keten. Aan de andere kant stellen sommige geïnterviewden dat zelfs de
perceptie van een hogere betrouwbaarheid positief kan werken in sommige sectoren.
^ Ten derde bieden MSL's de mogelijkheid om een hogere beschikbaarheid van
de verbinding realiseren.9 Dit komt vooral omdat het vooraf bekend is hoe het ver
keer zal lopen en hoe dit gemanaged moet worden. Binnen een MSL's kunnen
eenvoudiger maatregelen getroffen worden om een hogere beschikbaarheid te rea
liseren. Het is echter relevant om te beseffen dat MSL's slechts in een bepaald
domein meer controle bieden. Uiteindelijk gaat het verkeer via internet en via een
MSL's over dezelfde glasvezellijnen, via veelal dezelfde actieve apparatuur en via
dezelfde datacenters. (Wederom het voorbeeld van de wegen. De separate rijbaan
kan wat beter worden belijnd en wat betere stoplichten krijgen, maar als het sneeuwt

8 Refererend aan recente nieuwsberichten over Intel Meltdown and Spectre
9 Wij kiezen er expliciet voor om dit niet onder het eerste argument (QoS) te scharen omdat wij hier
zien dat het totale niveau naar een hoger plan kan worden getild (en niet omdat bepaalde minima
worden gegarandeerd).
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dan valt dit overal. En als de stroom uitvalt dan valt het overal uit). Bovendien is de
zwakte van het internet (best-effort) ook een voordeel als het gaat om betrouwbaar
heid: Als het verkeer via route A vastloopt, wordt route B genomen. Ook in dit kader
is in interviews aangegeven dat MSLs beschikbaarheid weliswaar enigszins kunnen
verhogen, maar een kleine schakel zijn in een groot systeem. Een onderzoek van
PwC naar gescheiden netwerken waarschuwt zelfs voor een gevoel van schijnveilig
heid.^]
Als er een pakket data over internet wordt verstuurd, dan weet je vooraf niet via welke
netwerken dit gaat. Het is technisch zeer eenvoudig om verkeer wat langskomt te bekijken.
Om die reden is internetverkeer dat ook maar enigszins gevoelig is versleuteld middels endto-end encryptie. Inmiddels is meer dan de helft van al het internetverkeer versleuteld.[24]
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van methodes die praktisch niet te kraken zijn met de huidige
technologie.10 11
Daar bovenop kunnen nog additionele systemen worden toegepast om lekken
te voorkomen, zoals versleutelde opslag van data, authenticatie11, voorkomen van het ma
ken van kopieën.12 Bij de inzet van MSL's wordt ook deze encryptie toegepast, maar gaat
het verkeer via een meer gecontroleerde, bekende route. (Met andere woorden: Als ik mijn
brieven perfect gecodeerd hebt, dan heeft het weinig toegevoegde waarde als de postbode
via een separate weg rijdt. En andersom: zelfs als ik de beschikking heb over een postbode
met een separate weg, dan zal ik nog steeds mijn brieven perfect coderen.)

2.3.2 Voordelen internetverbindingen boven MSL's
Waar MSL's als primaire voordeel boven internet meer controle heeft, biedt het internet als
primaire voordeel meer schaal.
»

»

»

Een groot voordeel is dat via internet een zeer groot aantal klanten kan worden
bediend. Dit zijn niet alleen de klanten in Noord-Brabant, maar overal ter wereld.
Aangezien de kosten voor dienstenontwikkeling relatief onafhankelijk zijn van het
aantal afnemers, betekent het kunnen bereiken van een grote markt een flink voor
deel.
Een ander groot voordeel is dat het aanbieden van diensten internet goedkoop is.
Door de schaal van het internet, is een zeer krachtig internetecosysteem ontstaan
met aanbieders van allerlei soorten (half)fabricaten in de keten. Zo zijn er in het
internet-ecosysteem allerlei XaaS-oplossingen in de markt die zeer flexibel en tegen
lage kosten kunnen worden ingezet. Maar het komt bijvoorbeeld ook naar voren bij
de vaardigheden de op arbeidsmarkt. Mensen die kennis hebben van diensten via
MSL's zullen veel schaarser zijn dan personen met kennis van internetdiensten. Ook
in een onderzoek van PwC naar afgezonderde netwerken, wordt het gebrek aan ken
nis op de arbeidsmarkt als knelpunt genoemd.[23]
Doordat internet een flexibel systeem is, kunnen diensten over bijna elk netwerk
worden geleverd. In een wereld waar mobiele verbindingen steeds relevanter wor
den, is dit een groot voordeel van internet.

10 Zo zien wij bijvoorbeeld dat de Britse regering impliciet toegeeft het verkeer via WhatsApp niet te
kunnen ontcijferen als gevolg van standaard end-to-end encryptie, zie [25].
11 In dit kader past de recente discussie over two-factor-authentication van DigiD goed, zie [26].
12 Een aardig voorbeeld in dit kader is het Nederlandse bedrijf Zivver dat dergelijke technologie aanbiedt.
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2.3.3 Conclusie
De voordelen die diensten via een MSL's in dit kader bieden boven internetdiensten, wijzen
erop dat deze diensten vooral gezocht moeten worden in niches. Feitelijk moeten wij de
onderstaande vraag beantwoorden:
Welke dienst heeft behoefte aan verbindingen met hogere garanties, beschikbaar
heid en veiligheid dan internetverbindingen en ondervindt weinig hinder van het
feit dat de diensten uitsluitend via glasvezellijnen13 in Noord-Brabant tegen relatief
hoge kosten kunnen worden aangeboden?
In de eerder aangehaald studie van TNO [19] wordt als antwoord op gegeven op de vraag
voor welke diensten MSL's te verkiezen zijn boven internet: Real-time tweeweg video in
hoge kwaliteit en upload van live video vragen om managed verbindingen. Voor veel andere
toepassingen is een verbinding over publiek Internet afdoende Wij erkennen dat dit in 2012
een goede conclusie was, maar de afgelopen jaar is het internet sterk doorontwikkeld. Zo is
de gemiddelde aangeboden bandbreedte met een factor 6 (!) toegenomen.14 Aan de andere
kant zijn de codecs voor video- en audiocompressie krachtiger geworden waardoor er minder
data verzonden hoeft te worden.[28]
"

”

In een andere studie worden de volgende diensten aangegeven als latency-sensitive: (1)
VoIP, (2) video conferencing, (3) online games, in het bijzonder first person shooters en (4)
real-time remote medische monitoring apparatuur.[29] Toch zijn wij van mening dat de toe
gevoegde waarde van MSL's in dit kader beperkt zijn. Hiervoor hebben wij de volgende
reden: (1) VoIP wordt in Nederland veelal via een MSL aangeboden.[30] (2) Video-confe
rencing kan op dit moment in veel gevallen prima worden aangeboden in Nederland, zie de
vorige paragraaf. (3) Voor wat betreft het faciliteren van first-person shooters vragen wij
ons af in welke mate dit een overheidstaak is. (4) De latency-eisen die typisch aan eHealth
applicaties gesteld worden, kunnen in veel gevallen met Nederlandse internetverbindingen
worden gerealiseerd. In het eerdergenoemde onderzoek worden latencies van 150ms (bel
len) tot 400ms (monitoring) genoemd. Uit onderzoeksdata komt naar voren dat de
gemiddelde latency15 in Nederland rond de 24 ms ligt.[31] Hoewel dit een gemiddelde is, en
geen maximum, ligt het een factor zes lager dan de zwaarste eis van 150ms.
In hoofdstuk 5 gaan wij hier nader op in. Uiteraard is het bovenstaande tevens een goede
indicatie van de eisen die de markt stelt aan de BrabantRing, namelijk de voordelen met
betrekking tot controle (garanties, beschikbaarheid, beveiliging) waarmaken en de nadelen
waar invloed op is (kosten) minimaliseren.

2.4 Technische invulling van de BrabantRing in de praktijk
De BrabantRing wil verschillende aansluitnetwerken koppelen en hierover MSL's aanbieden
tussen afnemer en dienstenaanbieder. Zoals aangegeven hierboven bieden deze MSL's meer
controle dan internetverbindingen. Er zijn in het verleden verschillende pogingen gedaan om
dit soort open MSL's te realiseren. Vanuit BreedNed zijn pogingen ondernomen om dit te

13 Op dit moment heeft circa 300Zo van alle adressen en Noord-Brabant een glasvezelverbinding. Het is
de verwachting dat dit gestaag zal toenemen de komende tien jaar.
14 De groei per jaar is circa 350Zo [27]. Over een periode van zes jaar is dit circa 6000Zo.
15 De meting is gebaseerd op OOKLA metingen. Dit betekent dat er een verbinding wordt opgezet tussen
een eindgebruiker en een centrale server. Toen wij dit testen in Utrecht, werd een server in Amsterdam
gekozen (en was de latency 2 ms).
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realiseren [32], maar dit platform is ter ziele gegaan. De NDIX is wellicht een beter voor
beeld: Zij bieden typisch laag 2-diensten, uitmondend in verschillende MSL's, laag 1backhaul en een marktplaats aan.[33] Hierdoor kunnen afnemers per poort op hun CPE ver
schillende diensten van verschillende aanbieders gebruiken. Wij zien dat dit model vooral
werkt in de zakelijke markt. In een rapport van Stedenlink uit 2006 [34] wordt ook gepleit
voor een soortgelijk model. Zij stellen voor om alle koppelingen tussen netwerken op het
niveau van Ethernet te realiseren.
Om het bovenstaande te realiseren bestaat de BrabantRing uit (gehuurde) glasvezelinfrastructuur (laag 1), de belichting hiervan (laag 2), een koppelpunt voor dienstenaanbieders
genaamd de EFX en afspraken met beheerders van aansluitnetwerken over toegang tot deze
netwerken. Middels het centrale opstappunt kunnen dienstenaanbieders hun klanten vanuit
een centraal punt bereiken.
De mate waarin de voordelen van MSL's boven internetverbindingen waar gemaakt kunnen
worden, wordt bepaald door de mate van controle die er is over alle actieve apparatuur
tussen twee locaties die willen communiceren. 16 Analoog aan Figuur 3 kunnen we een ge
lijksoortig figuur voor de BrabantRing tekenen (Figuur 5). In dit figuur zijn alle devices rood
gemaakt en onder controle van een centrale partij: De BrabantRing. Op deze manier kunnen
allerlei hoogwaardige MSL's worden gemaakt tussen locaties.

16 In een onderzoek van Stedenlink [34] uit 2006 gesteld dat "Gezien de ontwikkelingen binnen de IEEE,
RIPE en het Metro Ethernet Forum, kan er vanuit gegaan worden dat de technische realisatie van
koppelingen tussen lokale breedbandnetwerken geen issue meer zijn, maar dat dit wel moet worden
uitgevoerd en samen in de praktijk worden gebracht.". In ons perspectief is het niet zo zeer een
discussie over standaarden, maar over de mate waarin één partij controle heeft over alle devices in
de keten (de end-to-end verbinding). Alleen op die manier is het mogelijk om daadwerkelijk een hoog
waardige verbinding te kunnen garanderen. Er spelen hier immers ook vraagstukken aangaande
aansprakelijkheid: Eén partij kan wel een garantie geven dat een pakket altijd binnen 3ms van A naar
B gaat, maar als dit drie partijen zijn, dan wordt het veel lastiger. Ten eerste is er de vraag: welke
partij welk deel van het budget van 3 ms krijgt. Het lijkt logisch om iedereen 1 ms te geven, maar
misschien is één partij verantwoordelijk voor 900Zo van de afstand. Stel dat dit toch lukt, dan komt de
vraag hoe dit te monitoren? Moeten er drie monitorsystemen worden opgezet om iedereen aan zijn
afspraak te houden? Dat is inefficiënt. Maar ook in het proces is het lastig. Welke partij moet worden
aangesproken door de klant? En wie betaalt de boete als het niet werkt? Tot slot: wij zien dit soort
samenwerkingen soms wel werken op laag 1. Partij A levert één deel van de dark fiber lijn, partij B
levert het tweede deel. Van elke lijn is eenvoudig af te spreken waar deze aan moet voldoen (bijvoor
beeld niet gebroken zijn 99,990Zo van de tijd) en de monitoring hiervan is ook mogelijk. Toch blijft ook
dit model kwetsbaar voor discussies: want de fout ligt uiteraard meestal op het koppelvlak tussen de
lijn van twee partijen. Daarom zien wij vaker een model waarin partij A de vezel van partij B (tijdelijk)
overneemt en zo een integraal aanbod doet.
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Figuur 5. Voorbeeld van twee datanetwerken die via de BrabantRing gekoppeld zijn en vier typische
datastromen hierop.

Omdat BrabantRing de ambitie heeft om alle netwerken in Brabant aan elkaar te koppelen,
gaan we in deze paragraaf dieper in op de verschillende netten. Wij tekenden hierboven
slechts twee netwerken, maar in feite zijn het er tientallen. Er zijn zeer grote verschillen
tussen bestaande aansluitnetwerken en de mogelijkheden om deze middels de BrabantRing
toegankelijk te maken voor aanbieders van maatschappelijke diensten. Figuur 6 toont zes
verschillende modellen die gehanteerd worden door beheerders van aansluitnetwerken. De
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onderstaande tabel toont een korte toelichting op de modellen en rol die de BrabantRing
moet nemen.
Dienstenaa nbieders

Opstappunt
dienstenaanbieders

Dienstenafnemers

Inkoppelpunten

A. P2P Wholesale RegionalAccess

bI

I bp l

m

B. P2P Wholesale Central Access

C. P2P ULL (één vezelpaar)

D. P2P ULL (twee vezelparen)

E. GPON Regional Access

F. GPON Central Access

Apparatuur van BrabantRing
m

Apparatuur van derde partijen

Figuur 6. De zes fundamenteel verschillende modellen die gehanteerd worden door netwerkaanbieders
Naam model

Toelichting

Rol BrabantRing17

A. P2P WRA

In dit model verzorgt de netwerkaanbieder het verkeer tot aan het
inkoppelpunt. Dit kunnen inkoppelpunten per wijk, maar ook per stad of regio
zijn.

» Realisatie glasvezel tussen opstap
punt en inkoppelpunten

B. P2P WCA

In dit model verzorgt de netwerkaanbieder het verkeer tot aan centraal
punt. Mogelijk is dit het opstappunt
voor dienstenaanbieders.

» Plaatsen en beheren van actieve ap
paratuur in inkoppelpunten
» Maken afspraken over laag 2 beheer
door netwerkbeheerder
» Realisatie glasvezel tussen opstap
punt en inkoppelpunt (eventueel)
» Plaatsen en beheren van actieve ap
paratuur in inkoppelpunten(eventueel)
» Maken afspraken over laag 2 beheer
door netwerkbeheerder

17 In alle gevallen is de realisatie van een opstappunt voor dienstenaanbieders nodig. Om deze reden
herhalen wij dit niet in elke cel.
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Naam model

Toelichting

Rol BrabantRing17

C. P2P ULL1

In dit model verhuurt de netwerkaanbieder zijn passieve
glasvezelaansluitnetwerk aan derden.
Per afnemer is een vezelpaar beschik
baar.

» Realisatie glasvezel tussen opstap
punt en inkoppelpunten

D. P2P ULL2

E. GPON WRA

F. GPON WCA

» Plaatsen en beheren van actieve ap
paratuur in inkoppelpunten
» Plaatsen en beheren van actieve ap
paratuur bij elke afnemer
» Migreren van afnemers naar nieuwe
aanbieder van laag-3 diensten

In dit model verhuurt de netwerkaanbieder zijn passieve
glasvezelaansluitnetwerk aan derden.
Per afnemer zijn twee vezelparen be
schikbaar.

