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Managementsamenvatting
Wat is de waargenomen behoefte van verschillende sectoren aan breedbandige
connectiviteit, via dienstverlening door gespecialiseerde operators dan wel via
breedbandige communicatie in eigen beheer, en hoeveel frequentieruimte is nodig
om in deze behoefte te voorzien?
In vrijwel alle onderzochte sectoren wordt een groeiende vraag naar breedbandige draadloze
communicatie voorzien. De onderliggende drijvers zijn videostreaming met hoge kwaliteit,
met name voor VR- en AR-toepassingen, en centralisatie van expertise.
Veel van de gevraagde connectiviteit kan nu of (naar verwachting) in de toekomst worden
afgenomen op basis van generieke netwerken (PLMN). Afnemers geven aan bij voorkeur
connectiviteit als dienst op basis van generieke technologie te willen gebruiken, als gevolg
van ecosysteemvoordelen die dat biedt. De gevraagde controle over de infrastructuur, de
dienst en de apparatuur (ten behoeve van het garanderen van dekking, beschikbaarheid en
betrouwbaarheid in de toekomst) is de belangrijkste reden om communicatie niet als dienst
in te kopen. De beschikbaarheid in de markt van de gevraagde dienstverlening is daarnaast
afhankelijk van het schaalniveau van de toepassing.
Uit ons onderzoek en gesprekken met de markt komt naar voren dat 40 MHz de
meest voor de hand liggende hoeveelheid spectrum is om toe te wijzen aan specifieke toepassingen, op basis van TDD en exclusieve controle over het spectrum op
het eigen (campus)terrein en binnen eigen gebouwen.
Deze inschatting baseren we op de volgende argumenten:
•

De gevraagde capaciteit voor specifieke toepassingen is op de korte termijn nog
relatief beperkt. Met een LTE-carrier van 20 MHz (TDD) kan, onder ideale condities,
op dit moment een doorvoersnelheid van 1 Gbit/s per site worden behaald. Een hoeveelheid van 40 MHz (ongepaard) spectrum voorziet daarmee in de gevonden
capaciteitsbehoefte.

•

Een grotere hoeveelheid spectrum dan 40 MHz leidt waarschijnlijk tot inefficiënt
spectrumgebruik: de apparatuur (licenties) zijn duurder, en er zijn nauwelijks toepassingen die zoveel capaciteit vragen en niet kunnen worden ontsloten met een
alternatief. Het bijplaatsen van basisstations is voor gebruikers van specifieke toepassingen daarnaast vaak relatief eenvoudig.

•

LTE is het meest efficiënt bij toepassing van carriers van 20 MHz (daarboven kunnen
carriers worden gecombineerd). Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om, met
redelijke efficiëntie, twee netwerken (ieder 20 MHz of 2x10 MHz) uit te rollen.

•

Hoewel 2x20 MHz spectrum (op basis FDD) in de behoefte zou kunnen voorzien heeft
TDD de voorkeur, vanwege de typisch hogere gevraagde uploadcapaciteit die de
specifieke toepassingen vragen (FDD kan hieraan dynamisch voldoen). Desondanks
is TDD minder geschikt in situaties met veel terminals, en wanneer verschillende
gebruikers hetzelfde spectrum gedeeld gebruiken.

Een belangrijke kanttekening is dat het spectrum moet worden ondersteund door generieke
technologie (primair LTE en opvolgers). Kandidaten zijn spectrum in 3GPP-band 40
(2,3 GHz) en band 43 (3,4-3,8 GHz).
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1 Introductie
1.1 Aanleiding
In de Nota Frequentiebeleid 2016 [2] wordt geconstateerd dat, door de sterke maatschappelijke afhankelijkheid van connectiviteit en de mogelijkheden van moderne technieken zoals
LTE en 5G, de komende jaren de sector- en bedrijfsspecifieke telecombehoefte sterk zal
toenemen. De markt lijkt op dit moment echter niet in voldoende mate te voorzien in aanbod
van connectiviteitsdiensten voor specifieke toepassingen.
Op dit moment is er in Nederland veel generieke, hoogwaardige, breedbandige draadloze
connectiviteit beschikbaar op basis van openbare mobiele netten (PLMN). Daarnaast is er
een beperkt aanbod van specifiek toegespitste draadloze connectiviteit (PAMR). Deze diensten zijn over het algemeen gericht op spraak en smalbandig dataverkeer. Daarnaast kunnen
professionele afnemers in eigen beheer netwerken (laten) aanleggen (PMR).
Onderzoek van Dialogic en de TU Eindhoven naar de markt voor (smalbandige) PAMR-dienstverlening bevestigt dat operators van generieke mobiele netwerken niet altijd in staat zijn
aan de door professionele gebruikers gevraagde randvoorwaarden te voldoen. [3] Op het
vlak van breedbandige communicatie komt Strict tot de conclusie dat er behoefte is aan
spectrum, zodat gebruikers met specifieke behoeften eventueel een netwerk in eigen beheer
kunnen (laten) inrichten. [1]
Bovenstaande leidt tot de vraag welke sectoren in Nederland behoefte hebben aan specifieke
mobiele, breedbandige communicatiebehoefte, welke op dit moment onvoldoende door de
markt wordt ingevuld. Een vervolgvraag is in hoeverre het beschikbaar stellen van spectrum
voor invulling van deze specifieke behoefte een oplossing biedt.

1.2 Onderzoeksvragen
Tegen de hierboven beschreven achtergrond heeft opdrachtgever de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Wat is de waargenomen behoefte van verschillende sectoren aan breedbandige connectiviteit, via dienstverlening door gespecialiseerde operators dan
wel via breedbandige communicatie in eigen beheer, en hoeveel frequentieruimte is nodig om in deze behoefte te voorzien?
Deze onderzoeksvraag is opgesplitst in de volgende vier deelvragen:
1. Wat zijn de kenmerken van de specifieke breedbandige communicatiebehoefte in
verschillende bedrijfssectoren, waaronder landbouw, de zorg en de markt voor inpandige communicatie?
2. Wat is bepalend voor de keuze om in de breedbandige communicatiebehoefte te
voorzien door afname van de dienst bij een mobiele operator, dan wel afname van
een dienst bij een gespecialiseerde dienstenaanbieder (PAMR) dan wel het realiseren
van een eigenstandig netwerk (PMR)?
3. Wat betekent deze behoefte voor de frequentieruimte die eventueel nodig is voor
breedbandige PAMR en breedbandige PMR?
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4. In hoeverre is het mogelijk om gebruik te maken van de mm-banden (waaronder de
26 GHz-band) om in de waargenomen behoefte aan frequentieruimte te voorzien?

1.3 Afbakening
Het voorliggende onderzoek is op vier manieren afgebakend. Onderwerp van dit onderzoek
is (1) niet wat reeds in eerder onderzoek is, of specifiek beleid wordt behandeld, (2) uitsluitend specifieke communicatiebehoefte, (3) uitsluitend breedbandige communicatiebehoefte
en (3) uitsluitend de daadwerkelijke behoefte. In deze paragraaf lichten we deze afbakeningen nader toe.
Eerder onderzoek en beleidscontext
In aanloop naar de Nota Mobiele Communicatie 2016 zijn reeds verschillende onderzoeken
uitgevoerd naar de ontwikkeling van zowel vraag naar als aanbod van (mobiele) communicatie in Nederland. Figuur 1 toont een overzicht van deze onderzoeken. Waar eerder
onderzoek zich richtte op generieke digitale connectiviteit (o.a. Dialogic en TNO, 2017) of
smalbandige (Dialogic en TU/e, 2016) richt dit onderzoek zich specifiek op breedbandige en
specifieke communicatiebehoefte.
Breedbandig
ITS
(RSPG)
3,5 GHz
TNO (2011)
~2018

Dit onderzoek

PMSE
Stratix (2016)
Generiek

2100 MHz
Strict (2016)

Specifiek

Generieke digitale
connectiviteit
Dialogic & TNO (2017)
PMR/PAMR in 450
Dialogic & TU/e (2017)

PPDR
Stratix (2016)

Smalbandig
Figuur 1 Overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek rondom spectrumbehoefte en de verhouding tot
deze studie

De behoefte voor een aantal vormen van specifieke (breedbandige) draadloze communicatiebehoefte is reeds separaat onderzocht. Zo werden in 2016 en 2017 onderzoeken verricht
naar de breedband-communicatiebehoefte binnen respectievelijk de OOV- en PMSE-sector.
[4] [5] Deze sectoren laten we om deze reden in dit onderzoek buiten beschouwing.
In Nederland zijn specifieke delen van het spectrum toegewezen aan bepaalde overheidsgebruikers, zoals politie en defensie. Deze laten we in dit onderzoek buiten beschouwing.
Datzelfde geldt voor specifieke behoefte die reeds via beleid op Europees niveau wordt geadresseerd (zoals intelligente transportsystemen (ITS); op Europees niveau buigt de RSPG
zich hierover [6]). Ook laten we behoefte gerelateerd aan experimenten met draadloze technologie buiten beschouwing in dit onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de resterende
sectoren, waarin (mogelijk) een groeiende behoefte speelt. De sectoren waarbij die behoefte
in Nederland groter is dan in het buitenland krijgen daarbij bijzondere aandacht.
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‘Specifieke behoefte’
In dit onderzoek staat de draadloze communicatiebehoefte van professionele gebruikers met
specifieke toepassingen centraal. In dit kader wordt met ‘specifiek’ alle toepassingen bedoeld
waarvoor het marktaanbod voor communicatiediensten (nog) niet volstaat, omdat voor de
toepassingen bepaalde toespitsing benodigd is. Deze toespitsing kan zowel van technische
als economische aard zijn. Ook kan het zo zijn dat in de perceptie van de afnemer sprake is
van het niet kunnen voldoen aan de vraag (een afnemer kan er bijvoorbeeld van overtuigd
zijn dat het ‘hebben’ van een eigen netwerk noodzakelijk is gezien de kritiekheid van de
eigen toepassing). De redenen en de behoefte kunnen daarnaast over tijd variëren.
‘Breedbandige behoefte’
In dit onderzoek kijken we uitsluitend naar de specifieke behoefte aan draadloze communicatie die breedbandig is. Daarmee bedoelen we alle specifieke behoefte die niet kan worden
ingevuld door specifieke (PAMR-)aanbieders (zoals onderzocht in [3]) of zelf kan worden
gerealiseerd. Eigen netwerken kunnen onder andere worden gerealiseerd in PMR-spectrum
(o.a. 410-430 MHz en 450-470 MHz), vergunningvrij spectrum (o.a. Wi-Fi-spectrum), en (in
bepaalde gevallen) delen van het 3,5 GHz-spectrum. Wanneer de beschikbare hoeveelheid
spectrum ontoereikend is spreken we van een breedbandige behoefte.
‘Daadwerkelijke behoefte’
Voor veel toepassingen geldt dat er meerdere manieren zijn om deze te implementeren. Met
‘daadwerkelijke behoefte’ wordt, in dit onderzoek, verwezen naar die toepassingen waarvoor
een implementatie op basis van spectrum toegewezen aan specifieke toepassingen de meest
gewenste (doelmatige en doeltreffende) oplossing is. Daarbij spelen naar verwachting niet
alleen technische vereisten, maar (met name) ecosysteemfactoren: een zeer exotische
draadloze oplossing kan technisch superieur zijn, maar (vanuit oogpunt van bijvoorbeeld
toekomstvastheid) wellicht toch het onderspit delven ten opzichte van een oplossing op basis
van generiek aanbod.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 bespreken we de waargenomen behoefte in specifieke sectoren. In hoofdstuk 3 analyseren we hoe deze behoefte nu en in de toekomst kan worden ingevuld. In
hoofdstuk 4 analyseren we welke consequenties dat heeft voor de behoefte aan spectrum.
In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksvragen beantwoord. In de hoofdtekst gaan we kort in
op de mogelijkheden van millimeterspectrum; een uitgebreidere bespreking is te vinden in
Bijlage 1.
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2 Sectorspecifieke behoefte
Er zijn grote verschillen per sector in de behoefte voor specifieke breedbandige communicatie. In dit onderzoek zijn drie sectoren specifiek onderzocht (zorg, landbouw en industrie).
Daarnaast is sectordoorsnijdend gekeken naar dienstverlening op locatie (dit speelt onder
andere in de utiliteitssector) en inpandige communicatie.
Per sector is geïnventariseerd welke toepassingen worden gebruikt, en hoe dit gebruik zich
de komende zeven jaar zal ontwikkelen. Per toepassing zijn de (huidige en toekomstige)
gevraagde functionele eisen in kaart gebracht. Daarnaast is gekeken naar specifieke eigenschappen die invloed hebben op de make-or-buybeslissing van afnemers.

2.1 Zorg
In de zorgsector bevindt de vraag zich vooral indoor. Draadloze connectiviteit in
de zorg maakt het mogelijk om hygiënischer te werken door de noodzaak voor
sleepcontacten en elektrische isolatie weg te nemen. Draadloze connectiviteit is
essentieel voor toepassingen waarbij specialisten op afstand assisteren (via VR,
AR en door het opsturen van sensordata, scannerdata en videobeelden op afstand).
Er is een groeiende vraag naar hoogwaardige breedbandige directe verbindingen
om scan en videoapparatuur draadloos te kunnen verbinden.

Figuur 2 Voorbeelden van draadloze toepassingen in de zorg

Draadloze toepassingen
Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste breedbandige toepassingen waarvoor daadwerkelijke connectiviteitsbehoefte bestaat in de zorgsector.
Tabel 1 Een overzicht van de verschillende soorten toepassingen in de zorg en hun eigenschappen

Categorie

Voorbeelden van toepassingen

Reden voor specificiteit

Diagnose

Verbinding tussen scanners en draadloos inzien
van resultaten, bijvoorbeeld voor MRI-scanners
en ultrasound.

Benodigde betrouwbaarheid hoger dan op termijn
over vrij spectrum kan worden geboden. In een
aantal gevallen is een directe verbinding gewenst.
Vereist ook een hoge upload- en downloadsnelheid voor het versturen en ontvangen van de
resultaten. Bij MRI-scanners dient de netwerkapparatuur ook niet-magnetisch te zijn.
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Categorie

Voorbeelden van toepassingen

Reden voor specificiteit

Patiëntmonitori
ng

Plaatsing van camera’s of
radar rondom het bed
om patiënt te kunnen
observeren. Observeren
van patiënt in tijdens het
maken van een scan.

Benodigde betrouwbaarheid hoger dan op termijn
over vrij spectrum kan worden geboden, binnendekking operators onvoldoende. Vereist ook een
hoge uploadsnelheid voor het versturen van de
videobeelden.

Operatie

Beeldverbindingen tijdens operaties en
operaties op afstand.

Zeer betrouwbare, directe verbindingen noodzakelijk met een lage latency. Vereist ook een hoge
uploadsnelheid voor het versturen van de videobeelden.

