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Management samenvatting 

Het gebruik van moderne informatietechnologie door Zeeuwse consumenten, bedrijven en 

instellingen bepaalt (mede) de economische en maatschappelijke concurrentiepositie van 

Zeeland. Alle Zeeuwen hebben toegang tot deze technologie. Een agrarisch bedrijf in Hoofd-

plaatpolder gebruikt dezelfde IT als een 3-D printshop in Goes. Breedband (tele-) communi-

catie faciliteert dit gebruik en maakt de gebruiker onafhankelijk van de plaats waar hij zich 

bevindt. Om alle Zeeuwen de mogelijkheid te bieden hun IT ten volle te benutten, moet 

breedband daarom voor alle Zeeuwen (bedrijven, instellingen en inwoners) beschikbaar zijn. 

In de IT-industrie bepalen niet de eindgebruikers het tempo waarin de technologie zich ont-

wikkelt, maar de mondiale producenten van hardware, software en informatiediensten 1 . 

Daarom is de behoefte van gebruikers geen geschikte indicatie voor de benodigde band-

breedte op termijn. 

De Nederlandse kabelmarkt vertoont een sterke tendens naar consolidatie. Marktleiders UPC 

en Ziggo zijn recent gefuseerd, kleine kabelbedrijven worden overgenomen, marktmacht 

concentreert zich bij zeer grote spelers. Tegelijkertijd speelt concurrentie zich niet langer af 

tussen verschillende infrastructuur-gebonden content aanbieders, maar is alle content be-

schikbaar op elk type infrastructuur, zodat infrastructuren onderling concurreren om de 

gunst van de klant. 

De vraag dringt zich op, hoe Zeeland in deze dynamische markt moet opereren om: 

a. Maatschappelijke en economische teruggang te vermijden, 

b. Bestaande kansrijke posities te versterken. 

 

De Digitale Agenda voor Zeeland moet zich richten op de vraag, hoe informatietechnologie 

hieraan maximaal kan bijdragen. De digitale agenda geeft richting aan het te voeren beleid 

voor informatietechnologie in Zeeland. Hardware, software en wereldwijde diensten liggen in 

belangrijke mate buiten de invloedssfeer van de Provincie. De digitale agenda voor Zeeland 

gaat derhalve over de breedband infrastructuur en ICT-dienstverlening in Zeeland. Aanslui-

tend op de digitale agenda’s van de Europese Commissie (Kroes) en Nederland en geïnspi-

reerd door digitale agenda’s van andere overheden, bevat de digitale agenda voor Zeeland 

een actieprogramma voor het gebruik van moderne informatietechnologie en de rol van 

breedbandvoorzieningen2 in de provincie.  

De Provincie Zeeland vervult hierin twee rollen: die van beleidsorgaan aangaande de eco-

nomische en maatschappelijke belangen van informatietechnologie en die van aandeelhou-

der Delta NV, een prominente speler op deze markt. Deze rollen staan onderling op gespan-

nen voet. Wij bevelen daarom aan de onafhankelijkheid van beide rollen te borgen.  

                                                

1 Enige namen ter illustratie: Apple, Google, Intel, Microsoft, Netflix, Samsung, YouTube … 
2 Onder breedband voorzieningen verstaan wij alle componenten van een goed functionerende markt 

voor breedband telecommunicatie: zowel infrastructuur als content en de daaraan ondersteunende 
dienstverlening, zoals aanleg, advies, installatie en ondersteuning van bedrijven en consumenten met 
het inrichten en onderhouden van ICT-toepassingen. 

http://www.stratix.nl/
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De meest geëigende manier om dit te bereiken is de verantwoordelijkheid voor de economi-

sche en maatschappelijke belangen en het aandeelhouderschap in verschillende portefeuilles 

onder te brengen, met daarbij tevens een scheiding in het ambtelijk apparaat. Het bevorde-

ren van marktwerking is een belangrijke taak van de portefeuillehouder voor economische 

en maatschappelijke belangen.  

Infrastructuur – het netwerk 

Zeeland is bijzonder in vergelijking met de rest van Nederland, als het gaat om de beschik-

bare breedband infrastructuur. Zeeland loopt vóór op menig andere provincie waar het gaat 

om de beschikbare bandbreedte per inwoner of bedrijf. Alle kernen van meer dan 50 huizen 

zijn ontsloten voor de kabel, met glasvezel tot in de wijkverdeler. Zoals eerder gesteld, is de 

ontwikkeling van de benodigde capaciteit op termijn eerder een gevolg van apparatuur-, 

software- en dienstenleveranciers op wereldschaal dan van de opgetelde behoefte van indi-

viduele gebruikers. Daarom is het niet mogelijk om alleen op basis van hun behoefte te 

voorspellen wat op lange termijn de benodigde capaciteit van het netwerk is. 

Stratix beveelt Zeeland aan in te zetten op breedband ontsluiting van alle witte gebieden en 

bedrijventerreinen, bij voorkeur sneller dan de Europese digitale agenda aangeeft. Daarnaast 

moet de infrastructuur in de hele provincie zijn voorbereid op een doorlopende verhoging 

van de capaciteit, zowel in het distributienetwerk als op de hoofdverbindingen. 

Diensten – toepassingen van en met ICT 

De ontwikkeling van diensten en toepassingen (op lokale en provinciale schaal) bepaalt niet 

de benodigde capaciteit, maar is wel een belangrijke component van de bekostiging van de 

infrastructuur. Gebruikers kopen geen bandbreedte maar diensten en toepassingen die voor 

hen waarde vertegenwoordigen. Om die reden moet een aansprekend dienstenpakket de 

Zeeuwse consumenten, bedrijven en instellingen verleiden tot het afnemen van een pakket 

diensten, samengesteld uit lokale, provinciale en mondiale content.  

Tegelijkertijd zullen Zeeuwse aanbieders van diensten en toepassingen hun content ook kun-

nen aanbieden buiten de provinciegrenzen en aldus hun afzetgebied vergroten.  

Sectorspecifieke toepassingen zoals onderwijsprogramma’s, zorgondersteunende diensten en 

voertuig- en ladingvolgsystemen in de transportsector worden op nationale schaal en inter-

nationaal aangeboden. Ontwikkeling en exploitatie van dergelijke diensten vindt plaats op 

een schaal die de grootte van Zeeland in veel gevallen zal overstijgen. In die gevallen kun-

nen Zeeuwse bedrijven en kennisinstellingen waarde toevoegen door aanpassing van pro-

ducten aan de Zeeuwse situatie en door lokale exploitatie (customization, helpdesk, installa-

tie en onderhoud, training, support e.d.). 

De rol van de overheid (Provincie en gemeenten) op dit terrein is beperkt. Aanbieders van 

diensten en toepassingen en hun afnemers weten elkaar goed te vinden zonder bemoeienis 

van de provincie of gemeente. Voor zover innovatiestimulering nuttig kan zijn, zal dit niet 

vanuit de digitale agenda hoeven plaatsvinden.  

http://www.stratix.nl/
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ICT dienstverlening 

Datacommunicatiediensten en –toepassingen vereisen een professioneel dienstverleningsap-

paraat, zowel voor consumenten als voor bedrijven en instellingen. Onderdelen daarvan zijn 

ICT-aanbieders die 7 x 24 uur gebruikersondersteuning bieden, hoge bedrijfszekerheid van 

diensten en toepassingen realiseren en marktconforme serviceniveaus garanderen. 

De markt voor breedband in Zeeland behoeft ontwikkeling. Zowel op infrastructuurniveau als 

in het aanbod van ICT diensten en toepassingen bevelen wij aan te streven naar meer dy-

namiek in het aanbod, waarbij partijen aan de vraagzijde zich zelfbewuster (leren) opstellen 

en waarbij meer ondernemers onderling concurreren naar de gunst van de klant.  

Gezamenlijke inspanning 

Zeeland staat voor een grote uitdaging. De economische en maatschappelijke prestaties 

worden in toenemende mate afhankelijk van een adequaat functionerende markt voor ICT-

voorzieningen. Als de provincie een rol van betekenis wil blijven spelen in de agrarische in-

dustrie, chemie, transport/logistiek en toerisme, dan moet de ontwikkeling van de ICT voor-

zieningen minimaal gelijke tred houden met die in concurrerende gebieden. Ook meer aan de 

provincie gebonden sectoren als (extramurale) zorg en visserij vertonen een sterke groei in 

de behoefte aan moderne IT- en breedbandvoorzieningen. 

Fenomenen als krimp, vergrijzing en ontvolking van het platteland hangen samen met vesti-

gingsfactoren, waarvan breedband in het buitengebied er één is. Het buitengebied wordt niet 

per se aantrekkelijker door de beschikbaarheid van breedband voorzieningen, maar de ge-

schiktheid voor moderne IT toepassingen kan wel een factor zijn om bedrijvigheid aan te 

trekken. Bedrijvigheid kan helpen de leegloop van het platteland tegen te gaan. Dat bevor-

dert de leefbaarheid in het buitengebied en vermindert het risico van een (digitale) tweede-

ling met de stedelijke omgeving. 

Om geheel Zeeland de breedbandvoorzieningen te bieden die nodig zijn om haar economi-

sche positie te behouden of te verbeteren, zijn grote gezamenlijke inspanningen nodig, zowel 

van marktpartijen aan de aanbodzijde als van instellingen en bedrijven aan de vraagzijde. 

De aanbodzijde zal tot samenwerking moeten komen om overal in de provincie breedband 

diensten te kunnen leveren tot in de haarvaten van de samenleving, tegen redelijke vergoe-

ding, inclusief aantrekkelijke levertijden en voor bedrijven bruikbare service contracten. Aan 

de vraagzijde zal intersectorale samenwerking moeten worden gezocht om de business case 

voor breedband sluitend te maken, in het bijzonder in het buitengebied. 

De provincie kan hierin de rol van regisseur nemen om marktpartijen te helpen met het or-

ganiseren van hun aanbod en zij brengt daarbij haar kennis, kunde, netwerk en middelen in. 

De digitale agenda die Stratix in dit document voorstelt is gericht op het bewerkstelligen van 

die samenwerking, onder regie van de provincie. 

Overigens, ook de consument zal zijn bijdrage moeten leveren: hij zal voor een groter palet 

aan voorzieningen gedifferentieerd gaan betalen. Een op nationale schaal beschouwd markt-

conform tarief voor de basisvoorziening, met waarschijnlijk een hogere prijs voor breedband 

voorzieningen, aangeboden in verschillende capaciteiten, kwaliteitsklassen en prijsniveaus.  

http://www.stratix.nl/


 

© Stratix 2014                    Een digitale agenda voor Zeeland, februari 2014       5 

 

Zeeuwse ambitie 

Het opstellen van een digitale agenda voor Zeeland veronderstelt kennis over de doelstelling 

en de termijn waarop deze dient te worden verwezenlijkt. De ambitie van Zeeland is evenwel 

nog niet geformuleerd. Zeeland beschikt niet over de middelen die elders in het land zijn 

voortgekomen uit de verkoop van de provinciale energiebedrijven en de Europese subsidie-

mogelijkheden zijn op het eerste gezicht zeer beperkt. Het heeft er daarom alle schijn van 

dat Zeeland zich niet het hoogste ambitieniveau zal kunnen veroorloven. In de digitale agen-

da die Stratix voorstelt, is daarom rekening gehouden met vier scenario’s die al naar gelang 

de mogelijkheden tot verwerving van de benodigde middelen kunnen worden gevolgd. De 

Zeeuwse ambitie is uiteindelijk natuurlijk een beleidskeuze: de provincie kan het scenario 

volgen dat het meest past bij haar eigen ambitie.  

  

http://www.stratix.nl/
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1 Inleiding 

In opdracht van de Provincie Zeeland heeft Stratix onderzoek gedaan naar de situatie in 

Zeeland op het gebied van breedband telecommunicatie. Wij hebben gekeken naar de be-

hoefte binnen verschillende sectoren en naar het aanbod van alle actieve aanbieders in 

Zeeland en omstreken (inclusief Vlaanderen). Via een 20-tal interviews en twee workshops in 

december 2013 hebben wij de belanghebbenden aan de vraagzijde van de markt, respectie-

velijk de aanbieders van breedband infrastructuur en IT-diensten bijeen gebracht met het 

doel antwoorden te vinden op de vragen die de Provincie ons heeft voorgelegd. 

Dit rapport bevat ons voorstel voor de digitale agenda voor Zeeland, een actieprogramma 

dat al naar gelang het ambitieniveau van de Provincie, in verschillende maten van actieve 

betrokkenheid kan worden uitgevoerd. 

Stratix is de geïnterviewde partijen en de deelnemers aan de beide workshops erkentelijk 

voor hun openhartige en constructieve bijdragen. 

  

http://www.stratix.nl/
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2 Achtergrond 

2.1 Waarom een digitale agenda voor Zeeland 

Het onderwerp breedband en IT staat al geruime tijd op de agenda van de Commissie Eco-

nomie en Mobiliteit van de Provinciale Staten van Zeeland. Diverse groeperingen in Zeeland 

hebben aangedrongen op aandacht en focus van de Provincie op digitale knelpunten en kan-

sen, zoals bijvoorbeeld de roep uit het Zeeuwse bedrijfsleven om een goed breedbandaanbod 

(Manifest ‘Zeeland Ontwaak!!!’).  

De Provincie Zeeland erkent de economische en maatschappelijke waarde van het hebben 

van een goede ICT infrastructuur binnen Zeeland en heeft op het gebied van ICT de volgen-

de doelstellingen geformuleerd:   

 Versterken van de economie door het bevorderen en aanjagen van innovatie. 

 Leefbaar houden van Zeeland met het oog op o.a. zorg en onderwijs. 

Met behulp van een Zeeuwse digitale agenda wil de Provincie deze doelstellingen invullen en 

daarbij toekomstige problemen vóór zijn en vertalen in kansen: een ICT infrastructuur heeft 

immers waarde op lange termijn, maar is ook niet snel gerealiseerd. 

De digitale agenda voor Zeeland zal voor de specifieke Zeeuwse situatie invulling moeten 

geven aan behoeften van burgers, bedrijven, instellingen en de overheid. Dit laat zich verta-

len in de ambitie van de Provincie Zeeland: een robuuste, moderne ICT omgeving voor be-

drijven, bestuur en consumenten, waarbij met name het draagvlak bij burgers en bedrijfsle-

ven een belangrijk element is.  

Diensten en toepassingen enerzijds en de daartoe benodigde infrastructuur anderzijds vor-

men twee invalshoeken voor de ontwikkeling van de digitale agenda voor Zeeland. De dien-

sten en toepassingen die op de agenda verschijnen zullen eisen stellen aan de infrastructuur. 

Omgekeerd kan de infrastructuur een aanjager zijn voor de ontwikkeling van innovatieve 

diensten en toepassingen. Voorbeeld: een media-productiebedrijf zal zich niet snel vestigen 

in een omgeving met onvoldoende bandbreedte. 

De landelijke en Europese digitale agenda’s vormen kader stellende uitgangspunten voor de 

Zeeuwse situatie. Daarnaast vormen de Digitale Steden Agenda van de G32 (Stedenlink) en 

andere provinciale digitale agenda’s waardevolle inspiratiebronnen. 

De Zeeuwse Digitale Agenda moet zorgen voor samenhang en afstemming tussen de ver-

schillende sectoren in Zeeland en gedragen worden vanuit een visie die een gezamenlijk 

Zeeuws belang dient.  

2.2 Kaderstelling: Europese en landelijke digitale agenda’s 

2.2.1 Europese Digitale Agenda 

De Digitale Agenda voor Europa is de strategie van de Europese Commissie om met behulp 

van digitale technologieën een bijdrage te leveren aan duurzame economische groei en so-

http://www.stratix.nl/
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ciale welvaart. Het is één van de zeven vlaggenschipinitiatieven in het kader van Europa 

2020 om slimme, duurzame en inclusieve groei te realiseren. 

De Digitale Agenda voor Europa rust op zeven pilaren (randvoorwaarden) die belangrijk zijn 

om tot de gewenste slimme en duurzame groei te komen. Dit zijn onder meer het creëren 

van één Europese digitale markt, het verbeteren van de digitale kennis en vaardigheden van 

Europese burgers en het verhogen van publieke investeringen in ICT-onderzoek. Met de 

plannen moet voorkomen worden dat Europa de aansluiting mist met Noord Amerika en Azië 

op het gebied van ICT en innovatie. 

Een absolute vereiste en eveneens één van de zeven aandachtsgebieden om met behulp van 

ICT een duurzame en concurrerende economie na te streven, is het stimuleren van snelle en 

ultrasnelle toegang tot het internet voor alle huishoudens in Europa. Om deze ambitie waar 

te maken, heeft de Europese Commissie de volgende concrete doelstellingen opgesteld: 

1. Snel breedband voor iedereen tegen 2020: alle Europese huishoudens moeten 

beschikken over breedband met een snelheid van 30 Mbit/s of meer; 

2. Ultrasnel breedband tegen 2020: 50% van de Europese huishoudens moet be-

schikken over een verbinding met een snelheid van 100 Mbit/s of meer.  

In Zeeland worden deze doelstellingen niet zonder meer gehaald. Om alle Zeeuwse huishou-

dens tegen 2020 te laten beschikken over breedband met tenminste 30 Mbit/s, is er in het 

buitengebied een grote inhaalslag nodig. 

De overige aandachtsgebieden van de Europese digitale agenda richten zich onder andere op 

het stimuleren van onderzoek en innovatie, het vergroten van de digitale kennis en vaardig-

heden van burgers en het benutten van de maatschappelijke mogelijkheden van ICT.    

