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Vergadering van 28 november 2012

Onderwerp:
Gratis internet binnen Teylingen - Besluitvormend

Beknopte samenvatting:
D66 en Trilokaal hebben een initiatiefvoorstel ingediend waarin het college de opdracht krijgt te
onderzoeken of er gratis internetmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd op strategische locaties
binnen Teylingen. Dit omdat Teylingen een moderne en servicegerichte gemeente wil zijn en hier
het goede voorbeeld in moet geven.

INFO BIJ HET BESLUIT

 2012_Raad_00083Besluit nummer:

Interne Service & Informatie — Functioneel Beheer

Financile consequenties:
Bij de onderzoeksvraag is als randvoorwaarde meegegeven dat de onderzoekskosten uit de bestaande
budgetten moesten worden bekostigd. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is gebruik gemaakt van
een externe adviseur. De kosten voor de inhuur zijn opgevangen binnen het reguliere
exploitatiebudget.

Ook de kosten voor de aanschaf van de nodes op het gemeentekantoor en het bestuurscentrum
kunnen bekostigd worden uit de reguliere budgetten. De structurele kosten voor één
internetaansluiting (€ 400 per jaar) dekken uit lopende ICT-budgetten.

Wanneer de gemeenteraad wenst meer nodes te faciliteren dan zal hier budget voor moeten
vrijgemaakt. Dit doet wel inbreuk op de filosofie van de Stichting. Deze gaat ervan uit dat de
aanvraag gesteund moet worden door de sponsor waar de node geplaatst wordt. Dit zorgt voor
draagvlak bij de realisatie. Het college stelt voor de filosofie van de stichting te eerbiedigen.

Bestemd voor:
Commissie BFT
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DE GEMEENTERAAD

AANHEF

Volgende bijlagen worden bijgevoegd:
Bijlage 1 Onderzoeksresultaten inventarisatie gratis internet.xls
Flyer Wireless Leiden.pdf. Zie ook www.wirelessleiden.nl

MOTIVERING

Aanleiding en context:
Op 22 maart 2012 hebben D66 en Trilokaal via een initiatiefvoorstel het college de  opdracht
gegeven het goede voorbeeld te geven en te onderzoeken of:

Gratis hotspots kunnen worden gerealiseerd in een cirkel rond gemeentelijke gebouwen;
Welke gebouwen hier allemaal voor in aanmerking komen en welke niet;
Welke hotspots als strategisch kunnen worden gekenmerkt en welke als servicegericht;
Welke kosten hiermee gemoeid zijn;
Dit onderzoek te financieren uit bestaande budgetten.

Op 22 mei 2012 heeft het college een eerste reactie teruggekoppeld. De beantwoording om de
faciliteit via een telecom leverancier te realiseren was nog niet volledig en bovendien zijn de kosten
voor deze oplossing erg hoog. Het college heeft uitstel gevraagd om alternatieve mogelijkheden te
onderzoeken.

Beoogd resultaat:
Met de gemeenteraad afstemmen wat verstaan wordt onder een modern en servicegerichte gemeente
op het gebied van gratis internet. Inzicht te geven in de mogelijkheden van gratis internet in de
gemeente Teylingen en te bepalen welke strategische locaties er binnen Teylingen zijn.

Argumentatie:
Belangrijke vraag bij dit onderzoek is of het verstrekken van gratis internet hoort bij een
servicegerichte gemeente? Het mogelijk maken van gratis internet is geen wettelijk opgelegde taak
dus de gemeente heeft een vrije keuze in de invulling van deze vraag.

De gemeente heeft nog geen beleid ontwikkelt dat zich richt op serviceverlening via mobiel internet.
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Er is bijvoorbeeld (nog) geen ‘mobiele’ website of er zijn (nog) geen applicaties (‘Apps’)
ontwikkeld voor het afnemen van gemeentelijke producten en/of gemeentelijke informatie.

