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Management summary Quickscan
De Economic Development Board en VitrumNet hebben opdracht gegeven voor een quickscan:
Economische kansen voor de regio op basis van een excellente digitale Infrastructuur passend bij de
Nederlandse Digital Mainport ambitie. Er is een actieve betrokkenheid van de vereniging Werkgevers
Drechtsteden(WD) bij de uitkomsten van de quickscan uitgesproken en via de WD en de federatie
van ondernemersverenigingen Drechtsteden kan een actieve betrokkenheid van het regionale
bedrijfsleven worden gerealiseerd.
Er is een quickscan uitgevoerd op basis van startvragen. Na de quickscan zal in een vervolg aanpak de
business case en plan van aanpak zeer tastbaar gemaakt worden, om snel zichtbare resultaten te
kunnen boeken.
Uitkomst van de quickscan
• Om de kansen voor economische groei en innovatie in een digiatle mainport Drechtsteden
te kunnen benutten moet er een meer-lagen digitale infrastructuur worden gerealiseerd.
Eerst een dekkende basis infrastructuur, waarop vervolgens allerlei (eventueel
concurrerende) applicaties kunnen worden “ingeplugd”.
• De ambitie van de regio is vastgelegd tot 2030, maar de ondersteunende digitale basis
infrastructuur is binnen de aangegeven knelpunten voorwaardelijk voor het aanjagen van
economische groei en moet in de komende 5 jaar aangelegd zijn.
• De kans dat er vanzelf een goede regionale samenwerking ontstaat om een basis digitale
infrastructuur te ontwikkelen, waarop de regio haar ambities kan “inpluggen” is uitermate
klein. Zonder regie echter, zal het zich wereldwijd, in iedere regio of elk land kunnen
ontwikkelen. Nederland en de Drechtsteden in het bijzonder, zijn zonder goede regie niet de
aangewezen plaats voor deze ontwikkelingen.
• Tegelijkertijd zijn alle ingredienten (basis netwerk, nauwe relaties tussen en met bedrijven,
belangrijk content en big-data leveranciers, bestuurlijke samenwerking, etc.) hiervoor
aanwezig. Dit biedt de Drechtsteden een unieke kans om in die mix van ingredienten de
regio naar een volgende niveau te tillen met economische activiteiten en verstigingsklimaat,
die mogelijk worden door een meerlaagse digitale basis infrastructuur.
• Publieke investeringen in combinatie met private investeringen in de digitale infrastructuur,
zijn noodzakelijk en mogelijk om de economische kansen te kunnen benutten.
De investeringen die benodigd zijn om deze visie te ontwikkelen liggen naar verwachting tussen de
50 en 100 miljoen euro. Dit zal grotendeels worden gebruikt voor de fysieke infrastructuur voor
glasvezel en draadloze communicatie. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in het platform voor
veilige data uitwisseling en kunstmatige intelligentie en de smart-connector die er voor gaat zorgen
dat iedereen hier snel en makkelijk op aangesloten kan worden.
Deze investeringen zijn vrij klein in het kader van de marktwaarde die deze ontwikkelingen nu al
vertegenwoordigen. De Drechtsteden hebben een totaal BBP van ongeveer 9,5 miljard euro in 2016
(CBS). De toegevoegde economische waarde van de digitale economie bedroeg in 2015 ruim 170
miljard euro en vertegenwoordigd daarmee ongeveer 27% van het BNP, met een groeivoet van 12%
per jaar. Binnen de Drechtsteden gaat het dus over 2.1 miljard per jaar. Als deze ontwikkelingen
worden doorgezet vertegenwoordigt de digitale toegevoegde waarde in 2030 ongeveer 75% van het
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totale BBP en in een aantal branches is hier nu al sprake van. Voor de Drechtsteden gaat dat dan
over 10 miljard euro per jaar afhankelijk van de groei in deze regio.
We staan dus aan de vooravond van een periode waarin tot 2030 40 miljard euro aan digitale
toegevoegde waarde gecreëerd zal kunnen worden. Deze waarde zal voor het grootste gedeelte in
de plaats komen van waarde die nu op een andere manier tot stand komt en wordt veel mobieler,
doordat het om digitale waarde gaat. De vraag die nu voor ligt is of deze kansen binnen de
Drechtsteden gerealiseerd gaan worden of dat dit potentieel door anderen buiten deze regio
ingevuld zal worden.
Uitwerking van de uitkomst op onderdelen.
Marktwerking
Het is een legitieme vraag of de markt dit niet alleen kan oplossen.
Het overlaten aan de markt creëert inderdaad deze nieuwe economieën en daarmee nieuwe banen
en bedrijvigheid. Zonder regie echter, zal het zich wereldwijd, in iedere regio of elk land kunnen
ontwikkelen. Nederland en de Drechtsteden in het bijzonder, zijn zonder goede regie niet de
aangewezen plaats voor deze ontwikkelingen. Andere regio’s in binnen- (Delft, Twente, Eindhoven)
en buitenland (Silicon Valley, China) zetten ook in op deze ontwikkelingen en de kansen die hier
liggen. De genoemde ontwikkelingen voor digital economy zijn ook brancheoverschrijdend, vaak
disruptief, maar hebben allen eenzelfde behoefte aan een basis-infrastructuur waarop ze in kunnen
haken. Regionale regie is hiervoor noodzakelijk.
Landelijke ontwikkeling
De digitale economie is geen bijzaak meer van de brede economie van Nederland. De digitale sector
is de motor achter de gehele economie, of het nu een bank, een warenhuis of een ziekenhuis is.
Eigenlijk zijn bijna alle bedrijven ook IT bedrijven geworden. De bedrijfsprocessen van
ondernemingen en dienstverleners in alle sectoren van de economie draaien op de IT van de cloud
providers en in de datacenters. En wij staan nog maar aan het begin van een digitale revolutie. Dit
brengt uitdagingen mee voor de gehele samenleving. Het bewaren van de juiste balans tussen de
verschillende belangen, economische groei, privacy en veiligheid wordt cruciaal om vorm te geven
aan de digitale samenleving van morgen. Aldus rapport “Fundament van onze digitale economie”
structuuronderzoek 2017 van DHPA.
De vraag naar snelle en veilige verbindingen groeit. Ook door nieuwe diensten. Die groeiende vraag
dwingt partijen zoals KPN en anderen tot investeringen in vaste en mobiele netwerken. Quote “Als
die aanleg van glasvezel niet wordt versneld, kom je te veel achterop te liggen. Binnen enkele jaren
zou dat kunnen leiden tot een rem op de economische groei, onder meer doordat de economie
steeds afhankelijker wordt van digitale diensten”
Regionale ambities
De gezamenlijke Drechtsteden hebben concrete digitale ambities voor de regio.
In deze regio hebben we een eigen, volledig onafhankelijk glasvezelnetwerk (het Breedband
Drechtsteden glasvezelnetwerk). Dit netwerk is in 2005/2006 ontstaan als initiatief van een aantal
grote Drechtstedelijke stakeholders. De Drechtsteden ambitie is om de digitale economische
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ontwikkeling, mede gesteund door de inzet en uitbreiding van dit Breedband Drechtsteden
glasvezelnetwerk, ook in deze regio te laten gebeuren.
Kansen
Met die potentie en ambitie van de regio Drechtsteden en het reeds bestaande glasvezelnetwerk
met de ruim 25 participanten vanuit overheid en semioverheid, is het essentieel om de
mogelijkheden van dit netwerk maximaal te benutten. Dit netwerk kan zeker de economische
aanjager van de regio zijn zodat alle partijen zoals overheid, ondernemers en onderwijs er maximaal
nut van hebben en samen innovaties kunnen realiseren. De ontwikkelingen die nu plaatsvinden op
het gebied van sensoren, smart industry, smart city, robotisering, big data en kunstmatige
intelligentie sluiten hier naadloos op aan. Echter veel van deze initiatieven zijn versplinterd en
fragmentarisch. Juist door ze te verbinden ontstaat de benodigde schaalgrootte en
gemeenschappelijke basis om doorbouwen mogelijk te maken.
