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1 Het memo Voortgangsrapportage ICT in de samenleving voor kennisgeving aan te nemen;

2 het memo Voortgangsrapportage ICT in de samenleving door te geleiden aan het presidium 
met het verzoek dit ter kennis van de raad te brengen;

3 dit besluit en het memo openbaar te maken.



  
  

 

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking 

 De nota en het besluit openbaar te maken gfedcb

 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc

 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet opgfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet opgfedc

 De communicatie verloopt als volgt (Hierover is overleg geweest met het team Communicatie) 
      

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

     

Communicatie over vervolg 

nmlkj

nmlkj

nmlkji

ligt in het verlengde van communicatie m.b.t. de opheffing van de stichting DevEnter Digitaal.

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Naar aanleiding van vragen uit de raad is een memo opgesteld inzake de uitvoering van het programma 
ICT in de samenleving. Vanuit de raad werd verzocht informatie te verstrekken inzake de realisatie van 
het glasvezelnetwerk in Deventer en de kansen die dit biedt voor de Deventer gemeenschap.
  
Beoogd resultaat 
Informeren van de raad inzake het programma ICT in de samenleving, in het bijzonder de aanleg van het 
glasvezelnetwerk.
  
Kader 
In het collegeprogramma 2005-2010 is reeds melding gemaakt van het programma ICT in de 
samenleving; met de opheffing van de stichting DevEnter Digitaal neemt de gemeente de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de programma geheel over. Hierover zijn reeds separate 
B&W- en concept raadsbesluiten gepasseerd.
  
Argumenten 
De aanleg van het glasvezelnetwerk is een majeure ontwikkeling die de gehele Deventer gemeenschap 
raakt. Ondanks dat de gemeente niet direct verantwoordelijk is voor de aanleg en de exploitatie, zal het 
een belangrijke uitwerking hebben voor het programma ICT in de samenleving. Daarom is het van belang 
de raad uitgebreid te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. de aanleg van de infrastructuur als de 
kansen die dit biedt voor de ontwikkeling van tal van nieuwe maatschappelijk relevante diensten.
  
Draagvlak 
In een eerder stadium is reeds besluitvorming in formele zin gepasseerd. Uit dit memo blijkt dat de 
dienstenontwikkeling steeds plaats vindt in nauwe samenwerking met betrokken lokale en regionale 
partners.
  
Financiële consequenties 
Geen.
  
Aanpak/uitvoering
Het memo wordt ter hand gesteld van het presidium met het verzoek dit ter kennis van de raad te 
brengen. In het voorjaar van 2008 zal een vervolgrapportage plaats vinden.





Aan  de raad van de gemeente Deventer 
Van  wethouder Hiemstra 
Datum  7 juni 2007 
 
Betreft  stand van zaken ICT in de samenleving 
 
 
1. Inleiding 
 
In dit memo geven wij u op uw verzoek een stand van zaken met betrekking tot de 
ontwikkelingen in het programma ICT in de samenleving. Het is ons voornemen om in de 
tweede helft van 2007 het programma nader te structureren en vervolgens op periodieke basis 
de raad te informeren over de voortgang. 
 
2. Breedband-infrastructuur 
 
Deventer ontwikkelt zich in hoog tempo als nationale show-case op het gebied van 
breedbandinfrastructuur. Naast het reguliere aanbod van ADSL en kabel-internet, wordt op dit 
moment op 3, complementaire manieren, breedband aangeboden of tot ontwikkeling gebracht: 
 
a. Deventer Glasvezel Netwerk (DGN); 
 
Sinds de start van het samenwerkingsverband met Essent en KPN hebben inmiddels zo’n 250 
bedrijven en instellingen een aansluiting genomen op het DGN. Het samenwerkingsmodel is 
onder de naam “Deventer-model” inmiddels gekopieerd in Zwolle, Amersfoort, Den Bosch, 
Zoetermeer en nog vele andere steden.  
Een succesvolle vraagbundeling vanuit het Deventer ziekenhuis heeft geleid tot nog eens 
omstreeks 150 aansluitingen van zorginstellingen (huisartsen, poli’s, apotheken e.d.) zodat 
binnenkort zo’n 400 bedrijven en maatschappelijke instellingen beschikken over een 
glasvezelaansluiting. Hiermee is Deventer nationaal gezien de absolute koploper, zoals ook 
blijkt uit de Nationale Breedbandmonitor (www.nationalebreedbandmonitor.nl).  
Tijdens een recente DGN-gebruikersbijeenkomst in het Mercure-hotel bleek er een 
onverminderde belangstelling te bestaan vanuit instellingen en het bedrijfsleven voor 
breedband en de nieuwe toepassingen die over dit medium aangeboden worden. 
 
