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Inleiding
In de voortgangsrapportage van 18 oktober jl. over het Actieprogramma
Elektronische Snelwegen bent u door mij en mijn collega’s geı̈nformeerd
over de stand van zaken op de verschillende actielijnen. In die rapportage
werd al gemeld dat eind 1996 op een aantal punten nog belangrijke
stappen zouden worden gezet: de afronding van de plannen van de
bedrijvenplatforms en de selectie van de in 1996 ingediende openbare
sectorprojecten. Over die punten alsmede over de begroting voor 1997 wil
ik u, mede namens mijn collega’s in deze brief nader informeren.
Afronding plannen bedrijvenplatforms
Op 11 december jl. hebben de betrokken bewindslieden met de
betrokken bedrijven gesproken over «Diensten en Infrastructuren voor
Elektronische Snelwegen in Nederland». In dit rapport is het resultaat
vastgelegd van de inspanningen van de Initiatiefgroep Infrastructuur en
de Kerngroep van Dienstenaanbieders. U treft dit rapport met de
bijbehorende aanbiedingsbrief van de heer Scherpenhuijsen Rom, hierbij
aan1. Het resultaat van de bespreking is vastgelegd in bijgevoegde
verklaring.1
Al met al kan worden gesproken van een succesvolle afsluiting van een
proces, dat tegelijkertijd het begin markeert van de nagestreefde
versnelling van de elektronische snelweg in Nederland. Er is met het
bedrijfsleven afgesproken om met enige regelmaat de vinger aan de pols
van de ontwikkelingen te houden.
Selectie openbare sectorprojecten

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

In de tweede inschrijvingsronde voor openbare sectorprojecten zijn in
totaal 17 voorstellen door de verschillende ministeries ingediend.
Momenteel zijn de volgende 11 projecten definitief aangewezen als

6K4185
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 1996

Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, 24 565, nr. 4

1

1

voorbeeldproject. Zij zullen een bescheiden financiële bijdrage vanuit het
Actieprogramma ontvangen:
1 Centraal Justitieel Incassobureau (Justitie): elektronisch betalen van
boetes;
2 Senternet (EZ): elektronisch tenderen;
3 Octrooi-informatie Online (EZ);
4 Nationaal Clearing House Geo-informatie (VROM): uitwisseling
geo-informatie;
5 Digitaal Verkeersplein (V&W): elektronisch discussieplatform over
verkeer;
6 Interwad (V&W): discussieplatform en uitwisselen van kennis over de
Waddenzee;
7 Zorg2000 (VWS): elektronische communicatie in eerstelijnsgezondheidszorg;
8 SEIN2001 (VWS): elektronische uitwisseling van welzijnsinformatie;
9 Weerinformatie (V&W): aanbieden van weerinformatie via
datacasting;
10 Netwerkcollectie (OCW): informatie-uitwisseling over museale
collecties;
11 Digitale Sleutel tot familiegeschiedenis (OCW): genealogische
bronnen via Internet raadpleegbaar maken.
Daarnaast zijn 4 projecten als potentieel voorbeeldproject aangewezen.
Deze projecten dienen op een aantal punten nog aangepast te worden.
12 Digitaal uit het Groene Klaslokaal (LNV): teleleren in het agrarisch
beroepsonderwijs;
13 Agroweb (LNV): informatie- en communicatiediensten voor de
agrarische sector;
14 VROM-discussieplatforms;
15 Cliënt Volg Schil Systeem (SZW): ondersteunend systeem voor de
doorgeleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt.
Verder wordt vanuit het actieprogramma een financiële bijdrage
geleverd aan de startfase van het project OT2000 (Overheidstelefonie
2000). Dit project beoogt de gezamenlijke verwerving van conventionele
en geavanceerde telefoondiensten door een aantal grote overheidsorganisaties. De overheid stelt zich hiermee actief op op de geliberaliseerde telecommarkt.
De geselecteerde projecten zijn samen goed voor zo’n f 50 miljoen aan
investeringen.
Begroting 1997
Het is mijn voornemen om met de Voorjaarsnota 1997 structureel f 25
mln vanaf 1998 toe te voegen aan het huidige budget (f 20 miljoen). Een
jaar later wordt daaraan bij de Voorjaarsnota 1998 nog eens f 30 miljoen
toegevoegd.
Omgerekend naar verplichtingenbudget betekent bovenstaande dat f 50
miljoen beschikbaar zal zijn in 1997. Het bedrag zal als volgt worden
verdeeld:
a) f 30 miljoen voor de Kredietregeling Elektronische Dienstenontwikkeling (KREDO);
b) f 6 miljoen voor de in 1996 geselecteerde voorbeeldprojecten
openbare sector;
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c) f 4 miljoen voor flankerende activiteiten;
d) f 10 miljoen reserveren voor actielijn 5 (voorbeeldprojecten openbare
sector).
De Minister van Economische Zaken,
G. J. Wijers
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