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Glasvezel in Haarlem 

Geachte leden, 

Per brief d.d. 12 september j l . heb ik u geïnformeerd over het voomemen van de 
firma Reggefiber om in Haarlem in glasvezel te investeren. Op dit moment ben ik 
met deze firma in gesprek over de voorwaarden, waaronder wij tot een 
samenwerking kunnen komen. Daarbij is mijn uitgangspunt dat glasvezel voor heel 
Haarlem mogelijk moet worden. Ik verwacht begin volgend jaar, als het lukt in 
januari 2014, een samenwerkingsovereenkomst te kunnen afsluiten en zal daartoe 
een voorstel doen aan het college. 

U heeft aangegeven dat de aanleg van glasvezel een aangelegenheid is van de markt 
zelf. Dit is ook mijn vertrekpunt. 
Uit vergelijkbare glasvezelprojecten elders blijkt echter wel dat de kans dat 
glasvezel door de markt kan worden gerealiseerd, aanzienlijk groter wordt wanneer 
de overheid samen met maatschappelijke organisaties de marktpartij (en) actief kan 
faciliteren. 
Dit hangt samen met het gegeven dat leveranciers, ook Reggefiber, een bepaald 
percentage aan afname nodig heeft om tot de aanleg van een glasvezelnetwerk over 
te gaan. Terwijl in de praktijk blijkt dat bewoners het vaak nog lastig vinden om de 
meerwaarde van glasvezel te overzien. 
Door de marktpartij actief te faciliteren kan er aan worden bijgedragen dat de 
benodigde afname wordt bereikt, waarmee als het ware invulling wordt gegeven 
aan het 
maatschappelijk belang dat met glasvezel gediend wordt en dat met name de 
economische toekomstpositie van de stad raakt. 

Om de realisatie van glasvezel te stimuleren, is recentelijk door de Provincie Noord 
Holland een 'stimuleringsregeling glasvezel' vastgesteld, ingaande per 1 oktober j l . 
Het betreft een regeling waarbij activiteiten die zijn gericht op het ondersteunen 
van een marktpartij voor zover deze duidelijk bijdragen aan de totstandkoming van 
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glasvezel voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen. Daarbij gaat het om 
een volledige vergoeding. Dus zonder dat een eigen bijdrage noodzakelijk is. 
Ik kan u berichten dat ik voor de realisatie van glasvezel in Haarlem een verzoek 
voor een ondersteuningsbijdrage ad € 250.000 = (maximaal in te dienen bedrag) bij 
de Provincie Noord Holland heb ingediend. Daarbij gaat het om een 
tegemoetkoming in de kosten van communicatiemateriaal, de vergoeding van 
advieskosten en voor het grootste deel om een bijdrage voor iemand die als een 
soort aanjager/regisseur kan optreden in de fase waarin de zogenaamde 
vraagbundeling voor het bereiken van het benodigd percentage aan potentiële 
afnames centraal staat. Deze aanjager kan zorgdragen voor de communicatie naar 
(bewoners) organisaties in de diverse wijken, kan voorlichting organiseren en de 
activiteiten van het Burgerinitiatief Haarlem ondersteunen. Richting Reggefiber kan 
de aanjager de spil vormen tussen gemeente en bewoners. Overeenkomstig de 
subsidievoorwaarden kan deze aanjagersfunctie voor de jaren 2014 en 2015 voor 
een vergoeding in aanmerking komen. 
De aanvraag die ik heb gedaan is/wordt uiteraard getoetst aan de door de Provincie 
gehanteerde criteria. Ik verwacht begin volgend jaar uitsluitsel te krijgen of de 
gevraagde bijdrage wordt toegekend. 

Reggefiber is er mee bekend dat de gemeente alleen een actieve ondersteunende rol 
kan spelen, indien de aanjager/regisseur er kan komen. Zoals u bekend is heeft 
Haarlem voor glasvezel geen eigen financiële middelen beschikbaar. 

Ik heb een afschrift van de subsidie stukken ter inzage gelegd in de leeskamer van 
de raad. 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog informatieve vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met Lex Hendriksen 06-46215266. 

Ik vertrouw er op u voor dit moment voldoende te hebben bericht en hoop u begin 
volgend jaar nader te informeren over de verdere voortgang van glasvezel in 
Haarlem. 

Met vriendelijke groet, 