b. Glasvezel naar alle huishoudens (Y3net); 
 
Eind 2004 startte Y3net haar activiteiten in de wijken Driebergen, Fetlaer en later ook 
Spikvoorde. Daarbij zijn zo’n 1100 woningen aangesloten op het glasvezelnetwerk, het aantal 
abonnementen ligt aanzienlijk lager. Medio 2006 werd de gemeente benaderd met de vraag of 
de gemeente actief wilde meewerken aan de volledige verglazing van Deventer, waarbij 
woningcorporatie Rentree als aandeelhouder van Y3net versterking zou krijgen van 
Reggefiber BV, een werkmaatschappij van de Reggeborgh Holding uit Rijssen. Zoals ook 
eind 2006 bekend werd gemaakt Besloten is heel Deventer in 2 jaar te gaan verglazen en alle 
huizen in de bebouwde kom aan te sluiten. Om alle 40.000 huizen aan te sluiten moet meer 
dan 600.000 strekkende meter kabelsleuf gegraven worden. De gemeente werkt nauw samen 
met Y3net, overigens op dezelfde constructieve wijze als met KPN, Essent en andere 
telecomaanbieders. Het eigendom van het fysieke netwerk zal worden ondergebracht bij de 
Netwerk Exploitatie Maatschappij (NEM) Deventer, de firma Y3net zal het netwerk 
exploiteren/beheren. Vergelijkbaar met de situatie op de energiemarkt zal het aanbieden van 







diensten over het netwerk losgekoppeld zijn/worden van het eigendom en de exploitatie van 
het netwerk. Het is een open netwerk en alle dienstenaanbieders hebben dan ook toegang tot 
het netwerk.  Vanwege het omvangrijke karakter van het project en de grote impact die dit zal 
hebben op de openbare ruimte is door de gemeente een overeenkomst gesloten met NEM 
Deventer waarin afspraken zijn gemaakt over de aanleg van het netwerk. Ook zijn afspraken 
gemaakt over de beschikbaarheid van het netwerk voor maatschappelijke doeleinden. Het 
glasnetwerk van Y3net zal net als dat van Essent en KPN op de digitale marktplaats in de 
Brandweerkazerne aangesloten worden, zodat alle huishoudens vrij kunnen kiezen uit alle 
dienstenaanbieders die zich daar bevinden. Het project in Deventer wordt door Reggefiber 
beschouwd als een voorbeeldproject voor de andere, tientallen projecten van Reggefiber 
elders in Nederland. In bijgaande brochure vind u meer informatie over de aanleg en het 
dienstenaanbod in eerste aanleg. 
 
c. Broadband-to-the-Farm of “Boer’nbreedbaand”; 
 
Het buitengebied van Deventer beschikt slechts mondjesmaat over breedbandvoorzieningen. 
Nergens buiten de bebouwde kom wordt kabel-internet aangeboden en de kwaliteit en de 
beschikbaarheid van ADSL is matig of het ontbreekt in het geheel. Het valt niet te verwachten 
dat de huidige of nieuwe aanbieders als Reggefiber het buitengebied snel zullen bekabelen of 
verglazen. Waarschijnlijk is dit om bedrijfseconomische redenen zelfs volstrekt onhaalbaar. 
Daarom is omgezien naar alternatieven. Een buitenkans bood de aanleg van de riolering in het 
buitengebied. Toen bleek dat telecomaanbieders niet bereid waren om in de daarvoor te 
graven tracés mee te leggen, is besloten een subsidieaanvraag te doen bij de provincie 
Overijssel, het Europaloket en de stichting DevEnter Digitaal om toch een 
breedbandvoorziening in het buitengebied te kunnen realiseren. Hierop is een bedrag beschikt 
van in totaal € 400.000 waarmee op dit moment een project wordt uitgevoerd met een 
combinatie van breedband over glasvezel (op de hoofdtracés en voor specifieke locaties) en 
draadloos breedband (voor de aansluiting van verspreid gelegen huizen en bedrijfspanden). 
Met gebruikmaking van de nieuwste draadloze technieken (m.n. WiMax) kan het 
buitengebied draadloos internet geboden worden dat in prijs en kwaliteit het huidige ADSL-
aanbod in de stad overtreft. Uiteraard wordt in dit project gewaakt voor juridische procedures 
in relatie tot ongeoorloofde staatssteun resp. mededinging, door gebruik te maken van de 
ervaringen uit het verleden en door een hoge mate van transparantie naar de markt. De eerste 
draadgebonden aansluitingen zijn in het najaar van 2006 operationeel geworden in 
Okkenbroek en naar verwachting zullen de eerste draadloze aansluitingen rond de 
jaarwisseling van 2007/2008 kunnen worden opgeleverd.  
 