Het college is van mening dat het verlenen van gratis internet niet noodzakelijk bijdraagt aan een
betere serviceverlening. Het college vindt het mogelijk maken van gratis internet een marktgerichte
aangelegenheid. Uiteraard wil het college wel ingaan op de onderzoeksvragen en een goed voorbeeld
geven.

Strategische locaties en gemeentelijke gebouwen

De eerste 3 vragen richten zich op de locaties waar gratis internet mogelijk gemaakt kan worden. Er
is onderscheid te maken in internet binnen gebouwen en buiten gebouwen.

Uit de voorbeelden die de indieners van het initiatiefvoorstel geven wordt voor het onderzoek
gedoeld op internetfaciliteiten buiten gebouwen.

Voor een goede uitgangspositie heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de huidige
internetfaciliteiten. Alle verenigingen, instellingen en ondernemers binnen Teylingen zijn gevraagd
een opgave te verstrekken of gratis internet beschikbaar is of binnenkort beschikbaar komt.
Concluderend kan gezegd worden dat op veel locaties gratis internet binnen wel beschikbaar is maar
buiten slechts zeer beperkt. Bovendien zijn veel locaties afgeschermd met een wachtwoord. Voor
een gedetailleerd overzicht van de resultaten wordt verwezen naar bijlage 1 ‘Onderzoeksresultaten
inventarisatie gratis internet’.

Strategische locaties zijn plekken waar veel mensen zijn en waar behoefte is om te internetten. Dit
gaat samen met de behoefte van aanbieders die via internet informatie willen verschaffen. Als
strategische locaties worden gezien:

v      Winkelstraten

v      Horecagelegenheden

v      Evenemententerreinen

v      Stations

v      Theaters

v      Jongerencentra

v      Bejaardentehuizen

v      Sportaccommodaties

v      Openbare parken

v      Speeltuinen

v      Toeristische locaties

v      Scholen

v      Gemeentehuizen
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Het college is van mening dat het niet tot de taken van de gemeente behoort om de
internetfaciliteiten op alle strategische locaties mogelijk te maken. De wens om internet mogelijk te
maken moet in eerste instantie ondersteund worden door de eigenaren en/of beheerders van de
locaties. Uit de inventarisatie is gebleken dat sommige strategische locaties liever geen openbaar
gratis internet beschikbaar hebben, bijvoorbeeld scholen.

Het college vindt dat de gemeente een regisserende rol heeft en initiatieven wil steunen. Als service
en om een goed voorbeeld te geven stelt het college voor om in de nabijheid van het
Gemeentekantoor en het Bestuurscentrum gratis internet mogelijk te maken.

 Welke technische mogelijkheden zijn er voor gratis internet

De volgende technieken zijn mogelijk voor het faciliteren van gratis internet:

Hotspots

     In de eerste terugkoppeling op het initiatiefvoorstel is dit alternatief uitgewerkt. Door het plaatsen
van antennemasten kan op strategische locaties internet worden gebruikt. 

FON-netwerk

     Deelnemers in het FON-netwerk delen hun internet toegang onderling door deze aan elkaar aan te
bieden. Op de router wordt een bandbreedte beschikbaar gemaakt voor gezamenlijk gebruik. Ziggo
wil deze mogelijkheid in de toekomst aanbieden. Momenteel loopt een pilot bij de gemeente
Groningen. Wanneer de pilot goed verloopt komt rond 2014 deze faciliteit beschikbaar (bron:
Persvoorlichter Ziggo).

WiFi-netwerk

     In veel gemeenten zijn (professionele) vrijwilligers actief om een gratis draadloos netwerk (vaak
met gratis toegang tot het internet) op te zetten voor de bewoners en/of bezoekers van hun gemeente.
Op dit moment gebeurt dat in enkele tientallen gemeenten. In onze regio is dit de Stichting Wireless
Leiden.

In onderstaande matrix worden de belangrijkste kenmerken inzichtelijk gemaakt.