2.2.2 Nederlandse Digitale Agenda 

Het ICT beleid van de Nederlandse overheid is vastgelegd in de Digitale Agenda.nl 2011-

2015 en richt zich op de bijdrage die ICT kan leveren aan de economische groei in Neder-

land. Het beleid sluit nauw aan op de digitale agenda van Europa. Het kabinet heeft verschil-

lende aandachtspunten benoemd, die zich o.a. richten op efficiencywinst en groeikansen voor 

het bedrijfsleven door de inzet van ICT, het verbeteren van de digitale veiligheid en het in-

vesteren onderzoek en innovatie in informatietechnologie.  

Op het gebied van breedband geeft het kabinet aan hoe Nederland kan worden voorzien van 

snel en open Internet. Daarbij onderschrijft de Nederlandse overheid de Europese breedband 

ambities voor 2020, maar beschouwt deze niet als einddoel. Belangrijker is dat in 2020 de 

netwerken aansluiten op de vraag van gebruikers en aanbieders van diensten.  

Daarnaast heeft de Nederlandse overheid een aantal doorbraakprojecten geformuleerd, ge-

richt op het verbeteren van de Nederlandse economie. Onderwerpen zijn: ICT innovatie in 

het MKB, Open Geodata, het Ondernemingsdossier, Massaal digitaal, Onderwijs, Zorg, Ener-

gie en het Platform informatiesystemen topsectoren. 

http://www.stratix.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2011/05/17/digitale-agenda-nl-ict-voor-innovatie-en-economische-groei.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2011/05/17/digitale-agenda-nl-ict-voor-innovatie-en-economische-groei.html
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en
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2.2.3 De Zeeuwse Digitale Agenda 

Zeeland is een unieke provincie; qua geografie kenmerkt het gebied zich door de ligging aan 

diep vaarwater, de eilandenstructuur, de uitgestrekte kust en Deltawateren en het sterk lan-

delijke karakter. Deze eigenschappen zijn bepalend voor de economische activiteiten in de 

provincie, waarin naast de (semi-)overheid de bouw, energieproductie en –distributie, land-

bouw, toerisme, procesindustrie en natte en droge logistiek de boventoon voeren.  

Voor ontwikkeling en innovatie op het gebied van ICT, zal de Provincie Zeeland zich dan ook 

in eerste plaats moeten richten op die sectoren waarin de regio een leidende rol vervult. 

Daarnaast kan ICT ook een rol van betekenis spelen bij het in stand houden van voorzienin-

gen en versterken van de leefbaarheid in Zeeland en de daarmee gepaard gaande sociaal 

demografische veranderingen.  

De digitale agenda zal de Zeeuwse economische agenda volgen. De Zeeuwse economische 

prioriteiten bepalen de speerpunten voor de digitale agenda. Daar waar het economisch be-

lang de realisatie van breedband voorzieningen rechtvaardigt zullen marktpartijen bereid zijn 

deel te nemen in de benodigde investeringen. Voor zover hun business case hierin te kort 

schiet, is er reden te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen: consument, marktpar-

tijen aan de vraagzijde, externe financiers en eventueel de (decentrale) overheid. De Provin-

cie kan vanuit het belang van de maatschappelijke prioriteiten besluiten om bij te dragen in 

de kosten voor breedband voorzieningen, binnen Europese kaders aangaande staatssteun.  

Deze digitale agenda gaat niet primair uit van massieve investeringen door de Provincie 

Zeeland, maar van samenwerking tussen marktpartijen, sectoren en overheden in het na-

streven en bereiken van gemeenschappelijke doelen. Zeeland is het waard. 

2.3 Issue analyse Zeeuwse situatie 

De unieke situatie in Zeeland biedt zowel kansen als uitdagingen en de inzet en het gebruik 

van informatietechnologie kan een belangrijke rol vervullen om de kansen beter te benutten 

en uitdagingen aan te gaan. ICT kan worden ingezet om de sterke kanten van de Zeeuwse 

economie blijvend te versterken en de zwakke punten sterker te maken, zodat economische 

bedrijvigheid wordt versterkt en krimpgebieden aantrekkelijker worden. Om de mogelijkhe-

den van digitalisering ten volle te benutten is het wenselijk de breedbandvoorzieningen over-

al in Zeeland naar een niveau te brengen, waarop Zeeland zich kan meten met de zakelijke 

en industriële centra in de Randstad en Belgisch-Vlaanderen. 

De Provincie Zeeland heeft een Economische Agenda 2013-2015 opgesteld waarin richting 

wordt gegeven aan de versterking van het economisch klimaat in Zeeland. Hiervoor zijn de 

sterke kanten van de Zeeuwse economie in kaart gebracht en benoemd tot topsectoren en 

zijn er per sector diverse business cases opgesteld. Eén van de terugkerende thema’s die 

een bijdrage moet leveren aan de versterking van de topsectoren en onderliggende business 

cases is Innovatie en ICT. 

De bestaande breedband infrastructuur in Zeeland wordt beschreven in paragraaf 2.3.1. Voor 

de belangrijkste maatschappelijke en geografische thema’s en economische sectoren zijn een 

aantal trends en issues te onderscheiden die relevant zijn voor de Zeeuwse Digitale Agenda. 

Deze zijn beschreven in de paragrafen 2.3.2 en 2.3.3. 
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2.3.1 Bestaande situatie breedband infrastructuur Zeeland 

In de provincie Zeeland zijn diverse telecommunicatieaanbieders actief met verschillende 

technieken. Delta Multimedia, KPN en in beperkte mate Reggefiber (glasvezel in nieuwbouw-

wijken) zijn actief op de consumentenmarkt. Op de zakelijke markt acteren Eurofiber en BT 

(British Telecom) naast KPN en Delta. De eerste twee concentreren zich op het bedienen van 

grootzakelijke bedrijven in Zuid-Beveland en Walcheren, KPN en Delta zijn in heel Zeeland 

actief. Eurofiber beschikt over glasvezel dicht ten zuiden van de grens met Nederland, een 

tracé van Antwerpen naar Zeebrugge. 

KPN baat in Zeeland een kopernetinfrastructuur uit, die technisch is geïntroduceerd in de 

jaren ‘20 (voor die tijd liepen telefoonlijnen door de lucht). Sinds 2004 wordt in Nederland 

glasvezel naar woningen uitgerold. KPN heeft tijdens een workshop op 18 december jl. een 

plan voor een VDSL-upgrade voor Zeeland getoond.  

Dit plan leidt vooral tot verhoging van de snelheden in Middelburg, Vlissingen, Goes en Ter-

neuzen, ruwweg een derde van de Zeeuwse huishoudens. 

KPN heeft in januari 2014 een controlerende meerderheid verworven in Reggefiber, de 

grootste van de twee in Nederland actieve glasvezelaanleggers. Dit bedrijf is niet op serieuze 

schaal in Zeeland actief. De argumenten daarvoor zijn: (1) de Zeeuwse klei is duur om in te 

werken, (2) Delta heeft een uitstekende naam en (in Zeeland) een groot marktaandeel en 

(3) operationeel is Zeeland voor Reggefiber ver weg. 

Delta Multimedia exploiteert vooral een coaxkabelnet, dergelijke netten zijn in Nederland 

sinds 1960 aangelegd. Vroegere machtigingsvoorwaarden voor kabel-TV zorgden ervoor dat 

men geen net aanlegde in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Zeeuwse bedrijven die 

zich op zulke terreinen bevinden, zullen bij een postcodecheck op een vergelijkingssite veelal 

geen aanbod van Delta terugvinden. Delta levert wel op enkele grotere bedrijventerreinen 

glasvezelaansluitingen en sluit bedrijfspanden op kleine terreinen aan indien zij zich binnen 

een paar honderd meter van de Delta infrastructuur bevinden, tegen tarieven voor zakelijk 

glas. Delta is bereid altijd coax of glasvezel aan te bieden op aanvraag, in het kader van een 

commercieel traject. 

Op enkele plaatsen heeft Delta glasvezel naar woningen aangelegd in een variant geoptimali-

seerd voor kabel-TV bedrijven. Het kabelnet van Delta is naar Nederlandse begrippen diep 

uitgerold. Alle kleine woonkernen vanaf enkele tientallen huishoudens worden beleverd. 

Zeeuwse kengetallen 

Zeeland telt volgens het CBS 170 duizend huishoudens. Op basis van de Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG) vermeldt het CBS per oktober 2013 een totaal van 233.121 

geadresseerde objecten in Zeeland, 181.920 woningen en 51.201 niet-woningen. 

De Provincie Zeeland heeft Stratix een zakelijk vestigingenbestand geleverd met 33.557 

adressen en 171.790 werkzame personen. Hiervan bevinden zich 3189 op een bedrijventer-

rein met in totaal 44.112 werkzame personen.  

http://www.stratix.nl/
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Delta sluit zowel huishoudens als bedrijven aan op het kabelnet en vermeldt in haar jaarver-

slag 160 duizend aansluitingen op haar netwerk. In persmededelingen noemt Delta het aan-

tal van 3000 bedrijven als klanten. 

Op het bedrijvenbestand van de provincie is een postcodecheck uitgevoerd t.o.v. het aanbod 

van Delta om vast te stellen of zij via de kabel beleverd kunnen worden (groen op de kaart) 

of niet (wit). Er is een visuele inspectie van het Zeeuwse buitengebied gemaakt om het aan-

tal niet-zakelijke adressen in het buitengebied in te schatten. Dat blijkt ongeveer de helft 

van alle adressen in het buitengebied te vertegenwoordigen.  

In totaal vonden wij in Zeeland 7993 witte adressen. Ter beantwoording van de vraag “wat 

kost het om de alle bedrijven in Zeeland aan te sluiten” moeten we ook rekening houden met 

samenvallende bedrijfsadressen (meerdere bedrijven op één locatie). 

Daadwerkelijk nog te verglazen zijn ca. 5600 bedrijfspanden3 en naar onze inschatting nog 

ca. 6000 particuliere huishoudens in het buitengebied. 

Dat lijkt niet veel, maar een globale berekening van het graven van kabels naar die locaties 

maakt duidelijk dat een marktpartij die al in alle Zeeuwse woonkernen heeft uitgerold nog 

ruim 3000 km geulroute moet graven, een kostenpost van ca. €70 - 85 mln (geen rekening 

houdend met zelf graven door boeren of loonwerkers). De variatie hangt sterk af van de 

precieze loop van het stratenplan in het buitengebied. 
                                                

3 N.B.: een recreatiepark met woningen zonder eigen postcode en adresregistratie geldt hierbij als één 

bedrijfspand. 

Figuur 1. Zakelijke adressen met (groen) en zonder (wit) toegang tot de kabel 
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Het verglazen van alle panden in de Zeeuwse woonkernen komt neer op ca. €160 miljoen. In 

die panden wordt in vrijwel alle gevallen nu al een breedband-dienstverlening met kabelmo-

dem aangeboden van Delta/Zeelandnet met maximaal 200 Mbit/s downstream en 10 Mbit/s 

upstream. Over de prestaties en het prijsniveau van deze dienst hebben wij nog geen gege-

vens. 

Delta/Zeelandnet is nog niet meegegaan met de annonces van UPC en Ziggo, die voor 2014 

veel hogere maximum datasnelheden (500 Mbit/s) hebben aangekondigd in reactie op 

marktdruk van KPN’s FTTH-dienst. Delta geeft aan de snelheden van UPC/Ziggo te zullen 

blijven volgen; in 2014 heeft ook Delta een snelheidsverhoging gepland. KPN biedt al enige 

tijd een topline consumentendienst aan van 500 Mbit/s symmetrisch (zowel upstream als 

downstream dezelfde snelheid). 

2.3.2 De Zeeuwse maatschappij en omgeving 

Wonen 

Het Zeeuwse achterland bestaat uit veel kleine woonkernen en bijna de helft van de Zeeuw-

se bevolking in het landelijke gebied woont in dorpen tot 5.000 inwoners. Dat gegeven, sa-

men met ontwikkelingen als bevolkingskrimp met minder jongeren, kleinere gezinnen en 

vergrijzing, zal gevolgen hebben op het gebied van wonen, werken, zorg en onderwijs en zal 

bepalend zijn voor de leefbaarheid van het Zeeuwse achterland.  

Figuur 2. Analyse buitengebied: blauwe stippen geven niet-zakelijke adressen weer 
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Verreweg het grootste deel van de woningen in Zeeland (tenminste 86%) heeft de mogelijk-

heid om een goede consumentenaansluiting op kabel af te nemen. Delta heeft tot in de klei-

nere kernen een prima HFC4 netwerk aangelegd, en vanuit bewonersorganisaties zijn hier-

over over het algemeen zeer goede ervaringen te melden. Door de gemeenschapszin in klei-

nere kernen helpt men elkaar ook in de kennismaking met digitale mogelijkheden. Zo helpen 

bijvoorbeeld kerkgemeenschappen ouderen om wegwijs te worden met internet, zodat zij 

gemakkelijker gebruik kunnen maken van kerktelefonie via internet. 

Omdat de inzet van digitale diensten in de woonsituatie, zeker in de kleinere woonkernen en 

het buitengebied, steeds belangrijker wordt in de economische en maatschappelijke onder-

steuning van jongeren (onderwijs), werkenden (nieuwe werken) en ouderen (zorg op af-

stand, digitale ondersteuning hulpverleners) en bepaalde fysieke voorzieningen in dorpen 

kunnen worden versterkt of vervangen door digitale voorzieningen, is het belangrijk te blij-

ven werken aan digitale bewustwording, bijvoorbeeld door bij ouderen het gebruik van tablet 

computers en computers in combinatie met internetgebruik te stimuleren. Voorwaarde is 

daarbij wel om de breedbandvoorzieningen in de landelijke gebieden minstens op hetzelfde 

peil te brengen als in de rest van Zeeland, om te voorkomen dat deze gebieden in de toe-

komst minder aantrekkelijk zijn om te wonen en te werken. Voor het beperkte aantal adres-

sen dat nog niet over een goede (vaste en mobiele) breedbandverbinding kan beschikken zal 

daarom een oplossing moeten worden gezocht om een digitale tweedeling te voorkomen. 

Issue: Marktpartijen zijn niet bereid om zonder financiële steun snelle (vaste) breedband-

verbindingen aan te leggen in het buitengebied van Zeeland. Het ontbreken van snelle 

breedbandverbindingen zal ertoe bijdragen dat de leefbaarheid van het Zeeuwse achterland 

verder achteruit gaat en dat er een er een digitale tweedeling ontstaat.  

Issue: Een toenemend aantal fysieke maatschappelijke en economische voorzieningen ver-

dwijnt uit de kleine woonkernen in Zeeland. Dit wordt deels versneld door landelijke veelge-

bruikte digitale alternatieven (pinnen vervangt contant betalen, e-mail vervangt briefpost, 

artikelen bestellen via internet).  

Issue: Ouderen zijn zich dikwijls onvoldoende bewust van de mogelijkheden van online 

diensten en kunnen er vaak niet goed mee om gaan (gebrek aan digitale bewustwording en 

vaardigheden).   

Onderwijs 

In een tweetal succesvolle vraagbundelingsprojecten is het grootste deel van alle scholen in 

Zeeland inmiddels op glasvezel aangesloten. Mogelijkheden om samen te werken op het 

gebied van dienstenaanbod zijn onderzocht, maar er is gebleken dat de diversiteit groot is en 

scholen hierin ook eigen bewegingsvrijheid wensen. Kleinere scholen zijn echter niet altijd in 

staat om hun eigen huidige en toekomstige eisen en wensen op dit gebied goed te kunnen 

inschatten, soms is het eigen voorbestaan en financiële armslag slechts voor de komende 

paar jaar verzekerd. Dit beperkt de mogelijkheden om te investeren in kennis en technologie 

die het voortbestaan juist zouden kunnen helpen waarborgen.  

                                                

4 HFC: hybride fiber-coax; hoofdverbindingen in glasvezel, distributienet in coaxkabel 
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Issue: Kleine scholen in het primaire onderwijs in de dunbevolkte gebieden in Zeeland drei-

gen op termijn te verdwijnen door de effecten van bevolkingskrimp. Als kleine scholen ook 

nog een digitale achterstand hebben helpt dit niet bij het aantrekkelijk houden van kleine 

woonkernen.  

Issue: Kleine scholen blijken niet altijd voldoende in staat om hun eigen ICT behoeften in 

kaart te brengen en state of the art ICT voorzieningen te realiseren en te onderhouden.   

Issue: De toenemende effecten van digitalisering in het onderwijs beperken zich niet tot de 

onderwijsgebouwen: ook bij leerlingen, leraren, studenten en docenten thuis en in reissitua-

ties is het belangrijk om snel en goed online te zijn. Studenten en leerlingen zijn niet altijd in 

staat om vanuit huis of onderweg hun Elektronische LeerOmgeving (ELO) te bereiken.  

Issue: Het middelbaar en hoger onderwijsaanbod sluit onvoldoende aan bij de belangrijkste 

Zeeuwse bedrijfssectoren (havens, industrie, landbouw, toerisme). Hierdoor is weinig wis-

selwerking met de regionale praktijk van regionaal onderzoek, onderwijs en innovatie op het 

gebied van digitale toepassingen.  

Zorg 

Door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar zorg in de toekomst ook verder toene-

men. Als extra uitdaging kent Zeeland daar bovenop nog de lage bevolkingsdichtheid en 

relatief lange afstanden. Dit alles zal ervoor zorgen dat de gezondheidszorg steeds duurder 

wordt en dat door de toenemende vraag meer zorgpersoneel nodig is of meer werk zal moe-

ten worden gedaan met hetzelfde aantal verzorgenden. Ook het kunnen bieden van een vol-

doende breed palet aan zorg vormt vanwege de schaalgrootte van Zeeland een uitdaging.  