d. Resumé infrastructuur; 
 
Deventer zal de eerste gemeente in Nederland zijn die kan beschikken over een dekkend 
breedbandnetwerk over het gehele grondgebied van minimaal 100 Mb of meer binnen de 
bebouwde kom en minimaal 10 Mb of meer in het buitengebied. Daarmee is een zeer stevige 
infrastructurele basis gelegd voor een bloeiende ontwikkeling en nuttig gebruik van 
maatschappelijke en economische electronische diensten. 
 
3. Breedband-dienstenontwikkeling  
 
Bij de ontwikkeling van breedbanddiensten is net als bij de realisatie van de infrastructuur 
gekozen voor een nauwe samenwerking met spelers uit de desbetreffende maatschappelijke 
sectoren. Er worden dus niet top-down toepassingen ontwikkeld en op de potentiële 







gebruikers losgelaten, er wordt juist bottom-up vanuit de verschillende sectoren gewerkt 
waarbij het van de motivatie, de samenwerkingsbereidheid en de bereidheid om ook zelf te 
investeren afhangt of er gemeentelijke energie (lees: tijd en/of geld) in wordt gestoken. De 
gemeentelijke betrokkenheid richt zich o.a. op het leveren van kennis en ondersteuning bij het 
uitwerken van projecten, het begeleiden van subsidieaanvragen bij gemeente, provincie, rijk 
of Europese of nog andere fondsen, het geven van advies tijdens het uitvoeringstraject en het 
faciliteren van projecten in algemene zin, bijv. door het tijdelijk beschikbaar stellen van 
technische faciliteiten. Een overzicht per maatschappelijke sector: 
 
a. Onderwijs; 
 
Uit eerdere projecten van de stichting DevEnter Digitaal is een uniek samenwerkingsverband 
in het primair onderwijs ontstaan: het Deventer ICT Platform Primar Onderwijs (DIPPO) 
waarbij vrijwel alle basisscholen in Deventer zijn aangesloten. Met DIPPO wordt nauw 
samengewerkt in het project Schoolglas (zie ook www.schoolglas.nl). Onder het motto ‘leren 
en innoveren’ realiseert Schoolglas tal van projecten op de basisscholen in Deventer: 


o voorjaar 2006 zijn vrijwel alle basisscholen aangesloten op glasvezel; eind 2006 is de 
Dolfijn in Okkenbroek aangesloten en naar verwachting zal eind 2007 ook de 
Looschool als laatste in de rij kunnen beschikken over breedband; 


o Kennisnet-toepassingen als Expert op afstand, Teleblik e.d. zijn dankzij de snelle 
verbinding op de scholen nu alom beschikbaaar; 


o In samenwerking met SURFnet en Kennisnet realiseert Schoolglas een eigen 
televisiezender: KlasseStudio. De kinderen verzorgen de programma's van deze 
zender. Leerkrachten kunnen de thema’s hiervoor zelf bepalen. Denk hierbij aan: 
cultuur, kunst, geschiedenis van Deventer, biologie etc. Dit project is mede 
gefinancieerd door de provincie Overijssel en KennisNet/SurfNet. 


o Learning OnLine is een elektronische leeromgeving. Enerzijds zijn er bestaande 
lesmaterialen te vinden, anderzijds kunnen leerkrachten hun eigen lesmaterialen 
produceren en publiceren. Dit project is mede gefinancieerd door de provincie 
Overijssel. 