Gewenste situatie
De regio wil zich gaan profileren als proeftuin voor razendsnelle datatoepassingen binnen het
Rotterdam-Drecht Cities ('Rotterdam DC') gebied. Binnen Rotterdam DC nemen bedrijfsleven,
overheid en kennisinstellingen al het initiatief voor nieuwe toepassingen. Deze triple helix heeft alle
elementen in zich om radicaal te kunnen gaan innoveren. Gesteund door de provincie kunnen
belemmeringen worden weggenomen en nieuwe initiatieven gestimuleerd. Launching customership
in de regio staat daarmee centraal.

Uitwerking Meerlaags model
Uitwerking van een eerlaagsmodel kan volgens de lagen van bijvorbeeld het Inter Access
Infrastructuur Referentie Architectuur (IAIRA) model.
Een belangrijk aspect is een dekkende digitale basis infrastructuur met meer dan alleen de fysieke
glasvezelinfrastructuur. Er is een functionele laag nodig waarop eenvoudig kan worden ingeplugd
voor toepassingen. Om te komen tot zo’n gelaagde basis is regie nodig op de applicaties en op de
netwerken zo dat de data juist gedeeld, opgeslagen en gedistribueerd wordt.

De publiek-private samenwerking in Breedband Drechtsteden is uniek en kan als regienemer
functioneren. Daarnaast kan zij ook de governance uitdaging van dataopslag en distributie (zowel
open data als gesloten data) initiëren en vormgeven.
Data security en managementservices over deze lagen heen, is essentieel voor het ontstaan en
behoud van vertrouwen van gebruikers van deze basis-infrastructuur. Op deze brede basis kun je
dan kleinschalig proof-of-concepts ontwikkelen, bijvoorbeeld een proef van het Albert Schweitzer
ziekenhuis voor het delen van medische informatie in Zwijndrecht, welke dan gelijk Drechtstedelijk
kan worden uitgerold.
Een dergelijke basis-infrastructuur realiseren en economisch door ontwikkelen kan onmogelijk door
één partij worden gerealiseerd. De sleutel ligt in het gezamenlijk realiseren van een herbruikbare
basisfuncties voor digitale toepassingen. Deze brede aanpak kan alleen door een gezamenlijk
gedragen aanpak en is daarmee bij uitstek iets wat op regio niveau in combinatie met de Economic
Development Board, de bestaande spelers op het Breedband Drechtsteden netwerk en de regionale
ondernemersverenigingen te realiseren is.
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Een dergelijke generieke, open doch veilige basis infrastructuur die als bouwplaat dient en nu al op
wereldschaal wordt neergezet door de Googles, Amazons en Ubers van deze wereld. Dezelfde
denktrant is voor de ambitie van Drechtsteden noodzakelijk en randvoorwaardelijk om tot een
effectieve samenwerking op die basis in de regio te kunnen komen.
Met de potentie en ambitie van de regio Drechtsteden en het reeds bestaande glasvezelnetwerk
met de ruim 25 participanten vanuit overheid en semioverheid, is het essentieel om te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn dit netwerk maximaal te benutten als economische aanjager zodat alle
partijen zoals overheid, ondernemers en onderwijs er maximaal nut van hebben en samen innovaties
kunnen realiseren die direct leiden tot structurele economische toegevoegde waarde. In die zin gaat
het enerzijds om de beschikbaarheid van de digitale infrastructuur maar daarnaast en vooral om de
toepassing ervan: daadwerkelijk nieuwe mogelijkheden realiseren en uitnutten.
Juist daar ligt de echte economische driver en daarmee ook de uitdaging voor de regio. Voorbeeld is
de logistieke onderneming Boon Sliedrecht BV, waarvan de kernactiviteiten bestaan uit distributie
van levensmiddelen aan (franchise) afnemers en de exploitatie van MCD Supermarkten en Boon’s
Markten. De keuze om in Drechtsteden te blijven is naast de locatie en de bereikbaarheid, zeker ook
de keuze om de vestigingen te combineren met redundante glasvezelroutes naar een regionaal
datacenter.
Hoe de ambitie te verwezenlijken
Door het realiseren van een excellente state-of-the-art digitale regionale infrastructuur, waarbij
zowel gesloten als open netwerken aanwezig zijn, deze waar nodig onderling gekoppeld kunnen
worden en waar deze netwerken gekoppeld kunnen worden aan sensoren en IoT netwerken. Deze
situatie sluit dicht op het begrip Smart city/regio aan. De regio kan zich door haar compactheid,
schaalbaarheid, samenwerking en infrastructuur zo onderscheidend ontwikkelen als 3e digitale
mainport. Het heeft de ideale schaalgrootte om meer dan een pilot regio te zijn en daadwerkelijk tot
realisatie te komen. Niet te klein zodat de waarde creatie (te) beperkt blijft en niet te groot
waardoor dergelijke stappen te groot en complex worden om te realiseren.
Subsidie en investeringsagenda
Zowel, regionaal, provinciaal, landelijk als vanuit de EU zijn vele subsidiemogelijkheden om de
ambitie van de Drechtsteden als 3e digitale Mainport te realiseren. Daarnaast is er ook voor het MKB
veel innovatie subsidie aan te vragen, alsmede subsidies gericht op de optimalisering van de relatie
arbeidsmarkt en opleidingen. Er is echter ook veel concurrentie op deze subsidies. Cofinanciering
door private partijen lijkt daarom ook een aantrekkelijke en misschien wel een noodzakelijke route.
Hierbij wordt gedacht aan VitrumNet en bijvoorbeeld het nieuwe Bouwfonds/Rabobank CIF
(maatschappelijk investeren in fysieke infrastructuren).
Aanbevelingen
Voor de basis digitale infrastructuur lagen moet nog veel ontwikkeld worden en in nieuwe
samenwerkingsvormen opgebouwd worden om het maximale uit de infrastructuur te kunnen halen.
Voor het aanjagen van economische groei moet eigenlijk al vandaag gestart worden en moet de
infrastructuur de komende 5 jaar aangelegd en werkend zijn. Start met vervolgonderzoek wat de
benodigde investeringen moeten zijn voor het optimaliseren en uitbreiden van het huidige
breedband netwerk. Haal regio breed commitment op en neem regie op de korte termijn projecten
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(eventueel met vormen van consortia). Regel cofinancieringen bij de verschillende stakeholders en
geef opdracht voor het aanvragen van cofinanciering met subsidies regionaal, provinciaal, landelijk
en internationaal.
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Introductie en achtergrond
De vereniging Werkgevers Drechtsteden is actief op alle gebieden die de Drechtsteden een (nog)
beter economisch, leef en werkklimaat geven. Zij doet dat door op basis van high-level speerpunten
initiatieven te ontplooien. Daarbij zoeken zij nadrukkelijk de verbinding en samenwerking met alle
relevante regionale spelers. Zij werken op basis van strategische visies die vervolgens zo pragmatisch
mogelijk vertaald worden naar concrete acties, initiatieven en activiteiten.
Ontwikkelingen
De gezamenlijke Drechtsteden staan op het punt om haar ambities voor de regio kenbaar te maken.
Als we kijken naar algemene en historische trends voor de aanjagers van economische groei en
welvaart dan valt ons op dat we in een redelijk compact regio een groot aantal stakeholders hebben
die concreet een rol kunnen en moeten spelen in de komende golf van IT gerelateerde innovaties.
Digitale techniek is overal en niet meer weg te denken. Het is niet langer een discipline van de ICTsector, maar is voorwaardelijk geworden voor alle maatschappelijke sectoren: zorg is onbetaalbaar
zonder digitale onderdelen, handel is ondenkbaar zonder internet, zakelijke dienstverlening staat of
valt met verbindingen met zakenrelaties, etc. In de regio hebben we een eigen, volledig
onafhankelijk glasvezelnetwerk (het Breedband Drechtsteden glasvezelnetwerk). Dit netwerk is in
2005/2006 ontstaan als initiatief van een aantal grote Drechtstedelijke stakeholders.
Als backbone van deze te realiseren ambities staat of valt de regio met een goede digitale
infrastructuur. Daar waar voorheen onze Nederlandse ontwikkelingen gestalte hebben gekregen in
het voorop lopen in het ontwikkelen van wereld zeehavens en vervolgens in het ontwikkelen van
wereld luchthavens is het nu tijd om ons te positioneren voor de digitale wereldhaven.