Er zal dan ook in toenemende mate een beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van 

de Zeeuwse bevolking. De consequentie is dat zorg en zorgprocessen zich steeds meer naar 

de thuissituatie van de zorgnemer verplaatsen6. Ambulante zorgverlening zal steeds belang-

rijker worden en zorgverleners zullen een steeds groter deel van hun zorgtaken bij cliënten 

thuis uitvoeren. Dit geldt zowel voor ‘cure’ (genezing) als ‘care’ (verzorging van bijvoorbeeld 

ouderen). Daarvoor is het belangrijk dat zorgverleners hun ‘werkplek’ overal mee naar toe 

kunnen nemen, zodat men toegang heeft tot het dossier van de cliënt. De beschikbaarheid 

van goede breedbandverbindingen overal in Zeeland is daarbij van essentieel belang. Even-

als de veiligheid en betrouwbaarheid van die verbindingen.      

Daarnaast kan de inzet van IT in bepaalde gevallen een vervanging zijn van menselijke 

werkprocessen en zal de burger in toenemende mate ook zelf ondersteuning bieden bij de 

uitvoer van diverse zorgtaken. Denk bijvoorbeeld aan slimme toepassingen op het gebied 

van observatie en diagnose, zoals camera observatie en beeldcommunicatie op afstand, en 

het op afstand uitlezen van sensoren en alarmeringssystemen bij cliënten thuis. Of zelfdia-

gnose en/of verslaglegging met behulp van apps en het periodiek meten en doorgeven van 

allerlei lichaamswaarden.  

                                                

6 Bijkomend effect is dat mantelzorgers (kinderen en andere familie) door de grote afstanden in Zeeland 
moeilijkheden ondervinden om de beoogde participatiesamenleving efficiënt in te vullen. 
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Om deze uitdagingen te lijf te gaan, is een goede ICT infrastructuur voor zowel de zorgverle-

ner als zorgnemer van essentieel belang, naast het optimaliseren van gebruiksgemak van 

digitale hulpmiddelen in combinatie met het verbeteren van digitale kennis en vaardigheden 

van (oudere) cliënten. Dat alles vraagt om een goede breedbandinfrastructuur, die naast een 

goede beschikbaarheid, ook veilig, stabiel en van goede kwaliteit is en een professionele 

dienstverlening kent.  

Issue: Voor ambulante zorgverleners wordt toegang tot (digitale) zorgvoorzieningen op elke 

plaats en elk tijdstip steeds belangrijker. Uitstekende breedbandtoegang bij cliënten thuis of 

onderweg (draadloos, professionele kwaliteit) is steeds meer een basisvereiste voor efficiënt 

werken.   

Issue: In de thuiszorg (zowel ‘cure’ als ‘care’) wordt steeds meer gebruik gemaakt van 

breedbandtoepassingen voor patiëntobservatie, behandelcontacten en biosensoring. Het 

leggen van hoogwaardige tweeweg beeldverbindingen wordt hierbij steeds meer toegepast.  

Issue: Instellingen worden steeds meer afhankelijk van de toegankelijkheid van patiënt 

databases, waarbij er een spanningsveld is tussen gegevensbereikbaarheid, privacy, veilig-

heid, betrouwbaarheid en uitwisselbaarheid tussen zorginstellingen. Het optimaal afzonderlijk 

en gezamenlijk organiseren van dataopslag en uitwisseling is een uitdaging.  

Issue: De trend naar kleinschaliger zorgoplossingen vraagt om service levels die niet passen 

in de tegenwoordig nog altijd gebruikte indeling in consumentenaansluitingen en zakelijke 

aansluitingen voor breedband.  24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van dienstverlening 

is hierbij een belangrijk element. 

Kust en water 

Water speelt vele belangrijke rollen in de provincie. De bescherming tegen de zee is promi-

nent aanwezig in Zeeland, reguleren van zoetwaterhuishouding is essentieel voor de land-

bouw, en het vele oppervlaktewater is zowel transportmedium als een toeristische trekpleis-

ter. Rijkswaterstaat beheert op veel plaatsen dijken, waterkeringen en kanalen en ook het 

waterschap Scheldestromen is actief door de hele provincie met onder andere gemalen en 

zuiveringsinstallaties. Op veel van deze locaties zijn dataverbindingen aanwezig, soms vast, 

soms, op afgelegen locaties, ook draadloos.  

Ook in deze sector worden dataverbindingen steeds meer gebruikt door medewerkers in het 

veld, waardoor de capaciteitsvraag toeneemt. Ook komen er steeds meer toepassingen (be-

diening en cameramonitoring op afstand van bruggen, sluizen, gemalen, etc., beveiliging, 

meer en betere sensoren, big data) die gebruik maken van dergelijke verbindingen. Met het 

toenemen van de (theoretische) capaciteit van dataverbindingen groeit ook de hoeveelheid 

en complexiteit van toepassingen die hiervan gebruik (kunnen) maken, ook op het gebied 

van watermanagement en kustbescherming. 

Issue: Monitoring, sensoring en afstandbestuurbaarheid van watermanagementobjecten is 

steeds belangrijker, wat de noodzaak tot flexibele, overal beschikbare breedbandverbindin-

gen groter maakt. 

http://www.stratix.nl/


 

© Stratix 2014                    Een digitale agenda voor Zeeland, februari 2014       18 

 

Issue: (Onderhouds)medewerkers van waterschappen maken steeds meer gebruik van het 

‘nieuwe werken’, zowel in het veld als thuis. Ook dit maakt breedbandtoegang ‘op locatie’, 

thuis en onderweg tot een basisvoorwaarde voor efficiënt werken. 

Issue: Dataverzameling van geografisch gerelateerde informatie wordt steeds belangrijker 

voor kustbewaking, watermanagement in brede zin, maar ook wegbeheer, landbouw en als 

informatievoorziening bij calamiteiten. Goede, betrouwbare, uniforme en bereikbare dataop-

slag en uitwisseling is hierbij cruciaal. 

2.3.3 De “Zeeuwse parels”  

Havens en industrie 

De ligging aan open zee en diep vaarwater in combinatie met de goede achterlandverbindin-

gen over water, maakt Zeeland tot een belangrijk knooppunt voor de doorvoer van goe-

deren. Met name voor de doorvoer van natte en droge bulk. De haven- en industriegebieden 

in Vlissingen-Oost en de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone vervullen daarbij spilfuncties. 

De snelheid bij de doorvoer van goederen 

is essentieel voor het behoud en verster-

ken van de concurrentiepositie van een 

haven en het binnenhalen van lading-

stromen. Overslag en transportbewegin-

gen van goederen gaan in toenemende 

mate gepaard met verwerking en opslag 

van bijbehorende (digitale) informatie-

stromen. Zowel direct, bijvoorbeeld spe-

cifieke informatie van bulkgoed en con-

tainers en inhoud daarvan, als indirect 

voor bijvoorbeeld monitoring en veilig-

heid van havengebieden en scheepvaart-

verkeer.  

De Zeeuwse havens beschikken op een 

aantal locaties over een moderne ICT 

infrastructuur, van hoogwaardige glasve-

zelverbindingen voor havenbedrijven tot 

Wi-Fi access points in havengebieden. 

Dat neemt niet weg dat de vraag naar 

nieuwe vaste en draadloze verbindingen 

in de Zeeuwse havens in toekomst zal 

blijven bestaan. De toename van bedrij-

vigheid en goederenstromen zal de vraag om meer bandbreedte en een fijnmaziger netwerk 

in het havengebied aanjagen. De snelheid waarmee nieuwe verbindingen kunnen worden 

gerealiseerd is daarbij van belang, naast de mogelijkheden tot het leveren van maatwerkop-

lossingen door aanbieders. Ook de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening om een hoge 

bedrijfszekerheid van dataverbindingen te garanderen is cruciaal voor de continuïteit van 

logistieke processen in de havens.  

Zeeland Seaports: 

Er ligt voor Zeeland een kans om zich beter te 
profileren. Zelfs mondiaal. Een voorbeeld: 

Op dit moment zijn logistieke stromen nog niet 
transparant. Er zijn meerdere partijen verspreid in 
de logistieke keten die invloed uitoefenen op hoe 
de goederenstromen Europa in of uit gaan. Veelal 
bevinden die partijen zich buiten Europa. 

Het is voor een Zeeuwse omgeving lastig om zich 
te profileren tussen grote havens zoals Rotterdam 
en Antwerpen, die alleen al qua naam mondiaal 
bekend zijn. 

Door toepassing van sensortechnieken, het benut-
ten van reeds aanwezige administratieve stromen, 
kan meer dan nu in de toekomst inzichtelijk worden 
gemaakt welke stromen er door de Zeeuwse ha-
vens (kunnen) gaan. Big data-technieken bieden 
daar onder meer toegang toe. 

Op die manier is het mogelijk om wereldwijd inzich-
telijk te maken wat de potentie is van Zeeland. 

Zeeland Seaports start begin 2014 met een proef 
op het vlak van containerstromen. 

Soortgelijke concepten zijn breder toepasbaar. De 
focus wordt namelijk niet naamsbekendheid, maar 
verschuift naar bekendheid van 'potentie'. 
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Het benutten en ontwikkelen van hoogwaardige kennis op het gebied van (haven)logistiek 

kan eveneens een positieve bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de 

Zeeuwse havens, logistiek en industrie. Dat kan bijvoorbeeld door mee te denken met de 

markt over logistieke IT oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van ladingvolgsystemen en 

aanmeldprocedures7. De Zeeuwse havens kunnen uitstekend als proeftuin dienen voor de 

lancering van innovatieve ICT concepten in de transportsector.     

Verdere digitalisering van de havenlogistiek zal leiden tot meer vraag naar hoogwaardige 

kenniswerkers en logistieke dienstverleners in de haven. Voldoende aanbod van hoog opge-

leid personeel in Zeeland is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Daarin kan het ‘Experti-

se Centre Logistics Zeeland8’ (ECLZ) een belangrijke rol vervullen, onder meer door binnen 

de onderwijsprogramma’s meer focus te leggen op digitale vaardigheden en IT gerelateerde 

logistieke kennis.    

Issue: Toenemend belang van informatiestromen in de havens maakt standaardisatie van 

interfaces en afbakening van verantwoordelijkheden van databeheer steeds belangrijker.  

Issue: Ontkoppeling van netwerklagen (met betrekking tot aanschaf, gebruik en beheer van 

applicaties, netwerktoegang en passieve infrastructuur) is steeds gebruikelijker, maar niet 

altijd mogelijk in de Zeeuwse havens (bijv. geen dark fiber leverbaar). 

Issue: Het aanbod sluit onvoldoende aan bij de specifieke wensen van de bedrijven in de 

Zeeuwse havens op het gebied van levertijden, onderhoud, hersteltijden en bereikbaarheid 

van helpdesks.  

Issue: Er is een onvoldoende functionerende marktsituatie in de Zeeuwse havens, door het 

beperkte aanbod van breedbandproviders.  

Landbouw, visserij en aquacultuur 

Het sterk landelijke karakter van Zeeland, wat gekenmerkt wordt door zijn open velden, 

grootschalige polders en vruchtbare kleigrond, maakt dat landbouw een belangrijke bedrijfs-

sector is in Zeeland. Ongeveer de helft van het Zeeuwse landoppervlak bestaat uit landbouw 

en er zijn circa 3.300 agrarische bedrijven.  

Door de sterke verbondenheid van Zeeland met de zee kent de provincie een lange geschie-

denis van visserij en de kweek van schaal- en schelpdieren. Hierbij vindt er langzaam een 

omschakeling plaats naar een meer duurzame bedrijfsvoering met nieuwe vormen van vis- 

en schaaldierkweek als binnendijkse aquacultuur, in bassins op agrarische percelen.  

Om ervoor te zorgen dat de Zeeuwse landbouw, maar ook de visserij en aquacultuur op de 

langere termijn in stand blijft zijn innovaties nodig. Die zullen voor een deel gedreven wor-

den door technologische ontwikkelingen en moeten er onder meer voor zorgen dat er duur-

zamer en efficiënter wordt geproduceerd. Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van high-

sensing precisielandbouw, waarbij agrarische bedrijven met behulp van satelliet besturing, 

                                                

7 De eerste acties op dat gebied zijn inmiddels genomen via het Logistics Accelerator Zeeland project, 
waarbij een aantal concrete initiatieven zijn ontplooid (o.a. lancering nieuw online aanmeldsysteem 
voor binnenvaartschippers en uitrol WiFi hotspots in havens van Vlissingen en Terneuzen) 

8 Het ECLZ is ondergebracht bij de Hogeschool Zeeland maakt deel uit van de De Ruyter Academie. 
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sensoren en geavanceerde computersystemen in landbouwmachines op een zeer efficiënte 

wijze gewassen kweken en verbouwen9.  

Dit alles zorgt ervoor dat agrarische bedrijven in toenemende mate afhankelijk worden van 

de aanwezigheid van goede communicatievoorzieningen op de akkers en het erf. Maar ook 

de doorgifte van bedrijfsspecifieke gegevens aan regelgevende instanties, de noodzaak om 

op up-to-date te blijven van allerlei ontwikkelingen op gebied van landbouw en de behoefte 

om specifieke kennis uit te wisselen met collega akkerbouwers vraagt om adequate breed-

bandvoorzieningen op en naar de boerenbedrijven. Als dat goed geregeld is, ontstaan er 

kansen voor Zeeland om voorop te lopen met digitale innovaties op het gebied van akker- en 

tuinbouw en daarmee de concurrentiepositie van deze Zeeuwse sectoren te versterken.  

Issue: Reguliere informatie-uitwisseling met overheidsinstanties, leveranciers en afnemers 

is in toenemende mate onmogelijk zonder goede breedbandverbindingen. 

Issue: Een paar duizend agrarische bedrijven liggen zo afgelegen dat de aanleg van breed-

bandverbindingen voor marktpartijen niet rendabel is.   

Issue: Enkele Zeeuwse landbouwbedrijven lopen voorop in de innovatie op het gebied van 

high-sensing precisielandbouw. Hiervoor is de uitwisseling van informatie tussen landbouw-

voertuigen, sensoren, bedrijfsservers en externe databronnen steeds belangrijker.  

Issue: Agrarische bedrijfsvoering kan niet los worden gezien van issues rond wonen, zorg, 

onderwijs, (nieuwe) werken en toerisme. Want een boerenbedrijf is meestal ook een woon-, 

werk- en recreatieplek voor gezinsleden en gasten. Ook dat vraagt om de aanwezigheid van 

goede breedbandvoorzieningen.       

Toerisme en recreatie 

Door de unieke geografische eigenschappen van Zeeland is de provincie zeer in trek als va-

kantieregio en recreatiegebied. Niet alleen de Zeeuwse stranden en de zee, maar ook de 

Zeeuwse natuur en de rijke culturele historie dragen bij aan de aantrekkelijkheid van 

Zeeland als vakantieplek.    

De afgelopen jaren is er wel een daling zichtbaar in de toerisme gerelateerde bestedingen en 

werkgelegenheid in Zeeland. Voor het versterken van de Zeeuwse vrijetijdssector, is het 

bieden van een minimaal voorzieningenniveau aan en het creëren van extra toegevoegde 

waarde voor de recreant in Zeeland een vereiste. Vernieuwing is nodig om de klant te blijven 

interesseren. Dat kan op tal van vlakken, ook op het gebied van digitalisering10.  

Net als thuis, willen de meeste vakantiegangers ook tijdens hun vakantie beschikken over 

adequate communicatievoorzieningen om te internetten en muziek en video te streamen. De 

apparaten die thuis verbonden zijn met Wi-Fi, zoals smartphones, tablets en laptops, worden 

meegenomen naar het vakantieadres. Dat vergt dat verblijfsaccommodaties, maar ook hore-

cagelegenheden en andere toeristische plekken over adequate breedbandvoorzieningen be-

                                                

9 Daarbij wordt met behulp van dergelijke technieken op elke vierkante meter landbouwgrond nauwkeu-
rig de behoefte aan onder meer bemesting, bezaaiing en gewasbescherming bepaald.  

10 Een voorbeeld hiervan op applicatieniveau is bijvoorbeeld een door de Zeeuwse VVV in samenwerking 
met de Provincie en Zeelandnet ontwikkeld informatiesysteem ZIDS. 
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schikken, zodat internettoegang via Wi-Fi kan worden aangeboden aan gasten en bezoekers. 

De vraag hiernaar zal toenemen als de weersomstandigheden slecht zijn, omdat de mensen 

hun vermaak dan vaker binnenshuis zullen zoeken. De huidige voorzieningen zijn hier vaak 

nog niet voldoende op toegerust.    

Een deel van de verblijfsaccommodaties in Zeeland, met name campings, is gevestigd in het 

landelijk gebied van Zeeland, waarbij geldt dat een deel van deze bedrijven niet kan be-

schikken over een adequate breedbandverbinding. In totaal gaat het naar schatting om en-

kele honderden adreslocaties. 

Inmiddels zijn er in Zeeland 115 openbare Wi-Fi hotspots op diverse toeristische locaties 

gerealiseerd en dit is onderdeel geworden van de promotie van Zeeland. De aanwezigheid 

van Wi-Fi voorzieningen op meer toeristische locaties wordt door toeristen steeds meer als 

een basisvoorziening beschouwd, omdat internet en apps steeds meer deel uitmaken van 

voorbereiding en facilitering van de toeristische ervaring (kaarten, fietsroutes, restaurants, 

etc.). Zeker op locaties waar mobiele dekking niet optimaal is, zijn goede toegangsmogelijk-

heden via Wi-Fi zeker voor veel jongere toeristen onmisbaar.  