Ondersteuning
specialisten

Meekijken met live video
door specialisten.

Benodigde betrouwbaarheid hoger dan op termijn
over vrij spectrum kan worden geboden, binnendekking operators onvoldoende. Vereist ook een
hoge upload- en downloadsnelheid voor het versturen en ontvangen van de videobeelden.

Generiek
gebruik

Gebruik van mobiele devices door personeel en
gasten.

Binnendekking operators onvoldoende. In enkele
gevallen is betrouwbaarheid van belang.

Ambulancedie
nst

Gebruik van AED-drones
om ambulance te ondersteunen en een videoverbinding tussen ziekenhuis en ambulance.

Hogere betrouwbaarheid gewenst dan het netwerk van operators. Vereist ook een hoge uploaden downloadsnelheid voor het versturen en ontvangen van de videobeelden.

De hierboven genoemde draadloze toepassingen in de zorg worden op verschillende locaties
gevraagd. Het merendeel van de connectiviteit (in termen van aantal toepassingen) bevindt
zich binnen de gebouwen van de zorginstellingen. Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal
zorglocaties in Nederland.
Tabel 2 Zorglocaties in Nederland [7]

Locaties
UMC’s
Overige ziekenhuizen
Verpleegtehuizen
Psychiatrische instellingen
Diagnosecentra
Huisartsenposten

Ordegrootte
~10
~100
~2.000
~500
~50
~10.000

Naast vraag binnen zorginstellingen is er ook vraagontwikkeling buiten de instellingen. Het
gaat hierbij om landelijk dekkende connectiviteit voor het ondersteunen van ambulancepersoneel op afstand en het besturen van AED-drones.
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Connectiviteitsbehoefte
De specifieke connectiviteitsbehoefte in de zorg kan in drie categorieën worden ingedeeld:
(1) directe verbindingen tussen medische apparatuur (binnen een kamer), (2) connectiviteit
op zorglocaties (binnen een gebouw) en (3) connectiviteit buiten het ziekenhuis (binnen
Nederland).
Vrijwel alle toepassingen zijn gebaseerd op het uitwisselen van hoge kwaliteit videobeelden,
meestal van hulpverlener richting een centrale locatie. Er is daarmee behoefte aan netwerken met hoge uploadcapaciteit.
De toepassingen waarvoor directe verbindingen tussen apparatuur noodzakelijk zijn, zijn
typisch zeer breedbandig. Hiervoor is op dit moment alleen het vergunningvrije spectrum
inzetbaar. Zorginstellingen hebben in hun gebouwen echter geen controle over het vergunningvrije spectrum; de patiënten en bezoeker van zorginstellingen kunnen hun eigen
apparatuur gebruiken in het vergunningvrije spectrum. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met nieuwe toepassingen die vaak in het vergunningvrije spectrum werken. In de
meeste gevallen zou millimeterspectrum hier een uitkomst kunnen bieden.
Tot slot speelt dat de zorginstellingen patiënten, medewerkers en bezoekers van connectiviteit willen voorzien (goede mobiele dekking en Wi-Fi). Deze behoefte is niet kritisch en zal
binnen het vergunningvrije spectrum kunnen worden afgehandeld. De medewerkers zullen
hun devices deels ook inzetten voor eigen gebruik, maar mogelijk ook voor bedrijfstoepassingen. Het is nog niet duidelijk of deze twee verschillende toepassingen van elkaar
gescheiden moeten of kunnen worden.
Spectrumbehoefte
De sector geeft aan voorkeur te hebben voor de uitrol van een enkele draadloze communicatiedienst binnen de zorginstellingen, waarbinnen verschillende prioriteiten kunnen worden
gegeven aan verschillende toepassingen. Omdat zorginstellingen beperkt controle hebben
over het gebruik van vrij spectrum, is het gebruik van eigen spectrum voor kritieke toepassingen gewenst. De vraag van verschillende zorginstellingen is zeer specifiek, apparatuur in
een MRI-scanner mag bijvoorbeeld niet magnetisch zijn. Bij radioscopie en patiëntobservatie
met behulp van radar mag de apparatuur niet interfereren met de functie van medische
apparaten. Om deze reden ligt het voor de hand dat de vraag in de zorg zal worden ingevuld
door een specifieke netwerkdienstverlener.

2.2 Industrie
Binnen de industrie groeit de behoefte aan specifieke connectiviteit sterk door de
inzet van monitoring op afstand en robots. Dankzij de relatief goede controle over
het gebruik van vrij spectrum op bedrijfsterreinen kan een groot deel van het gebruik binnen eigen netwerken in vrij spectrum worden afgehandeld. Waar
betrouwbaarheid zeer belangrijk is, bestaat behoefte aan exclusieve spectrumtoegang op lokaal niveau.
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Figuur 3 Voorbeelden van draadloze toepassingen in de industrie: AR en robots.

Draadloze toepassingen
Bij industriële automatisering maken draadloze verbindingen het snel inrichten en ombouwen van fabrieken mogelijk. Bovendien is het makkelijker om het netwerk in te richten. Zo
kunnen productielijnen flexibeler worden ingericht, wat kostenbesparingen oplevert en
nieuwe productiemethoden faciliteert. Daarnaast vermindert het de overlast van kabels en
maakt het makkelijker om de fabrieken schoon te houden. Daarnaast biedt AR ondersteuning
aan medewerkers door (gecentraliseerde) specialisten. In Tabel 2 staan de verschillende
toepassingen binnen de industrie opgesomd.
Tabel 2 Een overzicht van de verschillende soorten toepassingen binnen de industrie en hun eigenschappen

Categorie

Voorbeelden
van toepassingen

Reden voor specificiteit

Monitoring

Camera-observatie, monitoren
machines met
mobiele devices

Benodigde betrouwbaarheid in sommige gevallen
hoger dan mogelijk met Wi-Fi-technologie. Bij machinemonitoring is toekomstvastheid ook van
belang. Vereist ook een hoge upload- en downloadsnelheid voor het versturen en ontvangen van de
videobeelden.

Robotisering

Camerabeelden
ten behoeve van
robots

Benodigde betrouwbaarheid in hoger dan mogelijk
binnen vrij spectrum. Benodigde betrouwbare lage
latency is een specifieke functie. In sommige gevallen gaat het om een directe verbinding. Vereist ook
een hoge uploadsnelheid voor het versturen van de
videobeelden.

Specialisten

Ondersteuning
op afstand door
specialisten,
eventueel via
AR-brillen.

Benodigde betrouwbaarheid in sommige gevallen
hoger dan mogelijk met Wi-Fi-technologie. Vereist
ook een hoge uploadsnelheid voor het versturen van
de videobeelden.

Security

Security camera’s voor
terreinbewaking

Vanwege de mogelijkheid om opzettelijke verstoring
te beperken is netwerkcontrole van belang. Vereist
ook een hoge uploadsnelheid voor het versturen van
de videobeelden.

Indoordekking

Dekking voor generieke devices

Geen volledige dekking door operators.
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Onderstaande Tabel 3 geeft een inschatting van het aantal locaties in Nederland waarop de
hierboven genoemde toepassingen worden uitgerold.
Tabel 3 Locaties in de industriële automatisering [8]

Locaties
Auto-industrie
(Petro)chemisch, inclusief farmaceutische industrie
Overige maakindustrie
Overslag en distributiecentra

Ordegrootte
~50
~400
~2.000
~10.000

Havenbedrijven

~20

Burgerluchthavens

~20

Connectiviteitsbehoefte
In de industriesector is er vooral behoefte aan lokale netwerken en directe verbindingen (in
sommige gevallen met een lage latency). De vraagontwikkeling is sterk afhankelijk van de
inzet van camerabeelden voor procescontrole en om robots aan te sturen. Het gebruik van
geautomatiseerde voertuigen in bijvoorbeeld distributiecentra zou de vraag ook omhoog
kunnen sturen, maar deze toepassingen zijn minder kritisch dan die in de industrie.
Binnen de auto- en chemische industrie wordt de grootste behoefte aan communicatie verwacht. In deze sectoren is sprake van verregaande automatisering, robotisering en
monitoring. Bovendien eisen beide sectoren ook een hoge betrouwbaarheid omdat het stilvallen van een fabriek hoge kosten kent. De luchthavens en havenbedrijven kennen een
duale behoefte omdat hier de industriële automatisering samenvalt met de connectiviteitsbehoefte van andere bedrijven.
In de petrochemische industrie speelt tot slot dat netwerkapparatuur en handsets dienen te
voldoen aan richtlijnen om te kunnen worden gebruikt in explosievrije zones.
Spectrumbehoefte
Op de korte termijn is er, in de afwezigheid van virtuele operators voor specifieke diensten
en de beperkte dienstverlening die door PLMN’s wordt geleverd, behoefte aan eigen spectrum. Om flexibel in te gaan op verschillen in upload en download-vraag is er in deze sector
een voorkeur voor het gebruik van TDD.
Hoewel veel professionele gebruikers gebruik kunnen maken van vergunningvrij spectrum
voor het realiseren van hun toepassingen is dat niet altijd het geval. In omgevingen waar
een deel van het terrein openbaar is, zoals bijvoorbeeld bij havens of op een luchthaven het
geval is, heeft een bedrijf minder controle over het gebruik van het vergunningvrije spectrum. Met eigen spectrum zou daarnaast roaming tussen basisstations (bijvoorbeeld op basis
van Wi-Fi) op een betere manier kunnen worden gerealiseerd.
De behoefte aan indoordekking maakt het inkopen van een dienst lastiger. De dekking in
fabrieken is vaak slecht vanwege obstakels en metalen constructies. Een ander aspect betreft
de eisen aan de netwerkapparatuur. Vanwege de karakteristieken van de bedrijven dienen
ze een zeer hoge tolerantie te kennen voor warmte of kou. In veel gevallen is er sprake van
zeer specifieke wensen en een relatief kleine schaal, wat de casus minder aantrekkelijk
maakt voor PLMN’s. In sommige gevallen zullen virtuele operators (op termijn) aan deze
wensen tegemoet kunnen komen. In andere zal men vanwege hoge betrouwbaarheidseisen
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of bestaande infrastructuur de voorkeur geven aan een eigen netwerk. Waar een zeer grote
betrouwbaarheidswens bestaat kan connectiviteit redundant worden ingericht door het aanbod van virtuele operator te combineren met een netwerk op eigen spectrum.
Een aantal chemische bedrijven heeft veel staalconstructies op hun campus. De reflecties
van deze constructies beïnvloeden de dekking van netwerken sterk. Het kan er zelfs toe
leiden dat een signaal zeer sterk in een bepaalde richting gezonden kan worden. Hierdoor is
het lastig om het signaal binnen de grenzen van de campus te houden. Bij het verstrekken
van vergunningen voor de campussen dient er dus rekening gehouden te worden met de
impact op omliggende bedrijventerreinen. Dit probleem geld minder naarmate er hogere
frequenties worden gebruikt.

2.3 Landbouw
In de landbouwsector wordt in hoog tempo gedigitaliseerd. Een groot gedeelte van
de gevraagde communicatie is smalbandig. Breedbandige communicatie is vooral
lokaal nodig (bijvoorbeeld overdracht van videobeelden tussen drone en basisstation). Meestal kan in deze behoefte worden voorzien in vergunningvrij spectrum.
Wi-Fi-netwerken ondervinden weinig storing, omdat er goede controle is over het
gebruik van vergunningvrij spectrum op eigen terrein.

Figuur 4 Voorbeeld van een draadloze toepassing in de landbouw: drones voor precisielandbouw

De sector geeft aan dat ook vraag is naar het mobiel uploaden van video via generieke
netwerken, maar dat de dekking van deze netwerken op een aantal plaatsen onvoldoende is
(met name aan de landsgrenzen en in het buitengebied). Op deze plekken is ook de beschikbaarheid van vaste infrastructuren slechter. De beschikbare uploadsnelheid van de
aanwezige vaste en draadloze netwerken kan op termijn een belemmering vormen voor de
ontwikkeling van innovatieve diensten in deze sector. Vast-draadloze verbindingen worden
als mogelijke oplossing gezien.
Draadloze toepassingen
De breedbandige toepassingen die in gebruik toenemen in de landbouwsector zijn de inzet
van drones en het versturen van videobeelden vanuit een tractor of stal naar een centraal
punt. De enige toepassingen waar eventueel specifieke eisen voor gelden is de inzet van
beveiligingscamera’s. Landbouwbedrijven hebben in toenemende mate last van diefstal van
vee en trachten dit onder meer te beheersen door de inzet van beveiligingscamera’s.
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Tabel 4 Een overzicht van de verschillende soorten toepassingen binnen de landbouw en hun eigenschappen

Categorie

Voorbeelden van
toepassingen

Reden voor specificiteit

Security

Camera-observatie
van weide, akkerbouw of stal.

Dekking onvoldoende, baat bij netwerkcontrole.
Vereist ook een hoge uploadsnelheid voor het
versturen van de videobeelden.

Drones

Scans van gebieden

Betrouwbaarheid bij zelfstandige sturing, afhankelijk van toekomstige wetgeving. Vereist een
hoge uploadsnelheid voor het versturen van videobeelden (indien dit real-time dient te
gebeuren).

Generieke internetverbinding
(vaste en
draadloos)

Vast-draadloze
verbinding of mobiele verbinding.

Dekking mobiele operators onvoldoende.

Er zijn zeer veel landbouwlocaties in Nederland, waarvan de meeste beperkte toegang hebben tot vaste en draadloze breedbandnetwerken. Dit maakt dat voor alle locaties generieke
toegang het grootste belang heeft. De connectiviteitsbehoefte in de landbouw ligt met name
in de akkerbouw.
Tabel 5 Overzicht van verschillende locaties in de landbouw uitgezet tegen de gebruikte toepassingen

Locaties

Ordegrootte

Akkerbouw
Glastuinbouw
Graasdieren
Veeteelt(combinaties)
Overig

~10.000
~7.000
~30.000
~600
~9.000 [8]

Connectiviteitsbehoefte
De behoefte in de landbouwsector valt uiteen in (1) communicatie op het eigen terrein en
(2) communicatie met de ‘buitenwereld’. De communicatie is in beperkte mate kritiek.
Ten aanzien van de communicatie met de ‘buitenwereld’ is vooral de gebrekkige dekking van
generieke vaste en draadloze infrastructuur het knelpunt. In tegenstelling tot de generieke
vraag is hier uploadsnelheid van groter belang dan downloadsnelheid. Perceelverkenningen
met drones en tractoren leveren grote bestanden op die vaak in cloud worden geanalyseerd.
Aangezien de vaste infrastructuur vaak niet toereikend is in deze gebieden, wordt er gebruik
gemaakt van vast-draadloze oplossingen, waarvan het merendeel in de 3,5 GHz-band is gerealiseerd.
Spectrumbehoefte
De communicatiebehoefte van deze toepassingen kan binnen vergunningvrij spectrum worden ingevuld; vanuit de landbouwsector is er voor zover bekend geen vraag naar spectrum
voor eigen netwerken.
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Op het eigen terrein kan goed gebruik worden gemaakt van vergunningvrij spectrum. Specifiek voor toepassingen met een zichtlijn (denk aan drones) is bovendien het gebruik van
millimeterspectrum mogelijk. Over het algemeen is in de landbouwsector veel controle over
het vergunningvrij spectrum. Bovendien is er in ruraal gebied geen druk op het gebruik van
vergunningsvrij spectrum, door het lage aantal concurrerende gebruikers. Dit geld in nog
grotere mate voor het 5 GHz-spectrum, omdat dit signaal minder ver reikt dan een signaal
in de 2,4 GHz-band.
Op basis van interviews ligt de voorkeur van de agrarische sector bij het inkopen van een
communicatiedienst. Gezien de kosten en de lage mate van kritiekheid ligt, bij gebrek aan
dekking door generieke dienstverleners, het gebruik van vergunningvrij spectrum voor de
hand. Bij het inkopen van diensten is met name de (vaak beperkte) dekking of capaciteit in
de buurt van de landsgrenzen het belangrijkste knelpunt.