In de Drechtsteden hebben we een extra goede basis met onder andere het eigen, onafhankelijke en
door een groot aantal stakeholders gebruikte Breedband Drechtsteden glasvezelnetwerk, een
veelheid aan dienstverleners en innovatieve bedrijven en modern regionaal datacenter. De regio
Drechtsteden profileert zich terecht als maritieme topregio (1e mainport). In combinatie met de
digitale infrastructuur hebben we ook prachtkansen als digitale topregio (3e mainport). Dat vraagt
pionieren, innoveren en samenwerken. De eerste voorbeelden zijn er en veel bedrijven en
ondernemers zijn bezig met plannenmakerij.
Onderzoek NL
Eind 2013 presenteerden de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), Deloitte, de Dutch Hosting
Provider Association (DPHA), ECP en de Rabobank de resultaten van een breed sector onderzoek van
de Nederlandse digitale infrastructuur sector. Belangrijke conclusie is dat na luchthaven Schiphol en
de Rotterdamse haven de digitale infrastructuur de derde haven of ‘3e mainport’ kan worden en
daarmee van essentieel belang voor de Nederlandse economie. Destijds werd al verwacht dat het
wereldwijde dataverkeer tot aan 2017 zou verdubbelen. Voor datacenters in West-Europa werd zelfs
een groei van 60% voorzien. Wereldwijd is Nederland een van de meest verglaasde en
vooruitstrevende landen op dit gebied. Michel Steltman, directeur van de DHPA zei destijds bij de
presentatie “dit onderzoek toont ondubbelzinnig het enorme belang van de Nederlandse digitale
infrastructuur aan”.
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Economische kansen
Elke partij die is aangesloten op de digitale glasvezel infrastructuur kan deze inzetten voor alleen
eigen gebruik, als leverancier van diensten, als afnemer van diensten of een combinatie van alle drie.
Dat biedt veel en vooral nieuwe mogelijkheden voor onderlinge (digitale) dienstverlening. Veiligheid
en onderlinge samenwerkingen spelen daarbij een zeer belangrijke rol. ICT-bedrijven in de
Drechtsteden herkennen deze mogelijkheden en maken hier meer en meer gebruik van. Datzelfde is
ook mogelijk voor andere toepassingen: administratieve verwerkingen, gebouwbeheer op afstand,
beveiliging, gegevensuitwisseling tussen uw kantoor en magazijn of regionale zakenpartner. Alle
speerpunten in deze regio zijn gerelateerd met een goede bereikbaarheid in haar communicatie. De
Drechtsteden hebben een sterke uitgangspositie door het bestaande glasvezelnetwerk en de directe
relatie daarvan met een groot aantal regionale stakeholders als gebruikers daarvan.
Bijbehorende opdracht bij Quickscan:
Beschrijf de gewenste situatie zo nauwkeurig mogelijk en geef aan welke investeringsagenda daarbij
hoort. Onderzoek tevens de subsidiemogelijkheden; in ieder geval de planvormingssubsidie van de
provincie Zuid-Holland.
1. Is dit op dit moment een knelpunt voor een relevante groep bedrijven in de Drechtsteden,
dat om urgent handelen vraagt?
2. Wat is de tijdsas waarop dit knelpunt opgelost moet zijn?
3. Is er extra ingrijpen nodig of lost de tijd het toch wel op (gegeven de wil in Nederland hier
voorop te blijven lopen)?
4. Jaagt het tastbaar vestiging van nieuwe bedrijven aan?
5. In hoeverre is het ook nuttig en versterkend om hier in samenwerking op te trekken met
Rotterdam?
Het onderzoek moet verder antwoorden geven op de volgende vragen:
1. In hoeverre is het mogelijk om het bestaande glasvezelnetwerk van de Drechtsteden verder
uit te rollen, om de basis te creëren voor de Drechtsteden als digitale mainport?
2. Hoe kan dit concreet op korte en middellange termijn dienen als economische aanjager?
3. Hoe kan deze infrastructuur worden verbonden aan de regionale prioriteiten en initiatieven?
4. Voor welke branches/deelgebieden liggen er concrete korte termijn kansen in combinatie
met de digitale infrastructuur?
5. Welke effecten kunnen worden verwacht voor onderwijs, arbeidsmarkt en
werkgelegenheid?
6. In hoeverre is het haalbaar om vanuit de Drechtsteden de cofinanciering te borgen?
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Context
In de kamerbrief van voormalig minister Kamp in 2016 schrijft hij naar aanleiding van een onderzoek
van TNO en Dialogic:
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de Nederlandse digitale infrastructuren. Zo worden
bestaande toepassingen steeds meer en intensiever gebruikt, waardoor deze steeds meer capaciteit
vereisen. Denk aan het toenemende gebruik van cloud computing, telewerken en het vaker on
demand (streaming) tv-kijken met een steeds hogere beeldkwaliteit. Bovendien wordt steeds meer
data gegenereerd en verwerkt. Daarnaast zullen bepaalde sectoren connectiviteit eisen waar dit
voorheen niet het geval was. Denk bijvoorbeeld aan e-health toepassingen en zelfrijdende auto’s. Een
andere trend is de opkomst van het Internet of Things, waarbij veel meer apparatuur met elkaar in
verbinding staat; sensoren met connectiviteit bevinden zich overal (zoals in de slimme
elektriciteitsmeters en in auto’s). Tot slot zijn er nieuwe toepassingen in ontwikkeling waarvan nog
niet bekend is welke connectiviteit daarvoor benodigd zal zijn. Augmented reality is een voorbeeld van
een toepassing die zodra deze grootschalig zal opkomen een brede connectiviteitsbehoefte heeft. De
hiervoor genoemde ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar digitale connectiviteit aanzienlijk
zal toenemen en dat het aanbod aan digitale verbindingen hierop zal moeten meegroeien.
Verder schrijft hij: Bij sommige bedrijven of instellingen heerst terughoudendheid op het vlak van
digitale connectiviteit. Soms heeft dit te maken met een gebrek aan ICT-kennis en -visie binnen de
organisatie of een schaarste aan gekwalificeerd personeel. In andere gevallen heeft het ermee te
maken dat partijen de baten van digitalisering niet vinden opwegen tegen de kosten. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn als ondernemingen bij het afnemen van moderne infrastructurele diensten
ook hun eigen interne infrastructuur (zoals WiFi-routers) op orde moeten brengen. Dit kan
aanzienlijke investeringen vergen.
De vraag naar snelle en veilige verbindingen groeit. Ook door nieuwe diensten. Die groeiende vraag
dwingt tot investeringen in vaste en mobiele netwerken. Dat dit actueel is in Nederland blijkt uit
Quote in AD van 6 december:
Wethouder Depla vindt dat het kabinet actie moet ondernemen. ,,Den Haag denkt te gemakkelijk: de
markt lost dit wel op. Niet dus. Terwijl glasvezel essentieel is voor de concurrentiekracht van onze
bedrijven en allerlei toekomstige diensten in bijvoorbeeld de zorg. Om het EU-doel van 100 megabits
p/s in 2025 te halen, zeker qua uploadsnelheid, ontkom je niet aan glasvezel.’’
Op Nu.nl stond op 30 november: “Diverse brancheverenigingen en bedrijven op het gebied van IT,
internet en glasvezel willen dat de overheid zich inzet om de aanleg van glasvezel flink te versnellen.
Internetverbindingen via glasvezel zijn een stuk sneller dan via de tv-kabel of telefoonlijn.
Verschillende organisaties doen hun oproep in een donderdag gepubliceerd rapport. Dat is afkomstig
van brancheverenigingen DHPA, Dutch Data Center Association, ISPConnect en de firma's Eurofiber
en Juniper Networks.
Wordt de aanleg van glasvezel niet versneld, dan zou Nederland volgens de organisaties te veel
achterop komen te liggen met breedband. Binnen enkele jaren zou dat kunnen leiden tot een rem op
de economische groei, onder meer doordat de economie steeds afhankelijker wordt van digitale
diensten”
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Een zich ontwikkelende economie en een excellente digitale infrastructuur zijn daarmee duidelijk
verbonden. Maar ook dat de markt het niet alleen zelf kan oplossen. Dat leidt niet tot eenduidige
integrale strategische besluitvorming, tot fragmentatie van diensten en tot suboptimalisatie van
gebruik van de infrastructuur. Bovendien leidt het overlaten aan de markt dat deze nieuwe
economieën en daarmee nieuwe banen en bedrijvigheid, zich niet in de regio ontwikkeld maar elders
(wereldwijd).