» Realisatie glasvezel tussen opstap
punt en inkoppelpunten

Bij GPON delen meerdere afnemers een
vezelpaar. In dit model verzorgt de netwerkaanbieder het verkeer tot aan het
inkoppelpunt. Dit kunnen inkoppelpunten per wijk, maar ook per stad of regio
zijn.

» Realisatie glasvezel tussen opstap
punt en inkoppelpunten

Bij GPON delen meerdere afnemers een
vezelpaar. In dit model verzorgt de netwerkaanbieder het verkeer tot aan
centraal punt. Mogelijk is dit het op
stappunt voor dienstenaanbieders.

» Plaatsen en beheren van actieve ap
paratuur in inkoppelpunten
» Plaatsen en beheren van actieve ap
paratuur bij elke afnemer

» Plaatsen en beheren van actieve ap
paratuur in inkoppelpunten
» Maken afspraken over laag 2 beheer
door netwerkbeheerder
» Realisatie glasvezel tussen opstap
punt en inkoppelpunt (eventueel)
» Plaatsen en beheren van actieve ap
paratuur in inkoppelpunten(eventueel)
» Maken afspraken over laag 2 beheer
door netwerkbeheerder

In de bovenstaande tabel komt naar voren dat alleen bij model C en D de BrabantRing echt
de controle heeft over alle actieve apparatuur. Het realiseren van hoogwaardige MSL's is in
dit model dus het eenvoudigste. Een prettige bijkomstigheid is dat over grote aantal glasvezelaansluitingen in Noord-Brabant van dit type is. Alle glasvezelaansluitingen naar
huishoudens van KPN vallen hier namelijk onder. Een nadeel van dit model is dat bij al deze
afnemers actieve apparatuur in het huis geplaatst moet worden. Uitgaande van ca. 300.000
afnemers die bij KPN FttH zitten en eenmalige kosten van C200 per huishouden leidt dit tot
eenmalige kosten van C60 miljoen. Deze uitgaven worden in circa vijf jaar afgeschreven.
Daarnaast moeten de lijnen van KPN worden gehuurd. De kosten hiervoor liggen voor dit
aantal huishoudens in de ordegrootte van C50 miljoen per jaar. Een additioneel nadeel is dat
aansluitingen van het type C bovendien hun bestaande leverancier van triple play (KPN,
Telfort, XS4All, et cetera) moeten opzeggen om gebruik te kunnen maken van de maat
schappelijke diensten. Op dit moment zijn naar verluid de meeste aansluitingen van KPN van
type D, maar toekomstige aansluitingen zouden naar type C kunnen schuiven.
Als wij kijken naar verschillende kleinere aanbieders, dan is het beeld dat deze vooral in
model A en B zullen gaan vallen. Het zal een grote uitdaging zijn om hier een uniform model
van te maken. Er moet aan allerlei technische eisen worden voldaan met betrekking tot
garanties, beschikbaarheid en veiligheid. Maar de voornaamste uitdagingen zullen ons in
ziens liggen op het organisatorische vlak. Hoe houdt de BrabantRing de kosten laag en
uniform? En welke partij kan door de dienstenaanbieder afgerekend worden als de verbin
dingen niet aan de eisen voldoen? Een klein deel van de aanbieders zal in E en F vallen. Het
is echter niet uit te sluiten dat het GPON-model in de toekomst vaker gebruikt zal worden.
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In Nederland is dit model vrij zeldzaam, maar in het buitenland is het veelal de standaard.[35][36]
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3 Aanbod en ontwikkelingen van dien
sten
In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkeling van digitale diensten. Dit zijn allerlei vormen
van diensten op laag 3 of via internet. Allereerst komen de generieke ontwikkeling (paragraaf
3.1) en sectorale vraag (paragraaf 3.2) aan bod, waarna de diensten in de verschillende
marktsegmenten worden besproken (paragraaf 3.3).

3.1 Generiek beeld van het aanbod en de ontwikkelingen van diensten
Het aanbod van digitale diensten is al jaren aan het toenemen en zal in de toekomst steeds
verder toenemen. Wij zien dat de diensten een steeds directere invloed hebben op de echte
wereld. De eerste diensten bleven puur in het digitale domein en hadden vooral betrekking
op het overbrengen van data (bijvoorbeeld aan e-mail, websites met informatie en weblogs).
Tegenwoordig zien wij een steeds grotere link tussen het digitale domein en de wereld om
ons heen. Denk aan een thermostaat die op afstand te controleren is, het online boodschap
pen doen en real time routeplanners. Als wij kijken naar digitale diensten dan is er een zeer
sterke beweging om alles via internet aan te gaan bieden. In de jaren negentig bood Micro
soft de Encarta encyclopedie aan via CD en DVD, nu vervult Wikipedia deze functie.[37] Een
ander voorbeeld is Google Docs, een online tekstverwerker. In de toekomst zullen vooral
diensten die een sterke link hebben met sensoren en actuatoren een vlucht nemen. Dit past
goed in het beeld van Internet of Things. Verder is er de verwachting dat virtual reality en
augmented reality aan relevantie gaan toenemen.
Het aanbieden en ontwikkelen van diensten is allereerst een mondiale markt. Er zijn ver
schillende grote, vooral Amerikaanse spelers, die deze grootschalig diensten aanbieden.
Denk hierbij aan Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Booking.com, et cetera.
Daarnaast zijn er diensten die door bepaalde omstandigheden vooral een landelijk karakter
hebben. Omdat de Nederlandse banken een groot marktaandeel hebben, heeft ook online
bankieren een nationaal karakter. Hetzelfde geldt voor diensten als OV9292, NPO Start, DigID, Buienradar, et cetera. Diensten die specifiek voor een provincie of regio worden
ontwikkeld zijn relatief schaars. Het is vaak goedkoper om generieke platformen te gebruiken
en deze te verbijzonderen. Denk aan WhatsApp-groep voor de buurt, BurgerNet en generieke
platformen voor raadsinformatie.
De standaard voor het aanbieden van diensten is het internet. Via het internet is het mogelijk
om snel, goedkoop en eenvoudig een groot publiek te bereiken. Bovendien verbindt internet
de mobiele en vaste platformen. Slechts een klein deel van de generieke diensten wordt via
andere kanalen aangeboden, TV en bellen zijn hiervan bekende voorbeelden. Daarbij moet
bovendien de kanttekening worden gemaakt dat deze diensten op zichzelf onder druk staan
door allerlei OTT-alternatieven. TV heeft sterke concurrentie van Netflix, NPO Start en
YouTube.[38] Bellen is al zeer sterk afgenomen door wijzigingen in gedrag van (vooral) jonge
mensen: vooral SMS en vaste lijnen hebben sterk aan populariteit ingeboet door opkomst
van diensten zoals WhatsApp.
Het ecosysteem dat rondom het internet ontwikkeld, wordt steeds krachtiger.[39] Het aan
bod van innovatieve diensten via het internet neemt een vlucht. Voor afnemers is dit een
positieve ontwikkeling omdat er meer aanbieders zijn, en voor aanbieders is het internet
aantrekkelijk omdat er meer afnemers zijn. Dit maakt de toegevoegde waarde van laag-2
diensten lager. Daarnaast is er ook minder kennis om laag-2 diensten te ontwikkelen, want
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de kennis in het ecosysteem richt zich (en accumuleert) op het gebied van internettoepas
singen.

3.2 Aanbod en ontwikkeling van diensten in maatschappelijke secto
ren
Als wij kijken naar maatschappelijke sectoren, dan bestaat het beeld dat de opschaling van
digitale diensten veel te langzaam gaat. In de interviews komt dit duidelijk naar voren. Er
zijn relatief veel kleinschalige diensten beschikbaar, maar het blijft in veel gevallen een grote
uitdaging om deze op te schalen. Daarnaast zien wij dat private partijen in deze markten
stappen en hun eigen diensten gaan aanbieden. Denk aan de Google driverless car [40],
Google Contact Lens [41], Apple Health Care [42], Microsoft IoT for Health [43], et cetera.
Hieronder beschrijven wij per sector in een grijs kader de generieke ontwikkelingen per do
mein. Daarna gaan wij in op het aanbod en de ontwikkelingen van diensten.

3.2.1 Zorg
De komende jaren zal er in Nederland een steeds grotere mate van vergrijzing plaatsvinden.[44] Dit blijft druk zetten op het zorgsysteem: Aan de ene kant komen er meer mensen
met een zorgvraag, aan de andere kant zijn er minder mensen die aan deze zorgvraag kun
nen voldoen en de (onvermijdelijke) vacatures kunnen vervullen.[45]
De zorg is dan ook in transitie. Er vindt een verschuiving plaats van tweedelijns, naar eer
stelijns en van eerstelijns naar nuldelijns zorg. Om de zorg betaalbaar te houden en om te
kunnen gaan met tekorten aan personeel zal zorg daarom steeds vaker buiten het ziekenhuis
worden aangeboden. Door te werken met zorg op afstand kunnen er tevens kostenbespa
ringen worden gerealiseerd. Een concept dat steeds centraler zal komen te staan is het
koppelen van zorgdata met data die van buiten het zorgdomein komt.[46]
Analoog aan het voorgaande vat de Topsector Life Sciences & Health hun doelen samen met
(1) focus op preventie en gezond blijven, (2) maximaliseren van het effect met minimale
belasting en (3) regel zorg buiten het ziekenhuis.[47]
Binnen het zorgdomein komt de problematiek van opschaling het sterkst naar voren. Er is
brede consensus dat er een probleem is met het opschalen van deze diensten, maar men is
het niet eens over wat de redenen hiervan zijn. Duidelijk is wel dat deze redenen niet op het
gebied van telecommunicatie liggen. Hieronder enkele voorbeelden:
^

^

^
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Een bekend voorbeeld van maatschappelijke diensten in de zorg is waarschijnlijk het
landelijke elektronisch patiëntendossier. Ondanks dat dit technisch een beperkte uit
daging is, is het de verwachting dat dit pas rond 2020 geregeld kan zijn.[48] De
reden waarom dit niet van de grond komt, ligt niet in digitale infrastructuren of in
brede zin in het digitale domein. Primair staat de discussie over privacy centraal, en
ook discussies over het hanteren van standaarden en toegang tot systemen is on
derwerp van discussie.[49]
Een paper van TNO [50] over mHealth identificeert verschillende elementen die op
schaling vertragen. Vragen met betrekking tot data (vertrouwelijkheid en
transparantie), beperkt interoperabiliteit tussen systemen en weerstand van de sec
tor spelen een belangrijke rol.
Uit een onderzoek van Brainport komen de volgende barrières [51] voor eHealth
naar voren: (1) Gebruikers zijn onvoldoende bekend met de oplossingen in de markt
en technologie in het algemeen, (2) de angst bij gebruikers dat eHealth een substi
tuut is voor persoonlijk contact en (3) onduidelijkheid wie de kosten draagt.
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In een recente brief van de Minister van VWS [52] aan de Tweede Kamer naar aan
leiding van het bericht "opschaling is altijd gedoe", komt het volgende naar
voren:"De E-healthweek, met meer dan 250 bijeenkomsten en evenementen, heeft
nadrukkelijk geïllustreerd dat overal in het land prachtige initiatieven worden ont
plooid op het gebied van e-health en digitaal ondersteunde zorg [...]Tegelijkertijd
vormt verdere opschaling van dergelijke toepassingen naar meerdere locaties, regi
onaal of op landelijk niveau, vaak een aanzienlijke uitdaging. De kern van de
uitdaging is dat het bij toepassing van innovaties, ook als er digitale techniek aan te
pas komt, vaak gaat om (complexe) organisatorische veranderingsprocessen."

Aanpalend aan zorg kijken wij in dit kader specifiek naar (de markt voor) domotica. Deze
grote belofte van de jaren 80 en 90 is relatief zwak tot uiting gekomen. Er zijn verschillende
platformen, maar de schaal blijft beperkt. Grote partijen beginnen het zorgdomein nu ook te
verkennen. Amazon met Echo is hier een goed voorbeeld van. KPN stapt in deze markt met
haar Zorgcloud [53], en ook Mibida [54] biedt een zorgplatform aan via internet. TNO con
stateert dat partijen als Apple, Google en Samsung een rol als gatekeeper proberen aan te
nemen.[49] Een partij als Philips speelt uiteraard ook een flinke rol in dit domein. Getuige
hun strategische samenwerking met Qualcomm [55], lijken zij vooral in te zetten op mobiele
verbindingen voor hun diensten richting patiënten. Binnen hun Digital Health platform maken
zijn vooral gebruik van cloud-oplossingen over generieke mobiele netwerken.[56]

3.2.2 Onderwijs
Het onderwijs wordt met name verzorgd voor jonge mensen en deze bevolkingsgroep is
gemiddeld het meest digivaardig. Dit is een van de weinig gevallen waar de afnemers (scho
lieren en studenten) typisch meer digitale vaardigheden hebben dan de aanbieders
(docenten). Wij zien in dit domein dan ook steeds meer leerlingen met eigen devices die zij
willen gebruiken in de onderwijsomgeving.[57] Het klassieke onderwijs zal ook veranderen.
Een ontwikkeling als adaptief leermateriaal zorgt ervoor dat leerlingen op hun eigen niveau
worden bediend. Ook een concept als 'flipping the classroom' biedt interessante mogelijkheden.[58] In dit model vindt de klassieke kennisoverdracht (docent pratend voor de klas)
plaats via video's. De leerling kan thuis deze kennis opdoen. Het maken van huiswerk en
dus de interactie met de docent vindt gezamenlijk in de klas gemaakt. Binnen het curriculum
zal steeds meer aandacht worden besteed aan ICT. Digitale vaardigheden als vak wordt
gemeengoed.[59] Tot slot zullen de systemen om de leerling en zijn prestaties te volgen
steeds geavanceerder worden. Een goed voorbeeld hiervan is learning analytics.[60]
Als wij kijken naar het onderwijsdomein dan zien wij dat hier veel gebruik wordt gemaakt
van allerlei generieke diensten met specifieke content. Denk aan Uitzendinggemist, Youtube
en Wikipedia. Aan de andere kant zijn er in het onderwijs, bijvoorbeeld vanuit grote uitgevers
van onderwijscontent, specifieke onderwijsapplicaties. Buiten het primaire onderwijsproces,
spelen ook administratieve systemen (zoals leerlingvolgsystemen) een belangrijke rol.

3.2.3 Mobiliteit
De mobiliteitssector zal de komende jaren stappen moeten blijven zetten. Een aansprekend
voorbeeld is de zelfrijdende auto. In verschillende fases van ontwikkeling wordt de auto in
de komende jaren autonomer. Door gebruik te maken van auto-wegkantcommunicatie kun
nen er flinke voordelen geboekt worden. Een eerste stap hierin kan gezet worden door
slimme VRI's te implementeren.[61] Uiteraard is ook de elektrische auto een trend die ko
mende jaar door zal zetten. Daarnaast zien wij deelconcepten in het mobiliteitsdomein aan
relevantie toenemen. Niet meer in alle gevallen is het nodig om een auto te bezitten. In het
verlengde hiervan zien wij Transportation as a Service modellen waarbij gebruikers een reis
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van A-B afnemen.[62] Hierbij kunnen verschillende vervoersmiddelen gebruikt worden, maar
hier hoeven geen separate arrangementen voor te worden afgesloten.
In het mobiliteitsdomein zien wij een flink aantal dienstenaanbieders. Vaak zijn deze ge
concentreerd rond bepaalde databronnen. Een goed voorbeeld speelt in het openbaar
vervoer. Sinds 2008 wordt er in Nederland grootschalig gewerkt met standaarden waardoor
het integraal toegankelijk maken van de data mogelijk wordt. Daardoor is een flink aantal
diensten mogelijk. Als wij echter kijken naar de ontwikkeling van de autonome auto, dan
zien wij dat de discussie tussen twee standaarden (ITS-G5 versus 5G) die nog niet uitgewoed
is.[63] Overigens kiest een partij als Google er in de ontwikkeling van de Google Driverless
Car voor zich vooral op de auto te richten en veel minder op de wegkantcommunicatie.
Hierdoor wordt deze discussie voorkomen.