Issue: Gasten zien breedbandtoegang steeds meer als commodity en gaan ervan uit dat dit 

standaard aanwezig is op de verblijfslocatie en recreatiegebieden.     

Issue: In de beeldvorming om Zeeland op de kaart te zetten als aantrekkelijke bestemming, 

is goede breedbandtoegang (Wi-Fi) als differentiator ingezet. Als deze belofte in de beleving 

van gasten onvoldoende wordt waargemaakt, kan het een ‘disqualifier’ worden.   

Issue: Enkele honderden recreatiebedrijven liggen zo afgelegen dat de aanleg van breed-

bandverbindingen voor marktpartijen niet rendabel is.   

Issue: High-end consumenten breedbandaansluitingen en zelfs bepaalde zakelijke aanslui-

tingen zijn niet meer toereikend voor het toenemend aantal gasten dat gelijktijdig gebruik 

wil maken van de breedbandfaciliteit op verblijfslocaties.  

Issue: Het huidige Zeeuwse breedbandaanbod sluit onvoldoende aan bij de specifieke wen-

sen van de bedrijven in de Zeeuwse recreatiesector (o.a. flexibiliteit in duur van contracten 

en bandbreedtebehoefte) en de onderlinge afstemming tussen breedbandaanbieders, 

dienstenleveranciers en de klant vindt onvoldoende plaats.  

2.3.4 Aandachtsgebieden, actielijnen en ambitieniveau 

Teneinde de Zeeuwse digitale agenda in lijn te kunnen brengen met de Zeeuwse ambitie, 

beschrijven wij in het volgende hoofdstuk de aandachtsgebieden die de basis vormen voor de 

actielijnen in de digitale agenda.  

De actielijnen worden ingevuld met acties om de doelstellingen van de digitale agenda te 

bereiken. De doelstellingen en het tempo waarin deze behaald moeten worden hangen af van 

de ambitie van de Provincie rond het thema digitale agenda. 
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De actielijnen zijn daartoe uitgewerkt in vier verschillende scenario’s, met toenemende inzet 

van mensen en middelen door de Provincie. Deze scenario’s zijn: 

I) Anderen lossen het op 

II) Zuinige benadering 

III) Stimulering van de vraag 

IV) Actief stimuleringsbeleid 

Annex A bevat een aantal mogelijke acties binnen elk scenario.  
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3 Een digitale agenda voor Zeeland 

Een digitale agenda voor Zeeland moet aansluiten bij de Zeeuwse Economische agenda, 

waarin de rol van de provincie als regisseur van economische processen centraal staat. In 

het bijzonder geldt dit voor het fundament van de economische piramide: het creëren van 

een excellent vestigingsklimaat. De digitale agenda die wij voorstellen, is daarom gericht op 

het realiseren van een excellent vestigingsklimaat door middel van adequate breedbandvoor-

zieningen overal in de provincie. Omdat de ambities van de Provincie op dit punt nog niet 

expliciet zijn gemaakt, presenteren wij vier scenario’s, met toenemende actieve bemoeienis, 

die de Provincie kan volgen. Naast de economische agenda houden wij rekening met maat-

schappelijke en sociale belangen. De actielijnen hebben wij ontleend aan de workshops die in 

december zijn gehouden met vertegenwoordigers van de bedrijven en instellingen aan de 

vraag- en de aanbodzijde van de breedband markt. Wij hebben hiervoor de aandachtsgebie-

den gehanteerd die in de workshop met vertegenwoordigers van de vraagzijde zijn geformu-

leerd. Ook hebben wij de aangedragen mogelijke oplossingen opgenomen in de actielijnen en 

de voorgestelde actiehouder(s) opgenomen per actielijn. De initiator en beheerder van de 

activiteiten kan verschillen per actielijn, per actie zelfs.  

Wij beschouwen de Provincie als regisseur van de digitale agenda voor Zeeland, met per 

actielijn een partij of een sector die het meest geëigend is om het uitvoeren van de acties na 

te jagen. De rol van regisseur brengt tevens budgetverantwoordelijkheid met zich mee, zij 

het dat niet het gehele budget voor de digital agenda noodzakelijkerwijs uit de Provinciale 

schatkist moet komen. 

3.1 Actielijnen 

De actielijnen die wij voorstellen zijn de aandachtsgebieden als gedefinieerd door de work-

shop van partijen aan de vraagzijde van de breedband markt. De aandachtsgebieden uit de 

workshop van de aanbodzijde zijn daarin verwerkt. 

1. Zeeuwse Identiteit & Context  

2. Breedband connectiviteit overal altijd / Buitengebied / Beschikbaarheid betaalbaar 

mobiel 

3. Perceptie / Samenwerking / ‘Zeeuwse ziekte’ 

4. Kennis / adoptie en leercurve 

5. Nieuwe werken 

6. Nieuwe toekomstperspectieven voor Zeeuwse topsectoren 

3.2 Karakterisering actielijnen 

Hier geven wij een korte schets van elke actielijn, ontleend aan de resultaten van de work-

shop. In § 3.3 worden de actielijnen per ambitieniveau ingevuld tot een voor dat ambitieni-

veau geldende digitale agenda. 

Voor elk aandachtsgebied (actielijn) is in de workshop bepaald welke organisatie het meest 

geëigend is om het initiatief te nemen tot het invullen van de betreffende actielijn. Hiermee 

is zoveel als mogelijk rekening gehouden bij het samenstellen van de Digitale Agenda. 
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3.2.1 Zeeuwse Identiteit & Context 

Deze actielijn betreft de sociaal-maatschappelijke context die Zeeland onderscheidt van an-

dere provincies. Het is daarom tegelijk een actielijn in zichzelf, alsook een toetsingskader of 

uitgangspunt voor de overige actielijnen. Het doel van de actielijn ‘Zeeuwse identiteit en 

context’ is een kader te scheppen om de overige actielijnen te laten aansluiten bij de context 

van de Zeeuwse samenleving. 

Samenvatting workshop 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. hieronder staat een overzicht van de issues die 

in de workshop ter tafel zijn gebracht. Deze zijn weergegeven als korte omschrijvingen waar-

in de discussie over dat onderwerp is samengevat. Aan de hand van de issues zijn kansen 

bepaald voor verbetering van de situatie in het betreffende aandachtsgebied. Dit kan zowel 

een verbetering van de economische en/of maatschappelijke situatie zijn met behulp van IT, 

als verbetering van de IT voorzieningen zelf.  

Karakteristiek 

Deze actielijn betreft de mogelijkheden en beperkingen die voortvloeien uit de specifieke 

situatie van Zeeland. De issues in deze actielijn hebben enerzijds een sociaal-culturele ach-

tergrond (‘trots’, ‘bescheidenheid’, ‘onzichtbaar voor de buitenwereld’) en zijn deels contex-

tueel van aard (‘krimp’, ‘te klein om het alleen te kunnen’, ‘maatschappelijk middenveld ver-

dwijnt’). Dit levert kansen op die in acties kunnen worden omgezet: 

 Benutten van waardevolle eigenschappen: ruimte, energie, goedkope grond 

 Mogelijkheden om (hoogwaardige) werkgelegenheid te creëren  

Als beoogde trekker om de Zeeuwse identiteit en context uit te werken in acties en activitei-

ten zijn de Zeeuwse media (Omroep Zeeland en PZC) genoemd. Maar ook de Zeeuwse Ver-

eniging van Kleine Kernen en lokale kerkgemeenschappen zouden een rol kunnen vervullen.   

Figuur 3. Zeeuwse  identiteit en context 

http://www.stratix.nl/


 

© Stratix 2014                    Een digitale agenda voor Zeeland, februari 2014       25 

 

3.2.2 Breedband connectiviteit, overal altijd 

Samenvatting workshop 

Deze actielijn heeft als doel een overvloedige beschikbaarheid van breedband voorzieningen 

in heel Zeeland te realiseren, technologie-onafhankelijk, op de meest efficiënte wijze en bij 

voorkeur sneller dan de Europese en Nederlandse digitale agenda aangeven. 

Deelnemers vanuit de vraagzijde geven aan dat breedband in heel de provincie in overvloe-

dige mate beschikbaar moet komen, onafhankelijk van plaats en tijd, zowel in stationaire 

situaties (thuis, op het werk, op school, op een camping of jachthaven e.d.) als mobiel (on-

derweg naar school of werk, bij een thuiszorg cliënt, recreërend in camper of jacht e.d.). Niet 

alleen eigen voorzieningen zijn van belang, maar ook voorzieningen voor gastgebruikers 

(toeristen, scholieren, mobiele werkers). Het laat zich raden dat hier een taak ligt voor aan-

bieders van breedband toegangsvoorzieningen.  

De deelnemers van de workshop van de aanbodzijde hebben gewezen op de specifieke 

Zeeuwse issues als een groot, dunbevolkt buitengebied en een ‘uitdagende’ terugverdien-

situatie voor de benodigde investeringen. Kansen liggen in de kwaliteit en de relatieve fijn-

mazigheid van de aanwezige infrastructuur.  

Karakteristiek 

Deze actielijn gaat over de verbetering van de fijnmazigheid van breedband voorzieningen in 

Zeeland, onderscheiden naar vaste en mobiele aansluitingen. Issues concentreren zich vanuit 

de vraagkant op beschikbaarheid en bandbreedte. De aanbodkant noemt de afstanden als 

belangrijk item, waaraan gekoppeld de hoge aanlegkosten en daaruit volgend lastige busi-

ness case. De mobiele aansluitingen hebben een eigen dynamiek: onbedoelde roaming kos-

ten, waarbij opbrengsten verdwijnen naar het buitenland en op veel plaatsen (3G) dekkings-

issues. De uitrol van 4G netwerken, begin 2014 zou deze issues kunnen oplossen.  

Opvallend is dat aan de aanbodzijde deze actielijn een lage urgentie meekrijgt, aangezien 

Figuur 3. Breedband connectiviteit overal, altijd 
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het in verhouding om weinig gebruikers gaat, die bovendien zeer hoge aanlegkosten met 

zich mee brengen. 

Met behulp van een soepele regelgeving kan de buitengebied-problematiek worden aange-

pakt. Hiervoor is de Provincie de beoogde actiehouder. Samen met brancheorganisaties kan 

Provincie Zeeland een rol spelen om eventuele knelpunten in de breedbandtoegang voor het 

MKB aan te pakken of vóór te zijn. Dit kan onder andere in de toeristische sector door eisen 

en wensen te inventariseren. Ook liggen er mogelijkheden voor assisteren bij en stimuleren 

van vraagbundelingstrajecten, bijvoorbeeld door het opstellen van een voorbeeldstappenplan 

voor aanbestedingstrajecten (zie ook 3.2.3 en 3.2.4). 

De overige acties moeten vanuit de aanbodkant – aanbieders van breedband access en aan-

bieders van 4G diensten – worden getrokken.  

3.2.3 Samenwerking 

Samenvatting workshop 

Deze actielijn heeft tot doel Zeeuwse instellingen en bedrijven te bewegen tot samenwerking 

bij het verwezenlijken van de digitale agenda.   

Tijdens de interviews en workshops, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde, is naar 

voren gekomen dat in Zeeland door samenwerking veel winst valt te behalen. Samenwerking 

binnen en tussen sectoren, met partijen buiten de provincie en samenwerken tussen vraag- 

en aanbodzijde van de markt is op dit moment geen vanzelfsprekendheid.  

Figuur 4. samenwerking 
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Herhaaldelijk is opgemerkt dat Zeeuwse bedrijven en instellingen (wellicht ook burgers) de 

neiging hebben om op zichzelf te opereren. Aan de vraagzijde ziet men veel kansen om door 

samenwerking de IT-situatie in Zeeland te verbeteren. Aan de aanbodzijde ziet men dit als 

een urgent probleem, dat onderdeel is van de Zeeuwse cultuur. Het zal daarom -volgens de 

aanbieders- lang duren om hierin verandering aan te brengen.  

Karakteristiek 

Deze actielijn omvat vele issues, zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagkant van de 

markt. Samenwerking wordt ook gezien als de belangrijkste voorwaarde om in Zeeland de 

breedband voorzieningen te realiseren waarmee de provincie haar economische en maat-

schappelijke positie kan verbeteren. Het lijkt er evenwel op dat in deze actielijn verreweg het 

meeste werk moet worden verzet om tot resultaten te komen.  

Opvallend is dat de aanbodzijde optimistisch is over de kosten en de te boeken resultaten in 

deze actielijn, terwijl aan de vraagzijde wel veel kansen worden onderkend, maar resultaten 

ogenschijnlijk moeizaam zijn te bereiken. De regionale overheid (Provincie) speelt een mar-

kante rol als initiator van deze actielijn, samen met sectororganisaties, maar ook de markt-

partijen (aanbieders en bedrijfsleven) zien een rol voor zichzelf weggelegd. 

3.2.4 Kennis / adoptie en leercurve 

Samenvatting workshop 

Onder het aandachtsgebied Kennis vinden we een aantal issues die samenwerking bij de 

realisatie en adoptie van breedband voorzieningen belemmeren. Te late bewustwording van 

de urgentie, onvoldoende benutten van kennis in eigen huis en onvoldoende leervermogen 

zijn daar voorbeelden van.   

Figuur 5. kennis 
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Aan de aanbodzijde zijn trans-sectorale dienstenontwikkeling en disseminatie genoemd als 

issues voor het verbeteren van de kennispositie van Zeeland. Kansen liggen op het gebied 

van delen van kennis, bevorderen van innovatie en stimuleren van sector-overschrijdende 

initiatieven. Aan de aanbodzijde geeft men dit aandachtsgebied een hoge prioriteit: men ziet 

mogelijkheden om met een beperkte inspanning veel resultaat te boeken. Beoogde trekkers 

zijn Provincie, Onderwijssector en Impuls/innovatiebedrijven. 

De actielijn Kennis heeft tot doel alle nodige kennis beschikbaar te maken en zo nodig te 

ontwikkelen die nodig is om breedband infrastructuur, diensten en toepassingen in Zeeland 

snel en efficiënt op het benodigde niveau te brengen.  

Karakteristiek 

De actielijn Kennis omvat zowel de verbetering van de economische en maatschappelijke 

positie van Zeeland door het faciliteren van de kennisintensieve bedrijvigheid in de provincie 

met behulp van IT als de verbetering van kennis op het gebied van IT. Dit brengt zowel een 

hogere behoefte aan fijnmazige breedbandvoorzieningen als de mogelijkheden tot invulling 

van die behoefte dichterbij. Verbeteren van de kennispositie van Zeeland kan in alle ambitie-

niveaus van de Provincie worden aangepakt. 

3.2.5 Opnieuw inrichten van werken, wonen en recreëren 

Samenvatting workshop 

In Zeeland verandert net als overal elders in het land de traditionele opvatting over werken, 

wonen en recreëren. De 24-uurs economie rukt op, ook al omdat grote aantallen ZZP-ers en 

kleine bedrijven hun eigen dagindeling bepalen. 

 

Figuur 6. Opnieuw inrichten van werken, wonen en recreëren 
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Doel van deze actielijn is het wegnemen van een belangrijk obstakel voor een groot aantal 

Zeeuwen of in ieder geval dit te verkleinen: grote afstanden en lange reistijden. Hieruit 

voortkomende besparingen kunnen bijdragen aan een gezonde business case voor breed-

band in witte gebieden. Voorwaarde is dat de dienstverlening rondom de benodigde IT-

voorzieningen zich voegt naar de 24-uurs economie. Dit blijkt momenteel nog niet het geval 

te zijn. 

Karakteristiek 

Het aantal issues in deze actielijn is beperkt, maar het zijn geen eenvoudige problemen. 

Bovendien werpt de vraag zich op of voorzieningen als ‘Zeeuwse cloud’ of ‘Zeeuws datacen-

ter’ de beste oplossing vormen voor het onderliggende probleem.  

De vier kansen die worden onderkend, kunnen worden opgepakt door vertegenwoordigers 

van de economische sectoren die over het vermogen beschikken buiten de grenzen van hun 

eigen sector te kunnen denken.  

3.2.6 Nieuwe toekomstperspectieven voor Zeeuwse topsectoren 

Samenvatting workshop 

Het doel van deze actielijn is de digitale agenda af te stemmen op de IT-behoefte in de  

Zeeuwse topsectoren op langere termijn. Zeeuwse topsectoren hebben behoefte aan top-

voorzieningen voor hun IT-gebruik, zowel om zich te kunnen blijven meten met hun mede-

dingers als om te kunnen blijven presteren als topsector. In de workshop zijn enige knelpun-

ten naar voren gebracht die de positie van bedrijven en instellingen in topsectoren bedrei-

gen. Er zijn ook veel kansen en oplossingen aangedragen, met daarbij echter weinig ‘laag-

hangend fruit’.  

Figuur 7. nieuwe toekomstperspectieven voor Zeeuwse topsectoren 
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De topsectoren zelf en Impuls Zeeland worden gezien als de geëigende partijen om deze 

actielijn invulling te geven. 

Karakteristiek 

Aandacht voor de lange termijn, (intersectoraal) duurzaam samenwerken en aandacht voor 

trends, beveiliging en veiligheid vormen de issues waaruit een groot aantal kansen voort-

vloeit, onder meer op het terrein van ketenzorg, geotechniek en sensoring.  

