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Versnelling aanleg glasvezel in de kernen

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
U heeft op 12 december 2017 de notitie Breedband/Glasvezel vastgesteld. Deze notitie beschrijft de ambitie
van de gemeente over glasvezel en ook de strategie om de ambitieuze doelstellingen te realiseren. Het
coalitieprogramma ‘Heusden. Samen. Doen! benoemt het verder inzetten op digitale bereikbaarheid, bij
voorkeur door glasvezel in de hele gemeente, als actiepunt.
Feitelijke informatie
Over de ambitie zegt de notitie Breedband/Glasvezel het volgende: “Om leefbaarheid en economische
ontwikkeling binnen de gemeente naar de toekomst toe te garanderen, is de aanleg van een
breedbandnetwerk via glasvezel, het meest snelle, betrouwbare en toekomstgerichte netwerk, onontbeerlijk”.
Inmiddels zijn de bedrijventerreinen verglaasd door een samenwerking tussen parkmanagement en de
ondernemers en het buitengebied is verglaasd door Langstraatglas, een coöperatie bestaande uit lokale
bewoners.
De strategie om tot verdere versnelde uitrol van glasvezel te komen, voorziet o.a. in de volgende
actiepunten:
 commerciële glasvezelpartijen prikkelen. Commerciële netwerkbeheerders als KPN/Reggefiber en
Ziggo leggen alleen in nieuwbouwwijken glasvezelaansluiting tot in huis. De gemeente zal deze
commerciële netwerkbeheerders moeten prikkelen om o.a. in de kernen Drunen, Vlijmen, Nieuwkuijk
huisaansluitingen te gaan verglazen;
 gesprekken met marktpartijen aangaan om de versnelling van huisaansluitingen van glasvezel in de
kernen te bespreken.
Gesprekken met marktpartijen hebben in 2018 niets opgeleverd, want er was sprake van een stagnerende
markt.
Op verzoek van het bedrijf Close the Gap, deskundig op het gebied van glasvezelnetwerken, is er
vervolgens op 2 mei jl. een oriënterend gesprek geweest over de mogelijke verglazing van de kernen in de
gemeente. Het bedrijf gaf daarin aan dat sinds eind 2018 de situatie van de uitrol van glasvezel is veranderd.
KPN heeft aangekondigd binnen drie jaar een miljoen huizen aan te zullen sluiten op glasvezel. Daarnaast
dienen zich andere marktpartijen aan die met behulp van grote beleggingsinstellingen concurrentie aan
willen gaan met KPN. Belangrijke nieuwe toetreders zijn Glasvezel Buitenaf, Glasdraad, L2Fiber en E-Fiber.
Op basis van het gehouden gesprek heeft Close the Gap een voorstel/offerte gemaakt waarmee we
marktpartijen, inclusief KPN, mogelijk kunnen prikkelen om in onze gemeente versneld glasvezel in de
(kleine) kernen aan te leggen.
In een vervolgoverleg werd afgesproken om, voordat eventueel de gehele opdracht zou worden verleend,
een tussenstap te maken waarbij Close the Gap met marktpartijen (glasvezelaanbieders, aannemers en
financiers/investeerders) verkennende gesprekken zou voeren om de kansrijkheid van versnelde aanleg van
glasvezel in de gemeente te inventariseren.
Deze verkennende gesprekken met marktpartijen, waar deels ook ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig
was, zijn inmiddels gevoerd en tonen aan dat er zeker bereidheid is om tot versnelde aanleg van glasvezel
in alle kernen te komen.
Afweging
De gemeente beschikt niet over de benodigde kennis en netwerk om de versnelling van de aanleg van
glasvezel in de kernen goed te laten verlopen. Close the Gap beschikt wel over deze specialistische kennis
en het netwerk om de verschillende spelers in de glasvezelwereld en hun werkwijze te begrijpen. Dit is de
reden dat wordt voorgesteld om het bedrijf Close the Gap, opdracht te geven om de begeleiding bij de
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versnelling aanleg van glasvezel in de kernen voor haar rekening te nemen. Het beoogde resultaat is dat er
dit jaar een intentieovereenkomst wordt gesloten tussen de gemeente en een glasvezelexploitant.
Inzet van middelen
De kosten voor de begeleiding door Close the Gap bedragen op basis van de voorliggende offerte maximaal
€ 25.000. Voor de tussenstap, die onderdeel is van de offerte, is een bedrag van € 5.000 besteed dat ten
laste is gebracht van een beschikbaar budget op het taakveld bevordering bedrijvigheid. Voor de resterende
€ 20.000 is in 2019 geen ruimte binnen het budget beschikbaar. Naar verwachting kan deze overschrijding
binnen het programma worden opgevangen.
Het voorstel heeft naast de beperkte inzet van een aantal eigen medewerkers geen personele gevolgen.
Risico's
Dit voorstel kent geen risico’s.
Procedure / vervolgstappen
Als u akkoord gaat met dit voorstel, zal de opdracht uitgaan en wordt de begeleiding versnelling glasvezel in
de kernen verder opgepakt conform de offerte. Als het traject is doorlopen, krijgt u naar verwachting een
voorstel over het sluiten van een intentieovereenkomst met een glasvezelexploitant. In deze
intentieovereenkomst zullen de randvoorwaarden voor de versnelde aanleg, voor zowel gemeente als de
exploitant, worden benoemd.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 20 augustus 2019
besloten:
opdracht te verlenen aan het bedrijf Close the Gap om, overeenkomstig de door dit bedrijf uitgebrachte
offerte, de versnelling van de aanleg van glasvezel in de kernen van de gemeente Heusden te begeleiden.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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