3.2.4 Energie
Het energiedomein zal de komende jaren fors moeten inzetten om de duurzaamheidsambities vorm te geven. De ontwikkelingen rond de gaswinning in Groningen zorgen voor een
extra impuls hiervan. De voornaamste ontwikkelingen zullen vooral rond het elektriciteitsnet
liggen. Zo moet het meer kWh afhandelen omdat steeds meer woningen van het gas afgaan.
Bovendien moet het kunnen omgaan met nieuwe bronnen (wind en zon) die een veel minder
stabiel energieopwekkingspatroon hebben dan klassieke centrales. En tot slot moet het de
centrale opwekking kunnen faciliteren. Dit betekent dat TenneT en Regionale netbeheerders
hun netten moeten verzwaren en intelligenter moeten maken. Aan de kant van de huishou
dens zullen de stijgende energiekosten een prikkel zijn voor additionele besparingen.
In het energiedomein spelen vooral de regionale netbeheerders (in Noord-Brabant: Enexis)
een grote rol. Zij bieden echter geen grootschalige online diensten direct aan eindgebrui
kers.18 Wat wij wel zien is dat er slimme thermostaten worden aangeboden voor partijen als
Eneco (Toon) [64] en Google (Nest) [65]. Beide systemen werken via internet.[66][67]

3.2.5 Veiligheid
Het veiligheidsdomein zal de komende jaren steeds meer ICT-minded worden. Steeds meer
criminaliteit vindt plaats op het internet. In 2016 stelde een procureur-generaal: "Over vijf
jaar heeft vijftig procent van onze criminaliteit te maken met computers''.[68] Hierbij is het
uiteraard zaak dat de politie voldoende kennis van zaken heeft om dit op te lossen. Maar ICT
biedt ook allerlei kansen om criminaliteit te verlagen. Denk aan systemen die feilloos laten
zien waar je gestolen iPhone zich bevindt. Uiteraard moet de politie ook voldoende kennis
en vaardigheden hebben om van deze kansen gebruik te maken.
In het algemeen verwachten wij een niet aflatende strijd tussen beheerders van systemen
en cybercriminelen.[69] Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in veiligheid, is het nooit mogelijk
om systemen te maken die volledig veilig zijn. Dit geldt in de analoge wereld, maar ook in
de digitale wereld.
Als het gaat om veiligheid dan zien wij allereerst diensten op landelijke schaal. Omdat dit
dossier typisch landelijk belegd is, is dit een logisch aggregatieniveau. Denk aan BurgerNet,
NLAlert, C2000 en AmberAlert. Als het gaat om cameranetwerken, dan is de schaal veel

18 De smart meter in de meterkast is eigendom van de Regionale Netbeheerder. Zij verzorgen alleen de
diensten van een naar deze meter.
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kleiner. Dit kan op het niveau van een winkel, winkelcentrum, stadscentrum of bedrijventer
rein plaatsvinden.

3.2.6 Openbaar bestuur
Ministeries, provincies en gemeenten zullen de komende jaren steeds meer ICT gaan inzet
ten in hun werkzaamheden. Toch blijft in dit domein vaak de vraag of de overheid de ICT
wel snel genoeg ingezet krijgt: Men rent hard, maar de ontwikkelingen op het gebied van
ICT lopen soms nog harder. Getuige het aantal gefaalde grote ICT-projecten bij de overheid
blijft dit een uitdaging voor deze sector.
Specifiek voor gemeenten is de ontwikkeling van Smart Cities interessant. De combinatie
van de mogelijkheden van IoT, kleine en goedkope actuatoren en Big Data bieden grote
kansen voor gemeenten.
Binnen het onderwerp publiek bestuur zien wij op gemeentelijk niveau verschillende in
spanningen vanuit VNG: Zo is onder meer een dataintegratieplatform [70], diensten rondom
veiligheid [71] en identity management [72]. Vanuit de markt zijn er ook diensten zoals
systemen om vergaderingen vast te leggen en openbaar te maken en verschillende portals
waar burgers kunnen inloggen. Daarnaast zijn er koppelingen tussen organisaties om de
uitwisseling van data (over burgers, de fysieke ruimte of processen) te realiseren.

3.3 Aanbod en ontwikkeling van diensten in marktsegmenten
Er zijn grote verschillen tussen de marktsegmenten. In deze sectie gaan we hier nader op
in.
^

•

Uit de interviews komt naar voren dat er in het grootzakelijke segment een zeer
complex aanbod van diensten is. Een groot deel van de diensten wordt via het inter
net aangeboden. Hierbij gaat het om diensten die een generiek karakter hebben,
zoals Office, CRM en HRM-applicaties. En ook een steeds groter deel van de ERPsystemen loopt via internet. Daarnaast hebben zij ook een flink aantal meer bedrijfsen sectorspecifieke systemen draaien. Deze applicaties draaien in veel gevallen al
leen binnen de eigen omgeving en in datacenters. Deze diensten worden dus
daadwerkelijk via een eigen (virtueel) netwerk aangeboden binnen de eigen organi
satie. De virtuele netwerken kunnen zowel middels Ethernet-VPN, IP-VPN als via laag
3 (OTT-VPN) zijn gerealiseerd. Tot slot zijn er in dit domein zeer specifieke diensten
waarvoor compleet nieuwe systemen worden ontwikkeld. Zo beschikt ProRail over
een eigen mobiel netwerk voor kritieke onderdelen van de bedrijfsvoering, gebaseerd
op de specifiek voor het spoor ontwikkelde GSM-R-standaard.[73] TenneT heeft zijn
onderstations gekoppeld via eigen (deels verwerkt in hoogspanningsnetwerken) en
gehuurde glasvezelnetwerken en verzorgt hierop zelf de actieve laag en de diensten.[74] Op Schiphol verzorgt Schiphol Telematics als lokale ISP connecties voor
bedrijven in de luchtvaartsector.[75] In het onderwijs verzorgt SURFnet zeer hoog
waardige koppelingen tussen universiteiten die voor wetenschappelijk onderzoek
kunnen worden ingezet.[76] Alliander en Stedin hebben een eigen draadloos
(CDMA450) netwerk voor het uitlezen van slimme meters.[4] De rol van afnemer
van diensten en aanbieder van diensten wordt hier steeds minder duidelijk.
In het midzakelijke segment ligt de focus op standaardisatie. Het aanbod van laag3 diensten richt zich primair op internet en telefonie. Integratie van vaste en mobiele
communicatie is een relevant onderwerp.[77] Bijna alle afgenomen diensten worden
via internet aangeboden. Wij zien geen indicaties dat dit zal veranderen. Uitzonde
ringen liggen op het gebied van de koppeling van locaties via MSL's (Ethernet of IP).
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Het aantal bedrijven in dit segment dat meerdere locaties heeft, is echter gering. In
sommige gevallen zien wij ook koppelingen tussen verschillende organisaties in één
waardeketen.
In de consumentenmarkt zijn alleen standaardproducten verkrijgbaar. Klanten kun
nen internet, telefonie (vast en mobiel) en televisie afnemen. Alle diensten gaan over
het internet. Er zijn geen indicaties dat dit zal veranderen.
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4 Aanbod en ontwikkelingen van digi
tale netwerken
Hoofdstuk 4 beschrijft het aanbod van verschillende netwerken die digitale connectiviteit
bieden. Hierbij richten wij ons primair op laag 1 en laag 2 van het eerder gedefinieerde
model: de passieve en actieve infrastructuur. In paragraaf 4.1 beschrijven we de netwerken
in generieke termen, om daarna de verschillende netwerkaanbieders voor het voetlicht te
halen (paragraaf 4.2). We besluiten dit hoofdstuk met ontwikkelingen rondom netwerken
vanuit sectoraal oogpunt (paragraaf 4.3).

4.1 Generiek beeld van het aanbod en de ontwikkelingen van netwer
ken
Het aanbod van digitale netwerken is in Nederland uitstekend. Meer dan 957 van de huis
houdens heeft de beschikking over snel internet.[78] In de EU heeft alleen Malta een hogere
score en het gemiddelde voor de EU is 757.[78] In Noord-Brabant ligt dit cijfer op ruim
967.19 De afnemers die nu geen snel internet hebben liggen veelal in het buitengebied.
Mede door beleid van de provincie Noord-Brabant neemt dit aantal nu snel af.
Het aanbod is in Nederland ook vrij pluriform. De macht van de incumbent (KPN) is in Ne
derland relatief laag door de sterke positie van VodafoneZiggo. In de zakelijke markt zien
we meer spelers die bovendien een redelijk gedifferentieerd aanbod kennen. Zo bieden par
tijen als Relined en Eurofiber dark fiber netwerken aan. Via deze laag-1 oplossingen, kunnen
afnemers zelf netwerken bouwen. In de grootzakelijke markt ontstaat verder een steeds
breder aanbod met allerlei halffabricaten met namen als Infastructure-as-a-Service (IaaS),
platform as a service (PaaS) en software as a service (Saas).
Wij zien drie trends die in dit kader relevant zijn:
(1) Generieke netwerken worden zo ontworpen dat ze specifieke diensten kunnen
afhandelen. Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven is er, vooral in het grootzakelijke
marktsegment, de behoefte aan allerlei specifieke diensten. Op dit moment worden speci
fieke oplossingen gerealiseerd om deze diensten te faciliteren. Door zelf laag-1 en laag-2
bouwblokken in te kopen, kan aan de specifieke eisen[79] van de diensten voldaan worden.
Wij zien steeds meer een beweging waarmee bestaande, generieke netwerken specifieke
diensten kunnen faciliteren door gebruik te maken van virtualisatie. De vorm die de BrabantRing voorstaat (via een MSL's) is hier een vorm van, maar er zijn ook andere
mogelijkheden. Binnen vaste netwerken draagt vooral een ontwikkeling als Software Defined
Networks (SDN) hier aan bij. Hiermee wordt het mogelijk om de actieve componenten in een
netwerk centraal, goedkoop en intelligent aan te sturen. Binnen draadloze netwerken komt
dit gedachtengoed sterk terug bij de ontwikkeling van 5G. Hier kan een operator middels
Network Slicing virtuele draadloze netwerken configureren.
(2) De kwaliteit van internet blijft toenemen. De afgelopen jaren is de kwaliteit van
internetverbindingen toegenomen. Als wij bijvoorbeeld naar bandbreedte van vaste lijnen
kijken, dan zien wij een jaarlijks toename van 407 per jaar.[79] Verder brengen leveranciers
van diensten hun datacenters steeds dieper in het netwerk van internet service providers:

19 Op basis van eigen cijfers.
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"De cloud gaat naar de edge" [80]. Hierdoor wordt het netwerk stabieler en sneller.[81] Als
het gaat om beschikbaarheid van internet en informatie, dan is er vooral een ratrace tussen
netwerkbeheerders en aanvallers. Gezien de economische belangen, zijn de belangen echter
groot om te blijven investeren in cybersecurity. Dit besef is nu ook breed doorgedrongen in
de maatschappij.[82]
(3) Steeds meer consolidatie in markt. Tot slot verwachten wij dat de telecommunica
tiemarkt zal blijven consolideren. Telecommunicatie is een markt van schaal en hoe groter
een partij is, hoe efficiënter deze kan concurreren. Zo zien wij al bewegingen van vier naar
drie mobiele operators door een fusie van T-Mobile en Tele2.[83] Daarnaast er is ook con
solidatie bij de kleine kabelaars door de overnames van EQT.[84] KPN blijft verder haar
strategie van het overnemen van kleine partijen die enige schaal krijgen doorzetten.[85] Tot
slot is de kans ook reëel dat KPN zelf wordt overgenomen. In Nederland is KPN weliswaar
een grote speler, op internationaal niveau is het een middelgrote vis die door een nog grotere
vis kan worden opgeslokt. Door de bank genomen hebben deze ontwikkelingen geen positief
effect op de diversiteit van het aanbod op de markt.

4.2 Aanbod van verschillende soorten netwerken en impact hiervan
4.2.1 Glasvezel van KPN in woonwijken
Middels dit product bedient KPN het consumentensegment met glasvezel. Veruit het grootste
aantal glasvezelaansluitingen in Noord-Brabant vallen onder deze categorie. Wij schatten dit
aantal op 300.000 huishoudens. Door regulering van de ACM moet KPN toegang bieden aan
derde partijen middels Unbundled Local Loop.[6] Dit is het model C en D zoals uitgewerkt in
hoofdstuk 2 (Figuur 6). Uit gesprekken komt naar voren dat KPN in Noord-Brabant veruit de
meeste huishoudens met twee vezelparen (model D) heeft ontsloten. Er zijn signalen dat
nieuwe uitrol meer richting model C gaat. Verder biedt KPN ook WCA aan.[8] Zoals eerder
aangegeven kan via WCA één dienstenaanbieder één MSL afnemen, die het op zijn beurt kan
versnijden tot meerdere MSL's. Het is niet mogelijk om als dienstenaanbieder via WCA één
extra MSL te verkrijgen op een adres waar een andere dienstenaanbieder al diensten (zoals
tripleplay) levert.

4.2.2 Glasvezel van KPN voor de zakelijke markt20
De midzakelijke en grootzakelijke markt wordt door KPN via dit product bedient. Ook in de
zakelijke markt heeft KPN een flink marktaandeel. Dit geldt zowel voor netwerken op bedrij
venterreinen als voor individuele aansluitingen. Hier biedt KPN op glasvezel door de bank
genomen geen ULL aan. Wel is er de optie om gebruik te maken van WCA toegang.

4.2.3 Glasvezel van Mabib [86]
Glasvezel van Mabib richt zich op het buitengebied. Hierdoor zal de focus vooral op het seg
ment consumenten21 liggen. Het aantal aansluitingen van Mabib zal naar eigen zeggen

20 Merk op dat wij, conform een eerdere definitie van marktsegmenten, kleinzakelijke ondernemers
rekenen onder consumenten. Dit komt vrij goed overeen met de uitrol van KPN's netwerken in woon
wijken. De bedrijven die hier gelegen zijn, vallen veelal in deze categorie. Bedrijven op
bedrijventerreinen of met individuele glasvezelaansluitingen, vallen veelal in het mid- of grootzakelijke
segment.
21 Merk op dat wij in dit kader onder het segment consumenten ook bedrijven met minder dan vijf
werknemers scharen. Hierdoor vallen veel agrarische ondernemers in het buitengebied hier ook onder.
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groeien tot 35.000.[87] Dit zijn glasvezelaansluitingen in het buitengebied van Noord-Brabant. Mabib heeft naar verluid een netwerk uitgerold op basis van twee vezelparen en een
punt-punt-configuratie. Indien Mabib er voor open staat, dan zou model D (Unbundled Local
Loop met twee vezelparen) voor de hand liggen.

4.2.4 Glasvezel van Midden-Brabantglas
Glasvezel van MBG richt zich op het buitengebied.[88] Hierdoor zal de focus vooral op het
segment consumenten liggen, maar zij proberen nadrukkelijk ook de mid- en grootzakelijke
markt te bedienen. Het aantal aansluitingen van Midden-Brabantglas zal naar verwachting
groeien tot 5.000. Dit zijn glasvezelaansluitingen in het buitengebied van Noord-Brabant.
MBG heeft aangegeven open te staan om vrijwillig toegang te geven conform model B: P2P
Wholesale Central Access. Zij regelen tot aan een centraal punt het verkeer via laag 2.