3.3 Vier scenario’s voor een digitale agenda 

De bovengenoemde actielijnen kunnen worden ingevuld met concrete acties. Daarbij is het 

ambitieniveau van de Provincie bepalend voor de inspanning en de (financiële) ondersteu-

ning vanuit de Provincie. Deze paragraaf beschrijft vier scenario’s, met oplopend ambitieni-

veau. In Annex A stellen wij bij elk scenario een aantal mogelijke acties voor binnen de ac-

tielijnen. De Provincie kiest het scenario dat past bij haar ambitie m.b.t. de digitale agenda 

en dient dit verder uit te werken in een actieprogramma.  

Elk hoger ambitieniveau bevat tevens de acties in de lagere niveaus. Deze worden omwille 

van de leesbaarheid niet herhaald. Voorbeeld: scenario III bevat dus alle acties uit de scena-

rio’s I en II, plus de voor scenario III beschreven acties.  

3.3.1 Ambitieniveaus 

De scenario’s voor de verschillende mogelijke ambitieniveaus van de Provincie Zeeland zijn: 

I) Anderen lossen het op 

In dit scenario stelt de Provincie zich volgend op. Er worden geen investeringen of subsi-

dies voorzien. Marktpartijen maken in concurrentie om de gunst van de klant uit hoe de 

Zeeuwse breedbandmarkt zich ontwikkelt. Marktpartijen bepalen ook de prioriteit die de 

Zeeuwse afnemer geniet ten opzichte van andere Nederlandse of Europese klanten.  

De Provincie vervult haar (wettelijke) taken en houdt –losjes- een vinger aan de pols. 

Het enige actieve element in het Provinciebeleid is communicatie, voorlichting en onder-

zoek binnen het kader van het bestaande werkpakket. 

 

II) Een zuinige benadering 

Dit scenario kenmerkt zich door een beperkte actieve inzet van de Provincie voor een  

IT- en breedbandprogramma (met concrete doelen en eindigheid) met een beperkt bud-

get voor bijeenkomsten en dergelijke. Vanuit dit budget bekostigt de Provincie een pro-

grammamanager met een kleine ondersteuningsorganisatie, die door de provincie trekt 

om initiatieven van bedrijven en burgers te stimuleren op het gebied van IT- en breed-

band diensten.  

De Provincie stimuleert en faciliteert overleg tussen partijen aan de vraagzijde. Daaruit 

komen intersectorale samenwerking en vraagbundelingstrajecten voort die de vragende 

partijen een sterkere inkooppositie geven tegenover de aanbieders. Aanbieders kunnen 

efficiënter invulling geven aan de vraag, waardoor er een gunstiger business case ont-

staat, met voor de vragende partijen aantrekkelijker voorwaarden. 
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III) Stimulering van de vraag 

In dit scenario is het de ambitie van de Provincie om de vraagzijde van de markt (con-

sumenten, instellingen, bedrijven) te stimuleren tot het inzetten van breedband IT dien-

sten en toepassingen, waar nodig en mogelijk ook financieel.   

De Provincie neemt een actieve rol aan om de ‘moeilijke’ situaties in de markt te verbe-

teren. Dat kan zijn het (financieel) stimuleren van afnemers door middel van subsidie of 

het (financieel) stimuleren van vraagbundelingstrajecten van bedrijven, instellingen en 

consumenten in witte gebieden. 

 

IV) Actief stimuleringsbeleid 

In dit scenario investeert de Provincie niet alleen aan de vraagzijde van de markt, maar 

heeft zij ook de ambitie de aanbodzijde te versterken, waar nodig. Samen met andere 

overheden (NL, EU, gemeenten, waterschap) versnelt de Provincie het aanpakken van de 

knelpunten in de infrastructuur (witte gebieden) en daagt zij aanbieders uit om op de 

meest efficiënte wijze alle panden in Zeeland van een breedband aansluiting te voorzien. 

In dit scenario heeft de Provincie de ambitie om actief leiding te nemen in de realisatie 

van een provincie-brede breedband infrastructuur met bijbehorend voorzieningenpakket 

(helpdesk 7x24, gebruikersondersteuning, trainingen e.d.) Aanbesteding is daarbij het 

belangrijkste instrument, maar ook joint ventures, beauty-contests en andere bijzondere 

aanbestedingsvormen zijn mogelijk. 

 

Ontwikkeling van diensten en toepassingen liggen in elk scenario grotendeels in handen van 

marktpartijen (in en buiten Zeeland). In geval van onvoldoende presteren van deze markt 

kan de Provincie overwegen een stimulerende rol te nemen. 
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4 Vragen vanuit de opdracht 

4.1 Diensten en toepassingen vs. infrastructuur 

Visie op de mogelijkheden om diensten en toepassingen voorop te stellen, zowel op 

het gebied van maatschappelijke vraagstukken (zorg, onderwijs) als op het gebied 

van innovatie (bedrijven) 

Een digitale agenda voor Zeeland waarin diensten en toepassingen voorop staan is in de visie 

van Stratix in onbalans. Een zorgvuldig samengestelde digitale agenda stelt content op één 

lijn met de benodigde infrastructuur, de technologie ontwikkeling, de ordening van de markt, 

de financiële implicaties en de bestuurlijke aspecten. Een digitale agenda voor Zeeland zal 

daarnaast in het bijzonder rekening moeten houden met wat er gebeurt op Europees en na-

tionaal niveau en met de ontwikkelingen in de omgeving van Zeeland (Vlaanderen, westelijk 

Noord-Brabant en Zuid Holland). 

Het is niet mogelijk om diensten en toepassingen in een digitale agenda voorop te stellen 

zonder de benodigde capaciteit van de infrastructuur in beschouwing te nemen. Daarmee 

zou men voorbij gaan aan het gegeven dat de ontwikkeling in de benodigde capaciteit 

slechts zeer ten dele wordt bepaald door het gebruik van de infrastructuur voor deze dien-

sten en toepassingen.   

Veel eerder zal deze ontwikkeling zich voegen naar de eisen van wereldspelers op het gebied 

van ICT hardware en software en de leveranciers van zoekmachines, samenwerkingspro-

gramma’s en sociale netwerken en de internationale amusementsindustrie. Zij dicteren de 

benodigde capaciteit van de aansluiting van de eindgebruiker om hun content te kunnen 

accommoderen en daarmee ook welke bandbreedtes op hogere aggregatieniveaus in het 

netwerk moeten worden toegepast.  

Behoefte aan bandbreedte verloopt analoog aan de ontwikkeling van (o.m.) de gebruikers-

apparatuur zoals tablets, smartphones, laptops en PCs, en netwerkapparatuur zoals data-

servers, switches en vaste en draadloze verbindingstechnieken. In zijn algemeenheid zien we 

dat capaciteiten van alledaagse opslagmedia en weergave-apparatuur al decennia lang sterk 

blijven groeien. Niet de gebruikers bepalen de specificaties van een nieuwe generatie appa-

ratuur en software, maar de wereldspelers in de betreffende markt. Aldus wordt elke volgen-

de generatie gekenmerkt door een progressief toenemend prestatieniveau bij ongeveer ge-

lijkblijvende prijzen (wet van Moore).  

4.2 Is de Zeeuwse kabel klaar voor de toekomst? 

Toekomstbestendigheid van het Zeeuwse kabelnetwerk en de gevolgen daarvan voor 

het aanbod van breedband voorzieningen op termijn 

4.2.1 Huidige situatie 

Delta Multimedia heeft in Zeeland een kabelnetwerk uitgerold met coaxkabels in de haarva-

ten tot in de woningen en glasvezelkabel in de hoofdnetten. Daarmee kan men naast klas-
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sieke Radio- en TV-distributie ook Internettoegang via kabelmodems, interactieve Video-op-

aanvraag en vaste telefonie aanbieden. 

Op dit moment wordt op de kabel de techniek DOCSIS 3.0 gebruikt. Delta verhoogde in no-

vember 2013 haar aanbod tot maximaal 200 Mbit/s downloadcapaciteit en 10 Mbit/s upload. 

Daarmee evenaart de kabelaar de snelheid van het duurste UPC-pakket dat sinds april ver-

krijgbaar is. Het snelste abonnement van Ziggo blijft nog steken op 150Mbit/s.  

UPC kondigde al aan dat zij de snelheid gaan opschroeven tot 500 Mbit/s, hetgeen mogelijk 

is met bestaande technologie en nieuwe kabelmodems. UPC voelt de commerciële druk van 

KPN/Reggefiber die 500 Mbit/s symmetrisch (up en down) over glasvezel aanbiedt. 

Kabelbedrijven staan in toenemende mate onder zakelijke druk van andere aanbieders (KPN, 

Tele2, CanalDigital) die radio en TV aanbieden over DSL en glasvezel. Daarbij komt dat de 

opkomst van Video-on-Demand / Uitzending gemist de attractiviteit van satelliet- en ether-

oplossingen voor RTV-distributie vermindert. Vaste aansluitingen worden belangrijker. Daar-

bij moet worden opgemerkt dat Delta Multimedia qua marktaandeel beter presteert dan veel 

andere kabelbedrijven in Nederland; zie Figuur 9 hier onder. 

 

Figuur 9. Marktaandeel Delta daalt minder snel dan UPC, Ziggo en REKAM (Gouda e.o.) 

4.2.2 Urgentie 

Delta geeft aan zeker nog tot 2020 haar diensten via de coaxkabel te zullen blijven aanbie-

den, omdat de nieuwe techniek DOCSIS 3.1 het mogelijk maakt om 10 Gbit/s down, 1 Gbit/s 

up over de kabel te versturen en dat dit ruimschoots afdoende is voor de klantbehoefte die 

veel lager ligt (Figuur 10). Daarom ziet het bedrijf haar netwerk als afdoende toekomstvast. 

In nieuwbouw legt Delta op dit moment standaard glasvezel aan. Ziggo heeft gemeld dat zij 

DOCSIS 3.1 in 2016 introduceert. Ook Delta zal DOCSIS 3.1 in 2016 introduceren. 
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Figuur 10.  Capaciteit coax vs. klantbehoefte (bron: Delta) 

 

Hierbij moeten de volgende zaken worden opgemerkt: 

De benadering van Delta is gebaseerd op blijvend aanbieden van asymmetrische capaciteiten 

(veel minder upload dan download), wat kan blijven voldoen aan marktvraag in consumen-

tenhuishoudens, maar kleinere bedrijven die ook gebruik willen maken van cloudtechnieken 

gaan tegen beperkingen aanlopen. 

Delta moet sterk in apparatuur investeren in de transitie naar DOCSIS 3.1. Vooral de centra-

le apparatuur is daarbij de grote kostenpost. Zij gaven aan dat de fabrikant Cisco met nieu-

we “Remote PHY” apparatuur aanzienlijk goedkoper wordt.  

In de zomer van 2013 heeft Stratix uitgerekend dat het issue niet zozeer de hardwareprij-

zen, maar veeleer de softwarelicensies zijn13. Er is een prijsdaling van ca. 90% nodig om 

deze upgradestrategie zakelijk te kunnen verdedigen in vergelijking met verglazing. 

Gezien het grote marktaandeel van Delta Multimedia in Zeeland is een toetsing van de up-

gradestrategie op bedrijfseconomische haalbaarheid aan te raden, in het bijzonder gericht op 

de waarschijnlijkheid van de benodigde prijsdaling in de beoogde Cisco hard- en software. 

4.2.3 Actielijnen 

Voorrang voor MKB bij introductie van DOCSIS 3.1 

Het knelpunt bevindt zich primair bij de uploadcapaciteit, wat vooral van belang is voor het 

MKB en kleine starters. De Provincie Zeeland (aandeelhouder) kan van Delta verlangen een 

nieuwe road-map te ontwikkelen die zich minder richt op consumenten en meer op het MKB 

en kleine starters, met voor dat soort gebruikers verhoging van de uploadcapaciteit en een 

versnelde introductie van DOCSIS 3.1. 

                                                

13 In opdracht van Stedenlink, een organisatie ter bevordering van breedband van een aantal gemeentes 
en provincies (http://www.stedenlink.nl/) 

http://www.stratix.nl/
http://www.stedenlink.nl/


 

© Stratix 2014                    Een digitale agenda voor Zeeland, februari 2014       35 

 

Zeeland en Delta kunnen fabrikanten als Cisco benaderen om zichzelf als de “lanceerprovin-

cie” van DOCSIS 3.1 (met Remote PHY) te positioneren (een pilotgebied) en de techniek op 

een hoog ambitieniveau in te zetten.  

Op die wijze versnelt men de introductie op grote schaal en kunnen uploadcapaciteiten van  

1 Gbit/s worden geboden, die FTTH klanten en bedrijven elders in Nederland nu al krijgen. 

Door als pilotgebied te gaan werken, verandert Zeeland van eerst en vooral een “afzetmarkt” 

voor nieuwe breedbandtechnologie, in een strategische partner van de lancerende fabrikant 

en plaats waar kennis wordt opgedaan over die technologie: van een marktvolger naar toon-

zetter derhalve. Zo’n strategie betekent tot ruwweg 2020 State-of-the-Art voorzieningen bij 

Delta klanten. 

Draadloos breedband (2.6 GHz techniek) 

Als interim oplossing kan in het buitengebied ook breedband via 2.6 GHz worden ingezet, 

zoals nu in Flevoland gebeurt (handelsnaam: Greenet). Dat vereist echter het opstellen van 

hoge masten of toegang tot windmolens voor steeds slechts ca. 50-100 panden. Bovendien 

moeten er ook dan al kabels naar die hoge opstelpunten worden getrokken. 

4.3 Kosten van glasvezel voor ieder Zeeuws huishouden 

De Provincie heeft gevraagd om een onderbouwde schatting van de kosten, met een realisti-

sche tijdslijn om alle Zeeuwse huishoudens op een glasnetwerk aan te sluiten 

Dit vraagstuk valt in twee delen uiteen:  

1. Wat zijn de kosten om de nu nog niet van snel breedband (via kabel- of kopernet) 

voorziene panden in het buitengebied en bedrijventerreinen te voorzien van een 

hoogwaardige aansluiting? 

2. Wat zijn de kosten om glasvezel aan te leggen naar de panden waar nu al een coax-

kabel aanwezig is?  

4.3.1 Bestaande situatie 

In het buitengebied en op kleinere bedrijventerreinen is geen coaxkabel beschikbaar. Daar-

naast geldt dat KPN’s alternatief een “upgrade met VDSL” juist in de buitengebieden weinig 

meerwaarde biedt, aangezien de capaciteit over koperdraad sterk beperkt wordt door de 

lengte van de kabel tot aan het centrale koppelpunt14. Hierdoor is de verbetering in door-

voercapaciteit ten opzichte van ADSL beperkt. 

Uit een postcodecheck op de beschikbaarheid van DSL blijkt dat 1140 bedrijfsvestigingen in 

Zeeland geen DSL kunnen krijgen. Slechts 35 van die vestigingen kunnen op dit moment een 

glasaanbod van KPN krijgen (‘Nearnet’) en die bevinden zich praktisch allemaal in het Sloe-

gebied en op de terreinen bij Terneuzen/Biervliet. 

 

                                                

14 Nummercentrale of straatkast 
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Tabel 1. Penetratie KPN DSL in Zeeland 

   DSL downspeed Aantal   

Geen DSL 1140 3% 

t/m 8Mbps 24283 72% 

8-24 Mbps 5950 18% 

24-40 Mbps 2184 7% 

 
33557 

  

Volgens eenzelfde postcodecheck op de beschikbaarheid van kabelinternet kunnen 331 van 

de resterende 1105 bedrijfsvestigingen, waar geen DSL verkrijgbaar is, wel kabelinternet 

verkrijgen bij Delta Multimedia. Het aantal Zeeuwse bedrijven dat in het geheel geen vast 

Internet kan verkrijgen, ook niet van minimale DSL-kwaliteit komt daarmee op 774, ofwel 

2,5% van het totaal.  

Het aantal bedrijfsvestigingen in 

Zeeland waar geen kabelinternet 

van Delta Multimedia verkrijgbaar 

is, is volgens de postcodecheck 

7993. Dit bevat echter veel dub-

bele adressen, doordat er meer-

dere bedrijven op hetzelfde adres 

kunnen zijn gevestigd. Het aantal 

unieke bedrijfsadressen waar 

geen kabelinternet verkrijgbaar is 

komt - na aftrek van de dubbele 

adresregistraties - daarmee op ca. 

5600.   

In Zeeland heeft ongeveer de 

helft van de panden in het buiten-

gebied bedrijfsactiviteiten. Dit 

betekent dat er nog eens ca. 6000 

(woon-) locaties zijn waar geen 

kabelinternet verkrijgbaar is. Het 

totaal aan adressen in Zeeland waar geen hoge capaciteit breedband verkrijgbaar is komt 

daarmee op ca. 12000. 

4.3.2 Urgentie 

De urgentie betreft vooral het kunnen aansluiten van de in Zeeland resterende 12000 loca-

ties zonder hoge capaciteit breedband (via glasvezel, coaxkabel, koperdraad (VDSL) of even-

tueel radiotechnieken). Ervan uitgaande dat bedrijven een grotere betalingsbereidheid heb-

Aanvulling van KPN 

KPN heeft inmiddels veel geïnvesteerd in het bestaande 

kopernetwerk en dit geüpgraded met VDSL techniek. Hier-

door is de bandbreedte aanzienlijk verbeterd. Dit geldt niet 

alleen voor de kernen Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en 

Goes, maar voor de meeste kernen en dorpen in de provin-

cie. 

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de VDSL pene-

tratie in december 2013 in Zeeland. (Aantal adressen) 
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ben dan particulieren, zal de urgentie bij het uitrollen liggen bij de bedrijven. Gelijktijdig kan 

het netwerk worden voorbereid voor (eventueel latere) aansluiting van de particuliere adres-

sen in het buitengebied. 