2.4 Overige sectoren
2.4.1 Dienstverlening in het land
In verschillende sectoren speelt dienstverlening op locatie. Het gaat om toepassingen die
worden gebruikt buiten het eigen terrein, en (in potentie) in heel Nederland. Deze toepassingen vereisen dan ook een landelijk dekkend netwerk. Het zelf realiseren daarvan ligt
uiteraard niet voor de hand, waardoor deze toepassingen zijn aangewezen op de dienstverlening van landelijke operators.
Draadloze toepassingen
Dienstverlening op locatie komt veel voor in de utiliteitssector, waar infrastructuur (elektriciteitsmeters, transformatoren, gaspompen, gemalen, et cetera) op afstand moet worden
bestuurd en gemonitord. Ook kan worden gedacht aan toekomstige toepassingen met drones
(bijvoorbeeld het bezorgen van pakketjes). Daarnaast speelt ook hier centralisatie van expertise: een monteur kan draadloos, met een AR-bril en/of videostreaming, worden
ondersteund door een specialist vanaf een centrale locatie. Tabel 6 geeft een overzicht van
de meest relevante (huidige en voorziene) toepassingen.
Tabel 6 Een overzicht van de verschillende soorten toepassingen binnen dienstverlening op locatie en
hun eigenschappen

Categorie

Voorbeelden van toepassingen

Reden voor specificiteit

Drones

Inspectie hoogspanningsmasten,
dronepakketleveringen,
overbrengen van sleepkabels door loodsen naar
schip

Hoge betrouwbaarheid nodig, dekking niet
overal voldoende. In sommige gevallen direct. Vereist ook een hoge uploadsnelheid
voor het versturen van de videobeelden.

Monitoring
op afstand

Cameratoezicht op gemalen, waterkeringen, dijken,
gaswinningsinstallaties en
verdeelstations.

Dekking niet altijd voldoende. In een aantal
gevallen is er sprake van vitale infrastructuur, dus is netwerkcontrole vereist. Vereist
ook een hoge uploadsnelheid voor het versturen van de videobeelden.

Specialist op
afstand

Ondersteuning wegenwacht, reparatiemonteurs

Dekking niet overal voldoende. Vereist ook
een hoge uploadsnelheid voor het versturen
van de videobeelden.
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Categorie

Voorbeelden van toepassingen

Reden voor specificiteit

Constructie

Kraanbesturing, constructie met behulp van drones

Gevraagde betrouwbaarheid hoog, directe
verbinding. Vereist ook een hoge uploadsnelheid voor het versturen van de
videobeelden.

Deze sector onderscheidt zich van de voorgaande omdat het hier gaat om connectiviteit op
locaties in het veld, zoals hoogspanningsmasten, die verspreid zijn over heel Nederland.
Connectiviteitsbehoefte
De gevraagde bandbreedte ligt in deze sector relatief laag; het gaat in de meeste gevallen
om een of enkele camera’s per locatie, en er wordt geen (zeer) lage latency gevraagd. De
complexiteit zit in de landelijke dekking en de eventuele overlap met andere (kritische) gebruikers. In dichtbevolkte gebieden kan capaciteit daardoor een knelpunt zijn.
Spectrumbehoefte
De aanleg van een nationaal dekkend netwerk ligt buiten het bereik van individuele afnemers. Een breedbandige PAMR-achtige dienst is in theorie een oplossing, maar het is
onwaarschijnlijk dat er een rendabele business case bestaat voor een operator (zie ook [3]).
De MNO’s en in de toekomst virtuele operators zouden hier een belangrijke rol kunnen spelen.

2.4.2 Inpandige communicatie
Met inpandige communicatie wordt verwezen naar generieke connectiviteit binnen gebouwen
en/of op campussen. Het gaat om professionele toepassingen die weliswaar geen noemenswaardige eisen stellen aan de connectiviteit, maar waar wel een knelpunt bestaat, omdat de
dekking van mobiele netwerken indoor niet afdoende is. Gebouwbeheerders treffen daarom
(vaak in samenwerking met de operators) voorzieningen om deze dekking te verbeteren.
Draadloze toepassingen
De behoefte speelt vooral in gebouwen waarin grote groepen mensen verzamelen en gebouwen die bijzonder goed geïsoleerd zijn. Voorbeelden van gebruikers die hinder ondervinden
zijn universiteiten, grote bedrijven, vergadercentra en cultuurlocaties. Net als in de andere
sectoren is de uploadbehoefte van professionele gebruikers relatief hoog. Daarnaast zijn er
een aantal specifieke toepassingen als VR-vergaderingen of onderzoekstoepassingen op universiteiten die speciale netwerkeisen hebben. Tabel 7 geeft een overzicht van enkele
bepalende toepassingen.
Tabel 7 Een overzicht van de verschillende soorten toepassingen binnen de inpandige communicatie

Categorie

Voorbeelden van
toepassingen

Reden voor specificiteit

Generiek

Campusdekking en indoordekking van
mobiele netwerken

Dekking van mobiele operators onvoldoende

Vergaderingen

Videovergaderingen
met veel externen, VRvergaderingen

Dekking van mobiele operators onvoldoende.
Vereist ook een hoge upload- en downloadsnelheid voor het versturen van de videobeelden.
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Categorie

Voorbeelden van
toepassingen

Reden voor specificiteit

Meekijken
specialist

Gebruik teamviewer op
mobiele devices

Dekking van mobiele operators onvoldoende.
Vereist ook een hoge uploadsnelheid voor het
versturen van de videobeelden.

Specifieke
toepassingen

Specifiek gebruik voor
bijvoorbeeld onderzoekstoepassingen

Dekking van mobiele operators onvoldoende,
mogelijk ook betrouwbaarheid, netwerkcontrole
en specifieke eisen

Oplossingen voor inpandige communicatie worden met name gebruikt op de volgende locaties (Tabel 8).
Tabel 8 Locaties waar specifieke oplossingen voor inpandige communicatie typisch worden gerealiseerd

Locaties

Ordegrootte

Onderwijscampussen

~150 [9]

Grotere bedrijfscampussen

~50 [10]

Conferentiecentra
Grote cultuurlocaties

~5 [8]
~50 [8]

Spectrumbehoefte
De beslissing om oplossingen uit te rollen ter verbetering van indoordekking wordt voor het
grootste gedeelte bepaald door de kosten die er meer samenhangen. De generieke toepassingen stellen namelijk beperkte eisen aan het netwerk. Mobiele operators zijn vaak bereid
tegen betaling een netwerk aan te leggen of in te koppelen op een Distributed Antenna
Systeem (‘DAS’). Dit is in sommige gevallen relatief kostbaar en voldoet niet altijd aan de
gewenste eisen. Bovendien creëren de operators oplossingen die alleen het eigen netwerk
ondersteunen, en daarmee een lock-in creëren. De huidige ontwikkeling van een standaard
door de Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers (BTG) in samenwerking met operators, zou het makkelijker maken om indoordekking te leveren, zowel
voor specifieke dienstverleners als PLMN’s.
Campusbeheerders maken veel gebruik van oplossingen in het vergunningvrije spectrum om
aan de connectiviteitsbehoefte te voldoen, vooral via Wi-Fi. Uitrol van voice-over-Wi-Fi
(waarbij het Wi-Fi-netwerk in beheer is van de afnemer) vormt een oplossing voor mobiele
spraak binnen de gebouwen, maar lijkt op dit moment nog niet overal te kunnen worden
uitgerold en tegen enkele kinderziektes aan te lopen.

2.5 Conclusie
Wat maakt de vraag in de onderzochte sectoren specifiek, en wanneer leidt dat tot behoefte
aan specifiek spectrum? De volgende redenen zijn over de onderzochte sectoren de meest
relevante:
•
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Betrouwbaarheid. De betrouwbaarheidseisen aan een netwerk kunnen hoger zijn dan
het best effort-aanbod van operators. Dit geldt over het algemeen bij bedrijfskritische of missiekritische toepassingen. Betrouwbaarheidseisen omvatten eisen
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rondom minimale bandbreedte, minimale latency, bereikbaarheid van de operator
en uptime van het netwerk.
•

Dekkingsproblematiek. Op sommige locaties is zeer weinig dekking van mobiele operators. Waar vrij spectrum niet voldoet, ontstaat een markt voor eigen netwerken
op eigen spectrum.

•

Directe verbinding In bepaalde gevallen wordt de verbinding direct van apparaat
naar apparaat gemaakt, zonder tussenkomst van een netwerk, bijvoorbeeld om de
latency te beperken.

•

Specifieke functionaliteit. Sommige toepassingen eisen dat het netwerk specifieke
functionaliteiten kent. Zo kunnen er eisen worden gesteld aan de hardware (bijvoorbeeld rondom richtlijnen voor gebruik in explosievrije zones). Veel professionele
toepassingen hebben een hogere uploadbehoefte dan generieke gebruikers. In sommige gevallen kan de vraag bijna geheel uit uploadcapaciteit bestaan, bijvoorbeeld
bij het gebruik van AR-brillen of bewaking door middel van videocamera’s.

•

Controle over netwerkconfiguratie of datastroom. In een aantal gevallen is het noodzakelijk voor gebruikers om invloed te hebben op de netwerkconfiguratie of
datastroom. Een zeer lage gegarandeerde latency is bijvoorbeeld alleen te behalen
met specifieke netwerkconfiguraties. Ook zien sommige gebruikers de noodzaak om
hun datastroom hardwarematig te controleren om er zeker van te zijn dat deze niet
door andere kan worden ingezien.

•

Langetermijncontrole. Vrijwel alle afnemers willen zekerheid over de beschikbaarheid van connectiviteit over langere termijn. Deze zekerheid omvat dekking,
zekerheid dat de operator de dienst blijft leveren, en zekerheid dat de technologie
courant blijft. Ook is er een wens om niet in een lock-in terecht te komen. Eigen
spectrum kan dat voorkomen door afnemers toegang te geven tot eigen spectrum
in plaats van vast te zitten aan het spectrum van een bepaalde operator.

Tabel 9 hieronder geeft een overzicht van de mate waarin de hierboven opgesomde factoren spelen in de verschillende onderzochte sectoren.
Tabel 9 Factoren die connectiviteit specifiek maken in de verschillende onderzochte sectoren (++: in
zeer belangrijke mate, +: in belangrijke mate, overig: niet meer of minder dan in de andere sectoren).

Betrouwbaarheid

Zorg

Industrie

++

++

Dekkingsproblematiek

++

Directe (lokale)
verbindingen

+

+

Specifieke functionaliteit

+

+

Controle

+

++
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Landbouw

In het
land

Inpandig

+

+

++

++

+
++
+

++

++
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3 Invulling specifieke behoefte
In dit hoofdstuk analyseren we de mate waarin en wijze waarop de eerder beschreven sectorspecifieke vraag nu en in de toekomst kan worden ingevuld.

3.1 Marktdynamiek
Om te kunnen begrijpen hoe sectorspecifieke vraag wordt ingevuld, en welke afwegingen
daarbij een rol spelen, is het van belang om een goed beeld te hebben van de wijze waarop
de behoefte tot stand komt. Uit ons onderzoek komt het volgende beeld daarover naar voren:
1. Er is een behoefte aan een bepaalde specifieke toepassing, of er wordt een behoefte
voorzien. Deze behoefte is afkomstig uit een primair (productie)proces.
2. De toepassing heeft een bepaalde informatiebehoefte (er moet informatie verwerkt,
opgeslagen en overgebracht worden). Hier spelen diverse ‘trade-offs’: zo kan opslag
en lokale verwerking van informatie veelal worden ingeruild tegen intensievere communicatie (door informatie bijvoorbeeld lokaal op te slaan hoeft deze minder vaak
te worden overgebracht).
3. Uit de informatiebehoefte (en afwegingen daarbij) volgt een communicatiebehoefte.
De belangrijkste parameter hierbij is de mate waarin deze behoefte draadloos is, en
zo ja, op welke locaties dekking benodigd is.
4. De wijze waarop de communicatiebehoefte dient te worden ingevuld leidt tot een
bepaalde spectrumbehoefte.
Figuur 5 geeft een schematisch overzicht van het hierboven beschreven proces.

Behoefte aan toepassingen
Business case
toepassing

Informatiebehoefte

Kick-outcriteria

Communicatiebehoefte
Business case
make

Business case
buy

Spectrumbehoefte

Figuur 5 Onderbouwing van behoefte aan spectrum

Tussen iedere stap spelen (in die volgorde) (1) kick-outcriteria en (2) kosten-batenafwegingen. Anders gezegd: een rationele actor zal alleen alternatieven vergelijken die een bepaald
minimumniveau kunnen bieden, en de keuze tussen de geschikte alternatieven primair baseren op de kosten.
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3.1.1 Business case van de toepassing
De behoefte aan een specifieke toepassing is niet één-op-één te vertalen naar een communicatie- en spectrumbehoefte. Voor veel specifieke toepassingen is communicatie slechts één
van de benodigde onderdelen. Bij het implementeren van een bepaalde toepassing en een
onderliggende communicatiedienst spelen verschillende afwegingen. De communicatiebehoefte moet daarom worden bekeken in de gehele business case voor een specifieke
toepassing. Figuur 6 geeft een schematisch overzicht van de verschillende afwegingen die
plaatsvinden tussen toepassings- en spectrumbehoefte.