De markt (zeker de grotere bedrijven) zal zelf zeker investeren in ICT kennis en infrastructuur, maar
verbindingen leggen en kennis opbouwen buiten het bedrijfsbelang om is niet aan de orde. Publieke
interventie en verbindingen leggen is noodzakelijk om bredere regionale aanpak mogelijk te maken.
Hoe pak je het als regio nu wel goed aan?
Vier strategische zaken komen daarbij uit onderzoek en uit de interviews met stakeholders uit de
regio naar voren:
1. Regionale ambitie op digital mainport moet helder geformuleerd en gedragen worden
2. Regionale governance op gebruik van data moet goed ingeregeld worden
3. Investeren (publiek en Privaat) gaat voor de baten in dienstontwikkeling voor bewoners en
bedrijven en daarmee groei van banen uit.
4. Regionale agenda is nodig voor de juiste opleidingen en opbouwen van competenties in de
regio samen door MBO-HBO, is cruciaal voor beschikbaar Human Capital
Nu heeft de regio Drechtsteden een aantal zaken al goed op orde: er is goed bestuurlijk overleg op
gemeentelijk niveau, er is al veel glasvezel aanwezig en er is een unieke publiek- private
samenwerking in Breedband Drechtsteden. Daarmee kunnen investeringen worden opgehaald en
diensten in gezamenlijkheid worden ontwikkeld die de Drechtsteden een unieke voorspong zou
kunnen geven in het vormen van een digitale mainport en zowel het vestigingsklimaat als de
leefbaarheid (aantrekkingskracht voor nieuwe bewoners) zeer positief zal ondersteunen.
In breedband Drechtsteden werken publieke en semipublieke organisaties samen om de
infrastructuur optimaal te benutten. Dit zijn veelal al grote content en data leveranciers, waarop de
nieuwe economische activiteiten rondom Big Data en Kunstmatige intelligentie ontwikkeld kunnen
worden.
Dekkingsgraad is medebepalend voor economisch succes. Grote bedrijven zijn er nu op aan
gekoppeld, je zal naar standaarden en koppelingen moeten tussen verschillende bestaande
infrastructuren. Indien er een Smart Connect oplossing ontwikkeld wordt om alle verschillende
glasvezel en mobiele netwerken te verbinden, met dezelfde mogelijkheden voor open en gesloten
communicatie ringen, betrouwbaarheid en veiligheid, kunnen er nieuwe diensten ontwikkeld
worden ten behoeve van keten-samenwerking. Voorbeelden zijn: dijkbewaking met IoT sensoren
door het waterschap verbinden met waterpeil IoT sensoren van Krohne; camerabewaking van
bedrijventerreinen met beeldscherm-zorg op afstand van het ASZ, etc.

Wat zijn de economische kansen dan als er regionaal op basis van (bestaande en nieuwe) digitale
infrastructuur, incl IoT, Datawarehouses en Smart Connect, wordt samengewerkt?
Een goed model om deze kansen te duiden is om aan te geven waar de markt (publiek en privaat)
pre-competitief op moet samenwerken en waar concurrentie in aanbod van diensten prima door de
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private markt kan worden opgepakt, is het Inter Access Infrastructuur Referentie Architectuur
(IAIRA) model:

VitrumNet als uitvoerder van Breedband Drechtseden kan de verbindende en aanjagende rol spelen
voor drie onderste lagen, security services en de management services.
De kansen voor economische groei en innovatie in Drechtsteden liggen daarmee op het optimaal
benutten van die meer-lagen digitale infrastructuur. Een regionaal dekkende basis infrastructuur,
waarop vervolgens allerlei (eventueel concurrerende) applicaties kunnen worden “ingeplugd”.
Juist op de applicatie laag en de presentatie laag kunnen dan partijen individueel, of in ketencoalities veilig en adequaat samenwerken. Dan komen initiatieven wel van de grond of worden
opgeschaald. Op gezamenlijke ambitie en inhoud gaan matches kunnen ontstaan. Economische
kansen ontstaan als matchmaking en slimme verbindingen gemaakt worden tussen bestaande
initiatieven, 1 platform waar alles gemeld wordt, en waar vandaan slim gebruik gemaakt wordt van
bestaande infrastructuur. Aanpak die te vergelijken is met een app-store: zo lang je voldoet aan de
eisen van de store, kun je elke app maken die je wil en concurreren met andere aanbieders.
Thema’s.
Concreet is het laaghangend fruit voor economische kansen op een aanwezige excellente
infrastructuur binnen de maritieme Topregio, gelegen uiteraard in Smart Industry oplossingen voor
Maritiem, Maritieme logistiek, Algemene logistiek en Water (management/bouw). Maar ook in
Smart City achtige oplossingen voor energietransitie, mobiliteit, persoonsgerichte eHealth diensten
en voor wonen (slimme huizen/slimme wijken).
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Deze ontwikkelingen en kansen leveren directe kansen voor (nieuwe) bedrijvigheid op, zowel voor
bestaande bedrijven als voor startup. Deze mogelijkheden zijn echter niet uniek voor de
Drechtsteden of de Topregio, maar juist door de kenmerken (zoals eerder opgenoemd) zijn de
Drechtsteden in staat op onderdelen een eigenstandige en koploper positie in te nemen. Hierop
moet natuurlijk worden geïnvesteerd in infrastructuur, samenwerking en Human Capital. Zowel
binnen de Drechtsteden, als provinciaal, als nationaal en in de EU zijn op het geheel als ook op
onderdelen, diverse fondsen en subsidies aanwezig, maar door een goede samenwerking en
verdienmodellen te ontwikkelen op de bovenste twee lagen van het IAIRA model kan zeker ook
gedacht worden aan privaat kapitaal.
Een vervolgstap kan zijn deze kansen verder uit te diepen op de benodigde infrastructuur en het
ontwikkelen van Smart Connect. VitrumNet kan hierin penvoerder en aanjager zijn. De Economic
Development Board kan dan samen met de Drechtraad bekijken welke initiatieven opgepakt kunnen
worden als Proof-of-Concept en coalities ondersteunen/ontwikkelen in de 6 thema. Vandaar uit
verder onderzoeken welke vervolg investeringen noodzakelijk zijn in het kader van de regionale
ambities Digitale mainport binnen de Maritieme Topregio.
Algemene trends en ontwikkelingen
Wereldwijd zijn er verschillende megatrends te identificeren die het dagelijks leven (gaan)
beïnvloeden en van grote invloed zijn op de ambities van de regio. Deze trends zijn:
klimaatveranderingen, verouderende bevolking en digitalisering. Specifieke Nederlands trends die in
de gedachten meegenomen moeten worden voor te bereiken doelen in de regio zijn: Overal
intelligentie, vernieuwde mobiliteit, technologische versnelling, urbanisering, globalisering 2.0,
sociaal-culturele verschillen, individualisering, deeleconomie, kenniseconomie en herinrichting
gezondheidszorg. Belangrijke trends in Digitale innovatie zijn: connectiviteit, klant centricity en datadriven ecosystemen.
Op 1 december 2016 is de Roadmap Next Economy aangeboden aan de minister van EZK.
Via een vijftal transitiepaden (Smart Digital Delta, Smart Energy Delta, Circular economy,
Entrepreneurial region, Next society) schetst de Roadmap Next Economy (RNE) zowel de lange
termijn strategie van de regio gericht op het realiseren van de transitie naar de nieuwe economie als
ook een handelingsperspectief met concrete projecten en business cases voor bedrijven,
kennisinstellingen, overheden en inwoners.
De Pilot IPC-Zuid-Holland is onder andere gericht op het bevorderen van innovatief
ondernemerschap op het terrein van Smart Industry, zoals robotisering, 3d printing, big data,
sensortechnologie, blockchain en ICT. Deze technologieën zijn namelijk relevant voor de bestaande
sterke sectoren in Zuid-Holland zoals de tuinbouw, de watersector of de medische sector.