De urgentie voor het verglazen van de al via de kabel aangesloten woonkernen is veel lager. 

Daar kan een ambitieuze inzet van nieuwe kabeltechnologie tot 2020 nog soelaas bieden. 

Op basis van de gevonden “witte bedrijfsadressen”, is een kostenberekening gemaakt. Hier-

voor is een zogenaamde “graaf” berekend. Daarbij worden hemelsbrede afstanden als uit-

gangspunt genomen. De totale te overbruggen kilometrage van aan te sluiten adressen naar 

bestaande netwerken komt dan uit op 1630 km. 

 

 

Figuur 11. ‘Spanning tree’ buitengebied (graaf) en wegenstructuur Zeeland  

 

In de realiteit volgt het netwerk vooral het wegennet15. Dat verhoogt de te graven geullengte 

met ruwweg een factor 1,75 tot 2850 km. De kostprijs daarvan komt uit rond €72 miljoen 

voor het aansluiten van alle witte bedrijfsvestigingen.  

Aangezien met het aansluiten van alle witte bedrijfsadressen het grootste deel van het bui-

tengebied is gepasseerd met glasvezel zal de meerprijs voor het aansluiten van de overige 

witte (woon)adressen beperkt zijn. Uitgaande van zo’n €1500 per adres is de totale meer-

prijs voor het aansluiten van deze adressen rond de €10 miljoen, waarmee het totaal voor 

het aansluiten van de witte gebieden in Zeeland op ca. €82 miljoen komt. 

Optische apparatuur op glasvezel aansluiten kost gemiddeld €250 per actieve aansluiting bij 

grootschalige inkoop. Dit geldt zowel voor de techniek die Reggefiber en CIF toepassen als 

voor RF-over-Glas (waarmee Delta experimenteert). Voor alle 12000 witte adressen in 

                                                

15 Kostenbesparing door dwars over boerenland te graven heeft een aantal nadelen; operators van glas-
vezelnetten zijn er in het algemeen niet enthousiast over. Maar het kan een mogelijkheid zijn om de 
factor 1,75 terug te brengen me enige tienden (maal € 4 miljoen). 
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Zeeland betekent dat maximaal €3 miljoen. Apparatuur wordt wel in ca. 5 jaar afgeschreven, 

aanzienlijk sneller dan kabels (25 tot 30 jaar). 

Delta Multimedia heeft her en der in het buitengebied en op bedrijventerreinen al kabels 

aangelegd, wanneer haar interlokale kabels naar de woonkernen daarlangs liepen, waardoor 

Delta soms al op bestaande infrastructuur kan aansluiten. Dit reduceert de rekening voor 

Delta tot ca. 70 miljoen, waar een andere marktpartij (bijv. KPN/Reggefiber) voor het bui-

tengebied nog de al met kabel ontsloten panden moet aansluiten op haar eigen netwerk. 

Daarmee komen we uit op een range van €70 - €85 mln. 

In vergelijking met andere provincies is dat voor Zeeland een zeer hoge rekening, omdat er 

nog maar 12000 locaties aangesloten moeten worden. Wel merken wij hierbij op dat er door 

andere provincies mogelijk voor is gekozen om de duurste aansluitingen niet mee te nemen 

in aanlegplannen en bijbehorende kostenberekeningen. Daardoor ziet hun plaatje er iets 

gunstiger uit.   

 

Tabel 2 Kosten aanleg (glasvezel) kabelinfrastructuur in het buitengebied  

 # aansluitlocaties gem. prijs Kosten  

Friesland
1
                       29.530  € 3.296 € 97 mln 

Overijssel                       43.000  € 3.256 € 140 mln 

Brabant                       70.000  € 3.000 € 210 mln 

 

Zeeland 
                         12.000  € 5.833 € 70 mln 

                         12.000  € 7.083 € 85 mln 

1) In Friesland zijn de 10% ‘meest geïsoleerde’ witte adressen (aansluitkosten €8.000-€10.000) niet meegenomen 

De kosten voor het aansluiten met glasvezel van de 160.000 nu al van coaxkabel voorziene 

panden in vooral woonkernen worden door ons geschat op €160 mln. Dit is geschat op basis 

van het maximum van €1000 per pand dat toetredende verglazers zich veroorloven om 

competitief te kunnen blijven met al aanwezige kabelbedrijven en de courante retailtarieven 

voor Internet, telefonie en RTV. In Zeeland heeft Delta Multimedia alle kleine woonkernen 

van enige tientallen huizen al aangesloten. Hoe hoger het marktaandeel in de kleine kernen, 

des te eerder een aanbieder zich uitrol erheen kan veroorloven.   

Een volledige verglazing van Zeeland komt daarmee uit op ca. €230 - €245 mln.  

Deze schatting is gemaakt met behulp van betrekkelijk eenvoudige, publiek beschikbare 

middelen. Een nauwkeurige berekening vereist het uitvoeren van een planningsexercitie met 

een Geografisch Informatie Systeem met netwerkplanningssoftware en details over de speci-

fieke omstandigheden.  
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Realistische aanlegcapaciteit verglazing 

De productiecapaciteit in Nederland voor glasaanleg bedraagt ca. 500 duizend aansluitingen 

per jaar. Dit is beduidend groter dan het aantal aan te sluiten woningen in Zeeland, echter 

op dit vlak concurreert Zeeland met voor de aanbieders relatief lucratieve gemeenten. 

Er gaat typisch een jaar voorbereiding aan verglazing vooraf (vraagbundeling onder de be-

volking, onderhandelingen met gemeenten) en individuele projecten vergen al snel een jaar 

uitvoering. 

Wil Zeeland voorop lopen en in slechts enkele jaren volledige uitrol realiseren, dan zou een 

flink deel van de projecten elders in Nederland moeten worden uitgesteld. Een realistische 

doorlooptijd voor volledige verglazing is daarom minimaal 5 jaar. Alleen de ca. 12 duizend nu 

nog niet ontsloten panden in het buitengebied en op bedrijventerreinen verglazen betekent 

ruim 3000 kilometer kabel aanleggen voor ca. €80 miljoen. Dat is een forse opdracht, die 

echter de grotere aannemers in een jaar voorbereiding en een jaar uitvoering wel aankun-

nen. Het is qua werkomvang vergelijkbaar met het verglazen van bijvoorbeeld Almere.    

4.3.3 Actielijnen 

De Provincie kan een volledige verglazingsstudie laten uitvoeren, waarbij de planning op 

bestaande geografische aspecten, zoals de loop van (water)wegen en (spoor)dijken wordt 

geoptimaliseerd.  

Voor alleen het buitengebied kost zo’n activiteit minder dan €10.000. Voor alle Zeeuwse 

adressen zal zo’n studie op ongeveer €100.000 uitkomen.  

Een goed beeld van de kostprijs van volledige aanleg biedt de Provincie zicht op de huidige 

“premie” (zogenaamde goodwill), die op de beurzen worden betaald voor de aandelen van 

een gevestigde marktpartij. Ziggo is nu €6,75 miljard waard met 2,7 miljoen betalende 

abonnees, deels consumenten en deels zakelijk. Delta Multimedia, met een sterkere markt-

positie, zal rond de €300 miljoen waard zijn. 

Een verkoop van Delta Multimedia, op voorwaarde van (snelle) verglazing van het buitenge-

bied, of alleen het dienstenbedrijf (zoals met CAIWay is gebeurd) om daarmee dan de ver-

glazing in de buitengebieden te financieren, zijn beleidsopties die onderzocht kunnen wor-

den, waarbij een goed gedetailleerd beeld van de verglazingskosten van Zeeland behulpzaam 

kan zijn. 

4.4 Vraagbundeling op bedrijventerreinen 

Mogelijkheden en kosten van het organiseren van vraagbundeling voor bedrijventer-

reinen 

Zeeland kent volgens het IBIS-bestand 145 officiële bedrijventerreinen. Op 15 daarvan is 

nog geen enkel bedrijf gevestigd (in ontwikkeling). Op de overige 130 terreinen bevinden 

zich 3189 bedrijven met 44.112 werknemers, ruwweg 25% van de Zeeuwse werkgelegen-

heid. 
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Bij het bouwrijp maken van een nieuw bedrijventerrein is buis voor glasvezel ingraven bij de 

aanleg een verstandige keuze en kan zonder noemenswaardige meerkosten worden meege-

nomen in de stichtingskosten. Het organiseren van vraagbundeling op bedrijventerreinen om 

verglazing te bevorderen is dus vooral relevant voor aanleg op de bestaande terreinen. 

4.4.1 Bestaande situatie 

Zeeland heeft veel bedrijventerreinen, die qua omvang één straat met een handvol bedrijven 

beslaan. Daarnaast zijn er enkele grotere industrieparken (havengebieden Vlissingen, Ter-

neuzen, de Poel bij Goes). 

KPN en Tele2, gebruikmakend van het glasvezelnetwerk van KPN, zijn op een beperkt aantal 

terreinen actief. Een Postcodecheck met het bestand van de Provincie onthulde dat KPN 466 

bedrijven direct kan beleveren (‘Onnet’), waarvan er zich 388 bevinden op een bedrijventer-

rein (FTTO-O) en buiten de bedrijventerreinen nog 5225 bedrijven kan aansluiten, waarbij nog 

gegraven moet worden (‘Nearnet’). 

KPN’s FTTO-O terreinen bevinden zich alleen in Middelburg en Zierikzee. Tele2 levert in het 

centrum van Goes, rond het station. KPN levert daar ook tegen hun lage “FTTO-A” tarief. 

Tabel 3 Zakelijk glasaanbod KPN en Tele2 in Zeeland 

  KPN Glasaanbod Tele2 Glas (geen)  

  Onnet Nearnet Onnet Nearnet 

 FttO-A 5 251 6 32 

27828 

FttO-B 55 3175 

  FttO-C 18 1799 

  FttO-O 388 

   Totaal 466 5225 6 32 27828 

 

Uit de tabel volgt dat op 27828 Zeeuwse bedrijfsadressen bij een check bij KPN en/of Tele2 

er geen aanbod wordt gedaan van Zakelijk Glas. 

Delta is volgens eigen aangeven reeds aanwezig op enkele tientallen terreinen, die overlap-

pen met KPN’s bedrijventerreinen en Tele2 aanbod. Delta is actief met vraagbundeling op 

andere wat grotere terreinen (met enkele tientallen bedrijven). Op enkele met Europese 

subsidies ontwikkelde terreinen in Zeeuws-Vlaanderen is in het verleden aangelegd, maar 

het aantal klanten bleek zeer beperkt. 

Delta heeft aangegeven dat daar waar een bedrijf zich binnen een paar honderd meter van 

haar kabelnet bevindt, zij ook aanlegt. Een bedrijf dat zich nu op zo’n terrein bevindt, kan 

dat echter niet via een postcodecheck bij Delta ontdekken. De bestaande postcodecheck 

betreft alleen de coaxkabel. 
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4.4.2 Urgentie 

Voor het Zeeuwse bedrijfsleven is de situatie qua verkrijgbaarheid en voorwaarden voor Za-

kelijk Glas nu erg ondoorzichtig. Er ontbreekt een duidelijk beeld wat er al is en wat er mo-

gelijk is. Postcodechecks geven slechts voor een deel antwoord. Er zijn grote “witte vlekken” 

in de bedrijventerreinen, waar in het verleden geen coaxkabel is aangelegd. 

Werkend met het zakelijke bestand van de Provincie is er voor 7993 bedrijfsvestigingen met 

58377 medewerkers (ongeveer een derde van de Zeeuwse werkgelegenheid) geen hoge 

capaciteit breedband verkrijgbaar. Dit aantal omvat echter ook de bedrijven in de buitenge-

bieden. 

Het aansluiten van bedrijventerreinen is een ingewikkelde markt gebleken, omdat in een 

aantal bedrijfstakken (bijvoorbeeld autodealers) beslissingen daarover worden genomen op 

het hoofdkantoor of bij de importeur. Als die voor uniformiteit kiest met DSL, dan gaat een 

vestiging in Zeeland niet vlot mee in een vraagbundeling over glasvezel. 

De meeste vraagbundelingen op bedrijventerreinen slagen slechts wanneer lokaal grote on-

dernemers er een vestiging hebben en een groot deel van de andere bedrijven op het terrein  

mee krijgen in een gezamenlijke actie. 

4.4.3 Actielijnen 

De Provincie kan bevorderen dat er een centraal overzicht (zoekportal breedband) komt van 

alle bedrijventerreinen met een postcodecheck en daarop niet alleen de bestaande beschik-

baarheid van de breedbanddiensten van aanbieders, maar ook wat er aangelegd kan worden, 

door wie. Zoiets bestaat nu niet voor de Zakelijke Markt. 

Het identificeren van attractieve terreinen vereist veel lokale kennis van verhoudingen, voor-

al de betalingsbereidheid bij de terreinen die buiten de bebouwde kom liggen weegt zwaar.  

Gezien de in Zeeland beperkte omvang van veel bedrijventerreinen, is het mogelijk verstan-

diger om het geld op een gemeentebegroting direct voor de te graven route/kabel te alloce-

ren, dan een adviseur voor een “vraagbundelingstraject” in te huren.  

Voor minder dan tienduizend euro is al snel een paar honderd meter buis in te graven. Ka-

belbuis aanleggen kan ook plaatsvinden als onderdeel van het openbare wegenonderhoud. 

Het aantal bedrijventerreinen dat meer dan enkele tientallen bedrijven huisvest, nodig om 

“vraagbundelingskosten” door speciaal aangestelde derden enigszins te verantwoorden, is in 

Zeeland zeer beperkt en deze terreinen worden al grotendeels bewerkt door Delta, KPN etc. 

Echter indien op enkele van die terreinen een gebrekkig aanbod wordt gevonden, valt vraag-

bundeling als activiteit te overwegen. 

4.5 Breedband voor de witte gebieden 

De Provincie heeft gevraagd naar mogelijkheden en kosten van de aanleg van breedband in 

witte gebieden in Zeeland (bij benadering ca. 12.000 aansluitingen). 
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Dit onderwerp is uitgewerkt onder § 4.3 

 

4.6 Breedband voor toeristen 

Plan voor de aanleg van Wi-Fi op alle recreatieterreinen in Zeeland (circa 400 cam-

pings, parken en jachthavens) 

4.6.1 Bestaande situatie 

De Zeeuwse stranden en de zee hebben een sterke aantrekkingskracht op mensen om hun 

vakantie in Zeeland door te brengen. De toerisme- en recreatiesector levert dan ook een 

belangrijke bijdrage aan de Zeeuwse economie. Het in stand houden en versterken van deze 

sector vormt dan ook een belangrijk speerpunt in het economische beleid van de Provincie 

Zeeland. Zorgen voor de aanwezigheid van een minimaal voorzieningenniveau, zoals de 

aanwezigheid van Wi-Fi op verblijfsaccommodaties, en het creëren van extra toegevoegde 

met behulp van digitalisering, zijn manieren om deze sector aantrekkelijker te maken voor 

vakantiegangers in Zeeland. 

De afgelopen jaren zijn er, al dan niet in samenwerking met de Provincie Zeeland, door di-

verse partijen uit de recreatieve sector in Zeeland verschillende initiatieven genomen om het 

toerisme in Zeeland te versterken met behulp van digitale ontwikkelingen. Voorbeelden hier-

van zijn de uitrol van 115 Wi-Fi hotspots16 op diverse toeristische locaties in Zeeland, de 

ontwikkeling van verschillende toeristische smartphone apps en de realisatie van het Zeeuws 

Informatie Distributie Systeem17.   

4.6.2 Urgentie 

Zeeland kent een ruime diversiteit aan overnachtingsmogelijkheden, variërend van minicam-

pings tot luxe hotels. Het verblijf in een vakantiewoning of op een camping zijn de populair-

ste accommodatievormen voor de vakantieganger in Zeeland. In totaal telt Zeeland onge-

veer 7.650 vakantiewoningen, 70 bungalowparken en 600 campings. Die laatste categorie is 

goed voor ongeveer 23.000 toeristische kampeerplaatsen. Daarnaast kent Zeeland rond de 

60 jachthavens met totaal meer dan 11.000 ligplaatsen, deze vormen een enigszins afwij-

kende categorie en worden in het laatste deel van deze paragraaf besproken 

Verblijfsaccommodaties 

Een aanzienlijk deel van de logies verlenende accommodaties is gevestigd in het landelijke 

gebied van Zeeland. Datzelfde geldt voor andere bedrijven die actief zijn binnen de recrea-

tiesector zoals horecagelegenheden en zwembaden. Een aantal landelijk gelegen bedrijven 

kunnen niet beschikken over een adequate breedbandverbinding, waardoor het aanbieden 

van Wi-Fi aan gasten niet of slechts met beperkte kwaliteit mogelijk is. In totaal gaat het 

naar schatting om enkele honderden adreslocaties.  

                                                

16 http://www.vvvzeeland.nl/nl/wifi 
17 http://zakelijk.vvvzeeland.nl/nl/zids 
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De Provincie heeft in haar Economische Agenda 2013-2015 en het Omgevingsplan Zeeland 

2012-2018 een aantal ‘leisure hotspots’ en een aantal regionale ontwikkelingslocaties gedefi-

nieerd. De ontwikkeling van ‘leisure hotspots’ staat de komende jaren voorop. Dit zijn gebie-

den waar verschillende ontwikkelingen tegelijkertijd de vrijetijdseconomie kunnen verster-

ken. Hier hebben ondernemers, investeerders en gemeenten ruime mogelijkheden om kan-

sen te benutten en om te zetten in unieke hoogwaardige trekpleisters. 

