
            
 
 
 
 
Aan de Minister van Economische Zaken 
Aan de Minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
 
31 oktober 2014 
 
 
Ons kenmerk: NFU-14.8822/TdB/YK 
 
 
ICT-innovatie in Nederland in gevaar 
 
 
Geachte heer Kamp, mevrouw Bussemaker en heer Dekker, 
 
Er is al een aantal jaren een structureel tekort aan middelen voor het innoveren van de 
nationale e-infrastructuur voor het hoger onderwijs en onderzoek. Dat tekort wordt extra 
nijpend nu eind 2014 de financiering vanuit de FES-gelden stopt. Om de innovatiekracht te 
continueren is vanaf 2015 voldoende structurele financiering nodig om de noodzakelijke 
investeringen voor de toekomst te kunnen realiseren. Met een relatief kleine maar structurele, 
jaarlijkse innovatiefinanciering van 8 miljoen euro kan Nederland zijn leidende positie 
behouden.  
 
Belang e-infrastructuur 
Door continue innovatie van de e-infrastructuur behoudt Nederland de aantrekkingskracht 
voor (top)onderzoekers én bedrijven, en blijven de uitstekende faciliteiten behouden. De e-
infrastructuur voor hoger onderwijs en onderzoek maakt excellent onderzoek mogelijk op 
gebieden als astronomie, genomics, klimaatonderzoek en taalwetenschappen, en draagt met 
bijvoorbeeld het innovatieve open lichtpadenknooppunt NetherLight bij aan de Nederlandse 
ambitie om digital gateway to Europe te worden1. De impact hiervan op andere sectoren en 
het bedrijfsleven is groot. Deze positie dreigt nu verloren te gaan, waardoor Nederland 
minder aantrekkelijk wordt voor toponderzoek zoals de Square Kilometer Array (SKA) waarin 
ASTRON een belangrijke rol speelt. Een belangrijk deel van het fundamenteel en toegepast 
onderzoek kan niet zonder hoogstaande e-infrastructuur. Dankzij de e-infrastructuur kunnen 
instellingen ook invulling geven aan de ambitie van de Minister van OCW om online onderwijs 
in Nederland te versterken. Omdat de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan en landen als 
België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en de Verenigde Staten hierin wel 
fors investeren, dreigt zelfs een achterstand te ontstaan. Wat ook verloren dreigt te gaan als 
er geen structurele financiering wordt gevonden, is de leidende rol van Nederland in het 
vinden van oplossingen voor vraagstukken rondom veiligheid, privacy, opslag en de 
toegankelijkheid en analyse van grote hoeveelheden data.  
 
Ambitie nationale ICT-agenda  
Het belang van een wereldklasse infrastructuur wordt ook onderstreept in de ICT-Agenda 
2008-2011. Daarin heeft het kabinet de ambitie neergelegd om Nederland in 2015 te laten 
behoren tot de koplopers waar het gaat om de beschikbaarheid van ICT-toepassingen en het 
gebruik daarvan via nieuwe digitale dienstverleningsconcepten. Het kabinet constateerde dat 
een excellente e-infrastructuur van groot belang is voor het wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland en een onmisbare motor voor innovatie in alle kennisintensieve domeinen van 
onze samenleving.  
 
 

                                                        
1 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/07/02/strategisch-aanvalsplan-the-
netherlands-digital-gateway-to-europe.html 



            
 
Knelpunten 
Op het gebied van de e-infrastructuur bestonden volgens het kabinet echter de volgende 
financiële en organisatorische knelpunten: 

 De onderdelen van de e-infrastructuur voor hoger onderwijs en onderzoek waren 
ondergebracht bij verschillende organisaties, waardoor een eenduidige 
verantwoordelijkheid ontbrak.  

 De onderdelen werden via impulsfinanciering gefinancierd, voornamelijk door middel van 
incidentele FES-gelden. Netwerken en supercomputers hebben echter regelmatig 
upgrades nodig en vereisen steeds nieuwe infrastructuur. Zonder structurele 
investeringen in innovatie van deze faciliteiten raken zij binnen enkele jaren sterk 
verouderd. 

 
Het kabinet schreef daarom aan de Tweede Kamer dat een structurele bijdrage vanuit de 
overheid op zijn plaats is. Daarnaast concludeerde het CPB in drie opeenvolgende 
beoordelingen van e-infrastructuur innovatieprojecten van SURF dat overheidsfinanciering 
nodig is. Ook een onafhankelijke internationale reviewcommissie heeft naar aanleiding van 
de eindevaluatie van het laatste FES-innovatieproject van SURF benadrukt dat structurele 
financiering noodzakelijk is om te kunnen blijven innoveren en leidend te blijven in de wereld. 
 