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Beschrijving gewenste situatie en investeringsagenda
De regio wil zich gaan profileren als proeftuin voor razendsnelle datatoepassingen binnen het
Rotterdam-Drecht Cities ('Rotterdam DC') gebied. Binnen Rotterdam DC nemen bedrijfsleven,
overheid en kennisinstellingen centraal het initiatief voor nieuwe toepassingen. Deze triple helix kan
radicaal gaan innoveren. Gesteund door de provincie kunnen belemmeringen worden weggenomen
en nieuwe initiatieven gestimuleerd. Launching customership in de regio staat daarmee centraal.
Digitalisering is direct gekoppeld aan beschikbaarheid en snelheid van verbindingen. Glasvezel is op
dit moment de meest bruikbare verbinding hiervoor. Glasvezelnetwerken kunnen ook los van
internet opereren. Daarmee kunnen gesloten regionetwerken ontstaan (ringen), die autonoom,
veilig en betrouwbaar functioneren.
Een glasvezelnetwerk is als een brede weg. Het is fysieke infrastructuur die plaatsen verbindt. Maar
het netwerk krijgt pas echt functie wanneer er waarde wordt toegevoegd door betrouwbaarheid,
toegankelijkheid, innovatie, veilige aftappunten en functionaliteit.
De functionaliteit van een regionaal netwerk is bijna onbeperkt. Denk aan supply chain toepassingen
binnen bedrijven en hun regionale toeleveringsnetwerk. Aan het centraliseren van veiligheidsdata,
de brandweer en politie. Het koppelen van cameranetwerken. Dijkbewaking. Pinnen. De data
uitwisseling van de Sociale Dienst. Maar ook aan moderne hogeschoolnetwerken en leren op
afstand. Of big data analyses van verkeer en vervoer.
Glasvezel infrastructuur alleen is niet voldoende. Nieuwe technologieën en netwerken als
aanvullende infrastructuur zijn cruciaal voor nieuwe economieën. Ontwikkelingen als LORA
netwerken, regionale data centers en 5G zullen de komende jaren steeds meer betekenis krijgen. Er
is in alle gemeentes glasvezel beschikbaar voor individuele huizen, kantoren en bedrijven. Deze
netwerken worden door veel verschillende partijen aangeboden voornamelijk voor directe
verbinding met het internet.
In de regio wordt al samengewerkt door 25 partijen in een regionaal glasvezelnetwerk Breedband
Drechtsteden. Dit samenwerkingsverband kent de regionale markt, is actief in de digitalisering van
de regio en is daarmee een strategische partner van gemeenten, semioverheid en bedrijfsterreinen.
Zo gebruikt het Albert Schweitzer Ziekenhuis bijvoorbeeld de razendsnelle verbindingen al voor
veilige en betrouwbare communicatie tussen de ziekenhuis locaties.
VitumNet exploiteert het glasvezelnetwerk van Breedband Drechtsteden voor zakelijke gebruik.
Voor VitrumNet is de kernactiviteit de digitale infrastructuur en data-veiligheid en levert daarom een
belangrijke bijdrage aan de ambities van alle partijen.
Een excellente state-of-the-art digitale regionale infrastructuur, waarbij zowel gesloten als open
netwerken aanwezig zijn, deze waar nodig onderling gekoppeld kunnen worden en waar deze
netwerken gekoppeld kunnen worden aan sensoren en IoT netwerken, levert de regio Drechtsteden
vele mogelijkheden op voor zowel bedrijven (gevestigde en nieuwe), voor inwoners en toeristen, als
ook voor publieke organisaties. Deze situatie komt dicht tegen het begrip Smart city aan. Een
beschrijving van smart city is:
A smart city is an urban area that uses different types of electronic data collection sensors to supply
information used to manage assets and resources efficiently. This includes data collected from
citizens, devices, and assets that is processed and analyzed to monitor and manage traffic and
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transportation systems, power plants, water supply networks, waste management, law enforcement,
information systems, schools, libraries, hospitals, and other community services. The smart city
concept integrates information and communication technology (ICT), and various physical devices
connected to the network (the Internet of things or IoT) to optimize the efficiency of city operations
and services and connect to citizens. Smart city technology allows city officials to interact directly
with both community and city infrastructure and to monitor what is happening in the city and how
the city is evolving.
Information and communication technology (ICT) is used to enhance quality, performance and
interactivity of urban services, to reduce costs and resource consumption and to increase contact
between citizens and government. Smart city applications are developed to manage urban flows and
allow for real-time responses. A smart city may therefore be more prepared to respond to challenges
than one with a simple "transactional" relationship with its citizens.
Economische kansen op korte termijn
Directe mogelijkheden op het gebied van de 3e mainport voor Drechtsteden Maritieme Topregio zijn
gelegen in:
• Maritieme logistiek waarbij Smart Industry solutions en Smart Supply Chains steeds belangrijker
worden voor de concurrentie kracht van de regionale maritieme bedrijven. Denk aan:
Robotisering, Tracking&Tracing, 3Dprinting, Just-Time-Manufacturing&Delvery.
• Water. Waterbouwers en meet-en-regel bedrijven uit de regio kunnen samenwerken voor
Innovatie, proeftuinen en veiligheid. Denk aan watermanagement (waterpeil, water kwaliteit) via
IoT sensors, maar ook aan bewaking van dijken en andere fysieke infrastructuren als bruggen en
tunnels en wegen.
• Logistiek. Niet alleen maritieme logistiek is van economisch belang maar ook algemene logistiek.
Daarbij kunnen dezelfde applicaties gebruikt worden en ontstaat er cross-sectorale
ontwikkelingen en mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen bij IHC die supply
chain management tot hun core business maakten.
Ook op het meer maatschappelijk gebied zijn er vele mogelijkheden op korte termijn te benutten als
de digitale infrastructuur aanwezig is. Op het gebied van:
• Wonen. De provincie werkt samen in het project 'Next generation woonwijken' om de oudere
wijken weer aantrekkelijk te maken door ze om te vormen tot duurzame, gezonde,
levensloopbestendige en betaalbare woon- en leefgebieden. Met de grote regionale
woningbouw opgave (zowel nieuwe woningen als bestaande te renoveren), hebben
woningbouwcorporaties en gemeenten behoefte aan goede glasvezelnetwerken en sensor
netwerken voor Smart Wijken. Voor Smart Wijken, met bijvoorbeeld openbaar wifi, luchtradar,
mobiliteit, all electric/gasloos, deelauto met smartgrid en Smart Woningen met slimme meters
voor energie, intern klimaat, veiligheid en zorg, zijn kansrijk als er voldoende afstemming,
gezamenlijke inkoop en samenwerking mogelijk is. Trivire woningcorporatie geeft aan vele
mogelijkheden te zien voor Smart solutions voor beheer en onderhoud, maar juist ook in relatie
tot zorg in en om het huis (dementie, eenzaamheid, mantelzorg, etc.)
• Zorg&Welzijn. Er wordt de komende jaren in de regio fors ingezet op preventie, leefstijl, zorg in
huis (op afstand) en mantelzorg. Denk aan Persoonlijk Gezondheids Dossier (verbonden aan
LSP), dementie vriendelijke gemeente met dwaaldetectie, bewegen en eenzaamheidsaanpak.
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Vanuit het Topklinische ziekenhuis Albert Schweitzer (ASZ) wordt nadrukkelijk ingezet op
innovatie en preventie, waarbij de digitale infrastructuur in de regio van cruciaal belang is.
Onderwerpen waar men op in wil zetten zijn preventie en monitoring van ondervoeding,
waterhuishouding bij ouderen en vallen. Big data is nadrukkelijk een speerpunt bij ASZ en kennis
wordt intern opgebouwd.
Een belangrijk aspect van een dekkende digitale infrastructuur is dat er regie is de applicaties op de
netwerken en dat data juist wordt gedeeld, opgeslagen en gedistribueerd. Door de publiek private
samenwerking in Breedband Drechtsteden kan de governance van data opslag en distributie (zowel
open data als gesloten data) goed geregeld worden. Maar ook gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan
cross industry developments zoals applicaties met slimme camera’s . Deze kunnen in de openbare
ruimte gebruikt worden voor veiligheid, voor parkeren (nummerplaat herkenning) maar ook voor
bewoners-interactie met de gemeente of voor zorg-op-afstand. Basaal gaat dit over dezelfde
infrastructuur en met dezelfde vereisten op het gebied van cyber-veiligheid en privacy (i.e nieuwe
EU-GDPR wetgeving in 2018).