o Op de website KlasseTV.nl zijn educatieve videoclips van ca. 3 minuten te vinden. 
Deze sluiten naadloos aan op de lessen en leermethoden in het basisonderwijs. Dit 
gebeurt in samenwerking met de belangrijkste uitgevers. De videoclips zijn direct 
opvraagbaar en toonbaar in de klas. Leerkrachten kunnen met dit audiovisuele 
materiaal de lessen verlevendigen. KlasseTV is klassikaal of in groepjes te gebruiken: 
gezamenlijk rond de computer, via een beamer op een groot scherm of op een digitaal 
schoolbord. 


o Binnen het project Schoolglas wordt hard gewerkt aan het ondersteunen van de 
scholen bij het pakken van de kansen die ICT en glasvezel internet het onderwijs 
biedt. Een van de initiatieven die we hebben genomen, is het coördineren van de 
gezamenlijke inkoop van digitale schoolborden en beamers. We staan momenteel op 
het punt voor verschillende scholen in Deventer ruim 50 digitale schoolborden aan te 
schaffen.  


o Het project Techniek de school uit richt zich op het versterken van het ICT-beheer 
van scholen tegen lagere kosten. Op dit moment werken al veel scholen hierin samen. 
Door het glasvezelnetwerk kan deze samenwerking nog verder worden uitgebouwd. 


o Door samen telefonie in te kopen kan iedereen goedkoper bellen. Het 
glasvezelnetwerk maakt daarbij ook nog eens nieuwe technieken mogelijk, waardoor 
telefonie nog goedkoper kan worden. 







o Alle scholen zitten samen op een netwerk. Daardoor is het mogelijk goedkoop 
internetverbinding in te kopen voor alle scholen. Dit deelproject is reeds succesvol 
afgerond..Alle Schoolglas-scholen beschikken inmiddels over een 10 Mbps 
symmetrische internetverbinding, zonder overboeking. Dat betekent dat de verbinding 
nooit 'smaller' wordt dan de genoemde snelheid, ook niet bij grote drukte op het 
netwerk. 


Bovenstaande opsomming is niet uitputtend, er zijn nog tal van grote en kleinere projecten 
gaande in het onderwijs. En er borrelen elke maand wel weer nieuwe ideeën op uit het 
onderwijsveld. 
 
Met het basisonderwijs en het Etty HillesumLyceum wordt momenteel bezien in hoeverre een 
gezamenlijk leerlingvolgsysteem kan worden gerealiseerd, met een doorlopende leerlijn van 
basisonderwijs richting voortgezet onderwijs en een sluitende aanpak voor (vroegtijdige) 
signalering en electronische dossiervorming van leerlingen die dreigen uit te vallen of die 
bijv. met leer- en/of opvoedingsproblemen kampen. Hierbij wordt ook gekeken naar de 
informatievoorziening ten behoeve van het toekomstig Centrum voor Jeugd en Gezin.  
 
b. Veiligheid; 


 
Binnen het gemeentelijke veiligheidsbeleid is de aanpak van de winkelcriminaliteit een 
topprioriteit. Het keurmerk bestaat uit drie sterren, die staan voor samenwerking, de openbare 
ruimte en het beleid van de ondernemers zelf. Ondernemers moeten aantoonbaar 
verbeteringen hebben aangebracht op het gebied van veiligheid en het bestrijden/voorkomen 
van criminaliteit. Colmschate en Keizerslanden zijn de eerste twee centra in Deventer die de 
sterren hebben gekregen. Een van de meest ingrijpende getroffen maatregelen in het kader 
van het realiseren van het keurmerk, is het invoeren van een intern camerasysteem (120 
camera’s), gekoppeld aan een onderling waarschuwingssysteem. Het camera- en 
burenbelsysteem draait op het speciaal voor de winkelcentra aangelegde glasvezelnetwerk, dat 
deel uitmaakt van het Deventer Glasvezelnetwerk.  
 
Doel van het camerasysteem is afname van criminaliteit en verbetering van het 
veiligheidsgevoel van het winkelpersoneel. De videoservers waar de beelden worden 
opgeslagen staan opgesteld in de Deventer digitale marktplaats, gevestigd in de 
brandweerkazerne. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor dit camerasysteem een 
prijs van 100.000 euro toegekend. Het systeem wordt gezien als het meest innovatieve project 
op het gebied van de bestrijding van winkelcriminaliteit. De provincie Overijssel heeft een 
subsidie van 110.000 euro verstrekt. De ondernemers/eigenaren en de gemeente hebben de 
rest betaald.  
 