Figuur 12 combineert een overzicht van ‘leisure hotspots’ en regionale ontwikkelingslocaties 

met een globaal geografisch overzicht van de bedrijven die logiesvoorzieningen aanbieden en 

de aanwezigheid van breedbandtoegang via kabel, op basis van openbare bronnen.  

 

Figuur 12. ’Recreatiekansenkaart’ uit Economische Agenda Zeeland en Omgevingsplan 

Zeeland 2012-2018, gecombineerd met een overzicht van bedrijfsadressen met logiesver-

strekking, met indicatie met of zonder kabeltoegang. 

 

De kwaliteit van het Wi-Fi aanbod bij diverse verblijfsaccommodaties wordt als onvoldoende 

beschouwd. Dat zou kunnen komen doordat de vaste aanvoerverbinding van onvoldoende 

capaciteit is, maar kan ook komen doordat de apparatuur of het lokale Wi-Fi netwerk niet 

goed is opgezet. Uit een globale inventarisatie bij een aantal Recron leden bleek dat bij een 

aantal bedrijven de behoefte aan bandbreedte dusdanig groot is dat ze meerdere abonne-

Logiesverstrekkende bedrijven
met kabeltoegang (‘grijs’)
zonder kabeltoegang (‘wit’)
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menten bij verschillende toegangsnetwerken combineren om te proberen voldoende band-

breedte en beschikbaarheid te bewerkstelligen18. Ook bleek dat een aantal bedrijven proble-

men hebben met het lokaliseren en oplossen van kwaliteitsproblemen doordat aanbieders 

van Wi-Fi oplossingen en aanbieders van netwerkconnectiviteit naar elkaar wijzen bij pro-

blemen. 

Alles begint bij goede verbindingen. Figuur 12 illustreert dat de meeste recreatiebedrijven 

met logiesverstrekking de mogelijkheid hebben tot aansluiting op de kabel. Het is evident dat 

de urgentie in eerste instantie ligt bij de recreatiebedrijven die nu nog niet over een adequa-

te breedbandverbinding beschikken, in het bijzonder de bedrijven zonder kabelaansluiting. 

Een aantal van deze bedrijven bevindt zich in ‘leisure hotspots’ en regionale ontwikkelingslo-

caties voor toerisme. Maar ook een kabelaansluiting op zich is voor sommige bedrijven niet 

(meer) voldoende omdat de huidige verbinding niet (meer) voldoet aan de wensen en het 

gebruik van de bezoekers. Logiesverstrekkende bedrijven zijn behoorlijk geclusterd. In geval 

van ontsluiting via coaxnetwerken zou dit in sommige gevallen kunnen betekenen dat ver-

schillende bedrijven gebruik maken van hetzelfde kabelsegment en daarmee elkaars band-

breedte geheel of gedeeltelijk delen (‘overboeking’). 

Uit de gesprekken met ondernemers binnen de recreatiesector in Zeeland is ook gebleken 

dat er bereidheid is tot samenwerking en het doen van investeringen om de huidige commu-

nicatievoorzieningen of een gebrek daaraan te verbeteren. De investeringskracht, maar ook 

de technische eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de verbinding hangt onder meer 

samen met de grootte van het bedrijf. Een bungalowpark met tientallen bungalows is in dat 

opzicht natuurlijk maar beperkt vergelijkbaar met een minicamping met enkele kampeer-

plekken. Daarnaast zijn piekmomenten binnen de recreatie- en toerisme sector sterk sei-

zoensgebonden, wat vraagt om flexibiliteit in de dienstverlening en de beprijzing. 

Jachthavens 

Door het vele water dat in Zeeland aanwezig is, is het ook een aantrekkelijke plek voor veel 

watertoeristen. Watersporters komen er om te kanoën, surfen, zeilen, duiken en plezierva-

ren. Zeeland telt momenteel ongeveer 11.000 ligplaatsen voor pleziervaartuigen, verdeeld 

over rond de 60 jachthavens, een derde hiervan heeft meer dan 250 ligplaatsen. Daarnaast 

zijn er nog vele openbare ligplaatsen op eilandjes en dergelijke, bijvoorbeeld in het Veerse 

Meer, voor dagrecreatie of eenmalige overnachtingen.  

Op al deze plaatsen is door de recreant mogelijk behoefte aan goede (draadloze) verbindin-

gen met het internet. In ongeveer één vierde van de havens zijn inmiddels Wi-Fi hotspots 

geplaatst en operationeel, maar voor een groot deel ontbreekt deze voorziening vooralsnog. 

De aanwezigheid van Wi-Fi in alle Zeeuwse jachthavens kan een goede differentiator zijn ten 

opzicht van andere watersportgebieden in Nederland. Als we naar het Wi-Fi gebruik kijken 

zijn jachthavens enigszins afwijkend van campings, hotels, bungalowparken enzovoorts in 

die zin dat ze een relatief klein oppervlak innemen (boten liggen dicht bij elkaar) en dat zelfs 

in het hoogseizoen in een deel van de in de haven aanwezige schepen niet continu overnacht 

wordt. Voor kleinere havens volstaat dus wellicht een beperkte oplossing met consumer-

                                                

18 Zoals bijvoorbeeld meerdere kabelabonnementen en daarbij een DSL abonnement, of een combinatie 
van een vast abonnement op DSL met een straalverbinding naar het dichtstbijzijnde punt waar kabel-
internet kan worden afgenomen 
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grade breedbandtoegang en een simpele opstelling van Wi-Fi accesspunten, maar voor gro-

tere havens is een zeer goede breedbandaansluiting en een goed uitgevoerd Wi-Fi zender-

plan aan te bevelen. 

4.6.3 Actielijnen 

 Inventarisatie onder de recreatiebedrijven in Zeeland naar de huidige knelpunten op het 

gebied van breedbandinternet (o.a. beschikbaarheid, betaalbaarheid, technische kennis). 

o Informatieplatform en overlegorgaan (liefst met onafhankelijk technische bij-

stand) opzetten tussen afnemers en aanbieders om te kijken waar knelpunten 

precies liggen en hoe deze op korte en lange termijn kunnen worden opgelost. 

 Vraagbundeling organiseren onder recreatiebedrijven in Zeeland, met nadruk op de lei-

sure hotspots en ontwikkelingslocaties, ten behoeve van  

o Vaste netwerktoegang, bij voorkeur via glasvezel (zowel gewenste technische ei-

genschappen zoals bandbreedte, overboeking en latency als organisatorische ei-

genschappen zoals beschikbaarheid en bereikbaarheid van helpdesk19) 

o Wi-Fi oplossingen binnen recreatiebedrijven en recreatieterreinen 

 Hierbij ook de combinatie met huidig of toekomstige bandbreedtevraag van nabijgelegen 

bedrijven of instellingen uit andere sectoren onderzoeken. 

 Meer Wi-Fi hotspots op toeristische locaties in het achterland, waar het nu ook ontbreekt 

aan goede mobiele verbindingen.  

 Openstellen op plaatsen van de Wi-Fi modems in straatkasten door Zeelandnet op loca-

ties waar veel verkeer is van toeristen.  

 Draadloze opties voor ontsluiting van witte adressen in Zeeuwse achterland en openbare 

aanlegplaatsen op eilandjes technisch en financieel onderzoeken (bijvoorbeeld straalver-

bindingen of LTE-fixed).  

 Meer flexibiliteit in het aanbod (kwaliteit en prijs) van breedbanddiensten aan bedrijven 

in de toeristische sector, die een sterk seizoensgebonden vraag kennen.  

4.7 Staatssteun 

Mogelijkheden en randvoorwaarden in rol en taken van Provincie en gemeenten in 

relatie met staatssteun op bovengenoemde onderwerpen 

De Europese Digitale Agenda beoogt dat in 2020 tenminste 50% van alle aansluitingen in de 

Europese Unie meer dan 100 Mbit/s aankunnen. Een 'Digitale Tweedeling' tussen stad en 

platteland moet daarbij zoveel mogelijk vermeden worden. De lidstaten kunnen staatssteun 

als instrument inzetten om deze doelen binnen bereik te brengen. 

In Nederland kan dankzij de kabel al bijna 95% van alle ruim 7 miljoen huishoudens over 

een 'supersnelle ' breedbandverbinding van > 100 Mbit/s beschikken. In Zeeland is dat per-

centage vergelijkbaar: ongeveer 12.000 van de ca. 230.000 Zeeuwse adressen worden niet 

bereikt door het kabelnetwerk van Zeelandnet, noch door andere vaste netwerken die derge-

lijke snelheden momenteel aanbieden.  

                                                

19 Bijvoorbeeld door middel van een duidelijke ‘Service Level Agreement, SLA’ 
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Aangezien de aanlegkosten van een nieuw vast netwerk naar deze 12.000 adressen in het 

buitengebied dermate hoog zijn dat een rendabele exploitatie onmogelijk wordt, zal de 'on-

rendabele top' van de aanleg moeten worden weggenomen. Het gaat daarbij in de regel om 

een bedrag van gemiddeld ongeveer € 2.000 per aansluiting: de aanleg in de stad en de 

dorpskernen kost veelal minder dan € 1.000, terwijl die kosten in het buitengebied oplopen 

tot € 3.000 en hoger. Het verschil van circa € 2.000 met de aanlegkosten van een nieuwe 

aansluiting in de stad of de dorpskern kan worden opgeheven via een overheidsbijdrage 

(steun/subsidie), via een ‘eigen bijdrage’ van het aangesloten huishouden/bedrijf, of een 

combinatie van deze instrumenten. 

De Europese Commissie heeft in januari 2013 richtsnoeren20 gepubliceerd voor het verstrek-

ken van staatssteun aan bedrijven die breedband-netwerken aanleggen. In de EU vereist 

iedere vorm van staatsteun door een lidstaat de voorafgaande goedkeuring van de Europese 

Commissie. Als een lidstaat -daaronder mede begrepen een gemeente of een provincie- 

overweegt de aanleg van 'supersnel' breedband in het buitengebied te stimuleren, kan zij in 

deze richtsnoeren de voorwaarden vinden die zij moet hanteren om verzekerd te zijn van de 

instemming van de Commissie. 

Steun voor de aanleg in de buitengebieden -in de richtsnoeren aangeduid als 'wit' gebied- is 

voor de Commissie niet controversieel. De Commissie juicht het juist toe dat ook de buiten-

gebieden van de verworvenheden van de digitale economie kunnen profiteren. Uitgangspunt 

is dan ook dat dergelijke steun onder de verdragsregels toelaatbaar is. Wél zal de steun ver-

lenende overheid bepaalde voorwaarden in acht moeten nemen, die de verstoring van de 

concurrentieverhoudingen als gevolg van de steun minimaliseren. Het gesubsidieerde nieuwe 

netwerk wordt immers een voorsprong op andere netwerken gegeven. Een voorbeeld is het 

kopernetwerk van KPN, dat anders dan de kabel van Zeelandnet, wél de meeste panden in 

het Zeeuwse buitengebied bereikt. Zodra deze panden ook op een kabel- of glasvezelnetwerk 

worden aangesloten, wordt de concurrentiepositie van KPN ondermijnd. Haar (A)DSL-dienst 

is immers bij de huidige stand van de technologie niet in staat qua snelheid te concurreren 

met de breedbanddiensten die via kabel of glas geleverd kunnen worden. 

In het kort komen de belangrijkste voorwaarden van de Commissie op het volgende neer.  

Om te beginnen moet de steun verlenende overheid zorgvuldig vaststellen dat de beoogde 

steun inderdaad alleen 'neerslaat' in 'wit gebied', dat wil zeggen gebied waar niet al een 'su-

persnel' breedbandnetwerk, zoals een modern kabelnetwerk als dat van Zeelandnet of een 

glasvezelnetwerk als dat van Reggefiber of CIF, aanwezig is (of de modernste mobiele net-

werken (4G/LTE) als volwaardig alternatief voor een vast netwerk kunnen dienen, is een 

vraag die zich in abstracto niet laat beantwoorden; per geval zal bezien moeten worden of 

met 4G een voldoende stabiele verbinding met een vergelijkbare capaciteit als een kabel- of 

glasvezellijn kan worden gerealiseerd, die ook op de langere termijn goedkoper is (lees: 

minder steun nodig heeft). 

                                                

20 EU-richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van   
breedbandnetwerken, (2013/C 25/01): 

   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:NL:PDF 
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De overheid zal vervolgens zeker moeten stellen dat er niet meer steun wordt verleend dan 

nodig is om de business case van het project 'rond' te maken. De Commissie ziet een proce-

dure waarbij steunaanvragen concurreren als beste middel om de steun te minimaliseren. 

Aanvragen zullen in ieder geval openbaar gemaakt moeten worden. 

Tenslotte dient de gesteunde onderneming verplicht te worden zijn netwerk toegankelijk te 

maken voor derden, in voorkomend geval voor een gepast tarief. De gedachte is dat een 

mede dankzij publieke middelen tot stand gebracht netwerk dat een monopoliepositie in-

neemt -er is immers in 'wit gebied' per definitie geen vergelijkbaar netwerk aanwezig-, niet 

voorbehouden mag blijven aan de eigenaar, maar ook door andere marktpartijen die de aan-

gesloten huishoudens en bedrijven internettoegang, telefonie, TV en andere diensten willen 

aanbieden, gebruikt moet kunnen worden.  

Mocht de Provincie Zeeland derhalve overwegen de aanleg van een 'state-of-the-art' breed-

bandnetwerk in het Zeeuwse buitengebied te stimuleren, dan bieden de hierboven genoemde 

richtsnoeren van de Europese Commissie een duidelijk en hanteerbaar kader.  

Onlangs heeft de Commissie voorgesteld per medio 2014 bepaalde steun voor breedband in 

'wit gebied' vrij te stellen van de verplichting de voorgenomen steun eerst door de Commis-

sie te laten beoordelen. Mocht dat voorstel verwezenlijkt worden, dan is het mogelijk de 

steun aldus te modelleren dat zij onder deze vrijstelling valt en dus zonder tussenkomst van 

de Commissie verleend kan worden. Dit initiatief van de Commissie onderstreept nog eens 

hoezeer zij hecht aan de snelle aanleg van 'echt' breedband voor de inwoners en de bedrij-

ven in het Europese buitengebied. 

4.8 Provinciebeleid inzake de verwevenheid van de belangen van 

aandeelhouder en publiek belang 

Tussen de aanbieders van communicatiediensten in Zeeland neemt Delta Multimedia een 

prominente plaats in. Dit blijkt niet alleen uit de marktaandelen voor de verschillende cate-

gorieën diensten, nog duidelijker komt het tot uitdrukking in de beleving van de Zeeuwse 

bevolking: algemeen spreekt men over ‘ons eigen Delta’ en ‘Zeeuws geld moet in Zeeland 

blijven’.  

Een groot draagvlak onder de bevolking is voor elke onderneming van grote waarde, het kan 

echter leiden tot terughoudendheid van andere aanbieders op dezelfde markt en daarmee tot 

beperking van het aanbod aan concurrerende diensten. Bovendien kan de zittende aanbieder 

mettertijd ongevoeliger raken voor signalen uit de samenleving en een neiging ontwikkelen 

tot onderinvesteren, zoals eerder bij de staatstelefoniebedrijven. 

Indien de Provincie voor de digitale agenda de voorkeur geeft aan een meer ambitieus sce-

nario, zal dit aanzienlijke fondsen vergen. Als, zoals nu in de rede ligt, Delta NV ingevolge de 

Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) wordt opgesplitst, en het leveringsbedrijf zou worden 

verkocht, kan de Provincie mogelijk beschikken over de vereiste middelen en de uitvoering 

zelf ter hand nemen. Dit verdient echter zorgvuldige overdenking.  

De ervaring in andere provincies die eerder hun belang in energiebedrijven verkochten leert, 

dat het een langdurig en moeizaam proces is om voornemens betreffende de digitale infra-
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structuur in concrete resultaten om te zetten. Dit komt, ook al is de politieke wil voluit aan-

wezig, doordat de noodzakelijke ervaring en expertise bij provincies en gemeenten veelal 

ontbreken en onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen en prioriteiten van 

marktpartijen.  

Ook verkoop van uitsluitend het dienstendeel van Delta Multimedia, met het doel de vrijko-

mende middelen te gebruiken voor vergroting van het aantal aansluitingen en verdere ver-

hoging van het voorzieningenniveau, ligt minder voor de hand, omdat niet alle bedenkingen 

daarmee worden weggenomen. Doelmatiger zou het zijn, het bedrijfsonderdeel als geheel te 

verkopen, via een openbare procedure en in overleg met ACM, onder de vooraf op te stellen 

voorwaarde om alle adressen in de provincie aan te sluiten en het netwerk open te stellen 

voor derden. Al zal de opbrengst in dat geval lager zijn, de omweg van een afzonderlijk in-

vesteringsprogramma wordt daarmee vermeden.   
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Annex A Invulling van de actielijnen 

In deze bijlage geven wij een aantal suggesties voor invulling van de actielijnen binnen de 

vier scenario’s die wij in § 3.3 hebben beschreven. De lijst is niet uitputtend; na vaststelling 

van het ambitieniveau van de Provincie dient het betreffende scenario verder te worden uit-

gewerkt en moet op basis van prioriteitstelling een keuze worden gemaakt uit de te onder-

nemen acties. Kosten en looptijd van de acties zijn afhankelijk van het ambitieniveau. 

Scenario I – anderen moeten het oplossen 

Dit is het laagste ambitieniveau; alle inspanning vanuit de Provincie moet passen binnen het 

werkpakket van de bestaande lijnorganisatie. 

Actielijn Zeeuwse identiteit en context  

Actie I.1.1:  Onderzoeken van sociaal-psychologische factoren in de Zeeuwse samenleving 

die het adopteren van toenemend IT-gebruik bevorderen, of juist belemmeren. 