Toepassingsbehoefte

Informatieverwerking

Informatieoverdracht

Hoeveelheid
spectrum

Informatiebehoefte

Communicatiebehoefte

Informatieopslag

Hoeveelheid
opstelpunten

Spectrale
efficiëntie

Figuur 6 Van toepassings- naar informatie- naar spectrumbehoefte

Informatiebehoefte bestaat uit informatieverwerking, -opslag en -overdracht. Deze drie factoren zijn voor een groot deel substituten van elkaar. Zo kan worden gekozen voor het
centraal (in een datacenter) uitvoeren van berekeningen en de benodigde data overdragen,
versus dat lokaal doen, met minder data-overdracht. Ook het steeds opnieuw berekenen van
uitkomsten versus deze opslaan is een te maken afweging. De communicatiebehoefte van
een specifieke toepassing is daarmee afhankelijk van de beschikbaarheid en kosten van opslag en verwerking van informatie.
Voor een draadloze oplossing geldt, voor de infrastructuur, een afweging tussen opstelpunten, spectrale efficiëntie en de hoeveelheid spectrum die wordt ingezet. De spectrumbehoefte
is derhalve gerelateerd aan de kosten en mogelijkheden die er zijn voor het verhogen van
de spectrale efficiëntie en het bijplaatsen van opstelpunten.

3.1.2 Kick-outcriteria specifieke communicatiediensten
Voor specifieke professionele toepassingen gelden in iedere stap van de behoeftevorming
bepaalde ‘kick-out’-criteria. Dat wil zeggen dat een bepaalde toepassing eisen stelt op vlak
van informatie, communicatie en spectrum, waarvoor steeds een minimumniveau geldt. Oplossingen die niet aan dit niveau voldoen, zijn niet geschikt om de toepassing te realiseren.
In ons onderzoek komen verschillende kick-outcriteria naar voren als het gaat om specifieke
toepassingen. Hieronder benoemen we deze criteria, gegroepeerd naar (1) ecosysteem-, (2)
betrouwbaarheid-, (3) controle- en (4) techniek-gerelateerde argumenten.
Ecosysteem
Afnemers willen hun toepassing baseren op technologieën waarvoor een goed werkend ecosysteem bestaat. Dat betekent onder andere het volgende:
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•

De benodigde apparatuur en diensten moeten breed verkrijgbaar zijn in de markt,
bij voorkeur bij verschillende leveranciers. Dit is met name gevraagd om zeker te
zijn van beschikbaarheid van de apparatuur op langere termijn.

•

De aanwezigheid van meerdere dienstenaanbieders biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van meerdere aanbieders tegelijk (‘nationale roaming’) voor
redundantie en/of betere dekking en/of garantie van beschikbaarheid van de dienst
over langere termijn.

•

Er moet een duidelijk beeld bestaan van de toekomst van een technologie, zeker
wanneer er veel alternatieven zijn, of het een oudere technologie betreft.

Op het gebied van breedbandige mobiele dataverbindingen tendeert de telecomindustrie
naar de 3GPP-standaarden LTE en de 5G-opvolger daarvan. [1] Voor lokale verbindingen is
Wi-Fi populair, en komt opvolger WiGig in aanmerking. Het belangrijkste beslispunt is hier
of deze standaarden ondersteuning hebben of krijgen voor de beschikbare frequentiebanden,
en zo ja, of apparatuur deze ook zal ondersteunen. De leveranciers geven veelal aan LTE te
kunnen leveren in alle mogelijke delen van het spectrum. Afnemers willen echter kunnen
profiteren van de volumes en schaalvoordelen van de consumentenmarkt, maar verwachten
tegelijkertijd eigen spectrum en functionaliteit.
Betrouwbaarheid
Afnemers van (met name kritische) professionele communicatiediensten verwachten een
zeer hoge betrouwbaarheid van de communicatiedienst. Deze vereiste wordt op verschillende manieren geformuleerd, afhankelijk van de toepassing:
•

Gegarandeerde capaciteit op het netwerk (in termen van bandbreedte, maximale
latency en jitter). Dit vaak specifiek in geval van drukte, bijvoorbeeld tijdens een
calamiteit (de kritische dienst moet blijven werken, zelfs wanneer veel andere gebruikers capaciteit vragen van de onderliggende infrastructuur).

•

Gegarandeerde onafhankelijkheid van andere infrastructuren (anders gezegd: uitval
van de infrastructuur mag niet correleren met uitval van andere infrastructuur of
met een calamiteit). De meest voorkomende eis daarbij is onafhankelijkheid van de
stroomvoorziening (‘battery back-ups’).

Een aspect dat meespeelt is betrouwbaarheid van apparatuur (c.q. beschikbaarheid van apparatuur voor moeilijke omstandigheden), met name in de industrie.
In de perceptie van afnemers moet de betrouwbaarheid van een communicatiedienst blijken
uit zowel de technische als de organisatorische implementatie. Sommige afnemers geven
expliciet aan dat zij in geval van een storing twijfels hebben bij de snelheid waarmee zij door
grote aanbieders geholpen kunnen worden. Ook betwijfelen afnemers of grotere partijen die
ook generieke connectiviteit leveren de uitzonderingen die in het netwerk zijn gemaakt voor
een specifieke dienst goed kunnen handhaven en monitoren, en gevraagde specifieke operationele ondersteuning (goed) kunnen bieden. Operators en leveranciers geven aan dat veel
van de zorgen die afnemers hebben rondom betrouwbaarheid onterecht zijn, en wijzen erop
dat de operators als beste in staat zouden moeten zijn om een stabiele dienst te leveren,
daar het hun ‘core business’ is.
Controle
De belangen van een aanbieder van een (professionele) communicatiedienst zijn over het
algemeen anders dan de belangen van een afnemer daarvan. Afnemers wensen een hoge
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mate van controle te kunnen uitoefenen over de communicatiedienst, met name als het gaat
om:
•

Dekking op de specifieke locatie van de afnemer (bijvoorbeeld een kantoorgebouw
of een campus). Wanneer een dienst wordt afgenomen bij een operator van een
openbaar netwerk willen afnemers de zekerheid dat ook voor hen voldoende capaciteit wordt gegarandeerd.

•

Controle over het al dan niet leveren van de dienst in de toekomst. Afnemers zijn
bang dat een operator op enig moment (na afloop van de vroegste opzegdatum van
het contract) zal stoppen met het aanbieden van de afgenomen dienst, ten faveure
van een nieuwere of betere dienst. Afnemers hebben veelal een lange tijdshorizon
en willen de levenscyclus van de communicatiedienst kunnen afstemmen met de
levenscyclus van de bovenliggende toepassing(en).

•

Een maatschappelijk belang. Afnemers met een toepassing gerelateerd aan vitale
infrastructuur (denk aan netbeheerders, waterbedrijven, et cetera) zijn relatief terughoudender met het uit handen geven van communicatiedienstverlening.

Een aspect dat op de achtergrond speelt is dat een deel van de afnemers van oudsher eigen
telecomafdelingen heeft. Deze afdelingen hebben een prikkel om telecomdienstverlening in
eigen hand te houden. Andersom is kennis over (met name de geavanceerdere, meer breedbandige) technologieën steeds minder beschikbaar bij afnemers.
Technisch
Specifieke toepassingen vragen tot slot specifieke (technische) functionaliteit van de communicatiedienst. De belangrijkste zijn de volgende:
•

Prioritering van communicatiestromen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen reguliere prioritering en prioritering tijdens calamiteiten.

•

Lage tot zeer lage (maximale) latency. Dit geldt specifiek voor toepassingen waarbij
real-time iets wordt bestuurd.

•

Lage jitter (er mag latency zijn, maar deze mag beperkt variëren). Deze eis speelt
met name wanneer oudere (legacy-)apparatuur wordt overgezet op een nieuw
(draadloos) communicatieplatform (bijvoorbeeld: een apparaat dat werd aangestuurd over een circuitgeschakelde verbinding wordt nu aangestuurd over een
pakketgeschakeld netwerk).

•

Beveiliging. Onder veel afnemers leeft de zorg dat het over dezelfde fysieke infrastructuur laten lopen van kritisch verkeer en niet-kritisch (al dan niet openbaar)
verkeer tot beveiligingsrisico’s kan leiden (ook al zijn de verkeersstromen in theorie
volledig te scheiden in het digitale domein).

•

Lokale break-out. Sommige afnemers hebben toepassingen waarvan de gegevens zo
gevoelig zijn, dat deze het terrein of het gebouw van de afnemer niet mogen verlaten.

3.1.3 Make versus buy
Afnemers van professionele communicatie voor specifieke toepassingen kunnen kiezen tussen het realiseren van een eigen netwerk en het afnemen van een communicatiedienst op
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basis van een generiek openbaar netwerk. Tussen beide uitersten bestaan verschillende mogelijkheden:
•

Het afnemen van een communicatiedienst op basis van een openbaar, landelijk mobiel netwerk (PLMN). De operator (MNO of MNVO) maakt in het netwerk eventueel
aanpassingen ten behoeve van de specifieke dienstverlening.

•

Het afnemen van een communicatiedienst bij een aanbieder voor professionele communicatie (PAMR). Op dit moment zijn slechts enkele aanbieders in PAMR-spectrum
actief (Entropia, RAM Mobile Data en Utility Connect). Utility Connect kan als enige,
vanwege de hoeveelheid spectrum waarover het beschikt (2x3 MHz) PAMR-diensten
leveren die niet mogelijk zijn met PMR-spectrum. Gezien de hoeveelheid spectrum
zijn zeer data-intensieve toepassingen echter ook weer niet mogelijk. [3]

•

Diverse partijen leveren eigen, specifieke netwerken als dienst. Het netwerk wordt
op locatie en ten behoeve van een specifieke toepassing aangelegd en beheerd. De
aanbieders hebben veelal een achtergrond in PMR (Koning & Hartman, ABIOM,
Flash). Ook de leveranciers leveren specifieke oplossingen (o.a. Huawei).

•

In de toekomst verwachten operators en afnemers dat er partijen zullen opstaan die
specifieke diensten zullen leveren op basis van generieke connectiviteit. Een dergelijke partij kan bijvoorbeeld de uitgifte van apparaten en SIM-kaarten verzorgen. Het
is ook mogelijk dat een dergelijke partij de controle en het beheer overneemt van
het deel van het generieke netwerk dat zich bijvoorbeeld op een bepaalde campus
bevindt.

Bepalend voor deze keuze tussen ‘make’ en ‘buy’ is de business case van de afnemer (wat
kost een eigen netwerk?) en die van de aanbieder (tegen welke prijs kan ik een specifieke
dienst leveren op basis van generieke infrastructuur?). Hierbij valt op dat de schaalomvang
van een toepassing bepalend is.
Netwerken in eigen beheer zijn relatief goedkoop en eenvoudig te realiseren wanneer het
gaat om smalbandige communicatie (want: de benodigde apparatuur en het spectrum zijn
relatief goed verkrijgbaar). Gaat het om generieke of breedbandige communicatie, dan is
het afnemen van een dienst al snel voordeliger (want: complexer, en generieke connectiviteit
is als ‘commodity’ beschikbaar in de markt). Voor een mobiele operator zijn juist de specifieke diensten ‘lastig’; operators zijn bereid om deze te leveren, maar alleen wanneer er
sprake is van een groter volume. Figuur 7 geeft hiervan een overzicht.
Een andere overweging die speelt in de make or buybeslissing is ‘lock-in’. Het kunnen wisselen tussen aanbieders geeft afnemers een betere onderhandelingspositie ten opzichte van
de aanbieders. Een generieke oplossing met bijbehorend groot ecosysteem kan bovendien
zorgen voor lagere prijzen van netwerk- en randapparatuur.
Make or buy en de specifieke dienstverleners
In Nederland zijn verschillende partijen actief die zich richten op het realiseren van specifieke connectiviteit. Een afnemer die bij deze partijen connectiviteit inkoopt laat de ‘make
or buy’-beslissing feitelijk aan deze dienstverlener over. Zo kan de specifieke dienstverlener connectiviteit inkopen op een openbaar netwerk (‘buy’) en daar bijvoorbeeld eigen
handsets en ondersteuning bij leveren. Alternatief kan deze een privaat (PMR-)netwerk
realiseren op de klantlocatie (‘make’). Combinaties zijn uiteraard ook mogelijk. De specifieke dienstverleners aggregeren specifieke behoefte en halen daarmee een hoger
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schaalniveau. In combinatie met het feit dat zij over meer kennis beschikken is ‘make’
voor deze partijen relatief aantrekkelijker dan voor de afnemer zelf.
In de toekomst verwachten we dat ontwikkelingen als virtualisatie ‘buy’ voor deze partijen
interessanter maakt. Een specifieke dienstverlener zou bijvoorbeeld MVNO kunnen worden. Een andere mogelijkheid is dat de dienstverleners uitgroeien tot operators (op basis
van spectrum dat zij op klantlocaties ter beschikking hebben) en dat juist de generieke
MNO’s hierop te gast zullen zijn. Het inkoppelen van operators op indoor infrastructuur
zou daardoor ook beschikbaar komen voor afnemers met een kleiner schaalniveau.

Schaalniveau waarop de business case
voor een eigen netwerk uit kan

Breedbandig

Breedbandig

Generiek

Schaalniveau waarop de business case
voor een MNO uit kan

Specifiek

Specifiek

Generiek

Smalbandig

Smalbandig

Kleine schaal

Grote schaal

Kleine schaal

Grote schaal

Figuur 7 De verschillen tussen de business cases voor 'make' en 'buy' (vanuit de aanbieder bezien)

3.2 Trends
Een aantal ontwikkelingen in de markt voor mobiele communicatie heeft in potentie invloed
op de hierboven beschreven marktdynamiek. We onderscheiden drie trends: (1) convergentie en 5G, (2) virtualisatie, en (3) nieuwe vormen van spectrumtoegang.

3.2.1 Convergentie en 5G
Over de gehele breedte van de markt zien we dat specifieke (draadloze) toepassingen migreren naar generieke technologie en infrastructuur. Generieke technologieën en diensten
zijn steeds beter in staat om voorheen specifieke vereisten in te vullen. Generieke oplossingen zijn daarnaast meestal significant goedkoper (zowel voor wat betreft investerings- als
lopende kosten) vanwege de beschikbaarheid van een veel groter ecosysteem, en de schaalvoordelen die dit met zich meebrengt. Desondanks blijft een behoefte aan specifieke
connectiviteit bestaan. [11]
In de afgelopen jaren hebben aanbieders van mobiele generieke connectiviteit zich vooral
gericht op het vergroten van de capaciteit en het verbeteren van de dekking van de netwerken. Recenter is de aandacht van zowel de operators als de leveranciers steeds verder
verschoven naar specifiekere toepassingen en andere aspecten, zoals beschikbaarheid. Diverse Nederlandse operators bieden inmiddels specifieke diensten voor het aansluiten van
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grote aantallen devices (‘Internet of Things’-connectiviteit) en missiekritische spraak (de
‘MC-PTT’-extensie van LTE).
In de toekomstige 5G-standaard ligt de aandacht, naast het substantieel vergroten van de
capaciteit, op (1) het mogelijk maken van grootschalige machine-to-machinecommunicatie
en (2) het mogelijk maken van communicatie met zeer lage latency. Naar verwachting worden de eerste delen van de standaard dit jaar definitief, waarna apparatuur beschikbaar zal
komen. Een andere ontwikkeling is IOPS; hierbij kan een basisstation van een mobiel netwerk autonoom functioneren wanneer de verbinding met het core-netwerk is weggevallen.
Deze functionaliteit wordt met name gevraagd door afnemers van (missie)kritische communicatie die moet blijven werken in noodsituaties.
Voordat eindgebruikers van de verbeteringen kunnen profiteren dient de operator de nieuwe
technologie in het netwerk op te nemen, en daarnaast de nodige randvoorwaarden te creeren. Figuur 8 toont de belangrijkste technische verbeteringen die de komende jaren zullen
worden geïntroduceerd. Als gevolg hiervan zullen meer en meer specifieke toepassingen
gebruik kunnen maken van generieke connectiviteit: ‘specifiek wordt generiek’.