4.2.5 Glasvezel van gemeentelijke netwerken voor de (publieke) grootzakelijke markt
Als wij kijken naar gemeentelijke netwerken, dan gaat het om een beperkt aantal aanslui
tingen. Maar het gaat wel om aansluitingen met een grote impact. Het is nog niet duidelijk
welke afspraken met deze partijen gemaakt kunnen worden. Wij verwachten echter dat veel
van deze afnemers weinig genegen zullen zijn om het beheer van actieve op hun eigen
locaties uit handen te geven of over te stappen. Daarom denken wij dat model A (P2P Who
lesale Regional Access) het meest voor de hand liggend is.

4.2.6 Glasvezel van kleine aanbieders op bedrijventerreinen
Er zijn in Noord-Brabant verschillende kleine aanbieders die actief zijn op bedrijventerreinen
en zo vooral de midzakelijke markt bedienen. Gezien hun business model schatten wij in dat
zij een prikkel zullen hebben om laag 2 zo veel mogelijk uit te voeren. Dit betekent dat hun
voorkeur veelal richting model A of B zal gaan.

4.2.7 Glasvezel voor grootzakelijke afnemers
Het is de verwachting dat grootzakelijke afnemers zelf een koppeling maken van de BrabantRing indien zij hierin interesse hebben. Uiteraard gaat het hier om een beperkt aantal
afnemers.

4.2.8 Aansluitnetwerken die niet op glasvezel gebaseerd zijn
Zoals aangegeven ligt de primair focus van de BrabantRing op het koppelen van glasvezel
netwerken. Echter, door de beperkte penetratie van glasvezelnetwerken in Brabant (337
van de adressen) op dit moment, betekent het ook dat de schaal beperkt is. Zeker voor het
aanbieden van maatschappelijke diensten kunnen wij ons voorstellen dat juist het bereiken
van alle adressen relevant is. Om die reden brengen wij kort enkele andere grote netwerken
die niet op glasvezel gebaseerd zijn onder de aandacht.
Kabel van Ziggo
Het kabelnetwerk van Ziggo is van origine uitgerold voor kabel-tv. Dit betekent dat het vooral
het segment consumenten bedient. Ziggo heeft in Noord-Brabant een dekking van circa
907. Bovendien heeft het de capaciteit om veel bandbreedte te leveren. Zeker voor het
overgrote deel van de consumenten zal dit de komende vijf jaar voldoende zijn. Ziggo biedt
echter geen toegang op laag 2. Er zijn indicaties dat de toezichthouder ACM dit verkent, zo
heeft zij een onderzoek naar dit onderwerp laten uitvoeren [17], maar het is niet de ver
wachting dat dit op korte termijn gerealiseerd zal worden.
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DSL van KPN
Omdat elk adres in Nederland DSL heeft, kan KPN hiermee alle marktsegmenten bedienen.
Het DSL netwerk van KPN heeft een nagenoeg22 volledige dekking in Noord-Brabant. KPN
biedt op (A)DSL toegang middels ULL, één vezelpaar. Het aandeel ADSL is echter sterk krim
pend en wordt vervangen door VDSL met vectoring. Om de grote voordelen van vectoring
te gebruiken, is ULL niet meer mogelijk. Daarom wordt hier gebruik gemaakt van VULA:
Virtual Unbundled Local Access.[89] Dit lijkt functioneel sterk op ULL. Daarnaast biedt KPN
ook WBA aan. Hiervoor geldt hetzelfde als WBA via glasvezel.
Mobiele netwerken
Met de huidige 4G-standaard liggen virtuele netwerken niet voor de hand. Wij voorzien dat
dit via 5G wel zal worden aangeboden. De grootschalige uitrol voorzien rond 2023, de intro
ductie van de standaard rond 2020.

4.2.9 Andere aanbieders van virtuele netwerken
BrabantRing richt zich op het creëren van virtuele netwerken over bestaande netwerken van
derden. Echter, ook in deze markt is er sprake van concurrentie. Hieronder een kort overzicht
van enkele grotere aanbieders van virtuele netwerken:
NDIX
De Nederlands-Duitse Internet Exchange is gevestigd in Enschede en bestaat al ruim 15 jaar.
Ondanks dat de naam wellicht anders doet vermoeden, realiseert deze partij end-to-end
laag-2 oplossingen tussen afnemers en een marktplaats met dienstenaanbieders. Dit doet
zij over netwerken van derde partijen. Haar afnemers zitten vooral in de zakelijke markt in
Oost-Nederland. Hierbij gaat het onder meer op bedrijven op bedrijventerreinen en grootza
kelijke afnemers, met name in de (semi-)publieke sector. Zij is ook actief in Noord-Brabant,
maar op een meer beperkte schaal. Zij verzorgen onder meer laag-2 op een bedrijventerrein
in Uden en zij zijn gekoppeld op de EFX.
Eurofiber
Eurofiber levert in heel Nederland dark fiber (laag-1) oplossingen. Zij hebben hiervoor een
glasvezelnetwerk met een zeer goede dekking in heel Nederland.[90] Daarnaast leveren zijn
ook IP- en ethernetkoppelingen tussen locaties en koppelingen.[91] Vooral in de grootzake
lijke markt hebben zij een flink marktaandeel. Daarnaast leveren zijn ook veel
wholesalediensten aan andere partijen in het telecommunicatie-ecosysteem. Een voorbeeld
hiervan zijn glasvezelkoppelingen naar antenne-opstelpunten.
KPN
KPN biedt aan haar klanten directe koppelingen tussen hun locaties en datacenters. Dit kan
via Ethernet of IP worden gerealiseerd. Merknamen zijn Epacity VPN of KPN Ethernet VPN.23

22 Er zullen wel adressen zijn waar geen DSL beschikbaar is, maar deze hebben in bijna alles gevallen
glasvezel van KPN.
23 Ook andere aanbieders van telecommunicatienetwerken bieden deze diensten aan, zoals Tele2 en
Ziggo, maar de schaal hiervan is veel kleiner dan bij KPN.
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Systems integrators
Partijen in de grootzakelijke markt besteden hun ICT geregeld (deels) uit aan systems inte
grators. Denk aan partij als CapGemini, IBM, Sogeti en Accenture. Deze partijen kopen
verschillende elementen (housing, hosting, netwerken, software, et cetera) separaat in en
maken hier één geheel van. Zij gebruiken hiervoor bijvoorbeeld het WBA aanbod van KPN,
maar ook dark fiber lijnen van Eurofiber.

4.3 Aanbod en ontwikkelingen van segment- en domeinspecifieke net
werken
Als wij kijken naar het aanbod in de markt, dan is duidelijk dat op markten met de grote
aantallen (consumenten en kleinzakelijk) geen aanbod is waarmee dienstenaanbieders een
voudig en goedkoop een MSL met een eindgebruiker kunnen realiseren. Hier draait alles om
internet, televisie en in steeds minder mate vast bellen. Als wij echter kijken naar de boven
kant van de markt, dan zien wij dat dit aanbod er wel is. Er is een zeer gevarieerd aanbod
van allerlei halffabricaten die afnemers kunnen (laten) gebruiken om diensten te realiseren.
Hieronder zullen wij per sector een aantal voorbeelden van het aanbod noemen.

4.3.1 Zorg
In de zorg biedt KPN de dienst E-Zorg aan.[92] Dit is een netwerk waarmee middels MSL's
tussen partijen in de keten kan worden gecommuniceerd. Hiermee willen zij communicatie
tussen zorgverleners (vooral aan de onderkant van de markt) veilig en betrouwbaar maken.
Bijna alle apotheken en ruim 857 van alle huisartsen in Nederland hebben een E-Zorg aan
sluiting.^] KPN maakt hierbij gebruik van een netwerk dat afgeschermd is van het internet.
Aan de bovenkant van de markt (zoals de ziekenhuizen) zien wij dat zij op de markt groot
zakelijke netwerken afnemen, bijvoorbeeld bij Eurofiber, KPN of Tele2. Bij (vooral)
academische ziekenhuizen is daarnaast Surfnet een aanbieder van verbindingen.

4.3.2 Energie
Telecommunicatienetwerken in de energiesector zijn sterk verbonden met de partijen die in
Nederland verantwoordelijk zijn voor de energienetwerken. Voor Noord-Brabant zijn dat Ten
neT (elektriciteit 150-380kV), Gasunie (gastransportnet) en Enexis (elektriciteit ^50kV en
gas). De eerste twee partijen hebben een zeer beperkt aantal locaties in Brabant. Zij ont
sluiten dit deels via eigen netwerken en deels met verbindingen die op de grootzakelijke
markt aangeboden worden. Voor Enexis geldt dat zij veel meer locaties hebben op verschil
lende aggregatieniveaus. Voor hun grotere locaties geldt dat zij dit net zo ontsluiten als
TenneT en Gasunie. Voor de kleinere locaties (zoals smart meters bij afnemers) kunnen ze
gebruik maken van een voor Nederland unieke oplossing: PVNO (Private Virtual Network
Operator).[94] Hierbij wordt een virtueel netwerk over een bestaand mobiel netwerk (bij
voorbeeld KPN, T-Mobile of Ziggo) gerealiseerd. Door deze constructie kunnen zij
overstappen van netwerk zonder dat de SIM-kaart vervangen hoeft te worden. Dit vervangen
lijkt een kleine moeite, maar voor miljoenen smart meters lopen de kosten snel op.

4.3.3 Onderwijs
Als wij kijken naar het hoger onderwijs en MBO, dan zien wij dat Surfnet hier de aanbieder
is. Zij hebben een specialistisch netwerk voor deze sector. Hierbij maken zij gebruik van dark
fiberverbindingen van derden. Als wij kijken naar het voortgezet onderwijs, dan zien wij dat
hier vooral producten op de reguliere grootzakelijke markt worden afgenomen. Bij het pri
mair onderwijs zien wij vooral dat Ziggo zich profileert met een specifiek aanbod van
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netwerken.[95] Gezien de ligging van deze scholen (typisch in woonwijken) kan dit deel van
de zakelijke markt goed door Ziggo bediend worden.

4.3.4 Mobiliteit
Als wij kijken naar de partijen die zeer grote mobiliteitsinfrastructuren beheren (Rijkswater
staat en ProRail), dan is duidelijk dat zij zelf glasvezelnetwerken realiseren in hun
vervoersinfrastructuren. Ook zij zijn dus hun eigen aanbieder van infrastructuur. Een inte
ressanter vraagstuk ligt bij het koppelen van VRI's (verkeersregelinstallaties). Hier zien we
eigen glasvezelnetwerken van wegbeheerders, maar ook DSL en glasvezel van derden. Als
het gaat om draadloze communicatie met de autonome auto van de toekomst, dan is het
nog niet duidelijk welke standaard hierin leidend wordt, het bestaande en specifieke ontwik
kelde ITS-G5 (ook wel Wi-Fi-P) genoemd, of een virtueel netwerk binnen de 5G standaard.
Ook is nog niet duidelijk in hoeverre de connectiviteit ín de auto zit (V2V), zoals Google
momenteel ontwikkelt, óf auto's met name afhankelijk zijn van wegkantsystemen (V2X).

4.3.5 Veiligheid
Gezien de aard van het domein veiligheid, zijn het vooral draadloze netwerken die interes
sante kenmerken hebben. Zo hebben de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten de
beschikking over een gesloten draadloos communicatienetwerk: C2000.[96] Maar er zijn ook
gesloten draadloze netwerken die ook door de private veiligheidssector worden gebruikt.
Mobitex24 wordt vooral voor kleine pakketjes data gebruikt, het netwerk van Entropia kan
ook gebruik maken van spraak. Tot slot wordt in Nederland ook de Short Message Service
Cell Broadcast toegepast (onder de naam: "NLalert").[97] Dit laatste is een goed voorbeeld
van hoog geprioriteerd verkeer over een generiek netwerk.
De vaste netwerken die in deze sector gerealiseerd worden, hebben op de sterke overeen
komsten met andere netten in de grootzakelijke markten.

4.3.6 Openbaar bestuur
Binnen deze sector wordt veel gebruik gemaakt van gezamenlijke inkoop van telecommuni
catie. Vanuit de Rijksoverheid (in brede zin) wordt dit vormgegeven in trajecten als OT2006
[98] en OT2010 [99]. Vanuit de gemeenten zien wij dat de VNG dit oppakt.[100] Naast de
reguliere vraag naar zakelijke diensten, speelt in deze sector vooral het realiseren van kop
peling tussen verschillende (basis)registraties.[101] Hiertoe wordt een specifiek (IP-VPN)
netwerk gebruikt.[102]

24 Dit wordt aangeboden voor RAM Mobile data.
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5 Vraag naar digitale connectiviteit en
de ontwikkeling ervan
Dit hoofdstuk behandelt de generieke vraag naar digitale connectiviteit (paragraaf 5.1), de
vraag vanuit de verschillende marktsegmenten (paragraaf 5.2) en de specifieke vraag vanuit
sectoren (paragraaf 5.3).