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan momenteel razendsnel en zowel publieke
organisaties, als bedrijven maar ook mensen kunnen de snelheid van deze ontwikkelingen bijna niet
bij houden. De complexiteit van het uitnutten van de digitale mogelijkheden vraagt samenwerking in
beleid-kennis-praktijk. Sociale innovatie (inwoners en professionals) naast technische know-how
moet in samenwerking met scholen en universiteiten worden opgebouwd.
De regio kan zich door haar compactheid, schaalbaarheid, samenwerking en infrastructuur
onderscheidend ontwikkelen als 3e mainport, door in te zetten op Digitalisering en Cyber-Innovatie.
Daarmee worden bestaande bedrijven de gelegenheid geboden door te groeien in deze new
economy en wordt het vestigingsklimaat voor (internationale-) startups en scale-ups zeer
aantrekkelijk.
Bestaande bedrijven in de genoemde gebieden binnen de Maritieme Topregio (maritiem, water,
logistiek, wonen en zorg) geven zonder uitzondering aan de komende jaren fors te gaan investeren
in digitale infrastructuur, met name binnen de bedrijven zelf (global players) als ook in de nieuwe
mogelijkheden van smart industry, robotisering, big data, kunstmatige intelligentie door
(internationale) samenwerking. In de gesprekken met specialisten op deze nieuwe ontwikkelingen
zoals SAS Institute (internationaal marktleider) en Notilyze (lokale start-up) worden deze kansen voor
de Drechtsteden bevestigd. De regio kan zich onderscheiden en daarmee het vestigingsklimaat
uitbouwen, door juist op deze nieuwe gebieden in te zetten met regionale samenwerking met
bedrijven, gemeenten, fieldlabs, center of expertises, TU-Delft, Erasmus en Hogescholen.
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Mogelijke subsidies en andere vormen van private of overheidsfinanciering
Regionale samenwerking voor 3e mainport en het aanleggen van de benodigde digitale infrastructuur
gaat niet vanzelf. Hier gaat zeker op: kosten voor de baat. Publieke investeringen in combinatie met
private investeringen zijn noodzakelijk om de economische kansen te kunnen benutten.
Zowel, regionaal, provinciaal, landelijk als vanuit de EU zijn vele subsidiemogelijkheden om de
ambitie van de Drechtsteden als 3eMainport te realiseren. Juist ook voor MKB is veel innovatie
subsidie aan te vragen, alsmede subsidies gericht op de optimalisering van de relatie arbeidsmarkt
en opleidingen. Er is echter ook veel concurrentie op deze subsidies. Co-financiering door private
partijen blijft daarom noodzakelijk.
(Opsomming niet compleet, maar geeft een indruk).
Provinciaal
a. Planvorming bedrijventerreinen.
Provinciale subsidies voor de planvorming (ontwikkelen, aanleggen en proeftuinen) rondom
bedrijventerreinen komen in 2018 weer op de agenda voor:
• het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van
een ondernemersvereniging
• het uitvoeren van een oriënterend vooronderzoek, gericht op het doen van een
in voldoende mate ondersteund verzoek aan een gemeente tot het vaststellen van
een verordening als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
• het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het maken van een businesscase voor:
o energiebesparing bij bedrijven op het bedrijventerrein
o het opwekken van duurzame energie op het bedrijventerrein
o de aanleg van een collectief glasvezelnet op het bedrijventerrein
o collectieve camerabeveiliging op het bedrijventerrein
o het verbeteren van de verkeersveiligheid en/of de parkeermogelijkheden op
het bedrijventerrein
o het oprichten of het verbeteren van collectief woon- werkverkeer, voor op het
bedrijventerrein werkzame werknemer
• het door een gebiedsmanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau laten maken van een
analyse van kansen en verbeterpunten voor het bedrijventerrein op het gebied van kwaliteit
en verduurzaming.
b. SMITZ. De provincie slaat voor de oprichting van SMITZH de handen ineen met de MRDH,
InnovationQuarter, TNO, de gemeente Den Haag en 8 fieldlabs.
Het levert een ambitieus maar tegelijk laagdrempelig programma op; een hypermoderne variant
van de smidse van vroeger. Hier kunnen ondernemers terecht met al hun vragen over
automatisering, digitalisering van productie en ketenintegratie. Zij krijgen snel en gericht
antwoord onder meer door de samenwerking met de fieldlabs waarin alle technologieën
vertegenwoordigd zijn: 3D-printing en IoT (RAMLab), lasrobots (Duurzaamheidsfabriek
Dordrecht), robotisering en artificial intelligence (RoboHouse, CADC in oprichting), Big Data (Big
Data Innovatie Hub), sensoriek (Dutch Optics Centre), digitale productie (Digital Factory for
Composites) en AR/VR (Dutch Growth Factory).
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Het programma zal ook aandacht besteden aan bewustwording over Smart Industry,
strategievorming, internationalisering en ontwikkeling van business cases. Verder zullen er
projecten starten op het gebied van inclusieve technologie; technologie die moeilijke taken
makkelijker uitvoerbaar maakt. Belangrijk, want in sommige innovatieve sectoren is er een tekort
aan gekwalificeerd personeel. Door deelname aan SMITZH wil de provincie innovatief mkb
ondersteunen. Zodat zij op hun beurt kunnen bijdrage aan een sterke regio die kan concurreren
op wereldniveau.
c. Regionale samenwerking 25 gemeenten, investeren in het koppelen van alle regionale
semipublieke netwerken en alle datacenters in de regio.
Door het fysiek en organisatorisch koppelen van alle semi-publieke netwerken in de regio
ontstaat er een enorme brede basis voor verdere regionale economische versterking. Met dit
netwerk worden alle economische knopen in de regio verbonden en voorzien van een
onafhankelijk hoogwaardig glasvezelnetwerk dat door gebruikers onafhankelijk naar behoefte
kan worden ingericht. Dit wordt versterkt door het koppelen van alle regionale datacenters op
dit netwerk en het centraal organiseren van koppelingen en diensten. Dit regionale netwerk
biedt bedrijven de mogelijkheid los van de grote serviceproviders zelf efficiënte koppelingen en
diensten te ontwikkelen en regionaal in te zetten. Shared services maar ook smart logistics and
smart parkmanagement als voorbeelden van virtuele koppelingen ten dienste van de regionale
efficiëntie en innovatie. Een goede concurrerende hoogwaardige telecommarkt is essentieel
voor de next economy. Hoogwaardige telecom infrastructuur is randvoorwaardelijk voor een
sterke innovatieve regionale economie. Het in één onafhankelijke open datastructuur
ontwikkelen van dit netwerk biedt concurrentievoordelen door eigenbeheer en geen
afscherming van belangen van commerciële providers.
(http://investeringsprogramma.nl/#!glasvezel-regio-backbone-digitale-infrastructuur).
Landelijk.
a. Nieuwe financieringsmogelijkheden voor breedband, smart city en digitale infrastructuur
projecten worden verkend door private, bancaire en pensioenfondsen investeerders door
middel van het stellen van gemeente garanties.
b. de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL. De overheid richt Invest-NL
op om investeringen te stimuleren op terreinen waar ondernemers nu vaak kansen laten liggen.
Bij Invest-NL kunnen ondernemers terecht bij één loket voor risicokapitaal, garanties,
exportkredietverzekeringen; en internationale financieringsprogramma’s (tool).
c. Bouwfonds/Rabobank CIF. Het Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund is een
Nederlands investeringsfonds dat met een lange termijn visie investeert in Nederlandse
communicatie-infrastructuur, zoals zendmasten en kabelinfrastructuren.
Door de focus op de kwaliteit en positionering van deze activa, kan het fonds lange termijn
investeringen doen die nodig zijn om Nederland een op de toekomst berekende infrastructuur te
geven voor zowel internet, televisie als (mobiele) telefonie. Daarbij werkt het fonds nauw samen
met de kleine en grote telecom aanbieders op dit gebied
EU
Op het gebied van New Digital Economy komen er fondsen beschikbaar uit de EU-programma’s van
Horizon2020. Maar ook EU strategische investeringsfondsen als EFSI (The European Fund for
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Strategic Investment (EFSI) is one of the three pillars of the Investment Plan for Europe and aims to
overcome current market failures by addressing market gaps and mobilising private investment. It
helps to finance strategic investments in key areas such as infrastructure, research and innovation,
education, renewable energy and energy efficiency as well as risk finance for small and mediumsized enterprises).