 

 

  Hotspots FON-netwerk WiFi-netwerk

Eenmalige kosten De kosten voor het
plaatsen van één hotspot
is hoog (tussen € 3.000
en € 5.000 per mast). 

Ziggo betaalt de kosten
voor het plaatsen van
(steun)zenders.

Plaatsen van één antenne
kost € 800 á € 1.000.

Structurele kosten De datakosten per
hotspot bedragen € 250
per maand.

Voor klanten van Ziggo
is de faciliteit gratis, niet
klanten betalen voor de

Keuze

Maximaal € 400 per jaar.
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deelname.

Beheer / onderhoud
netwerk

Gemeente Teylingen Ziggo Stichting Wireless
Leiden

Snelheid verbinding

(dit is afhankelijk van
aantal deelnemers dat
tegelijkertijd  gebruik
maakt)

Snel Nog geen resultaten
bekend.

Redelijk

Beveiliging De beveiliging is in te
regelen door de
gemeente. De registratie
van het gebruik is
verplicht.

De beveiliging wordt
geregeld door Ziggo. 

De registratie van het
gebruik is verplicht.

De beveiliging wordt
geregeld door de
Stichting Wireless
Leiden. De registratie
van het gebruik is niet
verplicht maar er wordt
wel gemeten.

Betrouwbaarheid Goed.

Storingen gaan via de
gemeente naar de
provider.

Nog geen ervaringen.

Storingen melden bij
Ziggo.

Goed

Storingen melden bij
Stichting Wireless
Leiden.

Uit bovenstaande heeft het college afgeleid dat samenwerking met de Stichting Wireless Leiden het
best aansluit op de wensen en behoefte van de gemeente Teylingen. Bovendien past dit bij de
regisserende rol die de gemeente wil uitoefenen. 

Het bestuur van de Stichting is uitgenodigd om toelichting te geven over de organisatie en de
mogelijkheden voor samenwerking.

De Stichting is een vrijwilligersorganisatie die de afgelopen tien jaar in de omgeving van Leiden een
gratis WiFi-netwerk heeft gerealiseerd. Naast Zoeterwoude zijn ook in de Katwijk, Leiderdorp en De
Kaag gratis WiFi-internetmogelijkheden gerealiseerd.

Vrijwilligers binnen Teylingen mobiliseren

Inmiddels zijn via de sociale media al enkele aanmeldingen voor vrijwilligers. Er zal een
kennismakingsgesprek bij en met de Stichting Wireless Leiden plaatsvinden wat de wederzijdse
verwachtingen zijn. Hopelijk leidt dit tot een eigen vrijwilligersgroep binnen de gemeente
Teylingen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen de contacten tot uiterlijk 1 januari 2014 nog
via de gemeente verlopen. In de publicatie over dit voorstel zullen we een oproep tot de aanmelding
van vrijwilligers doen.

Stichting Wireless Leiden

Organisatorisch

De Stichting bestaat uit professionele vrijwilligers. Er is gekozen voor de rechtsvorm van een
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Stichting zodat ze snel kunnen beslissen en formaliteiten tot een minimum kunnen beperken. De
Stichting heeft geen commerciële belangen zodat ze gemakkelijk met commerciële en niet
commerciële partijen kunnen samenwerken. Samenwerking met/binnen een gemeente gaat bij
voorkeur via een vrijwilligersorganisatie. Wij onderzoeken nog welke organisatie wil participeren. 

Technische uitleg.

Door het plaatsen van nodes (antennes) wordt een WiFi-netwerk aangelegd. De nodes maken het
mogelijk om via het WiFi-netwerk gratis te internetten. Er zijn kernnodes en hulpnodes. De
kernnodes worden centraal (liefst zo hoog mogelijk) geplaatst om de hulpnodes te ondersteunen. Via
de hulpnodes wordt contact gemaakt met het internet. Stelregel is dat zolang je de hulpnode ziet
verbinding gemaakt kan worden. Het bereik van een hulpnode is 100 á 200 meter (afhankelijk van
bebouwing).