5.1 Generiek beeld van vraag naar digitale connectiviteit en ontwikke
ling hiervan
Uit de interviews komt naar voren dat de vraag naar digitale connectiviteit een afgeleide
vraag is: afnemers zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in diensten. Men wil bijvoorbeeld
altijd en overal gebruik kunnen maken van Netflix, Office365, e-mail, Spotify en CRM-systemen. Welke onderliggende infrastructuur hieraan ten grondslag ligt, is voor het merendeel
van de afnemers niet relevant. In generieke zin, zien wij dat digitale diensten een steeds
grotere rol in de samenleving krijgen. En dit betekent dat de relevantie van betrouwbaarheid
van verbindingen toeneemt. Wij zien uiteraard ook dat de vraag naar een hoge mate van
cybersecurity toeneemt, maar dit heeft slechts een beperkt raakvlak met telecommunicatie
netwerken. De voornaamste discussies liggen op veel hogere aggregatieniveaus (zoals de
applicaties, data en gebruikers).[23]
Een ontwikkeling die geïnterviewden zien is dat afnemers steeds meer gebruik willen maken
van diensten op elke plek en via elk device. Dat betekent (1) dat de diensten cross-platform
ontworpen worden. Bovendien betekent dat, dat (2) de relevantie van mobiele netwerken
toeneemt. Wij zien dan ook dat de vraag naar bandbreedte op vaste netwerken explosief
stijgt met 407o per jaar [103], maar de vraag naar mobiele bandbreedte met meer dan
10070 per jaar stijgt.[104] Maar het betekent ons inziens ook dat (3) internet steeds belang
ijker wordt. Internet is de methode om via elk kanaal en elk device de server waarop de
diensten staan te bereiken.
Naast het bovenstaande verwachten wij dat de vraag naar telecommunicatie voor IoT-oplossingen steeds relevanter wordt. Het aantal IoT-devices zal de komende jaren explosief
stijgen en hiervoor zijn netwerken nodig. Voor IoT wordt typisch gebruikt gemaakt van spe
cifieke netwerken als SigFox en LoRa, of technologieën die meeliften op bestaande (4G)
netwerken zoals LTE-M en NB-IoT.[105] Dit laatste is wederom een goed voorbeeld van
specifieke netwerken over generieke netwerken. Met 5G zal dit effect nog veel sterker wor
den.
Wij zien op dit moment dat er veel maatschappelijke diensten uitdagingen hebben om op te
schalen. Dit ligt zelden tot nooit aan digitale connectiviteit, maar aan sectorspecifieke uitda
gingen. Zo kwam het eerdergenoemde landelijke EPD niet van de grond vanwege zorgen
over privacy.[106] Maar ook in andere sectoren zijn dit soort voorbeelden te vinden.
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5.2 Vraag naar digitale connectiviteit en ontwikkeling hiervan per
marksegment
5.2.1 Grootzakelijke markt
De grootzakelijke markt bestaat uit allerlei organisaties in de private en publieke sector.
Denk daarbij aan ziekenhuizen, scholengemeenschappen, utiliteitsbedrijven, grote gemeen
ten, multinationals, et cetera. Dit marktsegment past veelal een zeer uitgesproken
netwerkconfiguratie toe. Figuur 7 geeft hier een schematisch voorbeeld van.25 Wij zien hierin
een organisatie met zes locaties. Al deze locaties worden gekoppeld op de hoofdlocatie. Af
hankelijk van de relevantie van de locatie, kan gewerkt worden met redundante koppelingen
(zoals bij locatie 1 is weergegeven) of juist indirecte koppelingen (locatie 5).[108] Vanuit
deze hoofdlocatie is een koppeling met een datacenter. In het voorbeeld is gekozen voor een
redundante ring tussen de hoofdlocatie en de twee datacenters. Op de datacenters draaien
diensten die zeer specifiek voor de organisatie zijn, namelijk dienst 1, 2 en 3. Vanuit alle
locaties kunnen deze diensten benaderd worden. Merk overigens op dat al hetgeen hierboven
beschreven is volledig ontkoppeld is van het internet. Zelfs als er een wereldwijde storing
van internet is, blijven deze diensten volledig functioneren. Er zijn verschillende manieren
om deze koppelingen te realiseren. Men kan eigen glasvezel realiseren, glasvezel huren,
lichtpaden huren, ethernet-connectiviteit inkopen en IP-connectiviteit inkopen. Vaak wordt
een combinatie van methodes gebruikt.
Vanuit de datacenters is er ook een koppeling met internet gerealiseerd. Hierbij worden forse
investeringen gedaan in het opzetten en het beheren van een firewall. Voor dat internetver
keer de organisatie in of uit gaat, wordt het opgeschoond. Vervolgens neemt deze organisatie
via internet dienst 4, 5 en 6 af. Uiteraard kunnen deze diensten ook op andere locaties
benaderd worden. Organisaties gaan door de bank genomen steeds vaker diensten via het
internet gaan afnemen. Aan de andere kant zien wij dat de diensten die men in datacenters
heeft draaien, steeds complexer en specifieker worden.
Een groot voordeel van de bovenstaande opzet, is dat er een hoge mate van modulariteit
gerealiseerd kan worden. De verschillende componenten (MSLs, datacenters, allerlei clouddiensten, firewall) kunnen afzonderlijk worden ingekocht en vervangen. De hoge mate van
clustering rondom de hoofdlocatie en de datacenters draagt hier sterk aan bij. Een goed
voorbeeld hiervan zien wij ook in de recente marktconsultatie van VNG over veiligheidsdiensten.[109] Denk hierbij aan firewall, mail filtering, end-point protection, Anti-DDoS en VPN
management.

25 Het paper "Design Of Network Infrastructure Of A Cloud Data Center For Use In
Health Sector "geeft een goed voorbeeld hoe dit in de zorgsector wordt vormgegeven. [107]
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mobiel

Dienst 2

Datacenter 1

Hoofdlocatie

Figuur 7. Schematisch voorbeeld van een typische invulling van netwerkinfrastructuur (rood) in de groot
zakelijke markt

Wij zien in deze markt veel vraag naar diensten die via MSL's moeten worden geleverd. De
essentie van de opzet van hun infrastructuur is het verkeer zo lang mogelijk van het internet
gescheiden houden en vervolgens een sterk gecontroleerde centrale koppeling met internet
maken.

5.2.2 Midzakelijke markt
In het middensegment van de zakelijke markt, is de typische gehanteerde netwerkconfiguratie veel eenvoudiger dan aan de bovenkant. Dit komt vooral omdat men minder locaties
en minder specifieke diensten kent. Vaak zien wij dat men in dit marktsegment een klein
eenvoudig datacenter in het eigen pand heeft. Hier draaien enkele bedrijfsspecifieke dien
sten. Maar ook hier worden (steeds meer) diensten via internet afgenomen. Dit is flexibel,
relatief goedkoop en hierdoor kunnen werknemers die thuis, onderweg of bij klanten zijn
gebruik maken van de diensten. De dienst die meestal niet via internet wordt afgenomen is
vaste telefonie.
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mobiel

Internet
Dienst 3

Dienst 2

Datacenter

Dienst 4

Dienst 5

Hoofdlocatie

De voornaamste vraag in dit marktsegment is snel internet, zowel op locatie als mobiel.
Bandbreedte en kosten zijn vooral relevant. Bij telefonie is vooral prijs een criterium.
Wij zien in deze markt op dit moment beperkte vraag naar (maatschappelijke) diensten die
via MSL's moeten worden geleverd. Het op afstand plaatsen van bepaalde diensten die nu
nog in het eigen datacenter draaien zou de vraag wel kunnen stimuleren.

5.2.3 Consumenten
Bij consumenten ligt de vraag vooral op het gebied van quad-play (mobiel, televisie, telefo
nie, internet). Hiermee kunnen zij de, vooral OTT, diensten afnemen die zij willen. Er is een
verschuiving van bellen naar OTT-diensten als Skype & Whatsapp [110] en van televisie
kijken naar online kijken [111]. De onderstaande afbeelding toont de basisconfiguratie die
wij zien in dit marktsegment.

mobiel

Internet
Dienst 3

Dienst 4

Woning

Dienst 5

Telefoon

Concurrentie in deze markt verschuift steeds meer van eigenschappen van de infrastructuur
(zoals bandbreedte) naar andere aspecten. Ziggo profileert zich met gegarandeerde dekking
van Wi-Fi en unieke content, Telfort zich op prijs, XS4ALL op kwaliteit, et cetera.
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Geïnterviewden zien in deze markt een (deels latente) vraag naar maatschappelijke dien
sten. De behoefte om met digitale diensten het leven te verbeteren neemt toe. Hierdoor
kunnen mensen bijvoorbeeld langer thuis wonen, zich beter beschermen tegen criminaliteit,
energie besparen, et cetera. Zeker bij een vergrijzende bevolking, maar ook een bevolking
die steeds meer vertrouwd is met ICT, zal deze vraag in de toekomst blijven toenemen.
Er zijn echter weinig aanwijzingen waarom deze diensten niet via het internet geleverd zou
den moeten worden. Eerder schetsten wij drie voordelen van deze koppeling ten opzichte
van internet: garantie op de eigenschappen van de lijn, meer veiligheid en iets hogere be
trouwbaarheid.
^

^

^

Als het gaat om garantie op de lijn, dan biedt dit vooral voordelen bij diensten met
een real-time karakter.26 Voor alle spraak-gerelateerde diensten hebben we echter
al telefonie. Verder zien wij weinig diensten naar consumenten waarbij real-time echt
nodig is.
Als het gaat om veiligheid, dan lijkt het uiteraard altijd positief om meer veiligheid
te hebben. Echter, als wij kijken naar veiligheidsissues bij consumentendiensten, dan
ligt het veel meer voor de hand om energie te stoppen in veruit de zwakste schakel:
de consument. Consumenten klikken op phishing mails, vertellen aan de telefoon
hun pincode, installeren dubieuze applicaties of plug-ins, et cetera.
Ook een iets hogere betrouwbaarheid is interessant, maar de vraag is voor welke
applicaties dit relevant is. De applicaties die echt een levensreddend karakter heb
ben, zullen ook met deze iets hogere betrouwbaarheid niet over deze lijnen gaan.

En zoals bekend staan tegenover de bovenstaande voordelen flinke nadelen: De kosten zijn
hoger, de dienstenaanbieder kan slechts een kleine markt bedienen en de diensten kunnen
alleen in het huis worden afgenomen. Sterker nog, willen de voordelen (garantie, veiligheid,
betrouwbaarheid) echt tot uiting komen, dan kan er geen gebruik gemaakt worden van Wi
Fi. Deze technologie is ten dele onbetrouwbaar27. Dit wordt door geïnterviewden erkend.
Bekabelde oplossingen liggen dus voor de hand.

5.3 De vraag naar digitale connectiviteit en ontwikkeling hiervan per
sector
In deze laatste paragraaf gaan wij in op de sectorspecifieke vraag. Hierbij kijken we uitslui
tend naar de unieke aspecten per sector. Immers, in de voorgaande paragraaf hebben wij al
verschillende marktsegmenten bekeken. En vanuit het technisch perspectief, maakt het niet

26 Het beste voorbeeld is telefonie. Het is voor gebruikers niet acceptabel als de latency boven een
bepaalde grens komt. Dit betekent namelijk dat het te lang duurt voor de partij antwoord geeft op de
vraag van partij A. Hierdoor ontstaat het idee dat de partij B vraag niet begrepen of verstaan heeft.
Echter, op het moment dat partij A zijn vraag herhaalt komt de spraak van Partij B pas binnen. Het
beste voorbeeld zien wij bij de journaallezer die -via een satellietverbinding- de reporter ter plekke
spreekt.
27 Wi-Fi maakt gebruik van vergunning-vrij spectrum in de 2,4 GHz en 5 GHz-band. Wanneer er zich een
groot aantal Wi-Fi-netwerken in de buurt van elkaar bevinden, moeten de netwerken de beschikbare
kanalen delen. Daarnaast bevinden zich er in dit spectrum ook nog andere gebruikers. Om deze rede
nen is op openbare locaties geen garantie op beschikbaarheid van spectrum en de beschikbaarheid
van een Wi-Fi-netwerk te geven. Met name in stedelijke omgevingen is dit een probleem. Een tweede
aspect is beveiliging. Omdat alle verkeer bij Wi-Fi door de ether gaat en kan worden afgeluisterd door
eenieder die binnen bereik is, dient de verbinding te worden versleuteld. De veiligheid van Wi-Fiversleuteling hangt echter sterk af van de instellingen. Daarnaast bevinden zich er zwakheden in de
technologie die het mogelijk maken de verbinding te 'kraken'. Een oplossing is het inzetten van endto-end encryptie.[112]
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veel uit of een kantoorautomatiseringsomgeving voor een koepel van zorginstellingen, ener
giebedrijven of onderwijsinstellingen is.

5.3.1 Zorg
In de zorgsector speelt op dit moment vooral dat zorg steeds meer verschuift naar lagere
niveaus. Om de zorg betaalbaar te houden, proberen wij steeds meer in te zetten op nuldelijnszorg en eerstelijnszorg. In het verlengde hiervan blijven ouderen met een lichte
zorgvraag langer thuis wonen dan voorheen. In dit kader betekent dit dat er op steeds meer
locaties behoefte is aan digitale connectiviteit. Voor sommige huishoudens betekent dit dat
zij hun eerste internetverbinding moeten gaan krijgen. Want, ondanks dat in 2017 bijna 967
van de Nederlandse huishoudens op internet is aangesloten [113], stelde een geïnterviewde
dat er relatief veel huishoudens zijn met hulpbehoevende ouderen die nog geen internetaan
sluiting hebben.
Uit de interviews in deze sector komt naar voren dat de patiënten die thuis worden gemonitord, nooit de personen zijn die in kritieke toestand zijn. Er zijn wel personen waarbij het
essentieel dat zij (of de systemen waar zij aan hangen) gemonitord worden. In dit geval is
telecommunicatie echter zelden een oplossing. Indien er bijvoorbeeld een beademingsappa
raat uitvalt, dan is het zaak dat er direct een persoon aanwezig is die kan handelen. Deze
persoon moet daarom in ieder geval dichtbij zijn en om deze reden voegt telecommunicatie
weinig toe.
Verschillende personen hebben aangegeven dat men vooral geïnteresseerd is in eenvoudige,
commodity producten en diensten. Medewerkers krijgen een standaard smartphone of een
tablet, er wordt gebruik gemaakt van 4G-netwerken, cliënten kunnen een specifieke App
downloaden voor sommige diensten, via Youtube worden filmpjes aangeboden hoe bepaalde
handelingen (bijvoorbeeld zelf een injectie zetten) moeten worden uitgevoerd, et cetera.
Een geïnterviewde geeft aan dat hij vooral ziet dat telecommunicatieverbindingen worden
gebruikt om te beeldbellen met patiënten thuis. Hoewel dit ook via de telefoon kan, is in
sommige gevallen een beeldverbinding relevant. Denk aan een patiënt die zelf zijn injecties
nog niet alleen durft te zetten. Op deze manier kan een zorgverlener op afstand meekijken
en coachen.
Geïnterviewden geven aan dat zij vooral kijken naar volledig geïntegreerde producten. Hier
bij is telecommunicatie slechts een kleine schakel in de keten. Een aardig voorbeeld hiervan
is Medido van Philips.[114] Dit is een medicijndispenser die constant in contact staat met
zorgverleners. Op de juist momenten geeft dit apparaat een geluidssignaal en wordt er een
pakketje met medicijnen aangeboden aan de patiënt. Indien dit niet wordt uitgenomen dan
krijgen zorgpartijen hier een signaal van. De mobiele dataverbinding is een onderdeel van
dit product.
Uit gesprekken komt naar voren dat de discussie op dit moment vooral draait om de authenticatie van een persoon en het toekennen van de juiste rechten. Er is behoefte aan systemen
waarbij dit integraal voor delen van de zorg gebeurt: Federated Identity Management. Hier
door kan een zorgverlener zich één keer kenbaar maken en vervolgens toegang krijgen tot
de diensten en content waar hij/zij recht op heeft. Uiteraard is de overdracht van gegevens
versleuteld. Het voorgaande vraagt om een digitale infrastructuur die voor veel partijen op
veel locaties toegankelijk is. De beveiliging ligt op hogere lagen.

5.3.2 Energie
In de energiesector is een zeer specifieke vraag naar het koppelen van allerlei objecten van
(regionale en nationale) netbeheerders. Denk aan onderstations, middenspanningsruimtes
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en smart meters. Hierbij worden vooral zeer hoge eisen gesteld aan betrouwbaarheid, met
name stroomonafhankelijkheid. Dit vertaalt zich veelal in vraag naar eigen netwerken.
Aan de zakelijke kant speelt ook het ontsluiten van windmolens een rol. Vaak kan dit een
voudig gecombineerd worden met de aanleg van de molens en bijpassende
elektriciteitsnetwerken. Aan de kant van de eindgebruiker zijn er verschillende slimme ther
mostaten die via internet een koppeling maken met het dienstenplatform. Hierbij staan
nieuwe partijen (niet-netbeheerders) op die de rol spelen van 'aggregator'; het aanbieden
van schakelbaar vermogen aan de netbeheerder. Deze diensten worden aangeboden op het
internet; er is geen indicatie dat voor deze diensten andersoortige verbindingen noodzakelijk
zijn.

5.3.3 Onderwijs
Uit de interviews komt naar voren dat ook in het onderwijs een verschuiving is naar cloud
services. In het verlengde hiervan speelt (Federated) Identity Management een steeds belangrijker rol. Systemen zijn voor een groot aantal personen toegankelijk en het beheer
hiervan is een uitdaging.
In gesprekken komt vooral naar voren dat capaciteit het grootste vraagstuk is: In de klas
lokalen, bij leerlingen thuis en op het schoolplein. De onderwijssector leent zich immers goed
voor de inzet van videomateriaal. Concrete uitdagingen liggen bij het PO (soms te weinig
middelen voor een snelle verbinding) en WiFi die vastloopt door het grote gebruik onder
leerlingen.
Wij zien in de markt dat er op korte termijn een aanbesteding van 24 onderwijsbesturen
wordt uitgevoerd. Hierbij gaat het in eerst instantie om de inkoop van internetverbindingen,
wifi en de bijpassende cybersecurity.[115]

5.3.4 Mobiliteit
In de mobiliteitssector ligt de vraag naar digitale connectiviteit uiteraard vooral bij mobiele
netwerken. Men wil verbindingen hebben op de fiets, in de auto, in de trein en ook in het
vliegtuig zal Wi-Fi grootschalig zijn intrede gaan doen. Als wij kijken naar gemeenten, dan
zal er vooral een toenemende vraag vanuit de verkeersregelinstallaties (VRI's) komen. Er
komt steeds meer intelligentie in deze systemen. Ook het plaatsten van camera's langs we
gen zal de vraag naar digitale connectiviteit flink aanjagen.

