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Onderwerp : digitale bereikbaarheid 
 
 
Geachte heer Valkering, 
 
Namens de CDA-fractie van gemeente Bergen heeft u het college vragen gesteld over de 
digitale bereikbaarheid. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 
Beantwoording vragen 
Vraag 1: Bent u ermee bekend dat overheidssteun voor de aanleg van breedband in 
buitengebieden (de zogenaamde witte gebieden) de komende drie jaar is uitgezonderd van 
de Europese toets voor staatssteun?  
Ja, hiermee zijn wij bekend. Tijdens een bijeenkomst op 5 februari, georganiseerd door de 
Provincie zijn wij hierover geïnformeerd.  
 
Vraag 2: Zijn er binnen onze gemeentegrenzen witte vlekken te vinden wat betreft digitale 
bereikbaarheid? Zo ja, welke gebieden zijn dat?  
De omschrijving van ‘witte gebieden’ volgens de Rijksoverheid: gebieden waar geen 
breedbandinfrastructuur bestaat of waar particuliere investeerders niet van plan zijn binnen 
drie jaar deze infrastructuur aan te leggen. Het zijn vooral plattelandsgebieden met een laag 
bevolkingsaantal. 
In gemeente Bergen is sprake van gebieden buiten de centra waar glasvezelaanbieders 
minder snel gaan aanleggen vanwege de hoge kosten in verhouding tot het aantal 
woningen. In gesprekken die zijn gevoerd met Reggefiber in 2013 en 2014 is gebleken dat 
dergelijke gebieden gewoonweg commercieel weinig interessant zijn. Als er al aangelegd 
zou worden, houdt dat in dat deelnemende bewoners veel zelf moeten bijdragen in 
verhouding tot de huishoudens in de kernen. De coöperatie Bergen Breedband maakt zich 
sterk voor een glasvezelnetwerk in ieder huishouden in gemeente Bergen en is momenteel 
bezig met een vraagbundeling (bij 45% deelname van de huishoudens in een kern kunnen 
zij gaan aanleggen). 
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Vraag 3: Wat is de ambitie van de gemeente wat betreft de digitale bereikbaarheid in deze 
gebieden en welke termijn hangt daaraan vast?  
Op 7 februari 2013 heeft de gemeenteraad besloten ‘de aanleg van een glasvezelnetwerk 
in de gemeente aan de markt over te laten’. Bij deze beslissing is uitgegaan van het feit dat 
de gemeente niet beschikt over de capaciteit en het budget om een glasvezelnetwerk te 
realiseren en het niet ambieert eigenaar van een dergelijk netwerk te worden. Het 
uitgangspunt van het college en de raad  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’. 
 
In verband met dat raadsvoorstel is navraag in de media gedaan naar de interesse in een 
glasvezelnetwerk. Dat was er zeker onder de inwoners van gemeente Bergen, echter werd 
er terughoudend gereageerd op deelname in een coöperatie.   
 
Vraag 4: Op welke manier stimuleert/faciliteert de gemeente de aanleg van snel 
internet/glasvezel in deze gebieden? Wat doet de gemeente, bijvoorbeeld met de 
legestarieven, om het voor investeerders aantrekkelijk te maken breedband in deze 
gebieden aan te gaan leggen?  
De gemeente stelt zich hierin naar aanleiding van het eerdergenoemde raadsbesluit 
afwachtend op. De wethouder EZ is gesprekspartner voor Bergen Breedband en betrokken 
bij het uitdragen van hun boodschap en ook is de gemeente communicatief ondersteunend.  
 
Vraag 5: Is de gemeente over dit onderwerp al in gesprek met de kwartiermaker van de 
provincie en wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken tot nu toe?  
De Provincie is bezig met een inventarisatie van onder andere ‘de witte gebieden’. Er wordt 
een advies gemaakt dat antwoord geeft op de vraag wat er nodig is om de doelstelling om 
in 2017 70% van de huishoudens aan te laten sluiten, te halen. Er wordt een voorstel 
voorbereid voor Provinciale Staten. Voor de zomer moet er een besluit zijn genomen. 
Onze wethouder EZ die bij een presentatie hierover aanwezig was, heeft gevraagd vooral 
ook in het eindadvies mee te nemen wat de verwachte rol van gemeenten in dit vraagstuk 
is. Het blijkt dat gemeente Bergen daar samen met andere gemeenten zoekende in is.  
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Linda de Groot, beleidsmedewerker van 
het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 03 96. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 16UIT01341 vermelden? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

 
M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen   
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  

 
Fractie         : CDA 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

 
Datum 22 februari 2016 
Onderwerp Digitale bereikbaarheid 

 

Toelichting Het hoeft wat het CDA betreft geen betoog dat internet en dus een 
goede en snelle aansluiting hiervan onmisbaar in deze tijd. Dit is 
echter nog niet overal geregeld. Maar ook voor huizen, instellingen 
en bedrijven in die witte gebieden is snel internet van groot belang 
voor de leefbaarheid. Juist in buitengebieden zijn er veel mensen 
met een bedrijf aan huis. En bijvoorbeeld melkrobots worden 
digitaal aangestuurd en op campings wil men ook wifi kunnen 
aanbieden. Ook scholen in deze omgeving hebben snel internet 
nodig om ook digitaal onderwijs te kunnen geven, wat hoort bij 
deze tijd. 
De provincie heeft de ambitie uitgesproken deze bestuursperiode 
om gemeenten te stimuleren snel internet aan te leggen. Zij heeft 
hiervoor een kwartiermaker aangesteld.  Daarnaast is de komende 
drie jaar overheidssteun voor de aanleg van breedband in witte 
gebieden uitgezonderd van de Europese toets voor staatsteun.  

 
Vragen De fractie van het CDA stelt de volgende vragen: 

1. Bent u ermee bekend dat overheidssteun voor de aanleg 
van breedband in buitengebieden (de zogenaamde witte 
gebieden) de komende drie jaar is uitgezonderd van de 
Europese toets voor staatssteun? 

2. Zijn er binnen onze gemeentegrenzen witte vlekken te 
vinden wat betreft digitale bereikbaarheid? Zo ja, welke 
gebieden zijn dat?  

3. Wat is de ambitie van de gemeente wat betreft de digitale 
bereikbaarheid in deze gebieden en welke termijn hangt 
daaraan vast?  

4. Op welke manier stimuleert/faciliteert de gemeente de 
aanleg van snel internet/glasvezel in deze gebieden? Wat 
doet de gemeente, bijvoorbeeld met de legestarieven, om 
het voor investeerders aantrekkelijk te maken breedband in 
deze gebieden aan te gaan leggen?  

5. Is de gemeente over dit onderwerp al in gesprek met de 
kwartiermaker van de provincie en wat zijn de uitkomsten 
van deze gesprekken tot nu toe? 
 

Naam en ondertekening 
 
dhr. N.G.M. Valkering 
Fractie CDA 
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