Wanneer je binnen het bereik van een hulpnode bent herkent je telefoon/tablet het WiFi-signaal.
Men moet eenmalig akkoord gaan met de voorwaarden en wordt vervolgens doorgeschakeld naar
een website. De voorwaarden zijn er op gericht dat men deugdelijk gebruik maakt van het internet.
Na het akkoord kan men vrij internetten voor normaal gebruik (webmail lezen en websites
bezoeken). Het downloaden van muziek of films is geblokkeerd.

Afhankelijk van het plaatsen kan de node aan de wand bevestigd worden of aan een paal op het dak.
Het plaatsen van een node is vergunningsvrij. Voor het beste signaal heeft plaatsing op hoge locaties
de voorkeur. Alvorens plaatsing komen de vrijwilligers van de Stichting Wireless Leiden een
locatieonderzoek uitvoeren.

Financieel

Voor het plaatsen van een node is geld nodig. De kosten betreffen de aanschaf van de node. Eén
node kost gemiddeld € 800 (exclusief btw). Deze kosten zijn eenmalig. Een node gaat 5 tot 7 jaar
mee. Door een node te sponsoren wordt toegang tot het netwerk verkregen. Bij aanmelding wordt
men, indien gewenst, doorverbonden naar de website van de sponsor.

Het plaatsen van de node doen de vrijwilligers van de Stichting Wireless Leiden. Ook het beheer en
onderhoud is in handen van de Stichting. Dit gebeurt op afstand.

Participatie niveau:
Geen rol

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Besluitpunt 1:
Gratis internet in Teylingen mogelijk maken door:

a.     samen te werken met FreeWiFi Leiden en op basis van initiatieven vanuit de
bevolking/middenstand internetfaciliteiten te realiseren; 
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b.     gemeentelijke accommodaties beschikbaar te stellen voor het plaatsen van WiFi-kastjes en/of
antennes;

c.     in 2012 eenmalig € 2.000 beschikbaar te stellen uit de lopende ICT-budgetten voor de realisatie
van gratis WiFi bij het bestuurscentrum in Voorhout en het gemeentekantoor in Sassenheim;

d.     structureel de kosten voor één internetaansluiting (€ 400 per jaar) beschikbaar te stellen
(dekking uit lopende ICT-budgetten);

e.     een organisatie/instelling of vrijwilligers te zoeken die wil dienen als tussenpersoon voor de
samenwerking met de Stichting Wireless Leiden (tot maximaal 1 januari 2014 zal de gemeente als
tussenpersoon fungeren);

f.     een aanbevelingsbrief versturen aan mogelijke sponsoren.  

STEMMING

Ontwerpbesluit door de commissie bft in vergadering van 28 november 2012
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Flyer Wireless Leiden.pdf

Over Wireless Leiden
Missie, visie en strategie

Vanaf de oprichting in 2002 heeft de Stichting Wireless Leiden een 
open, goedkoop, snel draadloos netwerk tot stand gebracht voor de regio 
Leiden. Het is een lokaal netwerk, dat technisch naadloos aansluit op 
Internet, maar ook gebruikt kan worden voor gratis lokale communicatie in 
de Leidse regio. Wireless Leiden is een organisatie zonder winst oogmerk, 
die volledig draait op professionele vrijwilligers en streeft naar het 
realiseren en in stand houden van de draadloze infrastructuur. Al onze 
software, technologische en organisatorische kennis is vrij beschikbaar 
voor anderen onder een ‘open source license’ van Stichting Wireless 
Leiden.Wij zijn een Stichting zonder winstoogmerk en menen dat dit 
essentieel is voor het succes van het project en voor het beheersen van de 
kosten ervan. Wij bouwen geen geïsoleerde ‘hot spots’, integendeel, wij 
stellen draadloos verbonden nodes op. Deze nodes zijn de toegangspunten 
tot het netwerk voor gebruikers in de directe omgeving van de node. Ook 
mobiele gebruikers en bezoekers / toeristen met een laptop kunnen verbinding maken. Voor 
verbinding met Internet via het netwerk is het niet noodzakelijk, dat elke node zelf een 
internetverbinding heeft. Een beperkt aantal toegangspoorten volstaat.