Specifieke toepassingen

Specifieke toepassingen

Behoefte

Generieke
infrastructuur
1990

Tijd
2000

2015

2020

2025

Beschikbaar
in standaard

Implementatie
in generieke netwerken

Figuur 8 Verwachte ontwikkeling van de behoefte aan specifieke infrastructuur

3.2.2 Virtualisatie
Telecomnetwerken (en ICT-infrastructuren in het algemeen) krijgen in toenemende mate
ondersteuning voor virtualisatie. Dankzij virtualisatie wordt het mogelijk om functioneel gedefinieerde virtuele communicatiekanalen te realiseren. Voor de eindgebruiker is de
onderliggende infrastructuur hierbij ‘onzichtbaar’ en zou deze zelfs flexibel kunnen worden
ingewisseld. Een netwerkoperator kan andersom flexibel verbindingen wijzigen in de onderliggende infrastructuur, zonder dat eindgebruikers hier iets van merken. Een uitgebreide
bespreking van de mogelijkheden en impact van netwerkvirtualisatie in de Nederlandse telecommarkt is te vinden in [12].
Met de huidige technologie is het relatief eenvoudig om virtuele mobiele toegangsnetwerken
te realiseren. Hierbij zenden de basisstations van een MNO naast de eigen netwerkcode
(MNC) een additionele netwerkcode uit. Apparaten met een SIM-kaart waarop deze code is
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voorgeprogrammeerd kunnen verbinding maken met het virtuele netwerk, maar maken
daarbij (zonder dat dat direct zichtbaar is) gebruik van dezelfde onderliggende infrastructuur
als telefoons met een SIM-kaart waarop de netwerkcode van de MNO is voorgeprogrammeerd. De infrastructuur van de MNO kan vervolgens datastromen van verschillende virtuele
netwerken verschillend behandelen.
Op basis van virtuele mobiele netwerken kan mogelijk ook worden voorzien in specifieke
telecommunicatiebehoefte. In Nederland zijn reeds verschillende operators actief die op basis van virtuele netwerken generieke mobiele diensten leveren (MVNO’s). Er zijn daarnaast
partijen die diensten leveren op basis waarvan virtuele netwerken kunnen worden gerealiseerd (MVNE’s). Het karakter van de diensten die door virtuele operators wordt geleverd
verschilt vanuit technisch perspectief nauwelijks van de diensten van de ‘gastheer’-MNO.
Afnemers van specifieke communicatiediensten zullen vooral vragen om technische differentiatie. Zo zou een virtueel netwerk bijvoorbeeld bepaalde garanties kunnen bieden (ten
aanzien van capaciteit of prioriteit) die op andere virtuele netwerken (of het ‘gastheer’-netwerk van de MNO) niet beschikbaar zijn.
Hybride connectiviteit op basis van virtualisering
Een voorbeeld van de inzet van een virtueel mobiel netwerk voor specifieke mobiele communicatie is de oplossing van netbeheerder Enexis: de slimme meters van het bedrijf
bevatten SIM-kaarten voor een gesloten virtueel netwerk. Enexis laat dat netwerk door
een MNO ‘uitzenden’, maar heeft daarbij de mogelijkheid om op een later moment dit aan
een ándere MNO over te laten, of in verschillende gebieden verschillende MNO-infrastructuren in te zetten. Vanuit het perspectief van de meter zou zo’n overstap (in theorie) geen
enkel verschil maken.1
Een tweede voorbeeld is het Belgische Blue Light Mobile, dat dataconnectiviteit biedt aan
gebruikers in de OOV-sector middels een MVNO op basis van de netwerken van drie Belgische MNO’s en elf operators in buurlanden. De eindgebruiker maakt daarbij automatisch
gebruik van de infrastructuur die op dat moment de beste verbinding biedt. Daarnaast
hebben gebruikers van Blue Light Mobile op deze netwerken voorrang boven andere gebruikers, en is het verkeer volledig gescheiden. [13]

In de 5G-standaarden, die op dit moment volop in ontwikkeling zijn, wordt een meer ingrijpende vorm van virtualisatie opgenomen. Zo zijn de verschillende componenten in een 5Gnetwerk modulair en te virtualiseren. Daarnaast wordt het eenvoudiger om binnen een netwerk virtuele ‘slices’ te maken –dataverkeer voor een specifieke toepassing kan daarmee op
een specifieke manier worden behandeld. Anders dan bij virtuele mobiele netwerken kan een
apparaat van meerdere slices tegelijk gebruik maken, afhankelijk van de gebruikte toepassingen. [14] Dankzij de nog grotere flexibiliteit wordt het daarnaast mogelijk om verkeer
van een virtueel netwerk in een vroeg stadium ‘uit’ het netwerk te halen (‘local break-out’),
wat voor sommige afnemers van specifieke communicatie essentieel is. In 5G verdwijnt
daarmee het onderscheid tussen ‘gastheer’-MNO en ‘gast’-MVNO, en kunnen meerdere gelijkwaardige virtuele mobiele operators (feitelijk aanbieders van een ‘slice’) gebruik maken

1

In werkelijkheid maakt Enexis gebruik van SIM-kaarten waarop meerdere identiteiten (IMSI’s) zijn
voorgeprogrammeerd. Gedurende de uitrolfase wordt een IMSI van de provider gehanteerd. Op een
later moment kan Enexis de SIM-kaarten laten omschakelen naar een IMSI met een andere netwerkcode. De netwerkcode (204-91) is gereserveerd voor dergelijke toepassingen, en wordt beheerd door
het Ministerie van Economische Zaken. [21] Binnen deze netwerkcode kunnen, op basis van verdere
specificatie van de IMSI-nummers, meerdere virtuele netwerken naast elkaar werken op basis van
dezelfde netwerkcode. [26]
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van onderliggende infrastructuur (vMNO’s), wat de mogelijkheden van virtuele operators
verder vergroot.
Uiteindelijk leidt virtualisatie ertoe dat afnemers hun (specifieke) mobiele communicatiediensten inkopen op basis van een functionele beschrijving van de gewenste dienst. De
onderliggende infrastructuur kan vervolgens zo worden ingericht dat aan deze functionele
eisen wordt voldaan. Dat maakt het ook mogelijk om efficiënter met spectrum om te gaan:
een toepassing die met name indoor wordt gebruikt kan bijvoorbeeld gebruik maken van
‘laag’ spectrum, terwijl andere toepassingen juist meer ‘hoog’ spectrum kunnen gebruiken.
Bij virtualisatie van infrastructuur voor specifieke toepassingen blijft het onderliggende netwerk de kleinste gemene deler. De capaciteit van een virtuele netwerk kan bijvoorbeeld nooit
die van de onderliggende infrastructuur overschrijden. ook onafhankelijkheid van het lichtnet
is een eigenschap die op het onderliggende netwerk moet worden gerealiseerd. Dat maakt
dat uiteindelijk niet zonder meer voor álle specifieke toepassingen virtuele mobiele netwerken de oplossing zijn.

3.2.3 Nieuwe vormen van spectrumtoegang
Mobiele apparatuur kan in steeds meer verschillende delen van het spectrum werken als
gevolg van ontwikkelingen op het vlak van Software Defined Radio (SDR). Dat maakt het
mogelijk om een radiokanaal te kiezen dat voor de specifieke situatie de beste verbinding
biedt: op drukke locaties kan een operator veel kleine cellen in ‘hoog’ spectrum realiseren,
terwijl ‘laag’ spectrum kan worden gebruikt om dunbevolkte gebieden van dekking te voorzien. Indoortoepassingen (zoals het uitlezen van een slimme meter) kan daarnaast
geschieden met frequenties die beter doordringen tot de meterkast dan andere. Deze technische verbeteringen maken twee nieuwe vormen van spectrumallocatie mogelijk:
•

Bij Licensed Shared Access (LSA) krijgen additionele gebruikers onder voorwaarden
toegang tot spectrum dat voorheen aan één zittende gebruiker is vergund. Deze
toegang kan dynamisch worden toegewezen, bijvoorbeeld voor een specifieke tijd of
locatie. Bij schaarste zou aan specifieke toepassingen voorrang kunnen worden verleend, of zou capaciteit kunnen worden geveild.

•

Bij dynamisch spectrumgebruik worden frequenties dynamisch, tijdelijk en voor een
bepaalde locatie automatisch door een systeem toegewezen aan een gebruiker.
Agentschap Telecom deelt de visie dat dynamisch spectrumgebruik efficiënt gebruik
van het spectrum mogelijk maakt. [15] Eind 2016 is het Agentschap gestart met een
proef waarbij het spectrum voor mobiele videoverbindingen tussen 2,3–2,4 GHz dynamisch wordt toegewezen. [16] In de Verenigde Staten wordt een dynamisch
systeem ontwikkeld voor gebruik in de 3,55-3,7 GHz-band (CBRS).

Dynamisch spectrum in de 3,5-3,7 GHz-band: CBRS
In het Amerikaanse CBRS-systeem meldt een basisstation dat spectrum binnen de band
wil gebruiken zich bij een centraal systeem, dat spectrum tijdelijk en locatiegebonden
toewijst. Hierbij wordt rekening gehouden met prioriteit van verschillende groepen gebruikers: militair gebruik en gebruik door vaste satellietstations gaat voor overig gebruik.
Daarnaast kunnen gebruikers prioriteit kopen en een CBRS-frequentie voor een periode
van drie jaar vastleggen. Het resterende spectrum kan via het CBRS-systeem gratis worden gebruikt. [17]
Het CBRS-systeem moet verschillende voordelen opleveren voor consumenten, bedrijven
en overheidsgebruikers. De Federal Communications Commission (FCC) wil met het CBRS-
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systeem (1) nationale defensie missies ondersteunen door de bestaande radarsystemen
te beschermen tegen interferentie, (2) additioneel spectrum beschikbaar stellen om de
breedbandtoegang en kwaliteit voor consumenten te verbeteren en (3) grootschalige uitrol
van draadloze breedbandcommunicatie in industriële toepassingen, zoals de energie- en
zorgsector, mogelijk maken om innovatie te stimuleren. [18] Voor deze studie is met name
dit laatste aspect relevant omdat de kans groot is dat er binnen deze band veel specifieke
toepassingen worden ontwikkeld. Zo biedt Nokia utiliteitsbedrijven al een privaat LTEnetwerk aan op de 3,5 GHz-band en heeft het ook een VR-toepassing voor de autosport
ontwikkeld. [19]

3.3 Conclusie
Uit het onderzoek komen ten aanzien van de invulling vna specifieke communicatie enkele
knelpunten naar voren.
‘Specials’ versus generieke netwerken van operators
Voor veel specifieke toepassingen geldt dat het schaalniveau te laag is om een operator te
kunnen interesseren specifieke aanpassingen (‘specials’) door te voeren in het netwerk. Deze
problematiek speelt met name rondom dekking op campussen (universiteiten, ziekenhuizen,
industrieterreinen, et cetera). Hoewel zich daar (ook) veel klanten van generieke communicatiediensten bevinden, zijn MNO’s daar vaak terughoudend met het uitbreiden van
capaciteit (op universiteiten bijvoorbeeld omdat ook Wi-Fi beschikbaar is).
Ook wanneer het gaat om indoor distributie van antennesignalen (via DAS-systemen) is
beperkte verbijzondering mogelijk. Zo zien we in de markt operators die indoorsystemen
aanbieden die uitsluitend geschikt zijn voor het eigen netwerk, waardoor de mogelijkheid tot
het wisselen tussen aanbieders of het combineren van het aanbod van meerdere aanbieders
wordt beperkt. Er lopen desondanks initiatieven om het ‘inkoppelen’ van een operator op
een eigen DAS te versoepelen (‘BTS-hotel’, en in BTG- en TCCA-verband).
‘Lastige’ radio-omgevingen bij industriële toepassingen
In een aantal sectoren speelt hoge capaciteitsvraag in een voor radio ‘lastige’ omgeving. In
industriële omgeving is bijvoorbeeld hoge bandbreedte gevraagd voor AR-toepassingen,
maar de aanwezigheid van stalen constructies maakt goede signaalpropagatie onmogelijk.
In sommige sectoren gelden beperkingen ten aanzien van de plaatsing van de apparatuur
(bijvoorbeeld: niet in explosievrije zones, of beperkte toegang voor personeel van de operator mogelijk). Daarbij geldt dat het voor een MNO niet altijd interessant of mogelijk is om de
capaciteit in dergelijke omgevingen te verhogen.
Het inzetten van eigen netwerken in deze omgevingen wordt beperkt door het feit dat (1)
beperkt spectrum beschikbaar is (in de Randstad is de 3,5 GHz-band volledig vergund, ten
noorden van Zwolle is het spectrum niet te gebruiken), en (2) de DECT guard-band met
2x5 MHz te smal is.
Inkopen van communicatiediensten voor kritieke toepassingen
Voor kritieke toepassingen kiezen veel afnemers op dit moment voor eigen realisatie. De
reden is dat de gevraagde dienst niet wordt geleverd op basis van generieke netwerken –
meestal vanwege de eis dat de dienst moet blijven functioneren in geval van noodsituaties.
Voor eigen realisatie van breedbandige kritieke netwerken is, zoals eerder besproken, beperkt ruimte in het spectrum. Daar komt bij dat vergunningvrij spectrum voor kritieke
toepassingen in bepaalde scenario’s niet inzetbaar is, omdat dit spectrum op die locaties ook
door consumentenapparatuur wordt gebruikt. Daarnaast wordt vergunningvrij spectrum (in
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de 5 GHz-band) in de toekomst naar verwachting steeds vaker ingezet door operators van
publieke mobiele netwerken. In de 2,4 GHz-band is nauwelijks nog capaciteit beschikbaar of
betrouwbaar te gebruiken als gevolg van overvloedig bestaand gebruik voor Wi-Fi en andere
toepassingen.
In Frankrijk wordt als oplossing gekeken naar een model waarbij spectrum kan worden ‘geclaimd’ door kritieke toepassingen in noodsituaties. [20] De implementatie van IOPS kan,
zoals eerder toegelicht, mobiele netwerken geschikt(er) maken voor gebruik in noodsituaties.
Virtualisatie versus calamiteitentoepassingen
Met virtualisatie en ‘slicing’ van radiotoegangsnetwerken kan op basis van een generiek netwerk aan specifieke(re) vraag worden voldaan. Er blijven echter functionele eisen bestaan
welke niet op basis van virtualisering in te vullen zijn. Het gaat daarbij met name om kritische
toepassingen die bedoeld zijn voor gebruik in geval van calamiteiten. Deze toepassingen
dienen te blijven werken (juist) wanneer andere infrastructuur (generieke mobiele netwerken, de stroomvoorziening, et cetera) is uitgevallen: de uitval mag niet ‘correleren’ met
uitval van deze andere infrastructuur. Om dat te voorkomen dient het netwerk te zijn voorzien van redundantie, bijvoorbeeld met UPS’en. Het is echter aannemelijk dat het voor een
aanbieder niet rendabel is om de gehele onderliggende infrastructuur van dergelijke redundantie te voorzien.2
Hybridisatie
In plaats van het afnemen van een redundant uitgevoerde dienst op netwerkniveau kan
ook worden gedacht aan redundantie op applicatieniveau, door middel van virtualisatie
(‘hybridisatie’). Een voorbeeld is het Belgische Blue Light Mobile: hierbij wordt middels
virtualisatie flexibel gebruik gemaakt van de infrastructuren van drie operators. Deze infrastructuren hoeven niet redundant te zijn uitgevoerd: ze vangen elkaar op bij uitval.
Voorwaarde is daarbij wel dat uitval van de netwerken onderling niet gecorreleerd mag
zijn.
Mocht het netwerk van een operator uitvallen, dan zou met virtualisatie tot slot ook tijdelijke infrastructuur kunnen worden ingezet. Deze zendt het virtuele netwerk dan tijdelijk
uit op de locatie(s) die door de calamiteit zijn getroffen. Dit model wordt in Frankrijk
onderzocht (Radio Réseau du Futur). Om nog werkende netwerken buiten een calamiteitengebied niet te storen kan alternatief spectrum worden aangewezen dat in noodsituaties
mag worden gebruikt.

