
 
 
 
Agendapunt          : 
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 7 februari 2013 
Naam opsteller : Linda (de) Groot 
Informatie op te vragen bij : Linda (de) Groot 
Portefeuillehouders : Burgemeester Hafkamp 
 
Onderwerp: Glasvezel in gemeente Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:   

de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente aan de markt over te laten.  
 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
In veel gemeenten in Nederland speelt op dit moment de vraag of zij een glasvezelnetwerk1 in hun 
gemeente willen (laten) aanleggen en hoe en of zij dit gaan oppakken. Zo ook in gemeente 
Bergen. In het coalitieakkoord 2012-2014 is het standpunt van ons college hierover als volgt 
vermeld: ‘Investeringen in een glasvezelkabelnet kunnen door private partijen worden opgepakt, waarbij 
wij bereid zijn deze ontwikkeling te faciliteren, bijvoorbeeld bij vergunningverlening. Mocht er een 
coöperatie worden opgericht die gaat investeren in een glasvezelkabelnet overwegen wij daarin te 
participeren, mits er aantoonbaar verdienmogelijkheden zijn’. Daarnaast heeft uw raad in de 
conceptbezuinigings-voorstellen aangegeven ‘de aanleg van een glasvezelnetwerk aan de markt over 
te willen laten en daarin geen eigen investeringen te doen’. 
 
Achtergrond 
In 2011 is de gemeente benaderd door de firma Reggefiber, die geïnteresseerd is in het aanleggen 
van een glasvezelnetwerk in de gemeente. Daarnaast had een particulier initiatief in de gemeente, 
Bergen Breedband (B3) de gemeente in 2010 reeds benaderd omdat zij graag een 
glasvezelnetwerk in de gemeente gerealiseerd ziet. In de raadsvergadering van 12 mei 2011 heeft 
de raad naar aanleiding van een initiatiefvoorstel2, besloten opdracht te geven voor het opstellen 
van een extern rapport over de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente waarin 
scenario’s worden uitgewerkt met betrekking tot de aanleg van glasvezelnetwerken. Het gaat 
hierbij om aanleg door private partijen zoals bijvoorbeeld Reggefiber of door een coöperatie3.  
 
In maart 2012 heeft de gemeente in de gemeentekrant een oproep gedaan aan burgers en 
bedrijven in de gemeente om hun interesse kenbaar te maken in deelname in een coöperatie die 
de realisatie van een dergelijk netwerk op zich neemt en hier ook eigenaar van wordt4. In het 
najaar van 2012 hebben zowel B3 als de gemeente instanties en instellingen in de gemeente 
benaderd om de interesse te peilen voor deelname in een coöperatie. Uit deze peilingen en de 

1 Zie bijlage I voor algemene informatie over glasvezel 
2 Zie bijlage II voor dit initiatiefvoorstel en het raadsbesluit 
3 Zie bijlage III voor het adviesrapport van Empuls Adviesgroep 
4 Zie bijlage IV voor dit persbericht 
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reacties op het persbericht5, blijkt dat er interesse in glasvezel bestaat, maar dat er afwachtend en 
terughoudend wordt gereageerd wanneer er wordt gevraagd naar deelname in een coöperatie. 
Daartegenover staat het feit dat enkele partijen zelf al glasvezelnetwerken hebben aangelegd.  
 
Uitgangspunten gemeente en advies 
De gemeente beschikt niet over de capaciteit en het budget om een glasvezelnetwerk te realiseren 
en ambieert het niet eigenaar van een dergelijk netwerk te worden. Het uitgangspunt van het 
college is dat de gemeente geen voortrekkersrol vervult, maar dat zij faciliteert, meedenkt en 
eventueel participeert, mits er aantoonbaar verdienmogelijkheden zijn. Een verdienmodel is echter 
niet realistisch, omdat dit ten laste zou gaan van de burgers. Kosten berekend aan de 
dienstenaanbieder worden namelijk aan de burgers doorberekend. Dit staat haaks op de gedachte 
in het coalitieakkoord dat een dergelijk netwerk een kostenbesparing voor de burgers kan 
opleveren.  
 
