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Initiatiefvoorstel D66     

 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering :  
Naam opsteller : Anja de Ruiter 
Informatie op te vragen bij : Anja de Ruiter 
Portefeuillehouders : n.v.t. 
 
Onderwerp: Aanleg glasvezelnetwerk  
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Mee te werken aan de aanleg van een open glasvezelnetwerk in de gemeente 

Bergen,   
• waarbij als uitgangspunt geldt dat alle kernen en alle inwoners, dus ook 

de buitengebieden, in één aaneengesloten aanlegperiode verbonden    
zullen worden; 

• voor de keuze van een aanbieder zowel de optie voor particuliere externe 
hoofdaanbieder als die van het oprichten van een corporatie daarvoor, 
nader te onderzoeken en uit te werken;  

 
uiterlijk in december 2011 een advies aan de raad voor te leggen. 
 
Een krediet van € 10.000 uit de algemene reserve ter beschikking te stellen voor 
externe advieskosten. 
 

 
1. Waar gaat dit voorstel over?  
 
Overwegingen 
In een moderne samenleving is glasvezel niet meer weg te denken. Sterker nog, glasvezel 
plaatst beleid en inrichting van onze samenleving in een ander perspectief. 
Landen als Zweden, Denemarken, Zuid Korea en gedeeltelijk Frankrijk lopen voorop. Maar ook 
in Nederland gaat de ontwikkeling nu in een versnelling. Het feit dat uploaden net zo snel gaat 
als downloaden met onbeperkte hoeveelheden informatie  maakt glasvezel tot een 
communicatiemiddel met talloze verschillende toepassingsmogelijkhedenmogelijkheden. 
  
De aanwezigheid van glasvezelverbindingen draagt bij tot oplossingen voor jong en oud. Voor 
jongeren en werkenden in het algemeen valt hierbij te denken aan het nieuwe werken in al zijn 
vormen, waaronder het inrichten van Smart Work Centers (SWC). Het leren en studeren op 
afstand, wanneer fysieke aanwezigheid in de klas of collegezaal niet mogelijk is? Glasvezel 
maakt het mogelijk. De ziekte van Pfeiffer hoeft niet meer te betekenen dat ‘overgaan’ er even 
niet in zit. Glasvezelverbinding draagt bij tot sociale interactie en participatie. Wat te denken van 
“een potje Jammen” met een collega musicus in bv. Parijs, of het bijwonen van de opening van 
de eerste tentoonstelling van je artistieke vriendin, nu je verdorie net op stage in Berlijn bent? 
Voor ouderen betekent een glasvezelverbinding dat zij daadwerkelijk langer zelfstandig en 
prettig in het eigen huis kunnen blijven wonen. Zorg op afstand in vele facetten – denk hierbij 
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aan ZorgTV – maar ook consult op afstand en controle op afstand (van bijv. dragers van 
pacemakers) behoren tot de mogelijkheden. Via de beeldverbinding even bij het gemeenteloket 
langs voor een vraag, bij je kind te rade gaan over een bepaalde kwestie, toch meezingen met 
het koor als het buiten te glad is om de deur uit te gaan of contact zoeken met een vriend(in) 
voor zomaar een praatje. Met glasvezelverbinding een fluitje van een cent. 
Tenslotte: glasvezelverbinding biedt een open netwerk. Dit betekent voor iedereen die is 
aangesloten een volledige keuzevrijheid van aanbieder. Dit betekent een gezondere 
concurrentie tussen de aanbieders en het einde van de nu geldende beperkingen opgelegd 
door diezelfde aanbieders. Eurocommissaris  mevrouw Kroes heeft gepleit voor een zo snel 
mogelijke invoering van glasvezel in de EU, omdat het sociaaleconomisch niet is voor te stellen 
dat het niet zou gebeuren. Glasvezel is een nutsvoorziening net zoals water, gas en elektriciteit.  
 
Ook onze gemeente kan en mag niet achterblijven en dient deze voorziening zo snel als 
mogelijk is aan al haar burgers, (maatschappelijke) instellingen en bedrijven, ter beschikking te 
laten stellen.  
 
De rol van de gemeente daarbij is niet die van aanlegger en eigenaar van het netwerk, maar de 
gemeente werkt mee door te faciliteren middels vergunningverlening en toestemming gebruik 
gemeente grond. Er zijn voor de gemeente dan ook geen kosten aan verbonden, anders dan de 
ambtelijke inzet.    
 
De aard van de verbinding. 
 
We onderscheiden Fibre to the Home – FttH en Fibre to the Bussiness – FttB . Dat laatste 
behelst net zo goed bedrijven als ook scholen of instellingen. Deze laatste categorie vormt op 
dit moment nog zeer interessante businesscases voor communicatiebedrijven die niet met 
glasvezel werken. 
 
De wegen naar de glasverbinding: 
 
Uitgangspunt voor de gemeente Bergen dient te zijn dat alle gebieden in één aaneengesloten 
aanlegperiode verbonden worden en dat er géén beperkingen door aanbieders kunnen worden 
opgelegd. 
 
De eerste weg voert langs de particuliere, externe hoofdaanbieder. Deze legt het net en 
wordt eigenaar van het net. Hij stelt het compleet open aan iedere aanbieder en iedere 
particuliere gebruiker. Ook hierbij is dus sprake van een open netwerk. Gevaar is dat FttB even 
wordt overgeslagen omdat daar nog zeer aantrekkelijke oude contracten van kracht zijn én dat 
men wel eerst dichtbevolkte kernen zal voorzien en pas veel later, wanneer het uitkomt, de 
verder afgelegen bewoners van een verbinding voorziet. 
Hier is alleen gemeentelijke medewerking voor nodig. 
 