2

Dergelijke problematiek zien we ook bij de regionale omroepen: zij maken samen met enkele nietlandelijke commerciële omroepen gedeeld gebruik van dezelfde DAB-zenders (de fysieke zender is
‘gevirtualiseerd’). Omdat de regionale omroepen echter zijn aangemerkt als calamiteitenomroep stellen zij veel zwaardere eisen aan de zenders dan de niet-landelijke commerciële omroepen. Resultaat
is per definitie dat de niet-landelijke omroepen ofwel moeten meebetalen aan de extra redundantie,
ofwel meer redundantie krijgen dan waarvoor ze betalen. [22]
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4 Behoefte aan ‘specifiek’ spectrum
In dit hoofdstuk analyseren we de behoefte aan spectrum voor specifieke toepassingen, op
basis van de eerder vastgestelde communicatiebehoefte en de wijze waarop deze kan worden ingevuld.

4.1 Analyse
Aanbod
We verwachten dat mobiele netwerken, al dan niet gefaciliteerd door virtuele operators, een
groter deel van de markt voor specifieke draadloze communicatie zullen gaan invullen. Tegelijkertijd zien we dat ‘make’ voor met name de zeer specifieke toepassingen nog altijd de
enige mogelijke of haalbare oplossing is en zal blijven. Dit geldt met name bij de kleinere
schaalniveaus. Figuur 9 geeft deze ontwikkelingen schematisch weer.

Groot

Buy: PLMN
Schaalniveau

MVNO/VMNO?

Make
Klein
Hoog

Laag (generiek)
Mate van specificiteit
Figuur 9 Marktdynamiek voor draadloze communicatie

Generieke (publieke mobiele) netwerken worden, naar verwachting, steeds beter in staat
om specifieke toepassingen te kunnen voorzien van connectiviteit. Enkele (gepercipieerde)
struikelblokken daargelaten zien we veel van deze toepassingen dan ook langzaam migreren
naar deze netwerken. De operators moeten de specifiek gevraagde functionaliteiten en vereisten dan wel gaan bieden. Dit hangt primair af van (1) de technologie (in hoeverre biedt
5G straks daadwerkelijk de nu voorziene slicing-functionaliteit?), (2) de business case van
de operator, en (3) regulering rondom openheid. Gezien voorgaande concluderen we dat er
sprake is van onzekerheid, en dat een en ander niet op korte termijn zal worden gerealiseerd.
Daarnaast voorzien we een beperkt aanbod voor specifieke toepassingen met een klein
schaalniveau.
Make or buy?
Wanneer specifieke toepassingen geen gebruik kunnen maken van publieke mobiele netwerken, is eigen realisatie het alternatief. We voorzien dat eigen realisatie voor een groot aantal

Dialogic innovatie ● interactie

35

toepassingen steeds minder aantrekkelijk wordt. Daar staat tegenover dat, voor een subset
van toepassingen, eigen realisatie de enige geschikte oplossing is. De redenen hiervoor zijn
in dat geval de volgende:
•

•

•

Het schaalniveau is te klein en er worden tegelijkertijd specifieke aanpassingen
(‘specials’) gevraagd van de operator (ten aanzien van dekking, functionaliteit, et
cetera). Dit speelt met name bij inpandige communicatie (kantooromgevingen) en
de zorg.
Er is sprake van een ‘lastige’ radio-omgeving en de operator kan of wil geen aanpassingen doen om de signaalontvangst te verbeteren. Dit speelt met name in de
grootschalige industrie en voor de utiliteitssector.
Het betreft kritieke toepassingen en vergunningvrij spectrum is hiervoor niet geschikt. Dit geldt in de zorg en op openbare locaties.

Specifieke dienstenaanbieders kunnen een belangrijke rol vervullen in gevallen waar het
schaalniveau van de afnemer te klein is voor ‘make’, en ‘buy’ niet mogelijk is. De specifieke
aanbieders aggregeren specifieke behoefte en kunnen deze gebundeld inkopen. Daarnaast
zijn ze beter in staat private netwerken te realiseren, en is de positie ten opzichte van de
aanbieders van generieke connectiviteit sterker.
Inzet van vergunningvrij spectrum is voor een deel van de specifieke toepassingen niet mogelijk (met name in openbare gebouwen en omgevingen met veel verschillende gebruikers).
Millimetergolfspectrum kan in een aantal gevallen uitkomst bieden. De technologie biedt
praktisch oneindige capaciteit, maar werkt slechts op korte afstanden. Buitenshuis is een
zichtlijn benodigd, wat voor een aantal toepassingen geen probleem is (bijvoorbeeld in precisielandbouw) maar in een aantal scenario’s (met name industrieel) niet mogelijk is.
Behoefte-ontwikkeling
Als gevolg van bovenstaande blijft er ten minste de komende vijf tot tien jaar behoefte aan
(toegang tot) spectrum voor specifieke toepassingen. Deze behoeftegroei wordt ook in eerdere onderzoeken onderschreven.3
Ook voor de afnemers van specifieke communicatie die de dienst kunnen inkopen levert
toegang tot spectrum voordelen op: zij hebben een extra alternatief, wat de operators prikkelt om scherper aan te bieden.4 Daarnaast hebben ook operators meer mogelijkheden voor
het realiseren van ‘specials’ wanneer zeer lokaal spectrum beschikbaar is – er hoeft dan
minder rekening te worden gehouden met de ‘rest’ van het netwerk.

3

Strict komt in 2017 tot de conclusie dat 40-80 MHz spectrum benodigd is voor professionele toepassingen. [3]

4

In 2010 noemt Stratix hetzelfde argument in haar onderzoek naar verruiming van de DECT-guard band
van 2x2,5 naar 2,5 MHz. Ondanks het feit dat de 2,5 MHz die tot dan toe beschikbaar was nauwelijks
werd gebruikt, zou de beschikbaarheid ervan hebben geleid tot hogere ‘inkopersmacht’. [25]
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4.2 Conclusie
Uit ons onderzoek en gesprekken met de markt komt naar voren dat 40 MHz de
meest voor de hand liggende hoeveelheid spectrum is om toe te wijzen aan specifieke toepassingen, op basis van TDD en exclusieve controle over het spectrum op
het eigen (campus)terrein en binnen eigen gebouwen.
Deze inschatting baseren we op de volgende argumenten:
•

Met een LTE-carrier van 20 MHz (TDD) kan, onder ideale condities, op dit moment
een doorvoersnelheid van 1 Gbit/s per site worden behaald.5 De gevraagde capaciteit voor specifieke toepassingen is op de korte termijn nog relatief beperkt (en ‘af
te pellen’ – zie eerder). Een hoeveelheid van 40 MHz (ongepaard) spectrum voorziet
in de gevonden capaciteitsbehoefte.

•

Een grotere hoeveelheid spectrum dan 40 MHz leidt waarschijnlijk tot inefficiënt
spectrumgebruik: de apparatuur (licenties) zijn duurder, en er zijn nauwelijks toepassingen die zoveel capaciteit vragen en niet kunnen worden ontsloten met een
alternatief. Het bijplaatsen van basisstations is voor gebruikers van specifieke toepassingen daarnaast vaak relatief eenvoudig.
Een beperkt aantal locaties waar de exclusieve toegang op het eigen terrein of binnen
het eigen gebouw niet kan worden gerealiseerd (met name op openbare hotspots of
omgevingen met veel verschillende gebruikers) vormen hierop een uitzondering; op
deze ‘hotspots’ is uiteindelijk wellicht wél meer spectrum nodig.

•

LTE is het meest efficiënt bij toepassing van carriers van 20 MHz (daarboven kunnen
carriers worden gecombineerd). Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om, met
redelijke efficiëntie, twee netwerken (ieder 20 MHz of 2x10 MHz) uit te rollen.

•

Hoewel 2x20 MHz spectrum (op basis FDD) in de behoefte zou kunnen voorzien heeft
TDD de voorkeur, vanwege de typisch hogere gevraagde uploadcapaciteit die de
specifieke toepassingen vragen (FDD kan hieraan dynamisch voldoen). Desondanks
is TDD minder geschikt in situaties met veel terminals, en wanneer verschillende
gebruikers hetzelfde spectrum gedeeld gebruiken.

Een belangrijke kanttekening is dat het spectrum moet worden ondersteund door generieke
technologie (primair LTE en opvolgers). Kandidaten zijn spectrum in 3GPP-band 40
(2,3 GHz) en band 43 (3,4-3,8 GHz). [1]

5

Met inzet van ‘massive MIMO’ in 20 MHz TDD-spectrum. Huawei geeft aan dat in de praktijk 720 Mbit/s
gehaald wordt. [24] De doorvoersnelheden zijn inclusief overhead. Het is te verwachten dat deze of
vergelijkbare technologie uiteindelijk in de 5G-standaard terecht komt.
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5 Conclusie
In dit hoofdstuk beantwoorden we de hoofdvraag en deelvragen van dit onderzoek.