Met MKB Deventer wordt bezien in hoeverre de realisatie van het gemeentebrede 
glasvezelnetwerk door Reggefiber in dit opzicht kansen biedt voor de meer verspreid gelegen 
winkels en bedrijfsvestigingen.  
 
c. Zorg; 
 
Het Deventer Ziekenhuis is een actieve partner op dit terrein. Onder hun leiding is in het 
verleden reeds een geavanceerd systeem gerealiseerd waarin ziekenhuis, huisartsen, 
decentrale poli’s en andere zorgverleners zijn gekoppeld en informatie delen. Dit netwerk 
wordt momenteel omgezet op het glasvezelnetwerk, zodat de communicatie sneller, beter en 
betrouwbaarder kan verlopen. Het maakt ook toepassingen mogelijk die tot voor kort wegens 







de beperkte bandbreedte nog niet geboden konden worden, bijv. het door een specialist op 
grote afstand laten meekijken naar een MRI-scan.  
 
Samen met Salland verzekeringen wordt momenteel bezien of dankzij deze bestaande 
samenwerking en de infrastructurele voorsprong die Deventer heeft met het glasvezelnetwerk, 
een sprong voorwaarts gemaakt kan worden met het elektronisch patiëntendossier. Elders in 
het land stagneert deze ontwikkeling en in Deventer lijken de kaarten daar aanmerkelijk 
gunstiger voor te liggen. 
 
Verder biedt de realisatie van het glasvezelnet naar alle woningen ongekende mogelijkheden 
voor het bieden van zorg op afstand. Elders in Nederland en Europa vinden daar tal van pilots 
over plaats, bijv. voor de monitoring op afstand van suiker- en hartpatiënten, fysiotherapie, 
dermatologie etc. Daarnaast kan het een rol spelen in het onderhouden van (sociale) contacten 
d.m.v. beeldtelefonie, zowel met familie en vrienden, mantelzorgers en professionals zoals de 
wijkverpleging/thuiszorg. In Deventer ligt een kans voor concrete implementatie van 
toepassingen die zich reeds elders bewezen hebben, maar ook voor het uitvoeren van 
grootschalige pilotprojecten op dit vlak. De komende periode zal daar met de zorgsector nader 
overleg over worden gevoerd. Met corporaties zal over de toepassing van domotica nader 
worden overlegd. 
 
Op het terrein van de jeugdzorg wordt bezien in hoeverre het in Overijssel door de provincie 
breed beschikbaar gestelde elektronische kinddossier (VIS-2) op een gecontroleerde wijze 
gekoppeld kan worden aan het eerder genoemde elektronische leerling-dossier zoals dat in het 
onderwijs in ontwikkeling is. 
 
d. Duurzaamheid/mobiliteit; 
 
De drie voorgaande onderwerpen (onderwijs, veiligheid, zorg) vormen samen met het thema 
Duurzaamheid/mobiliteit de vier pijlers onder het rijkssubsidieprogramma Maatschappelijke 
sectoren en ICT. Tot dusverre zijn op dit laatste thema, niet alleen in Deventer maar ook 
elders, de minste projecten ontwikkeld. Gezien echter de sterk toenemende belangstelling 
voor dit thema o.a. in het regeerakkoord, is een intensivering te verwachten. Door de 
gemeente Amsterdam is Deventer uitgenodigd te participeren als nationaal partner in het 
mede door Cisco ondersteunde Clinton Global Initiative ter vermindering van de CO2-
uitstoot. Hierbij wordt m.n. gekeken naar de mogelijkheden die ICT biedt om (onnodige) 
verkeersbewegingen te voorkomen of op zijn minst te verminderen, het optimaliseren van 
klimaatbeheersing van woningen en kantoren door systemen ‘slimmer’ te maken, diverse 
toepassingen van domotica e.d.(een perfecte ICT-infrastructuur maakt het bv mogelijk eerst 
thuis je email af te handelen om daarna naar kantoor te vertrekken, waardoor de ochtendspits 
wordt verspreid) Hier liggen legio kansen voor innovatie met behoud van de kwaliteit van de 
leefomgeving en van de samenleving. De komende periode zal dit thema verder worden 
uitgewerkt. Hierbij zal samenwerking worden gezocht met de relatief sterke partners die op 
dit vlak in onze gemeente zijn gevestigd, zoals het hoger onderwijs, bedrijven als Akzo, 
Tauw, Goudappel Coffeng, Oranjewoud, Witteveen en Bos, Nefit, e.d. 
 
