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Inleiding
Door de behoefte aan snelle internetverbindingen en digitale televisie komt het bestaande
netwerk van telecommunicatiekabels aan de grenzen van de capaciteit. Op termijn zullen
bestaande netwerken niet meer voldoen.
In verband hiermee heeft KPN in 2020 aangegeven dat zij een open glasvezelnetwerk (dit is
een netwerk waarop meerdere providers hun diensten kunnen aanbieden) in de gemeente
en in de buurgemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Haarlem willen aanleggen. In 2020 zijn
in samenwerking met de buurgemeenten samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en
ondertekend (zie collegebesluit nr. 659594, 22 september 2020).
In eerste instantie zou werkmaatschappij Netwerk Exploitatie Maatschappij (NEM) dit werk
voor KPN uitvoeren. In de zomer van 2021 heeft KPN, omwille van het halen van de
planning (start nog dit jaar) en om financiële redenen een andere werkmaatschappij,
Glaspoort, ingeschakeld voor dit werk. Glaspoort heeft daartoe alle al gemaakte afspraken
van NEM overgenomen (zie ook collegebesluit nr. 908295 van 5 oktober 2021).
Planning
Inmiddels heeft Glaspoort haar planning kenbaar gemaakt. Het werk wordt opgedeeld in drie
hoofdclusters:
- Cluster 1: Centrum-zuid en heel zuidoostelijk deel;
- Cluster 2: Centrum (overig) en heel noordoostelijk deel;
- Cluster 3: Westelijk en noordwestelijk deel.
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De planning die Glaspoort hierbij geeft, is als volgt:
Cluster 1:
Cluster 2:
Cluster 3:

start communicatie:
20 september 2021
10 januari 2022
2 mei 2022

start uitvoering:
8 november 2021
28 februari 2022
20 juni 2022

einde uitvoering:
25 maart 2022
22 juli 2022
18 november 2022

Voor elk van deze drie clusters wordt door Glaspoort in tweeën bij de gemeente een
zogenaamde instemmingsbesluit (toestemming om te mogen graven) aangevraagd. De
aanvraag voor het eerste deel is inmiddels binnen.
Communicatie
Per cluster worden de bewoners geïnformeerd. De bewoners van de eerste 4.000 woningen
(onder andere in de Indische wijk) hebben op 20 september een brief van Glaspoort
ontvangen. In deze brief werden de bewoners gevraagd toestemming te geven voor de
(gratis) aansluiting in huis op het glasvezelnetwerk. De gemeente heeft deze communicatie
van Glaspoort ondersteund met berichtgeving op de website, om de bewoners duidelijk te
maken dat de gemeente hiervan op de hoogte is. Om alles toe te lichten hebben
medewerkers van Glaspoort de betreffende adressen inmiddels ook bezocht. Bij de
volgende clusters wordt dezelfde werkwijze gehanteerd.
Na realisatie kan de bewoner zelf bepalen óf en wanneer hij/zij gebruikt maakt van deze
aansluiting.
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