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Samenvatting/Doel/grond besluit 

Glasvezel is op de politieke agenda gekomen door een Burgerinitiatief. Uit 
dit initiatief is een motie voortgekomen die het college opdraagt actief de 
mogelijkheid van glasvezel voor Haarlem uit te werken. 
Vanaf het begin is door de gemeente met de mensen achter het 
Burgerinitiatief samengewerkt bij de stappen die zijn genomen om in 
Haarlem een NGA breedband /glasvezel netwerk te realiseren. 
In deze nota wordt aangegeven dat op dit moment de realisatie van een 
stadsbreed glasvezelnet niet haalbaar is. Er is echter met KPN een 
altematief uitgewerkt waarmee per direct een NGA breedband netwerk 
wordt gerealiseerd dat voldoet aan de vereisten van glasvezel. 
De aanleg gebeurt volledig voor rekening van marktpartijen. Dit strookt 
met het in 2013 door de Raad ingenomen standpunt. 
Het Burgerinitiatief Haarlem onderschrijft de maatregelen. Men ziet dat, 
gegeven de huidige marktomstandigheden, hiermee invulling wordt 
gegeven aan het achterliggende doel van de oorspronkelijke motie, 
namelijk het kunnen beschikken over toekomst vaste/toegevoegde waarde 
internetdiensten. In deze nota worden de maatregelen toegelicht. 
* Met deze informatienota wordt Motie 216 uit november 2011 afgedaan. 
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