5.1 Beantwoording hoofdvraag
Wat is de waargenomen behoefte van verschillende sectoren aan breedbandige
connectiviteit, via dienstverlening door gespecialiseerde operators dan wel via
breedbandige communicatie in eigen beheer, en hoeveel frequentieruimte is nodig
om in deze behoefte te voorzien?
Behoefte aan connectiviteit voor specifieke toepassingen
In vrijwel alle onderzochte sectoren wordt een groeiende vraag naar breedbandige communicatie voorzien. De onderliggende drijver is in vrijwel alle gevallen videostreaming met hoge
kwaliteit, met name voor VR- en AR-toepassingen. Centralisatie van expertise is een van de
drijvende factoren.
Veel van de gevraagde connectiviteit kan nu of (naar verwachting) in de toekomst worden
afgenomen op basis van generieke netwerken (PLMN), met name als gevolg van virtualisering en de toegenomen capaciteit van deze netwerken. Afnemers geven aan bij voorkeur
generieke technologie te willen gebruiken als gevolg van ecosysteemvoordelen die dat biedt.
De gevraagde controle over de infrastructuur, de dienst en de apparatuur (ten behoeve van
het garanderen van dekking, beschikbaarheid en betrouwbaarheid in de toekomst) is de
belangrijkste reden om communicatie niet als dienst in te kopen. De beschikbaarheid van de
gevraagde dienstverlening is daarnaast afhankelijk van het schaalniveau van de toepassing.
Benodigde frequentieruimte voor connectiviteit voor specifieke toepassingen
Spectrum voor breedbandig PAMR en PMR is benodigd wanneer (1) de generieke infrastructuur naar verwachting niet in staat zal zijn om specifieke dienstverlening te bieden, en/of
(2) wanneer wordt verwacht dat operators van generieke netwerken (PLMN) en/of virtuele
operators daarop niet de gevraagde specifieke diensten zullen bieden, en (3) reeds beschikbaar spectrum (waaronder vergunningvrij 2,4 GHz, 5 GHz en millimetergolf) niet volstaat.
Deze scenario’s zijn in een aantal sectoren waarschijnlijk te verwachten.
Het kan in aanvulling wenselijk zijn om spectrum beschikbaar te stellen voor specifieke toepassingen om de markt voor specifieke communicatie beter te laten functioneren. De
aanwezigheid van een ‘make’-alternatief prikkelt ten eerste de operators om een concurrerende dienst te leveren. Daarnaast kan het hebben van eigen spectrum de afnemer meer
controle geven, terwijl het de dienst kan laten leveren door een operator die ‘te gast’ is in
het spectrum.
Uit ons onderzoek en gesprekken met de markt komt naar voren dat 40 MHz de meest voor
de hand liggende hoeveelheid spectrum is om toe te wijzen aan specifieke toepassingen, op
basis van TDD en exclusieve controle over het spectrum op het eigen (campus)terrein en
binnen eigen gebouwen. Vergunning op basis van gedeelde toegang, beperkte geografische
reikwijdte, en met een lange vergunningstermijn heeft de voorkeur.
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5.2 Beantwoording deelvragen
Wat zijn de kenmerken van de specifieke breedbandige communicatie behoefte in
verschillende bedrijfssectoren, waaronder landbouw, de zorg en de markt voor inpandige communicatie?
Voor specifieke breedbandige communicatie zien we in verschillende sectoren dezelfde (technische en niet-technische) vereisten terugkomen als voor smalbandige communicatie
(PMR/PAMR). De meest belangrijke vereiste is een hoge mate van controle over de infrastructuur, de dienst en de apparatuur (ten behoeve van het garanderen van dekking,
beschikbaarheid en betrouwbaarheid in de toekomst).
De huidige en voorziene breedbandige toepassingen voegen aan bovenstaande een vraag
naar hoge capaciteit (tot enkele Gbit/s in de nabije toekomst) bij lage latency (<1ms)
aan toe. De toepassingen generen, anders dan generieke toepassingen, relatief meer
uploadverkeer dan downloadverkeer. Deze vraag is met name gedreven door toepassing
van hoge-resolutie videostreaming (4K UHD), VR en AR. Bij deze toepassingen is compressie
niet gewenst vanwege de gevraagde beeldkwaliteit en/of extra latency die dat oplevert. Onderliggend aan deze behoefte is met name de centralisatie van expertise (een specialist die
vanuit een centrale locatie uitvoerend personeel aanstuurt).
Voor het merendeel van de specifieke toepassingen is lokale dekking gevraagd (binnen een
gebouw of op het eigen campusterrein).
De breedbandige behoefte is deels ‘af te pellen’: in veel gevallen zijn de smalbandige toepassingen en slechts een deel van de breedbandige toepassingen écht missie- of
bedrijfskritisch. Dit geldt echter niet voor toepassingen voor (1) centralisatie van expertise
en (2) missiekritische zorg (waarbij alleen opereren op afstand zeer breedbandig is).
Wat is bepalend voor de keuze om in de breedbandige communicatiebehoefte te
voorzien door afname van de dienst bij een mobiele operator, dan wel afname van
een dienst bij een gespecialiseerde dienstenaanbieder (PAMR) dan wel het realiseren van een eigenstandig netwerk (PMR)?
De voorkeur van afnemers gaat uit naar het afnemen van communicatiediensten op basis
van generieke netwerken en off the shelf-apparatuur. Dit heeft als voordeel dat er een groot
ecosysteem beschikbaar is, er kan worden gekozen uit meerdere aanbieders, en de toekomstvastheid beter is. Controle over de infrastructuur, dienstverlening en dekking over een
langere tijdshorizon is de belangrijkste reden om toch te kiezen voor eigen realisatie. Daarnaast kan niet alle behoefte technisch worden ingevuld op basis van generieke infrastructuur
(met name calamiteitencommunicatie).
De schaal van een toepassing is bepalend voor de make-or-buybeslissing van afnemers van
specifieke communicatie. Voor een MNO is grote schaal benodigd om de specifieke aanpassingen voor een specifieke toepassing te kunnen maken. Naar verwachting wordt het voor
MNO’s met de introductie van 5G wel eenvoudiger en daarmee aantrekkelijker om specifieke
toepassingen te accommoderen. Daarnaast lijkt hierbij een belangrijke rol te zijn weggelegd
voor virtuele mobiele operators.
Dekking op de specifieke locatie blijft een aandachtspunt. Een operator van een PLMN is niet
altijd bereid de investeringen te doen om dekking te verbeteren (zeker bij een klein schaalniveau). Initiatieven om operators eenvoudiger te kunnen laten inkoppelen op eigen
antennesystemen helpen hierbij. Daarnaast zou toegang tot eigen spectrum de afnemers
van specifieke toepassingen meer controle kunnen geven ten opzichte van de operators (een
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model waarbij de MNO ‘te gast’ is in het spectrum van de afnemer, is denkbaar). Specifieke
dienstverleners kunnen tot slot een rol spelen in gevallen met een laag schaalniveau.
Wat betekent deze behoefte voor de frequentieruimte die eventueel nodig is voor
breedbandige PAMR en breedbandige PMR?
Zoals hierboven geschetst zien we een tendens van convergentie, waarbij specifieke toepassingen steeds beter en vaker op basis van generieke infrastructuur kunnen worden
gerealiseerd. Spectrum voor breedbandig PAMR en PMR is benodigd wanneer (1) de generieke infrastructuur naar verwachting niet in staat zal zijn om specifieke dienstverlening te
bieden, en/of (2) wanneer wordt verwacht dat operators van generieke netwerken (PLMN)
en/of virtuele operators daarop niet de gevraagde specifieke diensten zullen bieden, en (3)
reeds beschikbaar spectrum (waaronder vergunningvrij 2,4 GHz, 5 GHz en millimetergolf)
volstaat niet.
We voorzien de combinatie van bovenstaande factoren in de volgende gevallen:
•

Inpandige communicatie op locaties waar het vergunningvrije spectrum niet betrouwbaar kan worden ingezet. Denk hierbij aan drukke openbare locaties
(luchthavens, logistieke centra, et cetera). Op deze locaties blijft alleen PMR- en
PAMR-spectrum over voor breedbandige specifieke toepassingen (vergunningvrij
spectrum ‘loopt vol’ door consumentengebruik en de operators hebben hun eigen
spectrum ook volledig nodig).

•

Campussen en gebouwen waar de dekking van generieke communicatie tegenvalt
en moet worden verbeterd met indoor antennesystemen (DAS of femtocellen), maar
de operator geen aanpassingen wil maken, of het vergunningvrije spectrum in gebruik is (bijvoorbeeld voor Wi-Fi op universiteitscampussen).

•

Outdoor communicatie op hoogte (denk aan drones, kranen, et cetera), met name
in de Randstad. Naastgelegen gebruikers kunnen elkaar storen in vergunningvrij
spectrum (de radiohorizon is groot). Daarnaast zijn geen specifieke frequenties meer
beschikbaar in de 3,5 GHz-band.

•

Zeer kritische toepassingen (met name in de zorg) waarvoor men meerdere banden
wil inzetten voor redundantie.

Het kan in aanvulling op bovenstaande wenselijk zijn om spectrum beschikbaar te stellen
voor specifieke toepassingen om de markt voor specifieke communicatie beter te laten functioneren. De aanwezigheid van een ‘make’-alternatief prikkelt ten eerste de operators om
een concurrerende dienst te leveren. Daarnaast kan het hebben van eigen spectrum de afnemer meer controle geven, terwijl het de dienst kan laten leveren door een operator die ‘te
gast’ is in het spectrum.
De hoeveelheid spectrum die benodigd is, hangt primair af van de capaciteitsbehoefte. Vanuit
het oogpunt van doelmatig en doeltreffend spectrumgebruik heeft het de voorkeur zo min
mogelijk spectrum toe te wijzen aan specifiek gebruik. De hoeveelheid spectrum moet worden afgewogen ten opzichte van het vergroten van de spectrale efficiëntie en het aantal te
plaatsen basisstations. Aangezien het plaatsen van basisstations in de meeste specifieke
scenario’s geen probleem vormt, kan de hoeveelheid spectrum beperkt blijven. Wel is van
belang dat de hoeveelheid spectrum ‘compatibel’ is met gangbare technologieën (met name
Wi-Fi, LTE en 5G).
Uit ons onderzoek en gesprekken met de markt komt naar voren dat 40 MHz de meest voor
de hand liggende hoeveelheid spectrum is om toe te wijzen aan specifieke toepassingen, op

Dialogic innovatie ● interactie

41

basis van TDD en exclusieve controle over het spectrum op het eigen (campus)terrein en
binnen eigen gebouwen. Vergunning op basis van gedeelde toegang, beperkte geografische
reikwijdte, en met een lange vergunningstermijn heeft de voorkeur.
In hoeverre is het mogelijk om gebruik te maken van de mm-banden (waaronder
de 26 GHz-band) om in de waargenomen behoefte aan frequentieruimte te voorzien?
Millimetergolftechnologie maakt het mogelijk om toepassingen gebruik te laten maken van
grote hoeveelheden tot nu toe nauwelijks gebruikt spectrum. Daarmee is niet alleen zeer
grote capaciteit te realiseren, maar wordt ook het drukker gebruikte ‘lagere’ spectrum ontlast. Voor millimetergolfcommunicatie ontstaat een ecosysteem als gevolg van
ondersteuning in 5G (in eerste instantie de 26 GHz-band) en de WiGig-standaard (60 GHzband).
Millimetergolfcommunicatie is, vanuit het oogpunt van specifieke professionele communicatie, met name geschikt in de volgende scenario’s:
•
•
•

Er is sprake van een zichtverbinding (<500 m) en er is weinig kanaaldynamiek (vaste
verbindingen).
Er is geen zichtverbinding, maar wel altijd een sterke reflectie (binnenskamers gebruik).
Er is niet altijd ontvangst van millimetergolven, maar er kan worden teruggevallen
op lagere frequenties.

Voor de hand liggende toepassingen voor millimetergolven zijn: (1) wireless back- en
fronthaul, (2) VR en AR-headsetcommunicatie (denk aan ondersteuning door een specialist
op afstand in de zorg), (3) ‘draadloze videokabels’ en draadloos presenteren (in bedrijfsomgevingen), en zeer breedbandige korte-afstandsverbindingen tussen apparaten
(bijvoorbeeld tussen scanners in ziekenhuizen) en (4) ontlasting van lagere banden op
locaties waar zeer veel capaciteit benodigd is.
We verwachten dat millimetergolven in vrijwel alle gevonden specifieke communicatiescenario’s een rol kunnen spelen. Dat wil niet zeggen dat alle behoefte met uitsluitend
millimetergolven kan worden ingevuld. Om gebruik te kunnen maken van millimetergolven
in een netwerk moeten relatief veel basisstations worden geplaatst, en dat is niet altijd mogelijk of wenselijk. Daarnaast maakt de aanwezigheid van veel obstakels en metaal in
industriële omgevingen millimetergolfcommunicatie ongeschikt.
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Overzicht respondenten
Naam

Organisatie

Rol

Ewout Brandsma

Philips Research

System architect

Frank Weening

Greenet

Directeur en eigenaar

Gert Doodeman

Philips Research

RF architect

Hans Nobbe

Rijkswaterstaat

Senior adviseur

Hans van der Sluijs

ECT

Consultant

Henk van Beek

De Verbinding

Hoofdredacteur

Jeroen Thijsen

Huawei

Product manager wireless solutions

Koen Mioulet

UlWiMo

Consultant

Maurits Zandbergen

Consultant

Bovengenoemde personen zijn geïnterviewd of hebben deelgenomen aan een voor dit onderzoek georganiseerde workshop. In aanvulling is gesproken met diverse leden van BTG
(Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers) en zijn verschillende partijen
telefonisch/per mail benaderd.
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Lijst met afkortingen
Afkorting

Omschrijving

3GPP

Third Generation Partnership Project. Organisatie welke standaarden (zoals LTE en UMTS)
ontwikkelt voor mobiele communicatie.

AR

Augmented Reality. Weergave van de werkelijkheid waaraan door een computer gegenereerde elementen zijn toegevoegd.

CBRS

Citizens Broadband Radio Service. Spectrum dat in de Verenigde Staten op basis van een
dynamisch systeem wordt gealloceerd aan gebruikers.

DAS

Distributed Antenna System. Een netwerk van antennes (verspreid over een bepaald gebied) dat is verbonden aan een enkele bron, typisch ingezet om dekking van draadloze
netwerken binnen gebouwen te realiseren.

FDD

Frequency Division Duplex. Systeem waarbij twee separate banden voor up- en downlinkverkeer worden gebruikt.

IOPS

Isolated Operation for Public Service. Het kunnen blijven functioneren van een basisstation voor een draadloos netwerk bij het wegvallen van de verbinding met het
achterliggende (core-)netwerk.

LTE

Long Term Evolution. Standaard van 3GPP voor mobiele communicatie.

MC-PTT

Mission Critical Push-To-Talk. Set uitbreidingen op de LTE-standaard die missiekritische
spraakfunctionaliteit biedt.

MIMO

Multiple Input Multiple Output. Techniek om op basis van meerdere zend- en/of ontvangstantennes de capaciteit van een draadloos kanaal te vergroten.

MNC

Mobile Network Code. Nummer waarmee een mobiel netwerk wordt geïdentificeerd.

MNO

Mobile Network Operator. Exploitant van een PLMN, niet zijnde een MVNO.

MVNE

Mobile Virtual Network Enabler. Partij die diensten levert ten behoeve van een MVNO.

MVNO

Mobile Virtual Network Operator. Exploitant van een mobiele communicatiedienst die
daarvoor gebruik maakt van infrastructuur van een MNO.

OOV

Openbare Orde en Veiligheid. Sector die primair bestaat uit de huidige gebruikers van
C2000.

PAMR

Public Access Mobile Radio. Een openbare communicatiedienst gericht op besloten groepen, die specifiek is toegespitst op haar gebruikers.

PLMN

Public Land Mobile Network. Een openbare communicatiedienst die is ingericht voor een
groot aantal (verschillende) gebruikers, zonder specifieke toespitsing naar bepaalde gebruikers.

PMR

Private Mobile Radio. Een draadloze, besloten communicatiedienst die is toegespitst op
één gebruiker.

PMSE

Programme Making and Special Events. Draadloze toepassingen in de mediasector, zoals
draadloze microfoons en A/V-verbindingen.

RSPG

Radio Spectrum Policy Group. Commissie die de Europese Commissie adviseert op het gebied van spectrumbeleid.

TDD

Time Division Duplex. Hierbij wordt in dezelfde frequentieband van en naar het netwerk
(downlink en uplink) gezonden. Door de ‘zendtijden’ dynamisch aan te passen kan uploadcapaciteit worden verhoogd ten koste van downloadcapaciteit, en andersom. Dit in
tegenstelling tot FDD, waar de verhouding vast is.

