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1. Inleiding 

In november 2011 heeft de gemeenteraad de motie 216 aangenomen. De motie draagt het 

college op actief de mogelijkheid van glasvezel voor Haarlem uit te werken. Deze motie is 

voortgekomen uit een Burgerinitiatief. 

Het college heeft met de initiatiefnemers samengewerkt om voor Haarlem een NGA 

breedband/glasvezel netwerk uit te werken.  

 

2. Kernboodschap 

De aanleg van breedband is een privaat rechtelijke aangelegenheid. De gemeente kan deze 

niet afdwingen. Op dit moment is de realisatie van een stadsbreed glasvezelnet door de markt 

niet haalbaar. Met KPN is overeenstemming bereikt over een volwaardig alternatief. Het 

Burgerinitiatief Haarlem onderschrijft de maatregelen die nu genomen worden. De 

initiatiefnemers zien dat, gegeven de huidige marktomstandigheden, hiermee invulling wordt 

gegeven aan het achterliggende doel van de oorspronkelijke motie, namelijk het kunnen 

beschikken over toekomst vaste en toegevoegde waarde internetdiensten. In deze nota 

worden de maatregelen toegelicht en wordt motie 216 uit november 2011 afgedaan 

 

3. Consequenties: 

 

Het onderhandelingsresultaat 

Vanuit de door de Raad aangenomen motie is de inzet gericht om in heel Haarlem glasvezel 

van de grond te krijgen. De Commissie Ontwikkeling is hierover in 2013 geïnformeerd. In 

2014 is door de gemeente met de firma Reggefiber gewerkt aan een overeenkomst over de 

aanleg van glasvezel in Haarlem. Het betrof een intentieovereenkomst, met voor het eerste 

jaar concreet ingevulde afspraken voor een start met de aanleg van glasvezel in Haarlem 

Noord. Afrondende besluitvorming hierover bleek echter niet mogelijk.  

De firma Reggefiber is in oktober 2014 volledig overgenomen door KPN. KPN ziet geen 

mogelijkheid om onder de huidige economische omstandigheden het kopernet direct door 

glasvezel te vervangen. Binnen de telecom markt is er op dit moment geen enkel bedrijf dat 

nog wel op de stadsbrede toepassing van glasvezel blijft inzetten.  

 

In overleg tussen de gemeenten en KPN is nu het alternatief uitgewerkt om het bestaande 

koper kabelnet met toepassing van een nieuwe techniek volledig om te bouwen naar 

glasvezel vereisten. Met de maatregelen die KPN neemt krijgt Haarlem het maximale aan 

breedband kwaliteit dat onder de huidige marktomstandigheden haalbaar is Bovendien wordt 

bereikt, dat iedere Haarlemmer hetzelfde basisniveau aan breedbandvoorziening krijgt. Een 

tweedeling in de stad, tussen wijken met breedband en wijken die dat niet hebben, wordt 

voorkomen. Dit is vanaf het begin voor de gemeente een hard uitgangspunt geweest 

Haarlem krijgt voor deze nieuwe formule prioriteit. De werkzaamheden starten in maart 2015 

en worden in april 2016 voor de hele stad afgerond.  

 

Voor Haarlem Noord is deze ombouw niet haalbaar. Het kopernet is hier te verouderd. Hier 

wordt, eveneens startend in maart dit jaar, wel per direct glasvezel aangelegd. Ook krijgt 

Spaarndam-West nu glasvezel, parallel aan de reconstructie werkzaamheden die daar plaats 

krijgen. Standaard wordt vanaf nu glasvezel bij alle nieuwbouw in Haarlem toegepast.  
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Doordat breedband (glasvezel) kwaliteit nu overal wordt gewaarborgd, kan KPN daarna in de 

komende vijftien jaar het hele kopernet geleidelijk vervangen door een glasvezelnet. Als een 

kabel technisch versleten is wordt deze op dat moment in principe direct door glasvezel 

vervangen.  

 

In bijlage 1 wordt een samenvatting gegeven van de inspanningen die de gemeente in de 

afgelopen jaren heeft gepleegd rond breedband. In bijlage 2 worden de maatregelen die KPN 

gaat nemen vanuit het technische aspect toegelicht.  