5.3.5 Veiligheid
In het veiligheidsdomein speelt uiteraard de betrouwbaarheid en veiligheid van de lijn een
grote rol. Men wil er zeker van zijn dat de systemen in de lucht blijven en niet door een
derde kunnen worden uitgelezen. Ook is er in dit domein vraag naar verbindingen die niet
uitvallen op het moment dat andere infrastructuren (als de stroomvoorziening of mobiele
netwerken) wel uitvallen door calamiteiten. Voor partijen met een dergelijke vraag zijn hoog
waardige netwerken een must.
Maar wij zien ook aan de onderkant van de markt veiligheidsdiensten die minder essentieel
zijn. Dit zijn diensten die meer een toevoeging zijn op de huidige situatie. Denk aan een
deurbel met een camera. Hiertoe leent internet en Wi-Fi zich prima.
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5.3.6 Openbaar bestuur
Deze sector (exclusief domeinen als zorg, energie, onderwijs, veiligheid, mobiliteit) heeft
nauwelijks andere vragen dan hierboven in de diverse domeinen benoemd zijn. Uit onder
zoek van Gartner komt naar voren dat in deze sector de behoefte aan cloudoplossingen en
security sterk naar voren komt.[116]

48

Dialogic innovatie »interactie

6 Strategische positionering van de
BrabantRing
In dit hoofdstuk beschrijven we het concept van de BrabantRing in termen van een SWOTanalyse (paragraaf 6.1 tot en met 6.4). In paragraaf 6.5 schetsen we de strategische opties
die uit deze analyse voortkomen.

6.1 Positie van de BrabantRing in de dynamische wereld van digitale
connectiviteit
In de voorgaande drie hoofdstukken zijn de volgende elementen aan bod gekomen: het
aanbod & de ontwikkeling van diensten, het aanbod & de ontwikkeling van digitale netwerken
en de vraag naar digitale connectiviteit en de ontwikkelingen hiervan. De tabel op pagina 50
toont hier een overzicht van. Als wij naar deze tabel kijken, dan wordt duidelijk dat de Bra
bantRing een relatief zwakke positie heeft in de markt. Hier ligt een aantal elementen aan
ten grondslag:
^

^

^

^

Over de hele linie zien wij een beweging waarin diensten via internet een steeds
grotere rol gaan innemen. Door de uniformiteit van internet en de groei in kwaliteit
kunnen steeds meer diensten via elk device en op elke locatie worden afgenomen.
Dit zet in generieke zin druk op de markt voor MSL's die BrabantRing wil gaan be
dienen.
In het grootzakelijke segment wordt op dit moment grootschalig gebruik gemaakt
van MSL's. Er is een substantieel en gedifferentieerd aanbod in de markt waar ge
bruik van gemaakt wordt. Indien de BrabantRing op deze markt actief wordt, zal het
moeten gaan concurreren met bestaande marktpartijen. Deze aanbieders hebben
sterke posities ingenomen.
In het midzakelijke segment worden MSL's beperkt afgenomen. Een belangrijke uit
zondering vormen de MSL's voor samenwerking in bepaalde ketens en domeinen.
Deze markt wordt nu vooral bediend door de grote aanbieders die (vooral over eigen)
netwerken MSL's realiseren, zoals KPN E-Zorg en Ziggo VPN voor het onderwijs.
Parallel aan het voorgaande, zal de BrabantRing in deze markt moeten concurreren
met bestaande, krachtige marktpartijen.
Bij consumenten is er nu geen vraag naar MSL's en er zijn weinig indicaties dat dit
zal ontstaan. Wij zijn niet op mogelijke toekomstige diensten voor dit segment ge
stuit waarbij het voordeel van MSL's (meer controle) opweegt tegen het nadeel
(minder schaal). Er is geen aanbod van MSL's in dit segment, maar de bestaande
aanbieders kunnen die wel eenvoudig realiseren.
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Aanbod en ontwikkeling van diensten

Algemeen

Grootzakelijke
markt

Midzakelijke
markt

Consumenten

Aanbod en ontwikkeling van digitale netwerken

•Steeds meer internetdiensten, met steeds meer
raakvlakken met fysieke wereld.

•Zeer goede en groeiende dekking van netwerken in
Nederland.

•Internet is de mondiale standaard door diensten.

•Groei in gebruik generieke netwerken voor speci
fieke oplossingen.

Vraag naar digitale connectiviteit en de ontwik
keling hiervan
•Diensten zijn leidend in vraag, digitale netwerken
zijn afgeleide hiervan. Vraag naar diensten blijft
groeien.

•Ontwikkeling van internetdiensten is grotendeels
mondiale markt.

•Kwaliteit van internet blijft toenemen.

•Behoefte om diensten overal en via elk device te
kunnen gebruiken.

•Consolidatie in telecommunicatiemarkt.

•Veiligheid en beschikbaarheid worden relevanter.

•Steeds meer afname van vooral generieke diensten
middels een internet SaaS-oplossing.

•Nagenoeg voor alle vestigingen zijn digitale netwer
ken beschikbare tegen redelijke kosten.

•Relatief sterke focus op controle over netwerk
(bandbreedte, veiligheid, beschikbaarheid, et cetera).

•Steeds minder gebruik van diensten op eigen ser
vers. Soms zijn deze via MSL ontsloten.

•MSLs worden aangeboden door markt en zelf gerea
liseerd door afnemers.

•Locatie-overkoepelend netwerk biedt grote voorde
len voor beheer en modulair inkopen.

•Men ontwikkelt, gebruikt en levert diensten die zeer
specifiek voor organisatie zijn. Soms zijn deze via
MSL ontsloten.

•Zeer breed aanbod van allerlei wholesale producten
op allerlei niveaus die modulaire aanpak faciliteren.

•Vraag naar allerlei zeer specifieke diensten.

•Steeds meer afname van, vooral generieke diensten
als internet SaaS-oplossing.

•Voor bijna alle vestigingen zijn digitale netwerken
beschikbaar tegen redelijke kosten.

•Relatief sterke focus op internetbandbreedte en kos
ten.

•Steeds minder gebruik van diensten op eigen ser
vers. Soms zijn deze via MSL ontsloten.

•MSLs worden vooral aangeboden voor samenwer
king met andere organisaties in de keten.

•Grote en groeiende vraag naar SaaS-oplossingen.

•In maatschappelijke sectoren ook gebruik van dien
sten via MSLs.

•Ook een rol voor kleine aanbieders, bijvoorbeeld op
bedrijventerreinen.

•Zeer sterke en groeiende focus op diensten via in
ternet.

•Voor circa 960Zo van de adressen zijn digitale net
werken beschikbare tegen redelijke kosten.

•Relatief sterke focus op kosten en content.
•Vraag naar triple play en mobiel.

•Geen indicaties dat MSLs hier een rol gaan spelen.

•Geen substantieel aanbod van MSLs.

•Sterk groeiende vraag naar allerlei diensten.

•Het internet-ecosysteem wordt steeds krachtiger.

•Behoefte aan gebruik van eenvoudige systemen.

Maatschappe
lijke sectoren

•Er zijn veel specifieke diensten in maatschappelijke
sectoren.

•Verschillende domeinspecifieke virtuele (waaronder
MSL) netwerken en wellicht groei hiervan.

•Groei in vraag naar zeer specifieke diensten naar in
dividu (burger).

•Opschaling van gebruik van diensten is uitdaging.
Knelpunten hiervoor liggen zelden op gebied van digi
tale connectiviteit.

•Differentiatie gaat vooral naar omvang van organi
satie (zie boven).

•Groei in vraag naar zeer specifieke diensten die de
keten meer integreren.

•Grote bedrijven betreden deze markt.

•Differentiatie gaat vooral naar omvang van organi
satie (zie boven).

Tabel 2. Overzicht van de belangrijkste conclusies uit de voorgaande drie hoofdstukken
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6.2 Sterktes van de BrabantRing
In deze paragraaf gaan wij in de op sterktes van de BrabantRing. Zoals bekend bestaat de
(organisatie achter de) BrabantRing nog niet. Omdat sterktes betrekking hebben op de be
staande organisatie, maakt dat deze analyse uitdagend.

6.2.1 Aansluiting bij bestaande en nieuwe lokale glasvezelringen voor publieke sector
Zoals eerder in dit document is aangegeven, wordt er parallel aan dit traject onderzocht of
en hoe er nieuwe gemeentelijke glasvezelringen voor afnemers in de publieke sector in gro
tere gemeenten kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zijn er in een aantal gemeenten in
Noord-Brabant al dergelijke ringen. Zo is er in Tilburg Breedband Tilburg, in Eindhoven is
BRE actief en is er ook in Den Bosch een dergelijke ring.
Vanuit de gebruikers van deze ringen is er vraag naar interlokale verbindingen. En een groei
van het aantal ringen zal ook deze vraag verder stimuleren. De ideeën achter de BrabantRing
en de initiatiefnemers van de BrabantRing sluiten goed aan bij de lokale glasvezelringen voor
de publieke sector.

6.2.2 Aansluiting bij bestaand inkoppelpunt
Een van de elementen van de BrabantRing is een inkoppelplaats voor dienstenaanbieders.
Wij zien dat een dergelijke infrastructuur in Noord-Brabant reeds aanwezig is. In Eindhoven
is de EFX actief. Dit is een "open, onpartijdige en onafhankelijke marktplaats om te makelen
en schakelen tussen dienstaanbieders, (glasvezel)netwerken en eindgebruikers." [117]. Wij
zien dat op deze locatie al vijftien glasvezelnetwerken zijn aangesloten.[118] Bovendien zijn
er verschillende dienstenaanbieders actief.[119]

6.2.3 Veel flexibiliteit bij invulling
Zoals bekend is de BrabantRing op dit moment vooral een concept dat onderzocht wordt.
Dat betekent uiteraard dat er veel flexibiliteit bij de invulling is. Men is op dit moment nog
vrij in het kiezen van allerlei strategische, tactische en operationele aspecten.

6.2.4 Bestuurlijk draagvlak
Vanuit verschillende gemeenten en vanuit de Provincie Noord-Brabant komt naar voren dat
er een positieve grondhouding is voor een nader onderzoek naar de BrabantRing. Dit be
stuurlijk draagvlak kan een voordeel zijn bij het opzetten van een nieuwe organisatie.

6.3 Zwaktes van de BrabantRing
In deze paragraaf gaan wij in de op zwaktes van de BrabantRing. Zoals bekend bestaat de
(organisatie achter de) BrabantRing nog niet. Omdat zwaktes betrekking hebben op de be
staande organisaties, maakt dat deze analyse uitdagend.

6.3.1 Onzekerheid over technische invulling
Zoals aangegeven heeft het realiseren van MSL's tussen locaties voordelen ten opzichte van
het koppelen via internet: QoS (garanties), veiligheid en betrouwbaarheid. Wij zijn er echter
nog niet van overtuigd dat de BrabantRing deze voordelen ook daadwerkelijk kan realiseren
als er sprake is van een grootschalig aanbod, vooral richting consumenten. Hiervoor hebben
wij een aantal argumenten:
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^

^

^

^

In de modellen waarin netwerkaanbieders WRA of WCA bieden heeft de BrabantRing
geen end-to-end controle over de verbinding. De BrabantRing moet dus vertrouwen op
de dienstverlening van derden. In interviews is aangegeven dat dit een beperking is als
het gaat om het garanderen van betrouwbaarheid en het geven van garanties. In het
verlengde van het voorgaande geven geïnterviewden aan dat zij ten allen tijden één
aanspreekpunt wensen voor een lijn of een netwerk. Het kan niet zo zijn dat bij een
storing discussie ontstaat welke partij hiervoor verantwoordelijk is.
De technische integratie van de fundamenteel verschillende modellen die gehanteerd
worden in de markt tot goed werkende oplossingen is zeer complex. Het is niet eenvoudig
om een organisatie op te bouwen die dit kan realiseren en beheren.
Om daadwerkelijk grootschalig diensten te kunnen gaan aanbieden moeten alle adressen
in Noord-Brabant via glasvezel gekoppeld zijn. Nu ligt dit aandeel in de ordegrootte van
3070 en dit zal de komende tijd gestaag, maar traag, groeien.
Om daadwerkelijk grootschalig diensten te gaan aanbieden moeten alle netwerkaanbie
ders open staan voor deelname. Met uitzondering van KPN (als gevolg van regulering
door ACM), doen netwerkaanbieders vrijwillig wel of niet mee aan de BrabantRing. En
uiteraard hebben veel beheerders van aansluitnetwerken zelf ook een belang om con
trole te houden over laag 2. Zeker de grotere aanbieders van aansluitnetwerken zijn ook
actief op het gebied van laag 2, diensten op laag 3 en zelfs content.

De relevantie van het bovenstaande wordt versterkt door het feit dat in interviews is aange
geven dat dienstenaanbieders huiverig zijn voor een model met weinig schaal en veel
differentiatie.

6.3.2 Ontbreken van schaalgrootte
De telecommunicatiemarkt is een klassieke markt waar schaal essentieel is. Door de bank
genomen geldt dat hoe groter de schaal, hoe lager de relatieve kosten zijn en hoe beter de
concurrentiepositie is. Het is dan ook geen toeval dat in Nederland een paar partijen een
groot deel van de omzet in de markt hebben. En het is ook niet toevallig dat er steeds meer
sprake is van consolidatie in deze markt.
De BrabantRing is een toetreder in de markt zonder enige schaal. Hierdoor zijn de kosten
relatief hoog en is het lastig om te concurreren. Bovendien betekent de beperkte schaal dat
men weinig onderhandelingsmacht heeft richting andere marktpartijen.

6.3.3 Ontbreken van een organisatie
Er is nog geen organisatie achter de BrabantRing. Zoals hierboven aangegeven moeten er
vrij complexe operaties worden uitgevoerd. Zowel op technisch als organisatorisch vlak. Het
opzetten van een dergelijke organisatie kost tijd en geld. De krappe arbeidsmarkt voor ICTers is een bijkomende complicerende factor.

6.3.4 Beperkte geografische dekking
De BrabantRing heeft per definitie een beperkte geografische dekking: Noord-Brabant. Hier
door kan slechts een beperkt segment van de markt worden bediend. Zoals aangegeven
worden MSL's vooral toegepast voor het koppelen van zakelijke locaties. Het aandeel zake
lijke afnemers dat (1) meerdere locaties heeft en (2) alle locaties in Noord-Brabant heeft
liggen is zeer klein.
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6.3.5 Ontbreken van een business model
In het onderzoek is niet duidelijk geworden welk business model de BrabantRing gaat han
teren. Wij zien wel dat -afhankelijk van de activiteiten- er serieuze kosten gemaakt moeten
worden, maar wij hebben weinig substantiële bronnen van inkomsten kunnen identificeren.

6.4 Kansen voor de BrabantRing
In deze paragraaf gaan wij in de op de kansen voor de BrabantRing. Hierbij kijken wij naar
de externe omgeving van de BrabantRing.

6.4.1 Bestaande vraag naar deze koppelingen aan bovenkant van de markt
Aan de bovenkant van de zakelijke markt is een substantiële vraag naar koppelingen tussen
locaties die niet via internet gaan. Organisaties creëren zo veel mogelijk een eigen gesloten
netwerk middels MSL's tussen locaties en gaan centraal het internet op.