De tweede weg voert langs het idee van een coöperatie . Dit gaat uit van de gedachte dat alle 
inwoners  lid zijn van die coöperatie en eigenaar zijn van het glasvezelnetwerk. De coöperatie 
draagt de investeringskosten en leent het benodigde geld bij de bank. 
De gemeente wordt er nu  meer bij betrokken dan alleen medewerking verlenen. De gemeente 
zal voor dit bedrag garant staan en hypotheekhouder worden van het net, zolang de schulden 
niet bij de bank zijn afgelost. De terugverdientijd ligt bij ca 10 jaar, daarna kan de coöperatie de 
winsten ten goede laten komen aan de inwoners, of door een dividenduitkering of door 
projecten in het belang van de gebruikers te financieren. 
 
Gezien het specialistische karakter ervan, zijn voor de uitwerking van deze opties externe  
technische en juridische adviezen nodig. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd. 
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2.Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
Waarom ook in Bergen glasvezel op korte termijn? 
Bergen vergrijst in een snel tempo. Op dit moment is reeds bekend dat er onvoldoende 
verzorgingscapaciteit is ( in de verzorging- en verpleegtehuizen) om onze ouderen in de kernen 
van onze gemeente Bergen te kunnen blijven verzorgen. Het (landelijk) beleid is er daarom op 
gericht om ouderen zolang mogelijk op een verantwoorde wijze in de eigen woonsituatie te 
kunnen verzorgen. Dat vereist een thuissituatie waarbij men altijd direct met beeld en geluid 
verbonden kan zijn met een zorginstelling in de buurt, van waaruit direct kan worden 
gereageerd op een hulpvraag. Dat wederom vereist goede, snelle en betrouwbare 
verbindingen. Om het hoofd te kunnen bieden aan de enorme uitdagingen die ons als 
gemeente in de zeer nabije toekomst wacht, daar waar het om zorg en levenskwaliteit van onze 
oudere medeburger gaat, is op zich al reden genoeg om op zo kort mogelijke termijn 
gemeentebreed glasvezelverbindingen te willen realiseren. 
 
Glasvezelverbindingen zullen binnenkort onlosmakelijk verbonden zijn met het begrip van de 
levensbestendige woning. De woningbouwcorporaties zullen voor al hun woningen deze 
verbinding willen. 
 
Onze scholen kunnen door een snelle tweerichtingsverbinding met een externe server jaarlijks 
vele duizenden euro’s besparen, niet alleen op hun IT kosten, maar ook op hun leermiddelen, 
omdat zij deze met vele andere scholen kunnen delen. Hierdoor komt geld vrij voor de inzet van 
meer menskracht. En zoals al eerder aangegeven, de zieke scholier hoeft geen achterstand 
meer op te lopen. En, ‘niet zo lekker’ zijn is geen excuus meer.. 
 
Voor al onze bedrijven geldt: de concurrentie zit niet stil. Dit geldt bij uitstek voor onze 
toeristische bedrijven. Glasvezelverbinding zal weldra onmisbaar worden voor ieder bedrijf, dat 
zich naar buiten toe serieus wil profileren. Ditzelfde geldt evenzeer voor Bergen als 
kunstenaarsdorp, Egmond als badplaats   en conferentieoord, en Schoorl als bestemming bij 
uitstek voor natuurliefhebbers. 
 
Ons gemeentebestuur is in voortdurend proces om de communicatie  en de service naar de 
burger toe te verbeteren. Binnen het wijkgericht werken zijn wij nu in een vervolgfase 
aanbeland, tw het versterken van de maatschappelijke cohesie binnen de wijken. Voor al deze 
aspecten geldt dat glasvezelverbindingen zeer effectief zullen blijken. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 
v  raadsbevoegdheid 
v  kaderstellend 
v  maatschappelijk urgent 
v  budgetrecht 

 
 
4.Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
In eerste instantie het college als uitvoerder van het raadsbesluit, de mogelijke aanbieders en 
afnemers als woningbouwcorporaties, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen en 
uiteindelijk natuurlijk alle burgers. 
 
 
5.Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere mogelijkheden om het doel, via glasvezel informatieuitwisseling te 
bevorderen met sociaal economische voordelen, te bereiken. 
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6.Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt  
de raad daarover gerapporteerd? 
Het college van B&W neemt na vaststelling van het initiatiefvoorstel in de gemeenteraad de 
uitvoering ter hand en komt uiterlijk december 2011 met de uitgewerkte voorstellen. 
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Voor specialistische technische en juridische advisering wordt een krediet van € 10.000 
gevraagd ten laste van de Algemene Reserve. Het is een initiatief van de raad, hij dient dan ook 
voor dekking te zorgen, verwijzen naar de algemene advieskosten van het college is dan ook  
nog niet aan de orde. 
 

vul in of er een risico bestaat. 
 1. open-einde regelingen 
v 2. Garantieverplichtingen mogelijk 
 3. risico's gemeentelijke eigendommen 
 4. overige 
 

Geen. 

 

8.Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Glasvezel is een nutsvoorziening net zoals water, gas en elektriciteit. Wil de gemeente niet 
afhankelijk worden van aanbieders en hun voorwaarden, is handelen met zelf te stellen 
voorwaarden, nu gewenst.  

 
 

Bergen,  6 april 2011 
 
 
Fractie van D66 Bergen:  
Anja de Ruiter 
Marcel Halff 
Jan Snijder 
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