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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 71444 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: 1 9 SEP 7)70 

1 Onderwerp: 1 Snel internet Buitengebied 

Kennisnemen van: 
De voortgang van de aanleg glasvezelkabel in het buitengebied van de gemeente Harlingen. 

Beste raadsleden, 

Kabel noord begint binnenkort met de aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied van de 
gemeente Harlingen. Ook Delta Fiber Nederland (voorheen Glasvezel Buitenaf) heeft 
aangekondigd dat zij binnenkort onder de N31 ca. 20 percelen in het buitengebied van de 
gemeente Harlingen gaan aansluiten. In deze brief informeren wij u hierover. 

Tender 
De provincie Fryslän heeft de bestuurlijke ambitie om alle inwoners van het buitengebied die 
dat willen te voorzien van snel internet. Provinciale Staten hebben daarom in 2017 besloten 
om een marktconforme lening(€ 12.000.000) uit te zetten voor de aanleg van snel internet 
in het buitengebied. Daarnaast heeft Provinciale Staten ook een subsidiepot gereserveerd 
(€ 5.000.000) voor de overblijvende adressen in het buitengebied. De verwachting was 
namelijk dat met behulp van alleen de lening niet alle adressen (zo'n 5-10%) aangesloten 
zouden worden. 

Convenant - uniforme regels 
De gemeenten hebben - via de VFG - gewerkt aan collectieve voorwaarden voor de aanleg 
in deze gebieden. Ook hier is vanuit het maatschappelijke belang aan beperking van leges en 
waar mogelijk beperken van aanlegdiepte gewerkt. Dit alles met als doel te komen tot 
maximalisatie van het maatschappelijk rendement. De gedachte hierachter is, dat wanneer 
de kosten worden beperkt, het rendabeler wordt om meer adressen in het buitengebied aan 
te sluiten. Bijkomend voordeel is, dat de spelregels binnen Fryslän voor een marktpartij 
gelijk zijn. 



Kabel noord 
Kabel noord is als winnaar van de tender begonnen met het aansluiten van de percelen in het 
buitengebied van Fryslàn en de eerste bewoners zijn inmiddels aangesloten op glasvezel. De 
provincie is daarbij opgedeeld in verschillende percelen. Harlingen en Waadhoeke is hierbij 
één perceel. Kabelnoord vraagt per perceel een trekkingsverzoek aan bij de provincie voor 
de achtergestelde lening. Bij dit trekkingsverzoek aan de provincie geeft Kabelnoord aan 
welke percelen door hen worden aangesloten. Een voorwaarde uit de tender is, dat 
Kabelnoord 90% 'homes past' moet aanleggen. Dat houdt in, dat de glasvezelkabel langs 90% 
van alle adressen voor hun perceel komt te liggen. In de oostelijke gemeenten 
(Achtkarspelen, Tytjerksteradiel, Smellingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en 
Opsterland) heeft Kabelnoord alle percelen die zich hebben aangemeld ook aangesloten op 
glasvezel of deze worden aangesloten. Voor het buitengebied dunbevolktere Waadhoeke, 
Harlingen, voormalig Ferwerderadiel, Leeuwarden en Heerenveen is dit lastiger. Kabelnoord 
hanteert daarnaast de voorwaarde, dat 60% van de adressen zich moeten hebben 
aangemeld bij Kabelnoord om aanleg in zo'n perceel rendabel te maken. 

Delta Fiber Nederland 
Het aanleggen van datacommunicatieverbindingen is geen nutsvoorziening, dus een vrije 
markt voor iedereen die dataverbindingen wil aanleggen. Begin 2019 bleek dat Delta Fiber 
Nederland ook interesse had in het aanleggen van glasvezel in het buitengebied van Fryslän. 
Hierdoor ontstond in vooral het westelijke deel van Fryslän een grote concurrentiestrijd 
tussen de beide partijen. Door deze concurrentie met Delta Fiber Nederland is het 
Kabelnoord niet gelukt om in de gemeenten Fryske Marren en S~dwest-Fryslän genoeg 
aanmeldingen te krijgen en hier gaat Kabelnoord dus ook geen glasvezel aanleggen. Delta 
Fiber Nederland gaat in deze beide gemeenten glasvezel aanleggen. Voor de gemeenten 
Harlingen en Waadhoeke is de situatie ontstaan, dat beide partijen glasvezel in het 
buitengebied gaan aanleggen. 

Fryske Mienskip op Glas 
Delta Fiber Nederland werkt nauw samen met Fryske Mienskip op Glas die tot doel heeft 
om kleine kernen op glasvezel aan te sluiten. Veel kleinere kernen in S~dwest-Fryslàn en 
Fryske Marren worden door Fryske Mienskip op Glas aangesloten op glasvezel. In Wijnaldum 
en Midlum waren te weinig aanvragen, zodat de Fryske Mienskip op Glas geen 
werkzaamheden gaat uitvoeren in de gemeente Harlingen. 

Situatie in gemeente Harlingen 
Kabel noord is inmiddels begonnen met de aanleg van glasvezelkabel in het perceel 
Waadhoeke/Harlingen. Hierbij wordt gestart in Dronryp en van hieruit wordt de rest van het 
gebied aangesloten op glasvezel. De werkzaamheden in de gemeente Harlingen starten dit 
jaar en naar verwachting zijn de percelen in de zomer van 2021 aangesloten. Delta Fiber 
Nederland gaat in Harlingen ongeveer 20 adressen aansluiten aan de zuidzijde van de 
N31/A31. In oktober volgt een planning van deze werkzaamheden. 



■■
GEMEENTE HARLINGEN 

Super witte adressen - onrendabele adressen 
Kabelnoord heeft aangegeven dat zij 33 adressen niet gaan aansluiten in de gemeente 
Harlingen. Van deze adressen worden ongeveer 20 aangesloten door Delta Fiber Nederland 
en een klein deel is een bedrijfspand (geen woonhuis} of heeft geen interesse in een 
aansluiting. Van deze 33 adressen zijn er 7 adressen die zich wel bij Kabelnoord hebben 
aangemeld, maar te duur zijn om aan te sluiten. Dit zijn de zogenaamde onrendabele super 
witte adressen. Deze 7 adressen liggen allemaal aan de zuidzijde van de A31/N31 en liggen 
vrij ver uit elkaar. Alle 33 adressen hebben een brief gekregen, dat Kabelnoord hen niet gaat 
aansluiten. Een paar dagen hierna heeft de provincie Fryslan deze adressen ook een brief 
gestuurd, dat de provincie het belangrijk vindt dat alle adressen, die dat willen van glasvezel 
worden voorzien. De provincie Fryslän begint daarom binnenkort in Harlingen/Waadhoeke 
met een marktconsultatie om deze super witte adressen op glasvezel te kunnen aansluiten. 
Hierin krijgen alle marktpartijen de vraag of ze interesse hebben om een deel of alle 
resterende adressen aan te sluiten. Daarbij kunnen ze aangeven of ze hiervoor subsidie 
nodig hebben. Eind oktober is er een evaluatie van deze marktconsultatie. Pas daarna kan 
worden bepaald welke adressen er alsnog kunnen worden aangesloten. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, de #sre@ris, de bure aa4.el 

.k..sa ------·-· --- 
Bijlagen: 
Kaart onrendabele adressen Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden (klein deel}. 