6.4.2 Geen vraag aan de onderkant van de markt, maar vergrote aandacht voor veilig
heid en beschikbaarheid zou in de toekomst vraag aan de onderkant van de markt
kunnen stimuleren
Aan de onderkant van de markt, bij consumenten en kleinzakelijke afnemers, is op dit mo
ment geen vraag naar koppelingen buiten het internet om. Zoals eerder gesteld zien wij
nauwelijks aanwijzingen dat dit de komende vijf jaar verandert. Aan de andere kant kunnen
wij ook niet uitsluiten dat, zeker in de periode daarna, er enige vraag ontstaat. Deze markt
is dermate dynamisch dat het bijna onmogelijk is om langer dan een periode van vijf jaar
vooruit te kijken.

6.4.3 Ontbreken van dergelijke dienstverlening aan de onderkant van de markt
In lijn met het voorgaande, zien wij op dit moment geen partijen die op enige schaal MSL's
voor maatschappelijke diensten richting consumenten aanbieden.

6.4.4 Koppelen van gemeenteringen kan leiden tot besparingen voor gebruikers
De gemeentelijke ringen worden door verschillende organisaties in een gemeente gebruikt
om eigen subnetten te bouwen. Over het ene glasvezelnetwerk, creëert elke organisatie in
een gemeente (gemeentelijke overheid, ziekenhuizen, onderwijskoepel, et cetera) zijn eigen
gesloten netwerk middels MSL's. Een koppeling van gemeentelijke netwerken kan er voor
zorgen dat het goedkoper wordt om tussen deze netwerken te communiceren. Op dit mo
ment zullen er ook afnemers zijn dit dergelijke verbindingen in de markt afnemen, maar op
deze wijze kunnen deze verbindingen als het ware centraal worden ingekocht. Zo kan de
vraag worden gebundeld en kunnen de kosten dalen.

6.4.5 Nieuwe uitrol van glasvezelaansluitnetwerken in de steden
Het afgelopen decennium is een flink aantal huishoudens en bedrijven op glasvezel aange
sloten. De uitrol is de afgelopen jaren teruggelopen. De gewijzigde strategie van KPN ligt
hier vooral aan ten grondslag. Er zijn echter de nodige kleinere partijen opgestaan die wel
glasvezel uitrollen. Dit heeft vooral betrekking op het buitengebied en bedrijventerreinen.
Vanuit de sector wordt aangegeven dat de digitale infrastructuur op bedrijventerreinen sterk
is verbeterd de laatste jaren. We zien nu echter ook dat de gemeente Helmond actief stappen
zet in dit dossier.[120]
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Bij de realisatie van nieuwe, kleinere, netwerken is de invulling van laag 2 en laag 3 vaak
een reëel vraagstuk. De BrabantRing zou hierop in kunnen spelen.

6.4.6 Breedbandfonds biedt financiële mogelijkheden
De Provincie Noord-Brabant heeft een breedbandfonds voor de uitrol van breedband in de
buitengebieden. Er is echter sprake van een beperkt gebruik van dit fonds. Dit komt vooral
omdat de markt dit zelf heeft opgepakt. Gezien de achtergrond van de BrabantRing in de
publieke sector, zou het een optie kunnen zijn om te verkennen of een deel van deze mid
delen geïnvesteerd zou kunnen worden in de BrabantRing.

6.5 Bedreigingen voor de BrabantRing
In deze paragraaf gaan wij in de op de bedreigingen voor de BrabantRing. Hierbij kijken wij
naar de externe omgeving van de BrabantRing.

6.5.1 Veel aanbod van deze diensten aan de bovenkant van de markt
Hoewel er veel vraag aan de bovenkant van de markt is naar besloten netwerken, is er ook
veel aanbod. Zoals in de voorgaande hoofdstukken is aangegeven, bieden verschillende par
tijen in de grootzakelijke markt allerlei halffabricaten aan (zoals toegang tot ducts, glasvezel,
lichtpaden) waarmee de grootzakelijke partijen zelf gesloten netwerken kunnen bouwen.
Maar zij kunnen dit ook laten doen door gebruik te maken van een partij als NDIX of
BRE/EFX. Voor de iets kleinere afnemers, bieden verschillende aanbieders MSL's als dienst
aan. In enkele interviews zijn kritische opmerkingen geplaatst of de BrabantRing wel met
marktpartijen moet gaan concurreren.

6.5.2 Andere aanbieders kunnen deze diensten aan de onderkant van de markt steeds
eenvoudiger realiseren
Aan de onderkant van de markt (consumenten en bedrijvigheid aan huis) is er weinig tot
geen aanbod van MSL's. Grote partijen als KPN en Ziggo zouden dit echter wel vrij eenvoudig
kunnen realiseren.28 Het lijkt erop dat de voornaamste redenen om dit (nog) niet te doen
liggen in het ontbreken van vraag en strategische positionering. Hier komt bij dat een tech
nologie als SDN (software defined networks) het realiseren van allerlei virtuele netwerken
veel eenvoudiger, flexibeler en goedkoper maakt. Deze technologie zal de komende jaren
steeds meer worden gehanteerd.
Naast de vaste netwerken, is het ook de verwachting dat via 5G-netwerken dit soort virtuele,
gesloten netwerken kunnen worden gerealiseerd. Middels network slicing zal dit worden
vormgegeven. Hoewel 5G pas naar verwachting rond 2023 grootschalig zal worden toege
past en het relatief hoge kosten per byte kent ten opzichte van vaste netwerken, zal het
voordeel van mobiel gebruik voor veel diensten doorslaggevend zijn.

6.5.3Afhankelijkheid van en concurrentie met aanbieders van aansluitnetwerken
Om daadwerkelijk verbindingen te realiseren tussen afnemer en dienstenaanbieder, moet de
BrabantRing daadwerkelijk gebruik kunnen maken van het aansluitnetwerk. De vraag is ech
ter of beheerders van de verschillende netwerken wel interesse hebben om hieraan deel te
nemen. In het geval van KPN is dit argument niet relevant, omdat zij gereguleerd zijn, maar
voor andere, enigszins verticaal geïntegreerde partijen ligt dit anders. Sommige van deze

28 Een goed voorbeeld hiervan is Ziggo die WiFi Hotspots via een MSL bij klanten aanbiedt.

54

Dialogic innovatie »interactie

partijen bieden zelf ook gesloten virtuele netwerken aan. Andere zijn daarnaast ook nog
aanbieder van diensten aan eindgebruikers. Sommige aanbieders kunnen de rol van de BrabantRing ervaren als een partij die van hen een halffabricaat wil kopen en vervolgens
hiermee met hen gaat concurreren.

6.5.4 Afhankelijkheid van en concurrentie met aanbieders van Dark Fiber
Om een BrabantRing te realiseren moeten er ook Dark Fiber verbindingen worden ingekocht
tussen gemeenten. De twee meest voor de hand liggende aanbieders in Noord-Brabant zijn
Eurofiber en Relined. Een groot deel van de afnemers van grootzakelijke interlokale verbin
dingen, zoals twee gemeenten die een onderlinge koppeling realiseren, kopen deze diensten
dan ook in bij Eurofiber (Dark Fiber of Managed) of Relined (vooral Dark Fiber). BrabantRing
gaat nu bij Eurofiber en Relined verbindingen inkopen waarmee zij de bestaande klanten van
deze partijen wil gaan bedienen. Analoog aan het voorgaande, kunnen wij ons voorstellen
dat deze partijen hier enigszins gereserveerd tegenover zullen staan.

6.6 Strategische opties voor de BrabantRing
Om een goed beeld te krijgen van de strategische opties voor de BrabantRing, zetten wij de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen tegen elkaar. Hieruit komen vier soorten strate
gische opties. De onderstaande afbeelding toont de negentien sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen en de hieruit voortvloeiende negen strategieën.
Tabel 3. De confrontatiematrix van de sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen
STERKTES
........... ""......... -......... ^........ 1. Aansluiting lokale ringen

KANSEN
1.Vraag bovenkant markt
2.Mogelijke vraag onderkant markt
3.Geen aanbod onderkant markt
4.Kostenbesparingen koppeling ringen
5.Uitrol glas in steden
6.Mogelijkheden Breedbandfonds

BEDREIGINGEN
1.Veel aanbod bovenkant markt
2.Uitstekende positie andere aanbieders on
derkant markt

ZWAKTES
1. Onzekerheid invulling

2. Aansluiting EFX

2. Geen schaalgrootte

3. Flexibiliteit

3. Geen organisatie

4. Bestuurlijk draagvlak

4. Geografische dekking
5. Geen business model

AANVALSTRATEGIEËN

VERBETERSTRATEGIEËN

•A1. Realiseer kostenbesparing
door koppelen lokale ringen voor
publieke sector (S1, S4, K1, K4)

•V1. Begin relatief klein en probeer
organisch te groeien (Z2, Z3, K1,
K2)

•A2. Bereid je voor op rol bij uitrol
van glas in steden (S3, S4, K5, K6)

•V2. Zorg voor zekerheid over
technische invulling voor groot
schalige uitrol (Z1, K5)

•A3. Hou vraag en aanbod onder
kant markt in de gaten (S3, K2,
K3)
DEFENSIEVE STRATEGIEËN
• D1. Zoek niches op. Vooral boven
kant van publieke sector ligt voor
de hand (S1, S4, B1, B2)

•V3. Zorg voor zekerheid over verdienmodel en propositie (Z5, K1,
K2)
OVERLEVINGSSTRATEGIEËN
•S1. Neem een niet te agressieve
positie in de markt in (Z2, Z3, B3,
B4)

3.Afhankelijkheid aanbieders van aansluitnetwerken

•S2. Zorg voor een goede exit stra
tegie

4.Afhankelijkheid aanbieders van Dark Fiber

(Z2, Z3, Z5, B1, B2)
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7 Tactische en operationele invulling
van de BrabantRing
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijke tactische en operationele invulling van de
BrabantRing, waarbij we drie opeenvolgende scenario's voorstellen (paragraaf 7.1). Deze
scenario's zijn uitgewerkt in paragraaf 7.2 tot en met 7.4.

7.1 De noodzaak voor een gefaseerde aanpak
Als wij kijken naar de ambities van de BrabantRing en de uitgangspunten, dan wordt uit het
volgende hoofdstuk duidelijk dat een gefaseerde aanpak voor de hand ligt. Er is veel onze
kerheid over de wijze waarop de vraag zich zal ontwikkelen, er is een dynamisch competitief
speelveld en de BrabantRing heeft een zwakke positie. Bovendien gaat het om een markt
die zeer investeringsintensief is. Wil zij in deze markt een rol van betekenis krijgen, dan is
het zaak om gestaag en gefocust te groeien.
In deze aanpak stellen wij drie scenario's voor. In het basisscenario zal de focus liggen op
het koppelen van gemeentelijke netwerken. Indien dit succesvol is, dan kan er worden door
gewerkt naar de volgende fase. Dit selectief doorgroeiscenario draait om het selectief
koppelen van inkoppelpunten van glasvezelnetwerken. Hierbij ligt de focus op de zakelijke
markt en wholesale producten door de consumentenmarkt. Pas als hier voldoende massa is
bereikt, dan kan de laatste stap worden overwogen, namelijk een brede uitrol naar huishou
dens en bedrijven.

7.2 Basisscenario: Koppelen gemeentelijke netwerken van publieke
sector
Zoals eerder aangegeven ligt er mogelijk een kans bij het realiseren van kostenbesparingen
door het koppelen van gemeentelijke ringen van de publieke sector (Figuur 8, volgende pa
gina). Het basisscenario is erop gericht deze kostenbesparing te realiseren. De BrabantRing
kan hier een goede positie innemen doordat zij organisatorisch goede aansluiting heeft bij
deze gemeentelijke ringen en er sprake is van de bestuurlijke draagvlak bij de BrabantStad
partners.
Om dit voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk om als BrabantRing een kostenefficiënte
organisatie neer te zetten. Het grote voordeel van afnemers is immers het besparen op
interlokaal verkeer. Vooral de bovenkant van de publieke sector lijkt een voor de hand lig
gende klant te zijn. Dit zijn immers (1) typisch de afnemers die op gemeentelijke ringen
gekoppeld zijn en (2) typisch de afnemers die direct gekoppeld willen worden met andere
locaties die uitsluitend in Noord-Brabant liggen. Echter, gezien de aard van de dienstverle
ning is het ook essentieel dat de BrabantRing zeer betrouwbare dienstverlening biedt. Voor
deze partijen zijn storingen onacceptabel.
Het is onze verwachting dat het jaren zal duren voordat dit scenario massa krijgt. Dit komt
vooral omdat het inkoopproces van grootzakelijke afnemers complex en traag is. Zij hebben
veelal langlopende, bestaande contracten met aanbieders voor interlokaal verkeer. Deze
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contracten kunnen niet eenvoudig worden opgezegd.29 Bovendien zien wij dat sommige af
nemers een breder scala aan diensten afnemen van een aanbieder, waarbij het interlokale
verkeer er slechts één is. Tot slot is het geen vanzelfsprekendheid dat de BrabantRing de
partij is die in alle gevallen de winnaar is van de selectieprocedure voor de leverancier van
interlokaal verkeer. Er is in deze markt sprake van een flinke concurrentie tussen verschil
lende partijen. Omdat sommige van deze partijen tevens leverancier voor de BrabantRing
zijn, is het aan te raden dat de BrabantRing een niet te agressieve positie in de markt in
neemt. Dit basisscenario biedt de BrabantRing tijd om een organisatie op te zetten van
waaruit verder kan worden gebouwd aan eventuele volgende stappen.
Gemeente Y

Gemeente Z

Gemeente X

Inkoppelpunt wrì
Opsta ppu nt
dienstenaanbieders

glasvezelnetwerk
van publieke sector

Dienstenaanbieders

Figuur 8: Schematische weergave basisscenario

Als wij kijken naar de kosten voor het basisscenario, dan schatten wij dit in de orde van
C100.000-C500.000 per jaar. De haalbaarheid schatten wij hoog in. Dit komt vooral omdat
er een duidelijke klantgroep is geïdentificeerd die aansluit bij de achtergrond van de Bra
bantRing en die een duidelijk voordeel kan hebben van de BrabantRing.
Overigens kan ook binnen het basisscenario weer een fasering worden aangebracht. Zo zou
allereerst kunnen worden begonnen met het koppelen van verschillende grote gemeenten.
Daarna zou, op basis van een positieve business case, een volgende gemeente kunnen wor
den ontsloten.

29 Een voorbeeld zijn 27 basisscholen in Helmond die zeer recent van glasvezel zijn voorzien door een
partij.[121]
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7.3 Selectief doorgroeiscenario: Koppelen van inkoppelpunten van
glasnetwerken
Indien de BrabantRing een succesvol basisscenario kent, dan is het mogelijk om door te
stromen naar een selectief doorgroeiscenario. In dit tweede scenario draait het om het se
lectief uitbreiden van de BrabantRing met inkoppelpunten van glasvezelnetwerken (Figuur
9, volgende pagina). Deze stap kan goed aansluiten bij de uitrol van nieuwe glasvezelnet
werken in de steden. Tijdens de vraagbundeling kiezen bedrijven en consumenten welke
leverancier van diensten zij gaan selecteren.
Indien de BrabantRing deze stap zet, dan is het onzes inziens relevant dat per inkoppelpunt
een business case wordt gemaakt. Er zijn de afgelopen decennia te veel telecommunicatie
bedrijven in de problemen gekomen door het build-it-and-they-will-come-principe. Op deze
manier wordt zowel het verdienmodel als de propositie naar de klant duidelijk. Deze graduele
uitbouw kan er tevens voor zorgen dat BrabantRing ervaring kan opdoen met het realiseren
van hoogwaardige koppelingen tussen netwerken en de twijfel die er is over de haalbaarheid
ervan kan wegnemen.