Op dit moment zijn meerdere toegangspoorten naar het Internet operationeel. Individuele 
gebruikers kunnen ook hun eigen internetverbinding delen, niet alleen met hun directe buren, maar 
ook met mensen aan de andere kant van de stad. Wij willen dat dit lokale netwerk gemakkelijk en 
gratis toegankelijk is, zowel voor het maken van een verbinding, voor het leveren van informatie en 
diensten als voor het experimenteren met nieuwe toepassingen. Het project wordt gedragen door 
samenwerking en enthousiasme van vrijwilligers, bedrijven en organisaties.

De kosten worden laag gehouden door gebruik te maken van goedkope hardware, open 
standaarden, open source software – en vooral vrijwilligers: in een coöperatieve, planmatige 
aanpak, zonder winst oogmerk.

Vrijwilligersorganisatie 

De kern van Wireless Leiden wordt gevormd door een groep 
professionele vrijwilligers met ervaring en kennis van een heel scala van 
disciplines, zoals radiotechniek, netwerkplanning, beheer en public 
relations.

Formeel zijn wij een stichting, in tegenstelling tot een vereniging met 
leden, om snel te kunnen beslissen en formaliteiten tot een minimum te 
beperken. Omdat wij geen commerciële belangen hebben, kunnen we 
gemakkelijk samenwerken zowel met commerciële als niet commerciële 
partijen. In dit verband dient met name genoemd te worden de 
samenwerking met Hogeschool Leiden in o.a. het FreeDiscovery project, 
www.freediscovery.nl.

Wij stimuleren en bevorderen commerciële activiteiten door anderen 
rondom ons netwerk en als neveneffecten (spin-offs). Wij publiceren onze 
ervaringen en de door ons ontwikkelde kennis op onze websites: http://www.wirelessleiden.nl, 
http://wiki.wirelessleiden.nl en http://svn.wirelessleiden.nl/svn/

Toegangspunt bij  
Leythenrode

Vrijwilliger bezig  
tijdens Serious Request
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Getrouw aan de “open source” filosofie, willen wij niet dat anderen het wiel weer opnieuw 
moeten uitvinden. Wij moedigen serieuze en enthousiaste mensen in andere plaatsen aan om ons 
project te kopiëren en bevindingen naar ons terug te koppelen. Vele kleinere plaatsen rondom 
Leiden hebben zich aangesloten bij het Wireless Leiden initiatief, aanvankelijk omdat daar in het 
geheel geen snelle internetverbinding beschikbaar was. In de gemeenten Kaag&Braassem, 
Aalsmeer, Katwijk aan Zee, Kaag, Oegstgeest en Leiderdorp zijn nodes geplaatst, die verbonden 
zijn met het netwerk van Wireless Leiden.

Coöperatieve structuur, maatschappelijk netwerk

De kosten van een WiFi netwerk kunnen minimaal zijn, ten dele omdat niet 
betaald hoeft te worden voor een zendvergunning. WiFi maakt namelijk gebruik 
van een gratis frequentie-band: iedereen mag die band gebruiken. Natuurlijk heeft 
dit zowel voordelen als ook nadelen: het signaal van de één is de ruis voor de 
ander, zodat het risico aanwezig is dat WiFi aan zijn eigen succes ten onder gaat. 
Vandaar dat een gecoördineerde aanpak noodzakelijk is. Ook is één samenhangend 
netwerk veel waardevoller voor alle gebruikers in vergelijking met (vele) 
individuele draadloze oplossingen. Neem het voorbeeld van een bedrijf met twee 
kantoren in de stad. Zonder een onderlinge zichtlijn kunnen de kantoren geen rechtstreekse, 
draadloze verbinding maken. Maar de kantoren kunnen (wel) verbonden worden via het netwerk 
van Wireless Leiden en dat niet alleen, zij zijn (dan) tevens verbonden met vele andere locaties in 
de stad.