e. Cultuur en media 
 
Ter ondersteuning van het culturele cluster zoals dit zich momenteel in het Havenkwartier 
ontwikkeld worden vanuit dit programma de volgende faciliteiten ter beschikking gesteld: 


o een aansluiting op het Deventer Glasvezel Netwerk; 







o een gecombineerd bedraad/draadloos LAN; 
o toegang tot virtual (video-) server capaciteit voor het via internet publiek kunnen 


maken van diverse uitingen, w.o. streaming video, foto-montages/reportages, 
animaties e.d. 


Laatstgenoemde faciliteit worden o.a. ter beschikking gesteld aan instellingen als Kanaal C, 
maar ook aan andere media-producenten in de gemeente als DTV voor hun ‘uitzending 
gemist’, het basisonderwijs voor ‘KlasseStudio’-opnamen en het Etty Hillesumcollege voor 
diverse digitale videoproducties. 
 
In de overeenkomst met Y3net/NEM Deventer is afgesproken dat zij eveneens video-server 
capaciteit ter beschikking zullen stellen. Daarmee kunnen alle inwoners van Deventer in 
principe een digitale ‘TV-zender’ beginnen. Deze ontwikkeling naar ‘user generated content’ 
en de implicaties die dit zal hebben op het traditionele omroeplandschap is uitgebreid 
beschreven in het recent verschenen rapport van de adviescommissie lokale omroep. Van 
oudsher bekende fenomenen als wijk- en buurt-TV zijn wellicht binnenkort weer te beleven in 
Deventer. Maar dan binnen volledig andere organisatorische, juridische en financiële kaders. 
Samen met de vertegenwoordigers van de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ media zal de komende 
periode bezien worden op welke wijze hier verder uitwerking en ondersteuning aan te geven. 
 
Met Reggefiber wordt daarnaast bezien in hoeverre een uitgebreid netwerk van (semi-)vaste 
op afstand bedienbare cameraopstellingen kan worden gerealiseerd op diverse plaatsen waar 
voor inwoners van Deventer interessante beelden vandaan kunnen komen. Deze beelden 
zouden dan live-streaming of in een bewerkte vorm op verzoek kunnen worden aangeboden. 
Gedacht wordt aan locaties als sportaccomodaties, culturele podia, kerken en moskeeën, 
openbare gebouwen, dorpshuizen, scholen, wijkcentra en last but not least de Deventer 
politieke markt in het stadhuis. Het gaat hierbij niet om zgn. web-cams maar om camera’s 
waarmee een hoogwaardige beeldkwaliteit op zowel PC’s als TV’s kan worden geproduceerd. 
Uiteraard zullen hierin ook juridische aspecten als wetgeving en regelgeving rond 
cameratoezicht, privacy-bescherming, beeld- en auteursrechten, toezicht op bij wet verboden 
content e.d. worden meegenomen. 
 
f. Openbaar bestuur; 
 
Hierboven werd al de mogelijkheid gesuggereerd om openbare bijeenkomsten integraal ‘uit te 
zenden’ of om op aanvraag (gedeeltelijk) opnieuw te kunnen te bekijken. In tal van 
gemeenten wordt dit overigens reeds toegepast, maar dan met beperkingen in termen van 
kwaliteit en beschikbaarheid. Naast relevante toepassingen in het publieke domein (zoals 
veiligheid en mobiliteit) kan de gemeente breedband op tal van manieren inzetten voor de 
verbetering van haar dienstverlening en het optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Dankzij 
het glasvezelnetwerk is het mogelijk geworden om de interne bedrijfssystemen op een veilige 
manier te distribueren naar allerlei punten in de stad van waaruit de gemeente haar burgers 
ook wil kunnen bedienen. Zo is het sinds kort mogelijk dat burgers het zorgloket van de 
eenheid StadThuis kunnen bezoeken in de wijkwinkel in Keizerslanden. Samen met de 
openbare bibliotheek wordt bezien of het mogelijk is om in Okkenbroek een proef te doen met 
een loket op afstand: in de spreekkamer in het Noaberhuus komt een voorziening waarmee 
een live videoverbinding kan worden gemaakt met een baliemedewerker van de bibliotheek. 
Op termijn zou het ook mogelijk moeten zijn om zo’n sessie ‘door te verbinden’ naar 
medewerkers van gelieerde instellingen als gemeente, zorginstellingen, corporaties e.d. De 
uitdaging zit hierbij niet zozeer in de techniek als wel in de organisatie en de afspraken er om 