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Beantwoording overige Quickscan vragen
Vraag:
1. Is het bestaande glasvezel netwerk van Breedband Drechtsteden maximaal uit te nutten als
economische aanjager op dit moment om de potentie en de ambities van de regio te kunnen
realiseren? Of is er een knelpunt voor een relevante groep bedrijven in de Drechtsteden,
dat om urgent handelen vraagt?
Antwoord:
Er is een scala aan glasvezelnetwerken en aanbieders beschikbaar in de regio, die niet allemaal
dezelfde functionaliteit en veiligheid bieden, maar ook niet onderling verbonden zijn.
Een breed scala van bedrijven en organisaties (voornamelijk overheid en semi-overheid) maakt reeds
gebruik van het Breedband Drechtsteden, vanwege het snelle internet en beveiligde communicatie
tussen eigen locaties. Het Breedband Drechtsteden is momenteel nog niet beschikbaar op alle
bedrijventerreinen of relevante bedrijfslocaties. Tevens is er een grote concurrentie tussen
aanbieders, waarbij prijs van belang is en Breedband Drechtsteden soms te duur wordt ervaren.
Om de ambities en potentie van de regio maximaal te uit te nutten met Breedband Drechtsteden is
uitbreiding van locaties (beschikbaarheid) en functionaliteit (o.a IoT sensor netwerken) noodzakelijk.
Tevens moeten er regiobreed veilige koppelingen komen tussen de verschillende zakelijke en private
glasvezelnetwerken, die dezelfde betrouwbaarheid en functionaliteit (intranet)/extranet)
garanderen.
Knelpunten die door relevante groepen bedrijven worden gesignaleerd zijn:
• Het knelpunt 1 is dat geen goed aaneensluitende, dekkende en veilige digitale infrastructuur
voor aanwezig is voor aanwezig samenwerkende industrieën.
• Het knelpunt 2 is dat de kennis met name met betrekking tot Blockchain mogelijkheden, BigData beheer en analyse en AI ontwerpen en inzetten, nog niet voldoende strategisch wordt
opgebouwd in de bestaande regionale Maritieme bedrijven.
• Het knelpunt 3 is er nog geen governance wordt gevoerd op samenhang en opschalen van
experimenten, daarmee komt nieuwe economie onvoldoende op gang en wordt er niet
opgeschaald.
• Knelpunt 4 is dat er uitbreiding met meer sensor IoT netwerken noodzakelijk ter
ondersteuning van Smart Logistics/Supply chain.
• Het knelpunt 5 is dat er bij aanleg van nieuwe wijken of renovatie van bestaande wijken
geen samenhangend beleid is op het benutten van en investeren in de mogelijkheden van
Smart Wijken, Smart Huizen en Smart City.
Op elk van deze knelpunten zijn relevante bedrijven groepen te identificeren die zouden kunnen
samenwerken en economisch nut kunnen hebben van het oplossen van het knelpunt.
• Maritiem:
Relevantie groep bedrijven lijken te zijn: IHC groep, Damen, Oceanco, Holland Shipyards,
Heerema, Valk welding, Bolidt, Fokker en Center of Expertise Binnenvaart.
• Water:
Relevante groep bedrijven en organisaties lijken te zijn: NETICS ingenieurs, Krohne,
waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeente, Boskalis, Visser en Smit Hanab, waterleiding en
zuiverings-bedrijven
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•

•

•

Logistiek:
Relevante groep bedrijven lijken te zijn: BCTN Alblasserdam, Sime Durby Unimills, Schenk, ZHD
Stevedores, Florensis en Jiffy products.
Wonen:
Relevante groep lijken te zijn de woningbouwcorporaties onder leiding van Trivire, woonkracht
10, gemeenten, van Wijnen bouw, Kroon en Koning, Blokland woningbouw, Ballast Nedam, BAM
en projectontwikkelaars zoals Stemar, van Pelt en BPD
Zorg&welzijn:
Relevantie groep zijn zorgaanbieders onder leiding van Albert Schweitzer ziekenhuis, huisartsen,
apothekers, 1e lijn zorgaanbieders, VVT en TZ sector, gemeenten en groepen inwoners.

Vraag:
2. Wat is de tijdsas waarop dit knelpunt opgelost moet zijn?
Antwoord:
De ambitie van de regio gaat vooralsnog tot 2030, maar de ondersteunende digitale infrastructuur is
binnen de aangegeven knelpunten voorwaardelijk voor het aanjagen van economische groei en
moet eigenlijk al de komende 5 jaar aangelegd zijn. Er moet nog veel ontwikkeld worden en ook in
nieuwe samenwerkingsvormen opgebouwd worden om het maximale uit de infrastructuur te
kunnen halen (Publiek-Privaat en cross industry/sector).
De regionale ontwikkelingen hangen sterk samen met de mogelijkheid om de technologische
vernieuwingen toe te kunnen passen op deze digitale infrastructuur.
Vraag:
3. Is er extra ingrijpen nodig of lost de tijd het toch wel op (gegeven de wil in Nederland hier
voorop te blijven lopen)?
Antwoord:
Extra ingrijpen op regionaal nivo is volgens relevante bedrijven en organisaties noodzakelijk, doordat
de digitale infrastructuur er eerst moet liggen (eerste reden) voordat new economy of digital smart
solutions ontwikkeld en getest kunnen gaan worden. Het publieke belang op bereikbaarheid, welzijn,
veiligheid en werkgelegenheid is sterk afhankelijk van een goede digitale infrastructuur en er zal dus
forse bedragen publiek-privaat geinvesteerd moeten worden om deze infrastructuur te realiseren.
In de regio moet per thema of project gekozen worden of men koploper (innovator), de eerste onder
de volgers of gewoon een volger wil zijn, zowel landelijk als ten opzichte van Rotterdam.
Er is dus extra ingrijpen nodig op die gebieden waar de regio voorop in wil lopen (koploper of eerste
onder de volgers) en om regie (tweede reden) te kunnen voeren op samenhang en snelheid zodat
deze basis randvoorwaarde voor economische groei gerealiseerd kan worden.
Vraag:
4. Jaagt het tastbaar vestiging van nieuwe bedrijven aan?
Antwoord:
Het vestigingsklimaat van de regio heeft te maken met het behouden van bestaande bedrijvigheid
als ook het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. In de verschillende sectoren wordt toekomstvaste
digitale regionale infrastructuur als randvoorwaarde voor het blijvend vestigen, aangegeven. Met
name in de toeleverende maritieme en logistieke industrie. Ook op het gebied van de leefbaarheid in
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de regio (wonen en werken) wordt digitale infrastructuur als een keuze bepalende randvoorwaarde
genoemd.
Aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijvigheid op het gebied van Smart City, Big Data, AI en Smart
Logistics is zeker aan de orde, als de regio in de kopgroep wil zitten op deze onderwerpen.
Vraag:
In hoeverre is het ook nuttig en versterkend om hier in samenwerking op te trekken met Rotterdam?
Antwoord:
Als maritieme Topregio moet je samenwerken met Rotterdam en je als strategische partner willen
opstellen in Maritiem en Maritieme Logistiek. Bijvoorbeeld samen met het Expertise- en
InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) om transport per binnenvaart nóg slimmer en duurzamer te
maken. Maar ook omdat de samenwerking Amsterdam/Rotterdam aantrekkelijk is voor het
aantrekken van ICT gerelateerde berijven (The attractiveness of the Amsterdam/Rotterdam region
has increased in comparison to the report from 2016, when the same region was ranked 3rd in the
IBM report. The Amsterdam/Rotterdam shows consistent growth and has become a top destination
for foreign investors, especially ICT companies.)
Op de gebieden regionale logistiek, water, wonen en zorg&welzijn kan de regio een meer
zelfstandige koers varen en kan op deelgebieden zelfs koploper kunnen worden. Daarmee kan dan
ook zelfstandig met bijvoorbeeld een TUDelft worden samengewerkt: stadsregio als living lab. Voor
het aantrekken van grote fondsen (regionaal, landelijk en internationaal) kan samenwerken ook op
de koploper gebieden noodzakelijk zijn voor de slagingskans.
