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Onderwerp Glasvezelnetwerk 

Aanleiding Vraag raadsvergadering 31 oktober 

Portefeuillehouder Annelies van der Have 

 
In de raadsvergadering van 31 oktober jl. is door HBB gevraagd naar de stand van zaken 
omtrent de aanleg van een (open) glasvezelnetwerk. Het college heeft toegezegd daarover 
iets te melden. 
 
In 2012 heeft het bedrijf Reggefiber de gemeente gevraagd overleg met hen te voeren over 
aanleg van een open glasvezelnetwerk. Deze plannen zijn echter afgeblazen toen bleek dat 
KPN het bestaande netwerk wilde upgraden tot een VDSL-netwerk (Reggefiber was destijds 
voor 49% in eigendom van KPN). VDSL geeft veel hogere download- en upload snelheden 
dan het tot dan toe bestaande ADSL-net van koper. Deze upgrading is uitgevoerd in de 
periode 2013 / 2014. Inmiddels heeft KPN Reggefiber geheel overgenomen (de naam is 
gewijzigd in KPN Netwerk NL). 
Bij de aanleg van het VDSL-netwerk van KPN zijn nieuwe kasten geplaatst en tussen de 
kasten is een netwerk van glasvezel aangelegd. Koper is er alleen nog vanaf de kast naar 
de klant. Hierdoor is een netwerk ontstaan dat voorlopig aan alle wensen kan voldoen.  
 
Ook Ziggo heeft een hybride-netwerk van glasvezel (98%) en oude koperen coax-kabels. 
Ook voor hen geldt dat dit voorlopig voldoet en er dus op korte termijn geen plannen zijn dit 
net te verbeteren. 
 
KPN, dat onlangs een bezoek heeft gebracht aan wethouder Van der Have, heeft echter 
zeer recent laten weten in Heemstede (en Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort) een 
volledig open (de verschillende providers kunnen er gebruik van maken) glasvezelnetwerk 
tot in de woningen (fiber to the home) te willen aanleggen. Op korte termijn wil men met de 
gemeente hierover afspraken maken. 
Daarnaast heeft de gemeente onlangs een aanvraag gehad van een ander netwerkbedrijf: 
E-fiber Ook zij willen een open glasvezelnetwerk in heel Heemstede aanleggen en ook zij 
geven aan dat ze een dergelijk verzoek ook in Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort hebben 
ingediend.  
Gelet op de Wet telecommunicatie is de gemeente verplicht aan dergelijke verzoeken mee 
te werken (gedoogplicht). 
 
Het voorstel van beide bedrijven is vooraf afspraken te maken over de voorwaarden 
waaronder en de wijze waarop de aanleg plaatsvindt. Het gaat hierbij om afspraken over 
o.a.: 

- leveren digitale kaart; 

- kosten van leges en degeneratie straatwerk; 

- hoe om te gaan met verontreinigde grond; 

- hoe om te gaan met herstel straatwerk en asfalt en met het onderhoud na herstel; 

- plaatsing van kasten, inclusief overdracht grond?; 

- planning van het werk. 

 
E-fiber wil na opstelling van een dergelijk “convenant” onderzoek doen naar de behoefte 
naar aansluiting op het net en indien er voldoende animo is het net uitgerollen. KPN doet 
daar geen onderzoek naar. Dat bedrijf wil sowieso het glasvezelnetwerk aanleggen. 
  
Wij beraden ons over de wijze waarop we met deze vragen omgaan en zoeken daarbij 
samenwerking met de andere benaderde gemeenten. 


