
Voorbereidingen Frequentiebeleid,                                        Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie 
 

                                                                                   
Den Haag, 4 februari 2016  
Sessie Tafel 2 : Spectrum voor Markt en Overheid,   
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Vraagstelling van EZ aan mij:   
 
Wat is de situatie m.b.t. breedband netwerk toegang in het buitengebied. Zit daar voortgang in ? 
Moet AT daarvoor radiofrequentie-ruimte beschikbaar stellen / reserveren? 
 
Wat wordt er in andere landen voor rurale breedband access gedaan , hoewel de omstandigheden 
(geogr) daar anders zijn dan in ons land ( ook wel ‘stedelijk groen’  genoemd )? 
 
Wat kan de overheid qua policy doen om de uitrol en verbetering prijs/performance van breedband  
(vnl. broadband internet access & mobiele data) in de buitengebieden te bevorderen cq aan te jagen ?  
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1.  Wat is het probleem  Betreft 228.000 (post)adressen[1] op dit moment: zonder coax en < 30 Mbps network access. IMHO 1 miljoen KIEZERS 
      Agrarische bedrijven, landhuizen, campings, MKB vestigingen, buiten dorpskernen.  Verspreid over de gebieden, wel persleiding riool, N.O. Pol 
      Indikken agrarische bedrijven (onrendabel), bedrijven en gezinnen trekken weg: Krimp aantal bewoners en aantal voorzieningen en diensten.  
      Physics: trage ADSL over lange koperdraden.  Breedband >30 en eigenlijk>>30/30 Mbps nodig PLUS snel oplopende groei naar 1/1 Gbps. 
      Driver = mobiele data exponentiele groei Comp-Comp verbindingen (Laptop, tablet, App – Cloud), houdtijd ^ in praktijk 80% nomadisch. 
      ASAP Breedband voor de aard-geschokte burgers in Groningen ? 
 
2. Voorgestelde oplossingen  
    *“Fiber-to-the-Farm” projecten gemeenten in “witte gebieden”, moet anders dan in de stad, bereidheid eigen bijdrage aanleg, subsidie Provincies. 
     Niet standaard door geogr verschillen, lage aantallen + complex. Kleine glas-aanleg cooperaties succesvol. KPN houdt tegen(met subs x anderen) 
    * Wireless basest-smfoon landelijk 4G-LTE Nadelen: zeer variabele capaciteit  20/20 tot 70/10 en 4GB/maand = halve CD dus duur.  
    * Fixed Wireless met richtantenne P-P , bijv. 25/5 Mbps, zie bijv [2] 
    * Wireless mobile toekomst project met 5G varianten. 5G vooral gericht op “inner-city en kantoor gebruik: grote aantallen, hoge concentraties. 
       Probleem=Physics: Hogere GhZ frequenties (met hogere Gbps): kleiner bereik/cell  en vereist meer energie (duurzaamheid, handsets?) 
    * KPN: Optic fiber backbones met koperparen VDSL + Vectoring/ Gfast anticrosstalk processing. Probleem:  Dure tussenstap, schaalt niet op. 
       Onvrede over zulke incumbent infrastructuur oplossingen in Ierland, Dld en UK [3,4,5]. Geduld begint op te raken. 
    * Mobile netten altijd langzamer en krapper dan vaste netwerken (Edholm’s Law) vanwege handover en extra overhead beheer en accounting. 
 
 
3.Oplossingsrichting [6]: FttH backbones  + op terrein wireless access (bijv voor precisie landbouw) (Wi-Fi+) + indoor Wi-Fi ->visible light links 

                   Optical fiber “glas” juist ook ruraal,  beter nu dan na veel zeer kostbare tussen stappen.   
                                         Onontkoombare wetmatigheid: Vaste backhaul & draadloze access   (zie Negroponte Switch). 
Aanbevelingen aan Overheid: 
 
    * Manage het INFRASTRUCTUUR transitieproces van koper à  Glas & Hertzen ;    
       balans tussen [ verdienmodel aandeelhouderwaarde van  vast& draadloze operators ]  vs. [ economisch en sociaal belang bedrijven en bewoners 
    * Politieke kanteling nodig. Breng een splitsing aan tussen [fysieke infrastructuur sleuven, buizen, fibers & freq banden] & [netwerkdiensten]. 
    * Bouw een wetmatig & juridisch  kader op voor digi infrastructuur cooperaties in gemeenten en provincies,  
       zoiets als Waterschap: “Freq.& GlasSchap”. 
       Of misschien samen met de waterschappen (in Algemeen & Lange termijn belang  onder leiding van een “GHz-& Dijk- & Glasgraaf”   
    * Alternatieven: Universal Service obligations instellen, inventaris maken van alle dark fiber verbinden met begin/ eindpunt; testen & veilen.    

Bronnen [1 ]Stratix database; [2] Australie, USA; [3,4,5] issue verkiezingen Ierland, recente onvrede in UK en Dld; [6] O.a. MIT 



Quote uit artikel Die Welt, 1 februari 2016, “Der Kupfer-Schmu der Deutschen Telekom”, 
over de Breitbandausbau die achterblijft qua dekking en prijs/performance. 
 
“ Insbesondere in ländlichen Regionen ist das Internet in Deutschland quälend langsam.  
Dort mühen sich Bürgermeister vergeblich, Firmen anzusiedeln. Die jedoch können 
auf Breitband nicht verzichten. Zwar steht oft ein Mobilfunknetz als Alternative zur  
Verfügung, doch wegen der Kosten und der begrenzten Datenmenge werden diese  
Verbindungen nicht als gleichwertiger Festnetzersatz angesehen. ” 
http://on.welt.de/1QSgXbi  
 
•  T-Mobile 4G-LTE dekking verbeterd, gem 40 Mbps, 4 GB/ maand + kastje “fixed wireless” 
•  KPN  4G-LTE voor het buitengebied: 50 Euro/ maand 50 GB;  in de praktijk 30/10 Mbps ?? 
•  Snelheden en capaciteit LTE netwerken vallen in werkelijkheid tegen. 5G echt veel beter? 
•  Asymmetrisch (voor bedrijven?) en fluctuerend, sustained snelheden voor video?  
Bijv. nieuwe standaard voor video streaming 4KTV = 25 Mbps per single stream  
Hoge investeringen in basestations, opstelplaatsen en backhaul verb., dus zal het duur blijven. 
 
Quote i.v.m. vereiste splitsing [infrastructuur // netwerkdiensten ]: “Als het om autowegen gaat 
zou geen bestuurder overwegen om een weg door Volkswagen te laten aanleggen  
en exploiteren, laat staan om daar in eerste instantie alleen Volkswagens over te laten rijden.  
Met “digitale wegen” lijkt dat heel anders te zijn, terwijl ze toch ook cruciaal zijn voor  
de toekomst van onze economie, de zorg, onderwijs, landbouw logistiek en ICT-industrie ketens.  
 
 
 
 