Inmiddels zijn de organisatorische knelpunten opgelost: de overheid heeft de 
verantwoordelijkheid voor de nationale e-infrastructuur bij SURF belegd (kamerbrief 26643 nr. 
140). Als gevolg hiervan maakt SURFsara, voorheen Stichting SARA, sinds januari 2013 deel 
uit van SURF en is in 2011 het Netherlands eScience Centre opgericht door SURF en NWO. 
Binnen SURF werken Nederlandse universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, 
universitair medische centra en het mbo samen aan ICT-innovatie. SURF levert diensten die 
op wereldniveau als voorbeeld gelden en essentieel zijn voor fundamenteel en toegepast 
onderzoek. Al decennia lang hebben de innovaties van SURF ook impact op andere sectoren 
van de Nederlandse economie, zoals het bedrijfsleven, de overheid en de gezondheidszorg, 
zoals ook het CPB al diverse malen concludeerde bij beoordelingen en evaluaties.2  
 
Voor de financiële knelpunten is tot op heden nog geen oplossing gevonden, ondanks 
eerdere aanbevelingen. Door het aflopen van de FES-financiering wordt het nu extra urgent, 
omdat er onvoldoende middelen zijn voor de noodzakelijke innovaties in de e-infrastructuur 
die in 2016 en 2017 moeten plaatsvinden. Het gaat onder meer om de innovatie van het 
netwerk en vervanging van de nationale supercomputer, waarvoor in 2015 
aanbestedingstrajecten moeten worden gestart. Dit is onmogelijk zonder voldoende financiële 
dekking. 
 
De ministeries van OCW en EZ zoeken naar opties voor structurele innovatiefinanciering, en 
stellen onder meer financiering door de instellingen en tijdelijke voorfinanciering uit het 
Toekomstfonds voor. Instellingen dragen echter al structureel bij aan de e-infrastructuur. 
Daarnaast compenseren zij sinds dit jaar ook het wegvallen van een deel van de OCW-
subsidie in 2013.3 Bij volledige financiering door de instellingen dreigt het risico van de lowest 
common denominator: investeringen worden pas gedaan als ook de laatste instelling toe is 
aan een nieuwe generatie netwerken of supercomputer, waardoor instellingen die voorop 
lopen niet op tijd worden voorzien in hun behoefte.  
Diverse commissies concludeerden in het verleden al dat tijdelijke financiering niet passend is 
voor de e-infrastructuur. Het Toekomstfonds is bovendien een revolverend fonds dat uitgaat 
van een lening en biedt in de huidige opzet geen oplossing. Voor innovaties waarvan de 
baten ook elders terecht komen is een lening niet geschikt. 
 
 

                                                        
2 Voorbeelden: https://www.surf.nl/kennis-en-innovatie/kennisbank/2013/innovatieverslag-surfnet-2013-25-jaar-
innovatie.html 
3 Kamerbrief invulling subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek, 30 mei 2013: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/30/kamerbrief-invulling-
subsidietaakstelling-onderwijs-en-onderzoek.html 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/05/13/brief-aan-de-tweede-kamer-over-kabinetsreactie-op-het-advies-van-ictregie.html


            
 
 
Tijd voor oplossingen 
Het is tijd dat de overheid consequenties verbindt aan de nationale verantwoordelijkheid voor 
de e-infrastructuur die zij in 2009 aan SURF heeft gegeven door de financiële knelpunten 
structureel op te lossen. Daarvoor is jaarlijks structureel 8 miljoen euro extra nodig, ervan 
uitgaande dat de huidige innovatiemiddelen op peil blijven.  
 
Uiteraard zijn wij bereid om een en ander in een gesprek verder toe te lichten. Wellicht kan dit 
gesprek nog plaatsvinden vóór de begrotingsbehandeling van OCW in de Tweede Kamer. 
 
Tot slot nodigen wij u van harte uit om samen met ons een werkbezoek te brengen aan 
SURF, zodat u met eigen ogen kunt zien wat SURF onderzoekers, docenten en studenten én 
het bedrijfsleven in Nederland te bieden heeft.   
 
 
Met vriendelijke groet,  

   
 
 
 
Dr. Karl Dittrich Mr. Thom de Graaf Drs. Guy Peeters 
Voorzitter VSNU Voorzitter Vereniging Hogescholen Voorzitter NFU 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tom Hoven 
Voorzitter LSVB 
 

 
 
 
 
 
Bijlage: endreview Gigaport 3 en SURFworks 

 