heen. De technische faciliteit is straks mogelijk zelfs standaard aanwezig op elke aansluiting, 
ook in de huiskamer. 
 
Vanuit een andere invalshoek bezien wordt het verrijken van de gemeentelijke internetsite 
met videocontent steeds makkelijker bereikbaar. Video vraagt een redelijke bandbreedte en 
dan is bij een glasvezelaansluiting niet meer het probleem. De inzet hiervan zou vooral gericht 
kunnen zijn op het laagdrempelig aanbieden van informatie, bijv. voor laaggeletterden. 
 
Vanuit de bedrijfsvoering zijn eveneens legio toepassingsmogelijkheden denkbaar. Het 
traditionele telewerken werd veelal belemmerd door het gebrek aan ‘contact’ met de 
werkvloer. Ook de snelheid en de veiligheid van verbindingen liet het op afstand beschikbaar 
stellen van bepaalde systemen niet altijd toe. Dit zal in de toekomst geen issue meer hoeven 
zijn. 
 
In de overeenkomst met Y3net/NEM Deventer is veilig gesteld dat de gemeente rechtstreeks 
toegang heeft tot het glasvezelnetwerk voor publieke (lees: niet commerciële) diensten. In de 
komende periode zal in overleg met het bestuur en de ambtelijke organisatie in brede zin 
bezien moeten worden op welke wijze wij hieraan nadere invulling en uitwerking kunnen 
geven. 
 
g. Economische ontwikkeling 
 
Breedband is net als een goede verkeersontsluiting een belangrijke voorwaarde voor 
economische ontwikkeling. De gemeente kiest hierin een faciliterende rol. De ontwikkeling 
van diensten ter ondersteuning van het bedrijfsleven wordt overgelaten aan bestaande of 
nieuwe commerciële partijen. Alle dienstenaanbieders zijn echter welkom op de Deventer 
digitale marktplaats en zij zullen straks hun diensten niet alleen kunnen aanbieden via de 
netwerken van KPN en Essent, maar ook door dat van Y3net/NEM Deventer. De gemeente 
organiseert netwerk bijeenkomsten voor gebruikers en draagt zorg voor een digitale 
dienstencatalogus op www.deventerbreed.nl en participeert tevens in de landelijke catalogus 
op www.breedbandcentraal.nl. Daarnaast ijveren wij via onze deelname in Stedenlink en het 
onlangs opgericht platform BreedNed voor open toegang op alle netwerken voor 
dienstenaanbieders en keuzevrijheid voor de consument/burger/klant. 
 
h. Resumé dienstenontwikkeling 
 
De afgelopen jaren is veel in gang gezet, de komende jaren valt er nog veel te doen. Het is 
mijn gevoelen dat we nog slechts aan de vooravond staan van een ontwikkeling waarvan we 
het eind nog lang niet in zicht hebben. Deventer heeft zich een unieke positie verworven, 
waarin we op menig andere gemeente vele jaren voor liggen qua ontwikkeling van de 
breedbandinfrastructuur. Ik zie het als onze taak om de komende jaren gewenste 
ontwikkelingen te stimuleren, samen met lokale, regionale en soms ook nationale partners, 
met bedrijven, instellingen en (groepen) burgers. De focus zal daarbij verschuiven van 
infrastructuur naar dienstenontwikkeling. Het door de stichting DevEnter Digitaal 
overgedragen saldo aan de in te stellen reserve ICT in de samenleving zal hier goede diensten 
kunnen bewijzen. Jaarlijks zal ik u in het voorjaar in de vorm van een voortgangsrapportage 
verslag doen van de geboekte resultaten. 
 
Gosse Hiemstra, 
wethouder ICT in de samenleving. 