Bij aanleg van een glasvezelnetwerk moet rekening worden gehouden met een terugverdientijd 
van tussen de 20 à 40 jaar. Deze tijd is uiteraard afhankelijk van de dichtheid van de aan te sluiten 
gebieden (dichtbebouwde kernen, buitengebieden of kleinere kernen) en de hoogte van de kosten 
die aan de abonnees worden doorberekend. De opbrengsten die het netwerk na deze 
terugverdientijd genereert zullen voor een groot deel moeten worden aangewend voor het beheer 
en onderhoud van het netwerk.  
 
Daarnaast is er geen informatie bekend van private partijen die geïnteresseerd zijn in overname 
van netwerken die niet door henzelf zijn aangelegd. Het is daarom onzeker, dat indien wordt 
besloten na een aantal jaar het netwerk te verkopen, dit mogelijk is en of hier opbrengsten uit te 
verwachten zijn.   
 
Gebaseerd op bovenstaande wordt geadviseerd de aanleg van een dergelijk netwerk aan de markt 
over te laten. Dit kan een partij in de vorm van een coöperatie zijn (particulier initiatief), of een 
private partij die de aanleg voor haar rekening wil nemen.  
 
B3 blijft actief met het creëren van draagvlak en het informeren van verschillende partijen. Voordat 
er iets concreets van de grond komt, neemt dit echter nog wel minimaal een half jaar tot een jaar in 
beslag.   
 
Indien de gemeente door een coöperatie of een private partij wordt benaderd, neemt zij in de 
gesprekken over de aanleg van een mogelijk netwerk met deze partij uiteraard het volgende 
beslispunt uit het raadsbesluit van 12 mei 20116, mee: Mee te werken aan de mogelijke aanleg van 
een open glasvezelnetwerk in gemeente Bergen, waarbij als uitgangspunt geldt dat alle kernen en alle 
inwoners, dus ook de buitengebieden, in één aaneengesloten aanlegperiode verbonden zullen worden. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als de raad "ja" zegt, laat hij de aanleg van een glasvezelnetwerk in gemeente Bergen aan de 
markt over.  
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
kaderstellend 
 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De burgers in de gemeente.  

5 Zie bijlage V voor de reacties op het persbericht en interesse in deelname coöperatie 
6 Zie bijlage voor dit raadsbesluit 
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a. Burgerparticipatie    
Nee.  
 
 
b. Externe communicatie   
De beslissing van de raad omtrent dit onderwerp wordt op de gemeentewebsite en 
gemeentepagina kenbaar gemaakt.  
 
c. Extern overleg gevoerd met      
- de heer Blansjaar (Reggefiber) 
- de heer Jacobs (OpenNet) 
- wethouder Meijer (gemeente Castricum) 
- de heer Stravers, (Voorzitter van coöperatie glasvezel bedrijventerrein Nuenen) 
- de heer Van Gerwen (Empuls Adviesgroep) 
- de heren Smook, Boorsma, Dekker en Rademaker (Bergen BreedBand) 
- de heer Faas (Nutscoördinator gemeente Heerhugowaard) 
- wethouder Van Bree (gemeente Heeze Leende) 
- de heer Wiersma (CU4IT) 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De gemeente kan zelf het voortouw nemen in het opzetten van een coöperatie of actief 
marktpartijen benaderen.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

De gemeente stelt zich niet actief op in dit dossier. Wanneer zij wordt benaderd door een partij die 
in de gemeente een glasvezelnetwerk wil aanleggen, wordt ons college en uw raad hierover 
geïnformeerd.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Met dit voorstel zijn geen middelen gemoeid.  
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De gemeente treedt faciliterend op, maar heeft niet de intentie om een voortrekkersrol te vervullen 
of eigenaar van een glasvezelnetwerk te worden. Daarnaast is een verdienmodel niet realistisch, 
zoals in paragraaf 1 aangegeven 
 
 
Bijlagen 

- Bijlage I: algemene informatie over glasvezel 
- Bijlage II: Initiatiefvoorstel en het raadsbesluit 
- Bijlage III: rapport Empuls Adviesgroep 
- Bijlage IV: persbericht februari 2012 
- Bijlage V: reacties op het persbericht en interesse in deelname coöperatie  

 
 
 
Bergen, 27 november 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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