Jaarverslag Stichting Fiber Overal 2014
Stichting Fiber Overal vormt voor Nijmegen en omstreken de koepel voor de wijkinitiatieven die
streven naar de uitrol van een glasvezelnetwerk naar de woningen in hun wijk. De stichting
ondersteunt initiatiefnemers in de wijken bij het opzetten en uitvoeren van
vraagbundelingsprojecten en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Fiber
Overal voert tevens, namens de wijkinitiatieven, de onderhandelingen met marktpartijen over de
voorwaarden waaronder glasvezel zal worden aangelegd en diensten zullen worden verleend. Eind
2014 telde Fiber Overal elf wijkinitiatieven. Zeven wijken en heel Wijchen zijn inmiddels van glasvezel
naar de woningen voorzien.
De laatste grote vraagbundelingscampagnes onder auspiciën van Stichting Fiber Overal (SF) vonden
plaats in 2012. Sindsdien zijn er wel ambitieuze wijkinitiatieven tot SFO toegetreden maar de
investeringsbereidheid van investeerder Reggefiber is sinds 2012 sterk afgenomen. In 2014 is
Reggefiber geheel overgenomen door KPN. De glasvezelinvesteringen van Reggefiber/KPN worden
inmiddels niet meer afhankelijk gemaakt van een geslaagde vraagbundelingscampagne maar van
een inschatting op voorhand van de businesskansen in een bepaalde stad of wijk. Afhankelijk van
glasvezelinvesteringsplannen van KPN voor het gebied in en rond Nijmegen zal SFO zich beraden over
de vraag welke bijdrage die SFO nog kan leveren aan het bevorderen van de verglazing van de
woningen in de wijken. Contacten met andere investeerders hebben in 2014 geen resultaten
opgeleverd.
Naast de verglazing in stedelijke gebieden, komt steeds vaker aan de orde de verglazing van de
buitengebieden, met name daar waar de telecominfrastructuur zwak ontwikkeld is en waar op basis
van de gangbare businessmodellen investeerders geen animo hebben aan de slag te gaan. In die
gevallen mogen (lagere) overheden financiële ondersteuning bieden. Zo heeft provincie Gelderland
daar een speciale regeling voor opgestart. SFO heeft daarover in 2014 contact onderhouden met
diverse bewonersinitiatieven. In een geval is dat tot een concrete uitvoering gekomen. De circa 50
bewoners van Kinderdorp Neerbosch aan de rand van Nijmegen hebben met hulp van SFO gebruik
gemaakt van de kans om met de aanleg van nieuwe gas- en elektriciteitsleidingen, zelf meteen ook
een glasvezelnetwerk aan te leggen. Daartoe hebben zij over een afstand van 14 km glasvezelkabels
vanaf een centraal punt tot in de woningen gebracht. Dit project hebben de bewoners geheel op
eigen kracht gefinancierd. In het voorjaar van 2015 zal er 100 Mb/s internet over de glasvezelkabels
naar de woningen worden gebracht.
In Nijmegen was XMS tot en met 2014 de grootste provider op de glasvezel. XMS is in 2012
overgenomen door KPN met de intentie XMS op te laten gaan in Telfort, een ander merk van KPN.
SFO heeft met XMS en Telfort overlegd hoe die migratie zo soepel mogelijk zou kunnen plaatsvinden
met behoud van de eerder afgesproken rechten van de gebruikers. Een voorbeeld daarvan is het
behoud van de e-mail adressen die eindigen met @fo.nl. Het resultaat was een aanvullende
overeenkomst die Fiber Overal is aangegaan met XMS, KPN en Reggefiber waarin de voorwaarden
zijn vastgelegd waaronder de migratie zal plaatsvinden. Deze aanvullende overeenkomst voorziet
ook in een bekorting van de lopende 5-jaarsovereenkomst met XMS en Reggefiber tot het moment
dat de migratie is afgerond en in een afkoop in twee tranches van de financiële verplichtingen van
XMS jegens Fiber Overal. De tweede tranche is eind 2014 uitbetaald. De migratie heeft begin 2015
plaatsgevonden.

Fiber Overal beschikt over een demonstratienetwerk met een snelheid van 1 Gbit/s waar tot en met
2014 een aantal basisscholen en wijkcentra op waren aangesloten waar bewoners tijdens de
vraagbundelingscampagnes gedemonstreerd kregen wat het betekent om over zeer snel internet te
beschikken. Het demonstratienetwerk werd tot eind 2014 ook gebruikt om de Nijmeegse lokale tvzender Nijmegen1 haar uitzendingen door te laten geven. Eind 2014 is het demonstratienetwerk
ontmanteld en de kern daarvan opgenomen in het nieuwe ontwikkelnetwerk van SFO.
Fiber Overal verwacht dat het aanbieden van een compleet dienstenpakket (Internet, Radio/TV,
Interactieve TV en Telefonie) op termijn vervangen zal worden door een model waarin alle diensten
over internet aangeboden worden. De bewoner neemt dan een snelle internetaansluiting, en kan zelf
diensten afnemen bij leveranciers die zich overal kunnen bevinden. Stichting Fiber Overal wil op
kleine schaal aantonen dat het mogelijk is een kale internetdienst te leveren van 1 Gb/s tegen
aanvaardbare kosten. In 2014 startte het project, dat samen met Stichting Glazenkamp moet leiden
tot een proof of concept voor een dergelijke netwerkdienst, gebruik makend van het nieuwe SFO
ontwikkelnetwerk. Aan de hand van een dergelijk proof of concept, dat geheel door vrijwilligers
wordt gebruikt en gerund, zullen providers worden uitgedaagd hun diensten daarop te baseren.
Aan het eind van 2014 bestond het Algemeen Bestuur uit:
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Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur.
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