 

Op grond van de Telecommunicatiewet is sprake van een gelijk speelveld voor alle 

aanbieders 

Reggefiber/KPN gaat nu over tot de aanleg van glasvezel in Haarlem Noord en enkele andere 

delen van Haarlem. De overheid moet volgens de Telecommunicatiewet medewerking 

verlenen aan kabelbedrijven. Dit betekent formeel dat een eventueel tweede bedrijf dat in 

Haarlem in glasvezel zou willen investeren, dit tegen dezelfde condities en voorwaarden 

moet kunnen doen.  

 

Voor de realisatie van glasvezel wordt een aanlegovereenkomst opgesteld 

Voor de realisatie van glasvezel is tussen de gemeente en de firma Reggefiber een 

aanlegovereenkomst uitgewerkt De aanlegovereenkomst is als bijlage 3. toegevoegd. Tevens 

heeft KPN/Reggefiber conform de bestaande verordening, voor de realisatie van het glasvezel 

kabelnet een aanlegvergunning nodig en de bijbehorende leges moeten voldoen.  

 

Plaatsing van points of presence (ontvangstkasten) gebeurt in overleg 

Voor het glasvezelnetwerk in Haarlem Noord moeten op drie plaatsen points of presence 

(PoPs) geplaatst worden. Voor glasvezel in heel Haarlem gaat het om 25 kasten. Het gaat om 

kasten van twee bij drie meter die niet vergunningsplichtig zijn. In de aanlegovereenkomst is 

vastgelegd dat plaatsing gebeurt op basis van in ieder geval drie criteria: technische 

noodzaak, ruimtelijke kwaliteit en beheersaspecten. Reggefiber en de gemeente bepalen 

gezamenlijk de locaties en zorgen voor goede communicatie naar omwonenden. Plaatsing 

gebeurt op basis van erfpacht met een looptijd van 30 jaar.  

 

Subsidievoorwaarden Provincie 

Voor de ondersteuning van breed internet is van de Provincie Noord-Holland een 

stimuleringsbijdrage ontvangen van maximaal € 250.000. Hiertoe is eind 2013 een plan van 

aanpak aangeleverd bij de Provincie, dat nog uitging van een overeenkomst met Reggefiber 

als mogelijk eindresultaat van besprekingen.  

Inmiddels heeft de Provincie laten weten met de wijzigingen naar de nu voorliggende 

breedbandaanpak akkoord te gaan en de subsidie in tact te houden.  

 

De subsidie geeft een vergoeding voor gemaakte voorbereidingskosten, voor de kosten van 

communicatie en voorziet in de inzet van een zogenaamde aanjager. Iemand die bewoners, 

organisaties en bedrijven onafhankelijk van een aanbieder adviseert over de nieuwe 

mogelijkheden die breedband biedt. Inmiddels is voor de voorbereidingskosten en de eerste 

periode van inzet van deze aanjager een bedrag ad (afgerond) € 85.000 bij de Provincie 

gedeclareerd.  

De aanjager werkt samen met vertegenwoordigers van het Burgerinitiatief Haarlem.  
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Communicatie  

Over de uitvoering van werkzaamheden zijn met KPN/Reggefiber strakke afspraken 

vastgelegd. Overlast voor omwonenden wordt tot het minimale beperkt. Voor de avond dient 

een straat weer dicht te zijn en de toegankelijkheid van de woning blijft gewaarborgd.  

De werkzaamheden starten met een perscampagne die gezamenlijk door KPN en de gemeente 

wordt gevoerd. Deze start op 11 maart 2015. Namens het college zal wethouder Langenacker 

samen met KPN/Reggefiber het startsein geven voor de publiekscampagne rond de uit te 

voeren maatregelen. Bewoners ontvangen via KPN /Reggefiber huis-aan-huis informatie over 

de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

 

4. Bijlagen 

1. Glasvezel in de tijd: samenvatting van ondernomen activiteiten door de gemeente. 

2. Beschrijving van technische maatregelen die worden genomen. 

3. Hoofdtekst aanlegovereenkomst glasvezel tussen de firma Reggefiber (als rechtspersoon                    

NEM) en de gemeente Haarlem 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