Vervolg vragen
Het onderzoek moet verder antwoorden geven op de volgende vragen:
1. In hoeverre is het mogelijk om het bestaande glasvezelnetwerk Breedband Drechtsteden
verder uit te rollen, om de basis te creëren voor de Drechtsteden als digitale mainport?
Antwoord.
Volgens diverse rapporten moet Nederland de digitale infrastructuur benoemen tot 3e economische
mainport. Drechtsteden kan met de verdere uitrol van bestaande Breedband Drechtseden,
uitbreiden van veilige koppelingen tussen de verschillende private en zakelijke glasvezelnetwerken
en uitbreiden met sensor netwerken, een belangrijke bijdrage aan deze 3e mainport.
2. Hoe kan dit concreet op korte en middellange termijn dienen als economische aanjager?
Antwoord
Op korte termijn kan het werken naar een excellente en dekkend breedband glasvezel netwerk in
combinatie sensor netwerken, de economie aanjager op de cross-sectorale samenwerking in de
regio. Uitgaande van een meerlaags model, waarbij applicaties en toepassingen gebruik kunnen
maken van dezelfde ondersteunende digitale infrastructuur. Netwerken voor Lucht en water
kwaliteit in het kader van Smart City, zelfstandig vervoer en e-mobiliteit ontwikkelen, smart-grid
(zoals Lomboxnet) en smart industry, zelfmanagement, Gezondheidsdossier en zorg-op-afstand
projecten. Er ligt veel op de plank of staat in de steigers om te worden opgepakt of ontwikkeld. Dit
kan de economie, de werkgelegenheid en de leefbaarheid van de regio enorm stimuleren
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Op langere termijn wordt hiermee het vestigen van (internationale) startups, het aantrekken van
private investeerders en het behouden van een aantrekkelijke regio voor wonen, werken leven en
recreëren behouden en uitgebouwd worde,
3. Hoe kan deze infrastructuur worden verbonden aan de regionale prioriteiten en initiatieven?
Antwoord
Door de publiek-private samenwerking in Breedband kunnen werkgevers, bedrijven maar ook
gemeenten zowel optreden als opdrachtgevers en investeerders maar ook juist als launching
customers. Denk aan Smart City projecten, Energie transitie en Health.
Regionale prioriteiten en initiatieven dienen wel geborgd als ook geregisseerd worden, Drechtraad,
Drechtzorg, werkgevers Drechtsteden en Economic Development Board zijn goede overleg
verbanden die samen deze verbindingen tot stand kunnen brengen met Breedband Drechtsteden.
Het zou wellicht interessant en nuttig kunnen zijn om voor deze initiatieven 1 overzichtelijk platform
in te richten voor regionale subsidies, investeringsfondsen en financieringsmogelijkheden.
4. Voor welke branches/deelgebieden liggen er concrete korte termijn kansen in combinatie
met de digitale infrastructuur?
Antwoord
In de interviews ten behoeve van de quickscan kwam naar voren dat de meest kansrijke op
branches/deelgebieden in de regio, voor korte termijn acties lijken te zijn:
Maritiem
Water
Logistiek (algemeen)
Wonen
Zorg&welzijn
Daarin moet per activiteit of samenwerking gekozen worden of men koploper, eerste onder de
volgers of juist volger van een innovatie wil zijn.
5. Welke effecten kunnen worden verwacht voor onderwijs, arbeidsmarkt en
werkgelegenheid?
Antwoord
De kennis en onderzoek agenda’s van de topsectoren (LS&H, Agri@food, Maritiem&Water, Logistiek)
geven allemaal sterk aan dat er ingezet moet worden op een Human Capital agenda. Menselijke
kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de
negen topsectoren. Er zijn veel talentvolle werknemers nodig. Om dit menselijke kapitaal te
behouden en te vergroten, stelt elke topsector zijn Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de
ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers.
Maar de regio moet ook een Human Capital agenda ontwikkelen. Juist op de ondersteuning in de
MBO nieuw-renovatiebouw, MBO functies in (nieuwe)zorg, ICT, procestechnologie en logistiek, maar
ook in HBO en universitair kapitaal voor smart industry solutions, moet fors worden ingezet om de
bedrijven van voldoende nieuw menselijk kapitaal te voorzien, als ook om huidige werknemers te
ondersteunen in het behoud van werk door levenlangleren, zij-instroom en het opbouwen van
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nieuwe competenties. Bijvoorbeeld door samen te werken op ict opleidingen, watermanagement, AI
in een digital competence center en technologische opleidingen in de regio.
Goede opleidingen verhoogt niet alleen de economische kracht van de regio, maar ook de
aantrekkingskracht voor (nieuwe) inwoners die een prettig woon en leefklimaat willen voor zichzelf
en hun kinderen.
6. In hoeverre is het haalbaar om vanuit de Drechtsteden de cofinanciering te borgen?
Antwoord
Drechtsteden niveau
a. Innovatiefonds Smart City. https://www.smartcitydordrecht.nl/innovatiefonds-smart-city/.
Regionale innovaties op gebied van Mobiliteit/Milieu, Zorg/Leefbaarheid,
Economie/Binnenstad, Water/Energie en Open data/kennisdeling kunnen in aanmerking
komen voor subsidie uit dit fonds.
b. In vele gemeentes is de mogelijkheid voor Maatschappelijke subsidies voor Wonen en zorg
innovaties (mantelzorg, domotica, etc).
c. De gemeente Dordrecht heeft het voornemen om aandelen ENECO te verkopen. De
opbrengsten ervan zouden aangewend kunnen worden voor investeren in de 3e Mainport
Drechtsteden Digitaal.
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Conclusies
De regio heeft alle potentie in zich om zich te gaan profileren als proeftuin voor razendsnelle
datatoepassingen binnen het Rotterdam-Drecht Cities ('Rotterdam DC') gebied, hetgeen wordt
onderbouwd met deze quickscan. Op de gebieden Maritiem, Water, Logistiek, Wonen en
Zorg&welzijn, zijn duidelijke voorbeelden en voornemens opgehaald die op korte termijn
gerealiseerd kunnen worden, mits er voldaan wordt aan het oppakken van de genoemde
knelpunten. Investeren in het huidige breedband netwerk ten behoeve van een meerlaagse digitale
basis infrastructuur, kan een enorme economische aanjager worden voor nieuwe en bestaande
bedrijvigheid. Applicaties kunnen door marktpartijen zelfstandig of in coalities ontwikkeld en
uitgeprobeerd worden, die daarna direct opschaalbaar zijn in de Drechtsteden.
Juist door de samenwerking van overheid en semioverheid met de regionale bedrijven kan sneller
draagvlak ontstaan voor strategische keuzes en een regiefunctie. Daarbij kan er steeds gekozen
worden voor een koplopers functie of juist een volgende functie.
Cofinanciering lijkt mogelijk door de strategische investeringsagenda van vele bedrijven in de regio
op digitale infrastructuren.
Gemeenten moeten daarbij wel samen met private partijen investeren in het ontsluiten van de
bedrijventerreinen op deze infrastructuur, met daarbij een stimulerende prijs (die kan groeien naar
marktconform).
Het inrichten van een data governance board voor toegang tot data en regie op gebruik van data lijkt
noodzakelijk om de ontwikkel mogelijkheden voor economische groei te realiseren binnen huidige
en nieuwe wetgeving. Strategische partijen zijn daarbij ook de serviceproviders op het netwerk zoals
Cross networks.
De relatie met een regionale Human Capital Agenda (aansluiten onderwijs en arbeidsmarkt) op met
name laagopgeleiden, MBO en HBO is evident en daar is samenhangend beleid op nodig in overleg
met regionale (ROC, HBO Drechtsteden, InHolland) en interregionale opleidingsinstituten. Hierin kan
nadrukkelijk de samenwerking met TU-Delft worden opgezocht.
Vervolgonderzoek om te onderzoeken wat de benodigde investeringen moeten zijn voor het
optimaliseren en uitbreiden van het huidige breedband netwerk is nodig, alsmede om commitment
op te halen voor de korte termijn projecten (eventueel met vormen van consortia) en cofinancieringen van de verschillende stakeholders. Daarna kan dan nadrukkelijk opdracht gegeven
worden voor het aanvragen van subsidies regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal.
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