
 

 

 

P E R S B E R I C H T 
 
Bergen, 13 februari 2012 
 

Glasvezel in gemeente Bergen: doet u mee? 
 
Al enige tijd speelt de vraag of glasvezel kan worden aangelegd in Bergen. Wellicht hebt u 
hierover het afgelopen jaar al iets gehoord. De gemeente wil nu graag een beeld krijgen of ú 
als inwoner en bedrijf interesse heeft hierin een actieve rol te spelen.  
 
Waarom glasvezel? 
Vrijwel iedereen heeft een radio, televisie en internetverbinding in huis. Door de ontwikkeling van 
nieuwe en veeleisender toepassingen moeten er steeds grotere hoeveelheden gegevens worden 
uitgewisseld.  Nu kunnen de ADSL- en kabelverbindingen dit nog aan, maar met het oog op de 
toekomst is een netwerk met een hogere capaciteit nodig. Glasvezel biedt een enorme capaciteit en 
een zeer snelle internetverbinding. 
Naast internet, telefoon en tv biedt glasvezel ook mogelijkheden voor (camera)beveiliging voor uw 
huis, online back-up, thuiswerkplek, digitale TV-diensten en het uitzenden van (lokale) concerten, 
sportwedstrijden of evenementen. Voor bedrijven behoren specifieke diensten zoals pinnen over IP, 
zakelijk alarm, extra mailboxen, extra domeinnamen, het verbinden van bedrijfslocaties, het werken 
‘in de cloud’ en videoconferencing tot de voordelen.  
 
Hoe wordt glasvezel gerealiseerd? 
De aanleg van een glasvezelnetwerk kan op verschillende manieren worden aangepakt.  De eerste 
mogelijkheid is om de aanleg te laten verzorgen door een commercieel bedrijf. Voordeel is dat alle 
kosten voor de aanleg worden betaald door dit bedrijf. Nadeel is dat inwoners, bedrijven en de 
gemeente geen invloed hebben op welke diensten er worden geleverd en de tarieven daarvan. Ook 
kan het zijn dat bedrijven en woningen in het buitengebied niet worden aangesloten, omdat daar de 
kosten hoger en opbrengsten lager zijn.  
De tweede mogelijkheid is het aangaan van een samenwerking tussen inwoners en bedrijven met 
een aanbieder van glasvezel, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie. Dit biedt inwoners en 
bedrijven gelegenheid om deelnemer te worden en daarmee invloed te hebben op de realisatie van 
het netwerk, op de keuze van de dienstenleverancier en  op het aansluiten van bedrijven en 
woningen in het buitengebied. Het betekent wel dat er voldoende geïnteresseerden moeten zijn om 
de kosten voor de realisatie van het netwerk te kunnen dragen.  
 
Wat wil de gemeente nu graag van u weten? 
Vanwege de genoemde gebruiksvoordelen voor inwoners en bedrijven wil de gemeente Bergen 
inventariseren of er interesse is onder particulieren en ondernemers om deel te nemen aan een 
dergelijke coöperatie. De coöperatie is verantwoordelijk voor de aanleg van het netwerk en de 
financiering daarvan. In dit stadium is de hoogte van de investering nog niet bekend.  
 
Hoe kunt u uw interesse kenbaar maken? 
Heeft u interesse in deelname aan een coöperatie en bent u bereid te investeren in (de realisatie van) 
glasvezel in de gemeente Bergen, dan kunt u dit tot eind maart 2012 kenbaar maken via 
glasvezel@bergen-nh.nl. U kunt ook contact opnemen met het informatiecentrum van de gemeente 
onder nummer 072- 888 0000.  
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Planning 
Wanneer eind maart de uitkomst van de inventarisatie bekend is, wordt deze meegenomen in een 
advies dat in juni van dit jaar aan de raad van de gemeente Bergen wordt voorgelegd.  
 

 
Noot alleen bestemd voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau Communicatie telefoon (072 8880307) 
 