Onze aanpak is er op gericht om het aantrekkelijker te maken voor iedere geïnteresseerde partij 
om mee te doen met het netwerk, liever dan te proberen in hun ééntje te WiFi’en. Vandaar onze 
oproep aan bedrijven, de universiteit, het stadsbestuur, organisaties en burgers om aan te haken. Een 
coöperatieve non-profit aanpak maakt het ook mogelijk om gratis toegang te krijgen tot strategische 
hoge punten om nodes te plaatsen. In tegenstelling tot een bedrijf met winstoogmerk, dat zal moeten 
betalen voor toegang tot een dak. Bijna alle kosten zijn voor apparatuur van de nodes. Wij menen 
dat een non-profit (en coöperatieve) benadering van de WiFi-infrastuctuur duurzamer is: de WiFi 
frequentie-band is een gedeeld medium, niemand heeft een monopolistische aanspraak, dus 
coöperatie / samenwerking is noodzakelijk voor een optimaal resultaat.

Aanpak Basis-netwerkstructuur

Onze aanpak was om eerst een basis-netwerkinfrastructuur te 
realiseren, met als doel de hele stad te bedekken. We hebben een 
‘raster’ van ‘ideale’ punten over de (hele) stadskaart gelegd, gebaseerd 
op een onderlinge afstand van zo’n 800 meter. We proberen een node 
dicht bij het‘ideale’ punt te plaatsen, maar dat hangt natuurlijk ook af 
van de mogelijkheden, die ons geboden worden door de gebruikers, 
samenwerkende bedrijven en organisaties. Voorbeelden van gebruik 
van het netwerk:

• internetten met smart phones
• bedrijven en particulieren die tijdelijk niet de beschikking 

hebben over hun internetverbinding door storing of verhuizing 
• video (webcams) bijv. bij nieuwbouwprojecten, 

sportwedstrijden of evenementen
• bedrijven die een VPN (virtual private netwerk) met hun 

werknemers thuis wilden opzetten 
• internetverbinding bij (sport-) evenementen buitenshuis 
• internetverbinding op veraf gelegen locaties (bijv. Kaag 

Boerderij  
verbonden met 

netwerk.

Webcam voor nieuwbouw 
ROC Leiden geplaatst bij  
LUMC, zichtbaar op het  

internet via Wireless Leiden.
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Societeit)
• de Openbare Bibliotheek met meerdere dependances 
• zorgcentra voor ouderen (internetverbinding op de eigen kamer) 
• thuisgebruikers (veel mensen willen vanuit hun huis verbinding met Wireless Leiden, 

hoofdzakelijk om gratis te kunnen internetten of een verbinding met andere gebruikers op te 
zetten). 

Onderzoek en Ontwikkeling

Het WiFi netwerk van Wireless Leiden biedt de unieke mogelijkheid 
om nieuwe technieken en toepassingen te ontwikkelen en te testen. 
Daarom werken wij samen met meerdere onderzoeksinstellingen, zoals de 
Hogeschool Leiden, het “Centre for Technology and Innovation 
Management’ (CeTIM), het ‘Instituut voor Maatschappelijke Innovatie’, 
(IMI), het ‘Leiden Institute of Advanced Computer Science’ (LIACS).

Sfeer Impressie
Adhoc wifi bij  

bijeenkomst stadhuis

http://wirelessleiden.nl

Internet  op velden van 
RKVV Meerburg.

Toegangspunt bij De 
Clerq.

Internetten op het terras

Internetverbinding bij  
atletiek (Gouden 

Spike).

video link naar Leidse 
studentenverenigingen 

(ElCid  debat)

Vrijwilliger op zoek naar 
verbeterpunten in het netwerk.
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