Samenstellen van een sociaal-psychologische kaart van de provincie als leidraad 

voor de benadering van specifieke groepen Zeeuwen met het onderwerp IT-

gebruik en –diensten. 

 

Actie I.1.2:  Provinciale communicatieafdeling inzetten om het gebruik van IT toepassingen 

en breedband onder de aandacht van de bevolking en bedrijven in Zeeland te 

brengen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een breedbandrubriek en –

pagina in Zeeuwse media (o.a. regionale omroep, kerkbladen, dorpskranten) 

Actielijn Breedband connectiviteit overal, altijd 

Actie I.2.1:  Uitleggen aan bedrijven en bewoners van witte gebieden dat zij zelf hun breed-

bandproblemen, samen met een breedband-provider moeten oplossen. 

Actie I.2.2: Road-show organiseren voor witte gebieden met actuele informatie over wat er 

wel mogelijk is, eventueel met 4G, een draadloze oplossing op basis van 2,6 

GHz21, straalverbindingen of satellietcommunicatie. 

Actie I.2.3: Nagaan welke financierings- en subsidiemogelijkheden buiten de provincie (na-

tionaal, Europees, private sector) beschikbaar zijn voor het stimuleren van 

breedband en IT (voorzieningen). 

                                                

21 zoals in Flevoland; zie http://www.greenet.nl/ 
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Actielijn Samenwerking  

Actie I.3.1:  Voorlichtingscampagne gericht op samenwerking aan vraagzijde als middel om 

brede bewustwording te creëren van IT toepassingen en digitale technieken. 

Actie I.3.2:  Intersectorale informatiebijeenkomsten organiseren om mogelijkheden voor 

sector-overschrijdende samenwerking te onderzoeken en stimuleren. 

Actie I.3.3:  Op provinciaal/gemeentelijk niveau ambassadeurs per sector aanwijzen die met 

elkaar op zoek gaan naar samenwerkingsmogelijkheden (met de nadruk op IT).    

Actielijn Kennis 

Actie I.4.1: Inventariseren van bestaande kennis- en netwerkbijeenkomsten in Zeeland 

waarbij nut en noodzaak van toepassing van digitale technieken centraal staat 

(zoals de Zeeuws-Vlaamse glasdag).  

Actie I.4.2: In kaart brengen van beschikbare kennis over toepassing en gebruik van IT in 

provinciale/gemeentelijke overheden, Zeeuwse onderwijsinstellingen en het be-

drijfsleven. 

Actie I.4.3: Onderzoeken, bijvoorbeeld in samenwerking met de Kamer van Koophandel, in 

hoeverre de digitale infrastructuur een factor is voor bedrijven/instellingen om 

zich in Zeeland te vestigen of juist uit Zeeland te vertrekken. 

Actielijn Opnieuw inrichten van werken, wonen en recreëren 

Actie I.5.1: Onderzoeken waarom de vraagzijde ervaart dat de zakelijke IT-dienstverlening 

op het gebied van nieuwe (mobiele) werkvormen te kort schiet. 

Actie I.5.2: In kaart brengen van gevolgen van veranderend gedrag in wonen en werken 

voor de IT behoeften binnen de recreatieve sector (bijvoorbeeld het zakelijk ge-

bruik van vakantie-accommodaties).  

Actielijn Nieuwe toekomstperspectieven voor Zeeuwse topsectoren 

Actie I.6.1: Gesprek op gang brengen binnen en tussen actoren (‘Powers to Act’) in de top-

sectoren (o.m. Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging) om hen te laten ont-

dekken welke rol de digitale infrastructuur kan spelen en welke tekortkomingen 

er zijn naar de toekomst. 

Actie I.6.2: Aanleggen van een bestand met voorbeelden van nieuwe toekomstperspectie-

ven, zoals bijvoorbeeld de IT-behoefte van de ‘grijze golf’ die in Zeeland over-

wintert. 
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Scenario II – Een zuinige benadering 

Dit scenario kenmerkt zich door een beperkte actieve inzet van de Provincie voor een IT- en 

breedbandprogramma (met concrete doelen en eindigheid) met een beperkt budget voor 

bijeenkomsten en dergelijke. Vanuit dit budget bekostigt de Provincie een programmamana-

ger met een kleine ondersteuningsorganisatie, die door de provincie trekt om initiatieven van 

bedrijven en burgers te stimuleren op het gebied van IT- en breedband diensten. 

Actielijn Zeeuwse identiteit en context  

Actie II.1.1:  Inzetten van een programmamanager breedband Zeeland die tot hoofdtaak 

krijgt verbindingen te leggen met actoren in de provincie, gebruik makend van 

de specifieke sociaal-psychologische kenmerken van de betreffende doelgroe-

pen.  

Actie II.1.2: In samenwerking met Omroep Zeeland en/of PZC trainen van amateur ver-

slaggevers die via breedband verbindingen reportages over Zeeland maken en 

online zetten. 

Actielijn Breedband connectiviteit overal, altijd 

Actie II.2.1:  Road-show organiseren met informatie over (intersectorale) vraagbundeling en 

coöperatievorming. 

Actie II.2.2:  Samenwerking met Zeeuwse gemeenten opzetten om vraagbundeling op lo-

kaal niveau te ondersteunen en te promoten. 

Actie II.1.3:  Inrichten van een provinciale breedband/IT-desk die geïnteresseerde onder-

nemers en instellingen adviseert over de mogelijkheden tot het verstrekken 

van subsidies op het gebied van breedband en IT en helpt bij het opzetten van 

(gezamenlijke) inspanningen richting aanbieders. Als onderdeel daarvan ont-

wikkelen van een voorbeeldstappenplan voor aanbestedingstrajecten. 

Actielijn Samenwerking  

Actie II.3.1:  Programmamanager inzetten met de taak het gesprek op gang te brengen 

tussen de Zeeuwse bedrijven en instellingen, binnen en tussen de sectoren. 

Actie II.3.2:  Zeeuwse gemeenten (financieel) stimuleren om samenwerking te bevorderen 

en wellicht (financieel) te steunen. 

Actie II.3.3:  Samenwerken met gemeenten om digitale overheidsinformatie en -diensten 

beschikbaar te maken voor burgers, bedrijven en instellingen (stimuleren 

“overheid online” voor Zeeland). 

Actielijn Kennis 

Actie II.4.1:  (Mede-)organiseren van netwerkbijeenkomsten waarbij kennisontwikkeling 

over toepassing van digitale technieken centraal staat (zoals de Zeeuws-

Vlaamse glasdag)  
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Actie II.4.2: Overleggen met kennisinstellingen over bestrijding van lacunes en overlappin-

gen in hun aanbod van IT- en breedband gerelateerde kennis binnen opleidin-

gen. 

Actie II.4.3: Deelnemen in (inter-)nationale fora voor uitwisseling van kennis en ervaring op 

het gebied van IT en breedband gebruik in de Zeeuwse sectoren (bijvoorbeeld 

participatie in werkgroep in IPO verband, SURF, etc.).   

Actie II.4.4: Ontwikkelen en op het web publiceren van een dynamische kaart van ‘Digitaal 

Zeeland’. 

Actielijn Opnieuw inrichten van werken, wonen en recreëren 

Actie II.5.1 Overleggen met aanbieders in de zakelijke IT-dienstverlening over het door de 

vraagzijde ervaren tekortschieten op het gebied van nieuwe (mobiele) werk-

vormen. 

Actie II.5.2 Bespreken van gevolgen van veranderend gedrag in wonen, werken en recre-

eren voor de IT behoeften binnen de recreatieve sector, met de aanbieders van 

accommodatie. 

Actielijn Nieuwe toekomstperspectieven voor Zeeuwse topsectoren 

Actie II.6.1 Actief deelnemen in gesprekken met actoren in de topsectoren (o.m. BZW) om 

hen te laten ontdekken welke rol de digitale infrastructuur kan spelen en welke 

tekortkomingen er zijn naar de toekomst. 

Actie II.6.2 Opzetten van een regulier overleg met topsectoren over (voorbeelden van) 

nieuwe toekomstperspectieven. 
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Scenario III – Stimulering van de vraag 

In dit scenario is het de ambitie van de Provincie om de vraagzijde van de markt (consumen-

ten, instellingen, bedrijven) te stimuleren, waar nodig en mogelijk ook financieel, tot het 

inzetten van breedband IT diensten en toepassingen.   

Actielijn Zeeuwse  identiteit en context  

Actie III.1.1: Opzetten subsidieregeling ter ondersteuning van initiatieven die de Zeeuwse 

identiteit en context versterken d.m.v. IT en breedband (gebruik). 

Actielijn Breedband connectiviteit overal, altijd 

Actie III.2.1:  Subsidieregeling instellen voor bedrijven en instellingen en/of burgers om hen 

te helpen de kosten voor aanleg van breedband in de witte gebieden te kunnen 

betalen. 

Actie III.2.2:  Uitschrijven van investeringspremieregeling voor IT-intensieve bedrijvigheid in 

witte gebieden. 

Actie III.2.3:  Via de toeleveranciers van een sector (bijv. precisielandbouw) een vraagbun-

deling organiseren waarmee een witte regio wordt ontsloten met breedband. 

Bijvoorbeeld inrichten van een high-tech tuinbouwregio in een van de witte ge-

bieden. 

Actie III.2.4:  Subsidieregeling voor toepassing breedband en moderne IT bij ontwikkeling en 

renovatie van Zeeuwse bedrijventerreinen. Premie zetten op hoge participatie-

graad per bedrijventerrein. 

Actielijn Samenwerking  

Actie III.3.1:  Informatiebijeenkomsten door de hele provincie om samenwerkingen (coöpe-

ratie) te onderzoeken en tot stand te brengen. 

Actie III.3.2:  Zeeuwse gemeenten (financieel) stimuleren om samenwerking te bevorderen 

en wellicht (financieel) te steunen. 

Actie III.3.3:  Samenwerken met gemeenten om digitale content online beschikbaar te ma-

ken voor commerciële uitwisseling. 

Actie III.3.4: Vanuit provinciale organisatie zoeken naar slimme samenwerkingsconcepten 

zoals IJkdijk (Rijkswaterstaat), introductie slimme meters en bediening op af-

stand van alle bruggen, sluizen en installaties voor waterbeheer van het water-

schap Scheldestromen. 

Actielijn Kennis 

Actie III.4.1: Deelnemen aan Contacta.nl 2014 met een specifieke presentatie over IT en 

breedband. 

Actie III.4.2: Opzetten kenniscentrum IT en breedband in samenwerking met het hoger on-

derwijs in Zeeland, gericht op onderzoek, kennisverwerving en –disseminatie 

naar Zeeuwse instellingen, burgers en bedrijven. 
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Actie III.4.3: Bevorderen van kennisintensieve bedrijvigheid22 in witte gebieden d.m.v. soe-

pele regelgeving en financiële instrumenten. 

Actielijn Opnieuw inrichten van werken, wonen en recreëren 

Actie III.5.1: Agenderen van dit onderwerp in regulier overleg met Zeeuwse ondernemers-

verenigingen. 

Actie III.5.2: Onderzoeken welke behoeften leven met betrekking tot “Het Nieuwe Werken” 

bij Zeeuwse bedrijven, instellingen en burgers. Opzetten van een programma 

om dit onderwerp op provinciaal niveau te ontwikkelen. Uitzoeken welke (IT-) 

faciliteiten nodig zijn om nieuwe vormen van werken, wonen en recreëren mo-

gelijk te maken en hiervoor een meerjarenplan opstellen. 

Actie III.5.3: Specifieke regelgeving en voorzieningen bevorderen voor het gebruik van re-

creatie-accommodatie als werkplek. 

Actielijn Nieuwe toekomstperspectieven voor Zeeuwse topsectoren 

Actie III.6.1: Opzetten innovatiestimuleringsprogramma voor Zeeuwse bedrijven aan de 

vraagzijde van de IT-markt.  

Actie III.6.2: Onderzoeken van IT-gebruik en –voorzieningen binnen topsectoren. Best prac-

tices analyseren en uitwisselen tussen de sectoren. 

Actie III.6.3: Onderzoeken mogelijkheden tot verbetering van prestaties door ketenvorming. 

 

  

                                                

22 Vergelijk bijv. ASTRON in Drenthe en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlab in Marknesse; een ken-
nisinstituut op het gebied van precisielandbouw ligt voor de hand.  
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Scenario IV – Actief stimuleringsbeleid 

In dit scenario investeert de Provincie niet alleen aan de vraagzijde van de markt, maar 

heeft zij ook de ambitie de aanbodzijde te versterken, waar nodig. Samen met andere over-

heden (NL, EU, gemeenten, waterschap) versnelt de Provincie het aanpakken van de knel-

punten in de infrastructuur (witte gebieden) en daagt zij aanbieders uit om op de meest effi-

ciënte wijze alle panden in Zeeland van een breedband aansluiting te voorzien. 

Actielijn Zeeuwse  identiteit en context 

Actie IV.1.1:  Gericht stimuleren van de vraag door middel van een benadering die is toege-

sneden op de sociaal-culturele situatie van het betreffende gebied.  

Actie IV.1.2:  Opzetten, c.q. verder doorontwikkelen van lopend e-Governance Zeeland pro-

gramma: alle interacties met Provincie (en/of gemeenten) on-line. Investeren 

in breedband verbindingen met gemeenten en tussen gemeenten onderling. 

Stimuleren van gebruik breedband verbindingen (dienstverlening niet afstem-

men op niveau van groepen gebruikers met de minste IT-voorzieningen). 

Actielijn Breedband connectiviteit overal, altijd 

Actie IV.2.1:  Prijsvraag: via aanbesteding beschikbaar stellen van vast bedrag voor realise-

ren van zo hoog mogelijk aantal nieuwe breedband aansluitingen, binnen ge-

definieerd tijdsbestek en met een minimale netto bandbreedte per aansluiting 

(bijv. 100 Mbit/s symmetrisch). Aansluitingen in witte gebieden wegen zwaar-

der dan aansluitingen in 50 HP kernen, etc. 

Actie IV.2.2: Sectorspecifieke investeringspremieregeling voor inrichten van coöperatieve 

samenwerkingsvormen (toegankelijk voor vraag- en aanbodzijde) met het doel 

de witte gebieden fijnmazig van breedband te voorzien. 

Actie IV.2.3: Verkoop van overheidsaandeel in Delta Multimedia BV, tegen een lage prijs, 

met daaraan gekoppeld de verplichting om voor een vastgestelde datum 98% 

van de bedrijven en woningen in witte gebieden van een aansluiting van mini-

maal netto 100 Mbit/s te voorzien en open toegang tot de infrastructuur voor 

alle ICT-dienstverleners. 

Actielijn Samenwerking  

Actie IV.3.1:  Premieregeling instellen voor vraagbundelingstrajecten. 

Actie IV.3.2: Provinciale toepassingen van IT en breedband inzetten voor samenwerking met 

andere overheden, onderwijs, zorg en eventueel bedrijfsleven. 

Actie IV.3.3: Onderzoeken mogelijkheid van een Zakelijk Zeeland Breedbandnet; een 

Zeeuwse backbone voor bedrijven en instellingen (multi-provider/multi-client) 

die kan functioneren als hoofdroute voor een Zeeuwse breedband infra, voor 

iedereen toegankelijk. 
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Actielijn Kennis 

Actie IV.4.1: Opzetten Zeeuwse breedband- en IT-kennisbank, met expertise van de be-

schikbaarheid, providers, tarieven en subsidiemogelijkheden voor alle Zeeuwse 

bedrijven, instellingen en consumenten. 

Actie IV.4.2: Ontwikkelen draaiboek voor IT- en breedband projecten in Zeeland, waarin alle 

aspecten en te doorlopen stappen van een IT/breedband inrichting worden be-

schreven, inclusief financiering, samenwerkingsaspecten en beheer. 

Actielijn Opnieuw inrichten van werken, wonen en recreëren 

Actie IV.5.1: Prijsvraag uitschrijven onder architecten voor Zeeuwse werk-/woon-/ recrea-

tiefaciliteit. Met projectontwikkelaar(s) overleggen over realisatie van een pilot 

omgeving. 

Actie IV.5.2: Provinciale (flex-)werkplekken situeren op strategisch gekozen woon/werk/-

recreatielocaties, in het bijzonder in witte gebieden.  

Actielijn Nieuwe toekomstperspectieven voor Zeeuwse topsectoren 

Actie IV.6.1: Bestuurlijke taskforce instellen die bovensectoraal innovatie en toekomstper-

spectief gaat onderzoeken en daarover adviseert aan het Provinciebestuur. 

Actie IV.6.2: IT- en breedbandgebruik incorporeren in Zeeuwse Economische Agenda. 
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Annex B Lijst van betrokken partijen en personen  

Categorie Organisatie 

Overheden Waterschap Scheldestromen 

  Provincie Zeeland 

Divers Zeeland Seaports 

Agro / witte gebieden ZLTO 

Bedrijfsleven BZW 

  Force Fusion BV 

Zorg Ziekenhuis (Zorgsaam) 

  Emergis (psychiatrisch Ziekenhuis, Goes) 

  Kenniskring Innovatieve Zorg Zeeland (KIZZ) 

  Zorginstelling (SVRZ) 

Onderwijs  Stichting ZIEN: www.stichtingzien.nl 

  Scalda onderwijsgroep 

Recreatie  Recron en een aantal leden van Recron Zeeland  

Maatschappij Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen 

Telecombedrijven Delta Multimedia BV 

  KPN Telecom 

  RBCIF 

  Reggefiber 
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