Gemeente Y

Gemeente Z

Gemeente X
Inkoppelpunt
Glasvezelnetwerk
bedrijventerrein

Inkoppelpunt vrì
Opstappunt
dienstenaanbieders

glasvezelnetwerk
van publieke sector

Dienstenaanbieders

Figuur 9: Schematische weergave selectief doorgroeiscenario

Wij zien de mogelijke impact van dit scenario grofweg op een aantal vlakken. Voor bedrijven
en bedrijventerreinen die worden gekoppeld kan het eenvoudiger zijn om innovatieve dien
sten en koppelingen af te nemen. Voor bedrijven in woonwijken geldt grofweg hetzelfde,
maar hier komt bij dat zij tevens in staat worden gesteld om eenvoudiger echte zakelijke
diensten af te nemen. Maar wij kunnen ons ook voorstellen dat de BrabantRing nog veel,
kleinere inkoppelpunten kan ontsluiten. Er zijn in Nederland verschillende voorbeelden van
hoogbouw of appartementencomplexen waar intern een glasvezelnetwerk is aangelegd. Ook
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hier kan een koppeling worden gerealiseerd. Ook voor bedrijfsverzamelgebouwen kan dit
een optie zijn. Mocht dit scenario succesvol zijn, dan kan dit model er zelfs toe leiden dat de
mate waarin kleine netwerken van de grond komen toeneemt.
Om te komen tot succesvolle invulling van het selectief doorgroeiscenario, is het relevant
dat de BrabantRing steeds meer geografische dekking kan realiseren. Alleen zo kunnen
nieuwe netten kostenefficiënt worden aangesloten. Bovendien moeten de kosten voor de
laag-2 oplossing relatief laag zijn. Er wordt in dit geval immers een ander, meer prijsgevoe
lig, marktsegment dan bij het basisscenario bediend. Tot slot is de aanwezigheid van een
voldoende pluriform dienstenaanbod een essentiële voorwaarde voor succes.
De kosten voor dit scenario hangen zeer sterk af van het soort inkoppelpunten dat wordt
ontsloten en de locatie hiervan. Grofweg zullen de kosten hiervan in de ordegrootte van
C50.000-C200.000 per inkoppelpunt per jaar liggen. Indien het basisscenario succesvol is
afgesloten, dan classificeren wij de haalbaarheid van deze fase als middelgroot. Dit komt
vooral omdat de BrabantRing zeer sterk afhankelijk is van (1) de mate waarin nieuwe net
werken worden gerealiseerd en (2) de mate waarin de beheerders van deze netwerken
openstaan voor de diensten van de BrabantRing. Omdat er sprake is van graduele investe
ringen, zijn de risico's van dit model te overzien.

7.4 Grootschalig doorgroeiscenario: Brede uitrol naar huishoudens en
bedrijven
Als het selectief doorgroeiscenario ook succesvol is, dan kan BrabantRing overwegen om de
derde stap te zetten en een brede uitrol naar zo veel mogelijk huishoudens en bedrijven voor
elkaar zien te krijgen. Op deze manier komt er voor aanbieders van maatschappelijke dien
sten ook daadwerkelijk de massa en uniformiteit waar men mogelijk naar op zoek is. Voor
in het grootschalig doorgroeiscenario gestapt wordt, moet op termijn duidelijk zijn (1) in
welke mate er vraag is naar de diensten van de BrabantRing aan de onderkant van de markt,
(2) in welke mate marktpartijen dit (kunnen en willen) invullen en (3) in welke mate het
operationeel mogelijk is om technische voordelen van MSL's boven internet daadwerkelijk
grootschalig te realiseren. Wil dit model succesvol zijn, dan moet elk adres in Noord-Brabant
via de BrabantRing worden ontsloten. Een aanbieder van een maatschappelijke dienst (zorg,
onderwijs, veiligheid) wil juist dat hij al zijn cliënten kan bedienen met de hoogwaardige
dienst. Indien er parallelle systemen (via internet) moeten worden opgetuigd voor een deel
van gebruikers, neemt de toegevoegde waarde af.
Indien aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan en BrabantRing de laatste stap gaat
zetten, dan kunnen er substantiële maatschappelijke effecten zijn. Gezien de aard van de
dienstverlening is het onze verwachting dat dit vooral op het gebied van diensten in het zorg
en veiligheidsdomein zou zijn. Hier zal de vraag naar de functionaliteit (meer garanties, meer
veiligheid, meer beschikbaarheid) het hoogste zijn. Verder is het de/onze verwachting dat
hier de betalingsbereid ook het hoogst is. We moeten echter opmerken dat wij op dit moment
in dit marktsegment nauwelijks vraag en geen betalingsbereidheid zien. Dit komt in de in
terviews duidelijk naar voren. Er worden veelal heel andere redenen gegeven waarom het
gebruik van innovatieve diensten in het publiek domein beperkt tot stand komen. Gezien de
beperkte vraag en hoge kosten, schatten wij de haalbaarheid nu en in de toekomst van het
selectief doorgroeiscenario laag in.30

30 Ook een onderzoek van PwC naar gescheiden ICT-netwerken kwam tot de conclusie: "[dat] haalbaar
heid van een volledig gescheiden ICT-netwerk zeer twijfelachtig [is]". Hoewel dit onderzoek vooral de
focus had op veiligheid, geven zij vier vergelijkbare redenen als in dit rapport genoemd worden: [23]
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Er is een reëel risico dat, als de BrabantRing deze stap zet, grote aanbieders van aansluitnetwerken dezelfde stap zullen zetten. Dit kan ertoe leiden dat de concurrentie snel toeneemt
en zeer zwaar is. Aan de andere kant zouden we ook kunnen redeneren dat de doelen van
de BrabantStad partners op deze manier ook gerealiseerd worden. Immers, hoe meer aan
bod van MSL's er is, hoe sterker de maatschappelijke effecten.
De kosten en het risico in deze fase liggen in heel andere ordegroottes dan de vorige scena
rio's. Het scenario kan pas succesvol zijn met grote volumes en hiervoor moet
voorgeïnvesteerd worden. Wij schatten in dat de kosten voor het bereiken van de ruim
1.000.000 adressen in Noord-Brabant liggen in de orde grootte van C100 miljoen per jaar.
Gezien het voorgaande is het essentieel om voor deze stap een zeer grondige exit strategie
te definiëren.
Bij deze laatste stap is het bovendien relevant om de discussie rondom netneutraliteit (zie
Ş2.2 Openheid van netwerken) in de peiling te houden. Voordat dit scenario van grootscha
lige opschaling van de grond kan komen, moet ten eerste duidelijk zijn of het innovatie
bevordert of juist belemmert. Ten tweede moet goed verkend worden of deze ontwikkeling
niet leidt tot een discussie over de mate waarin het past binnen de regels van netneutraliteit.

Hoge kosten, beperkte functionaliteit doordat er geen koppeling naar openbare netten is, gebrek aan
voldoende kennis en schijnveiligheid.
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8 Conclusies en aanbevelingen
Dit hoofdstuk bevat onze conclusies (paragraaf 8.1) en aanbevelingen (paragraaf 8.2).

8.1 Conclusies
8.1.1 Faciliteren maatschappelijke dienstenaanbieders
De eerste onderzoeksvraag luidde als volgt: Kunnen maatschappelijke dienstenaanbieders
nu en in de toekomst beter gefaciliteerd worden door de diensten van de BrabantRing?
Maatschappelijke dienstenaanbieders kunnen nu en in de toekomst waarschijnlijk beperkt
beter gefaciliteerd worden door de diensten van de BrabantRing. Dit komt vooral omdat bij
de grootzakelijke markt vraag is naar MSL's, maar er ook al substantieel aanbod is. Aan de
onderkant van de markt is geen aanbod, maar zien wij op dit moment geen dienstenaanbie
ders waarvoor de voordelen van MSL's (meer controle) opwegen tegen de nadelen (minder
schaal). Wij kunnen ons voorstellen dat voor bepaalde toepassingen, met name in de do
meinen zorg en veiligheid, deze voordelen wel kunnen gaan spelen de komende jaren, maar
wij hebben vooralsnog weinig tot geen harde aanwijzingen dat de BrabantRing echt voorde
len kan gaan bieden.

8.1.2 Eisen aan BrabantRing
De tweede onderzoeksvraag was: Aan welke eisen moet de te realiseren open netwerktoe
gang voldoen wil het voordelen opleveren voor de dienstenleveranciers?
Wil de BrabantRing grote voordelen opleveren voor dienstenleveranciers, dan moet het aan
de volgende eisen voldoen: (a) nagenoeg elk adres in Noord-Brabant moet bereikt worden,
(b) er moet een uniform model zijn, (c) de kosten moeten laag blijven en (d) de BrabantRing
moet de technische voordelen van MSL's waar kunnen maken.

8.1.3 Rol van de overheid
Onderzoeksvraag drie is de volgende: Welke rol kunnen de provinciale en gemeentelijke
overheden spelen bij het tot stand komen van de BrabantRing?
Provinciale en gemeentelijke overheden kunnen een positief effect hebben op het tot stand
komen van de BrabantRing door hun (bestaande en nog te realiseren) gemeentelijke ringen
onderling te koppelen. Op deze manier kan in ieder geval de eerste fase van de BrabantRing
van de grond komen. Daarna kan de overheden stimuleren dat de BrabantRing in een vroege
fase koppelingen kan realiseren bij nieuw aan te leggen netwerken. Op deze manier kan in
de tweede fase enige massa gemaakt worden. In een mogelijke derde en laatste fase zal de
publieke sector vooral impact kunnen maken door de vraag naar maatschappelijke diensten
aan te wakkeren.

8.2 Aanbevelingen
Uit onze analyse blijkt dat de positie van de BrabantRing op dit moment zwak is. Daar waar
vraag is, bieden sterke marktpartijen hun diensten aan. Daar waar geen vraag is (de consu
mentenmarkt), is geen aanbod maar kunnen sterke marktpartijen snel en goedkoop
instappen. De BrabantRing moet echter tientallen miljoenen per jaar investeren om in de
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consumentenmarkt grootschalig actief te worden. In dit kader hebben wij de volgende aan
bevelingen:
^

Evalueer kritisch of de BrabantRing wel bijdraagt aan de doelen van de partners van de
BrabantStad. Alleen bij een positief antwoord, is investeren in de BrabantRing een optie.

De volgende aanbevelingen hebben betrekking op een situatie waarin de partners van BrabantStad ervoor kiezen om te investeren in de BrabantRing:
•

^

^

Start met een BrabantRing in de meest minimale vorm, waarschijnlijk een ring tussen
de B5-steden. Zo blijven de risico's beperkt en kan er ervaring worden opgedaan met
het concept. Baseer verdere uitbreiding van de BrabantRing op een positieve business
case en een concrete vraag en minimaliseer voorinvesteringen.
Zie de BrabantRing als een organisch geheel dat moet groeien in een periode van enkele
jaren. Massatraagheid aan de vraag- en aanbodzijde van de markt maken het onmogelijk
om snel een sterke positie op te bouwen in de telecommunicatiesector. Dit betekent ook
dat het project voldoende tijd moet krijgen om te slagen.
Probeer oog te houden voor de optiewaarde die het starten met de BrabantRing biedt.
Indien de BrabantRing bestaat dan hebben de partners van de BrabantStad eerder de
optie om eenvoudiger te anticiperen op sommige ontwikkelingen in de onvoorspelbare
telecommunicatiemarkt, dan als de BrabantRing er niet zou zijn.

Tot slot willen wij duidelijk maken dat wij in onderzoek uitsluitend gekeken hebben naar een
mogelijke BrabantRing en de effecten die dit kan hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen
dat er naast of in plaats van de BrabantRing beleidsinterventies zijn die meer doelmatig zijn
in het bereiken van de gezamenlijke doelen. Want gezamenlijke doelen zijn er zeker. Wij
vernemen in de interviews, de expertsessie , bijeenkomsten met de werkgroep en de litera
tuur sterke overeenstemming over de volgende doelen: (1) de uitrol van meer
glasvezelnetwerken in Noord-Brabant en (2) meer gebruik en impact van diensten in maat
schappelijke sectoren.
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Bijlage 1. Lijst met afkortingen en
begrippen
Term

Toelichting

2G/3G/4G/4G+/5G

Tweede, derde, vierde en vijfde generatie systemen voor mobiele(cellulaire) communicatie

5G-PPP

5G Infrastructure Public Private Partnership

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

AR

Augmented Reality

AT

Agentschap Telecom

C-ITS

Cooperative ITS

CDMA(450)

Code Division Multiple Access. CDMA-450 duidt op een netwerk dat is ge
baseerd op CDMA-technologie en werkt in de 450 MHz frequentieband.

CRM

Customer Relation Management

DC

Datacenter

DOCSIS

Data Over Cable Service Interface Specification

DSL

Digital Subscriber Line

ERP

Enterprise Resource Planning

EU

Europese Unie

FTTH

Fiber To The Home

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HTTP

Hyper Text Transport Protocol

IaaS

Infrastructure as a Service

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IPTV

Televisiedienst gebaseerd op IP-connectiviteit

IoT

Internet of Things

IP

Internet Protocol

ISP

Internet Service Provider

IT

Informatietechnologie

ITS-G5

Gestandaardiseerd data overdrachtsprotocol voor ITS-toepassingen

ITU

International Telecommunication Union

IX

Internet eXchange

LAN

Local Area Network

LoRa

Long Range (IoT-netwerkstandaard)

LPWA

Low Power Wide Area (IoT-netwerkstandaard)

LTE

Long Term Evolution (ook bekend onder de naam 4G)

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MW

Megawatt

NB-LTE

Narrowband LTE (IoT-netwerkstandaard)
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Term

Toelichting

NGA

Next Generation Access

PaaS

Platform as a Service

PO

Primair onderwijs

PoP

Point of Presence

QoS

Quality of Service

SaaS

Software as a Service

SDN

Software Defined Network

SLA

Service Level Agreement

UDP

Universal Datagram Protocol

V2X

Vehicle to anything communicatie (X^oertuig, wegkant, persoon)

VO

Voortgezet onderwijs

VoIP

Voice over IP

VDSL

Very-high-bitrate Digital Subscriber Line

VR

Virtual Reality

VULA

Virtual Unbundled Local Access

WiFi

Wireless Fidelity

ZZP

Zelfstandige zonder personeel
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Bijlage 2. Overzicht interviewrespon
denten
Naam

organisatie

Corien van Berlo

Stichting Smart Homes

Jo van der Pas

MiddenBrabantGlas

Joost Bol

MiddenBrabantGlas

Rob Bots

Gemeente Tilburg

Erwin van Boxtel

Thebe Zorg

Patrick Vondenhoff

Thebe Zorg

Jan Broeken

IT-Workz

Pieter Klijs

IT-Workz

Pieter van Grunsven

Mabib

Bas van der Kolk

Altijd Thuis

Piet Bekenkamp:

Altijd Thuis

Wybe Koopmans

Amphia Ziekenhuis Breda

Edwin Groenewegen

Amphia Ziekenhuis Breda

Wanda Kruijt

Stichting Kien

Jeroen van de Lagemaat

NDIX

Henri Plagge

Zorgboog

Yvonne Kops

OMO

Naast de bovenstaande lijst zijn enkele personen geïnterviewd die graag anoniem willen
blijven of waarbij het gesprek in een informele setting plaatsvond. Daarnaast het VNO-NCW
schriftelijk input geleverd.
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