UPS

Uninterruptible Power Supply. Een batterij, generator of combinatie van beiden waarmee
tijdelijk energie kan worden opgewerkt ter vervanging van het lichtnet.

vMNO

Virtual Mobile Network Operator. Zie onder andere [23]
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Bijlage 1. De mogelijkheden van millimeterspectrum
De millimeterband is het deel van het spectrum tussen circa 30 en 300 GHz (ITU heeft deze
band ‘Extremely High Frequency’ gedoopt). Radiogolven in deze band hebben een golflengte
tussen de één en tien millimeter. In de praktijk wordt ook het spectrum tussen circa 25 GHz
en 30 GHz tot de millimeterband gerekend.
Millimetergolven kunnen worden ingezet voor telecommunicatie. In deze bijlage bespreken
we de (on)mogelijkheden hiervan. Naast telecommunicatie kunnen millimetergolven voor
diverse andere toepassingen worden ingezet. Veel voorkomende toepassingen zijn de volgende:
•

Radar (onder meer voor militaire toepassingen, automobiel toepassingen zoals cruise
control, parkeersensoren en snelheidsmeters)
Lichaamsscanners voor medische toepassingen en voor beveiliging (‘bodyscanners’)
Het uitvoeren van (niet-invasieve) metingen (zoals het meten van de dikte van een
object)

•
•

Bestemd spectrum (GHz)

In Nederland is het millimeterspectrum tussen 25 GHz en 275 GHz bestemd (het spectrum
boven 275 GHz is nog niet bestemd). Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de
hoeveelheid millimeterspectrum die voor de verschillende radiodiensten is bestemd. Merk op
dat deze bestemmingen kunnen overlappen.
160

140
120
100
80
60
40
20
-

Radiodienst

Primair

Secundair

Er is, zoals in bovenstaand overzicht te zien is, zeer veel millimeterspectrum beschikbaar
voor mobiele en vaste telecommunicatie. Met de inzet van millimeterspectrum zou de capaciteit van mobiele en vaste netwerken flink kunnen worden vergroot. Met hogere capaciteit
kan ook de latency worden verlaagd, omdat de kans dat een zender moet ‘wachten’ voordat
er capaciteit in het spectrum vrij is, kleiner wordt.
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Eigenschappen van millimeterspectrum
Het millimeterspectrum heeft, ten opzichte van andere delen van het spectrum, enkele bijzondere eigenschappen. Door de hoge frequentie gedragen millimetergolven zich meer als
licht dan radiogolven met lagere frequenties. Waar radiogolven met lagere frequenties gemakkelijk door objecten zoals muren en een hand heen kunnen propageren, gebeurt dat bij
millimetergolven niet of nauwelijks; communicatie met millimetergolven is daarom alleen
betrouwbaar mogelijk met een zichtverbinding tussen ontvanger en zender en/of minstens
één sterke reflectie. Daarnaast doven millimetergolven, vergeleken met golven met lagere
frequenties, zeer snel uit; de verzwakking in de vrije ruimte gaat met de frequentie in het
kwadraat.. Ook vallen sommige millimeterfrequenties samen met absorptiepieken van watermoleculen (24 GHz, 184 GHz) en zuurstofmoleculen (60 GHz) in de atmosfeer waardoor
extra demping optreedt. De vermogensefficiëntie van millimetergolfzenders is (nog) erg laag
(slechts circa 10%). Met intelligente antennesystemen (waarbij gebruik wordt gemaakt van
beamforming en diversiteit) zijn voornoemde beperkingen op te vangen.
Door de lage golflengte zijn de benodigde antennes (veel) minder groot dan bij de lagere
frequenties het geval is; antennes voor millimeterfrequenties kunnen zelfs op een chip worden gerealiseerd. Dat maakt integratie in (bijvoorbeeld) mobiele apparaten relatief
eenvoudig. Een ander gevolg is dat het mogelijk wordt om (op een enkele chip) te werken
met antenne-arrays; hierbij wordt een groot aantal antenne-eenheden gebruikt als ware één
antennesysteem. Met een dergelijk antennesysteem kunnen millimetergolven worden ‘gericht’ (beamforming), waardoor de hogere propagatieverliezen en lagere efficiëntie van
millimeterzenders kunnen worden gecompenseerd.
Vergeleken met lagere frequenties is voor praktisch gebruik van millimetergolven voor mobiele communicatie relatief veel intelligentie nodig aan de zend- en ontvangzijde. Daarnaast
is de afstand waarover gecommuniceerd kan worden beperkt, als gevolg van propagatieverlies en blokkade. Het spectrum is daarom met name geschikt voor gebruik in relatief kleine
cellen (10-150 meter) en voor direct-zicht verbindingen (bijvoorbeeld voor back- en
fronthauling van basisstations). Het ligt daarnaast voor de hand om een terminal met meerdere basisstations tegelijk een verbinding in stand te laten houden, zodat het tijdelijk
wegvallen van één van de signalen zonder onderbreking kan worden opgevangen. Daarnaast
kan worden gedacht aan maasnetwerken (verkeer wordt gerouteerd tussen en door alle apparaten in een netwerk) en terugval van verbindingen naar lagere frequenties en/of
datasnelheden, mocht het millimetersignaal wegvallen (daarmee wordt het ‘lagere’ spectrum
ontlast).

Ecosysteem voor millimetercommunicatie
Als het gaat om telecommunicatie in millimeterspectrum zijn twee ecosystemen te onderscheiden: dat vanuit IEEE en dat vanuit 3GPP.
IEEE was verantwoordelijk voor standaardisatie van Wi-Fi, en heeft met WiGig (802.11ad)
een opvolger ontwikkeld in het millimeterspectrum. Deze standaard is een opvolger van eerdere Wi-Fi-standaarden (802.11a/b/g/n/ac). De eerste producten met ondersteuning voor
WiGig-communicatie zijn inmiddels op de markt verkrijgbaar. Het betreft voornamelijk de
volgende typen apparatuur:
•

•

Basisstations en modules voor WiGig (802.11ad), geschikt voor gebruik met PC’s en
notebooks. Deze modules ondersteunen typisch ook de voorgaande Wi-Fi-standaarden.
Draadloze HDMI-videoverbindingen.

3GPP ontwikkelde de UMTS- en LTE-standaarden voor mobiele netwerken, en maakt de 5Gopvolger geschikt voor het millimeterspectrum. Van de drie doelen die 3GPP zich heeft gesteld voor de 5G-standaard zal millimetergolf met name bijdragen aan ‘enhanced mobile
broadband’ (forse capaciteitsverhoging) en ‘ultra-reliable low-latency communications’ (significant lagere vertraging door vergroting van de capaciteit).
Voor 5G is een aantal banden aangewezen als ‘pioneer band’, wat wil zeggen dat deze banden als eerste zullen worden ingezet voor 5G. Van de voor Europa beoogde banden bevindt
de 26 GHz-band zich “als pioneerband” in het millimeterspectrum.

Toepassingen van millimetercommunicatie
In het kader van dit onderzoek is voor een aantal toepassingen onderzocht in hoeverre millimetercommunicatie geschikt is. Onderstaande tabel toont de uitkomsten van dit onderzoek.
Verderop gaan we in meer detail in op de verschillende toepassingen.
Toepassing

Maximaal
bereik (m)

Fronthaul

500

Enterprise connectivity

Kanaalcondities
Outdoor, LoS

Kanaaldynamiek

Haalbaarheid

Zeer laag

Hoog

10

Indoor, LoS

Laag

Hoog

Factory automation

2

Indoor, LoS

Gemiddeld

Hoog

Operating theatre

5

Indoor, LoS

Gemiddeld

Hoog

Training and
gaming in
healthcare

5

Indoor, LoS

Gemiddeld

Hoog

Outdoor, LoS

Laag

Hoog

Indoor/outdoor,
LoS/no LoS

Hoog

Laag

Precisielandbouw

200

AR in productieplant
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Wireless fronthaul
Met ‘wireless fronthauling’ wordt de ontsluiting van basisstations in een mobiel netwerk bedoeld. Waar het bij backhauling gaat om het ontsluiten van een basisstation voor een
macrocel (steeds vaker via vaste infrastructuur) gaat het bij fronthauling om ontsluiting van
small cell-basisstations via een basisstation voor een macrocel. De vereisten voor een
fronthaulverbinding zijn een zeer hoge capaciteit (10-25 Gbit/s) en een lage latency (<1
ms). Bij fronthauling is sprake van een vaste verbinding, en is meestal een zichtlijn te realiseren. De beide basisstations bevinden zich typisch maximaal een halve kilometer van
elkaar.
Wireless fronthauling is goed te realiseren op basis van millimetercommunicatie. De beperkte
propagatie van millimetergolven kan worden gecompenseerd door het gebruik van antennes
met een sterke richtwerking. Deze antennes zijn relatief eenvoudig te realiseren in een statische opstelling omdat geen, of slechts geringe, elektronische bundelsturing nodig is. In
uitzonderlijke gevallen, en afhankelijk van de gebruikte frequentie, kan regen een rol spelen
en de datasnelheid beperken. Zeker tot afstanden van een halve kilometer is de capaciteit
goed te realiseren door inzet van geavanceerde modulatietechnieken. Bijkomend voordeel
van het gebruik van antennes met een sterke richtwerking is dat het spectrum efficiënt kan
worden (her)gebruikt.
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In 5G gaat millimetercommunicatie (aangeduid als “5G New Radio mm-wave”) naar verwachting een belangrijke rol spelen in het opzetten van de netwerkinfrastructuur. In de
toekomstige netwerken worden veel meer kleine basisstations ingezet (bevestigd aan onder
andere lantaarnpalen), welke met breedbandige verbindingen communiceren met een macrocell-basisstation. Daarnaast communiceren deze basisstations met elkaar ten behoeve
van efficiënte routering, alsmede nieuwe communicatieconcepten zoals coordinated multipoint (CoMP). Dit kan alleen kosteneffectief worden uitgerold met millimetergolfgebaseerde
wireless fronthaul.

Enterprise connectivity
Met ‘enterprise connectivity’ worden toepassingen in bedrijfsomgeving bedoeld, waaronder
verbindingen tussen verschillende gebouwen/locaties, inpandige communicatie (vergelijkbaar met Wi-Fi) en draadloze videotoepassingen (zoals draadloos presenteren, AR en VR).
De vereisten voor deze toepassingen zijn allereerst een (zeer) hoge capaciteit (tot circa 25
Gbit/s) en lage latency (<1 ms).
Outdoorverbindingen kunnen voor deze toepassingen goed worden gerealiseerd, omdat er
veelal sprake is van een zichtlijn en korte afstanden. Binnen gebouwen is met millimetergolven geen betrouwbare communicatie te realiseren tussen kamers; er zal dus tenminste één
basisstation per kamer nodig zijn. De capaciteits- en latencyvereisten worden tot slot gehaald door de beide standaarden.

Factory automation
Met ‘factory automation’ wordt het vervangen van kabelverbindingen tussen vaste en bewegende delen van robots in een fabrieksomgeving bedoeld. Omdat het hier gaat om precieze
besturing op basis van snelle feedback informatie, afkomstig van sensoren die zich bevinden
in de verschillende onderdelen van een robot, is een zeer hoge datasnelheid alsmede een
zeer lage latency vereist (<10 µs). Om ook camera’s te kunnen gebruiken is een extra capaciteit van enkele Gbit/s benodigd per verbinding.
Omdat het gaat om zeer korte afstanden (< 2 meter) is de zeer lage latency met millimetercommunicatie haalbaar. De propagatie-eigenschappen zijn daarnaast goed, waardoor de
’benodigde datasnelheden kunnen worden gehaald, en de betrouwbaarheid van de verbindingen naar verwachting hoog zal zijn.

Wireless operating theatre
Met deze toepassing wordt de inzet van video, met name voor AR, bedoeld in de operatiekamer. Een chirurg krijgt via een speciale bril of andere hardware informatie waardoor deze
beter kan opereren. Omdat de hardware aanvullend is aan de zintuigen van de chirurg dient
deze licht, comfortabel, functioneel en mobiel te zijn. De benodigde capaciteit is tussen de
0,2 en 2 Gbit/s, met een maximale latency van 1 ms. Huidige toepassingen vragen typisch
100 Mbit/s bij 1 ms latency. Beelden met een lagere resolutie kunnen toe met 25 Mbit/s. Bij
deze toepassing speelt dat compressie van videobeelden ongewenst kan zijn vanwege kleurechtheid/detaillering, en omdat compressie de latency verhoogt.
De beperkte afstanden waarover wordt gecommuniceerd (<5 meter) maakt de inzet van
millimetergolven mogelijk. De antennes voor millimetercommunicatie zijn daarnaast relatief
klein en licht, wat voor deze toepassing een belangrijk voordeel is. Vanwege de beperkte
propagatie van millimetergolven door muren zal er daarnaast weinig storing zijn van buiten
de operatie-omgeving, wat de betrouwbaarheid ten goede komt.

Een andere toepassing in de gezondheidszorg betreft ‘training and gaming’. Hierbij worden
AR en VR ingezet voor het trainen van zorgverleners. De vereisten en de gebruiksomgeving
hiervoor zijn grotendeels gelijk aan die voor AR en VR in de operatiekamer (al is betrouwbaarheid wellicht iets minder belangrijk). Ook voor deze toepassing zijn millimetergolven
dan ook geschikt.

Precision farming
Bij precisielandbouw worden drones ingezet om agrariërs preciezere informatie te laten ophalen over hun gewassen, waarop vervolgens preciezer kan worden geacteerd dan nu het
geval was. Zo kan het gebruik van pesticides zeer precies en lokaal worden afgestemd, bijvoorbeeld op basis van informatie over welke delen van een gewas te maken hebben met
ziektes. Andere voorbeelden zijn het precies regelen van irrigatie en het optimaliseren van
het moment van oogsten voor een specifiek gewas. De drones die worden gebruikt voor
precisielandbouw sturen real-time beelden naar een grondstation, waar ze worden geanalyseerd. Naast reguliere hoge definitie camerabeelden (met 4K-resolutie) kan het gaan om
thermische beelden en camera’s die andere delen van (niet-zichtbaar) spectrum in beeld
brengen. Dat levert een datastroom op van circa 2 Gbit/s per drone. Een andere vereiste is
dat de drone licht moet zijn, en bij voorkeur niet hoeft te worden voorzien van grote antennes.
Voor deze toepassing zijn de propagatiecondities ideaal voor inzet van millimetercommunicatie: er is een zichtlijn en de kanaaldynamiek is beperkt. De millimetergolfantennes zijn
daarnaast klein en licht.

Augmented reality in production plant
Bij deze toepassing gaat het om de inzet van AR in industriële omgevingen. Een technicus
kan met AR bijvoorbeeld ‘in’ een apparaat kijken, of op afstand instructies ontvangen van
een specialist. Net als bij de andere AR-toepassingen gaat het daarbij om datasnelheden tot
2 Gbit/s en een latency lager dan 1 ms.
Een belangrijk probleem bij deze toepassing is de aanwezigheid van veel (vaak metalen)
objecten en constructies, wat radiopropagatie beperkt. Het lokale schaduwen van het radiosignaal leidt tot een hoge kanaaldynamiek. Een directe zichtlijn kan niet altijd worden
gegarandeerd. Een ander knelpunt kan zijn dat wanneer millimetergolven worden ingezet,
er relatief veel basisstations dienen te worden geplaatst, dicht bij kritieke installaties. De
inzet van millimetergolven is weliswaar mogelijk, maar terugval naar lagere frequenties zal
relatief vaak voorkomen.

Conclusie
Met het inzetten van millimetercommunicatie kan de capaciteit van een mobiel netwerk en
van vaste verbindingen flink worden verhoogd. Daarnaast kan de latency substantieel omlaag worden gebracht. Millimetercommunicatie heeft specifieke eigenschappen die de inzet
typisch beperken tot korte afstanden met een zichtlijn tussen zender en ontvanger. Mobiele
verbindingen zijn daardoor beperkt tot kleine cellen en binnen een kamer, en vaste verbindingen tot korte afstanden (< 500 meter). De kleine antennes maken het inbouwen van
millimetercommunicatie in apparatuur goed mogelijk en relatief goedkoop. De eerste standaarden voor inzet van millimeterspectrum zijn daarnaast gereed.
In 5G gaat millimetercommunicatie naar verwachting een grote rol spelen in wireless
fronthaul, draadloze Ultra-High Definition video, hotspot/Wi-Fi en draadloze AR/VR.
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