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Geachte heer Lensink, 

 

Op maandag 24 augustus 2020 heeft u, verwijzend naar artikel 43 van het Reglement van Orde, het 

College van Burgemeester en wethouders raadsvragen gesteld over de uitrol van glasvezelnetwerken 

in de gemeente. Wij geven u graag antwoord op uw vragen. 

 

Beantwoording van de vragen. 

 

1. Kan het college aangeven wanneer en waar de eerstvolgende uitbreiding van het 

glasvezelnet gerealiseerd gaat worden? 

Binnen gemeente Schagen is inmiddels veel glasvezel aangelegd. Het buitengebied van gemeente 

Schagen is inmiddels door FiberNH (vanuit het zuiden) en Kabeltex (vanuit het noorden) voorzien van 

glasvezel. Inmiddels wordt er in de kernen glasvezel aangelegd. Kabeltex is bezig in ’t Zand en KPN in 

de stad Schagen. Zodra KPN in de stad Schagen medio november 2020 klaar is worden de 

werkzaamheden verlegd naar Tuitenhorn en Warmenhuizen. De netwerkenbedrijven zijn ook de 

andere kernen aan het beoordelen en voorbereiden. 

 

2. Is het college tevreden met de huidige snelheid van de uitrol van glasvezel in de gemeente 

Schagen? 

Ja, wel had zowel binnen als buiten de bebouwde kom eerder glasvezel kunnen liggen als er 

voldoende belangstelling was geweest voor het door de gemeente geïnitieerde aanbod van e-fiber 

enkele jaren geleden. Dat was destijds niet het geval. Na een tijd zonder initiatieven is het college 

verheugd dat de markt nu op eigen initiatief werk maakt van de verglazing van gemeente Schagen. 

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom zijn er afgelopen tijd vele kilometers glasvezel gelegd. Het 

lijkt erop dat er interesse is van marktpartijen om ook in de kleinere kernen van onze gemeente 

glasvezel aan te leggen. 
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3. Deelt het college de in het voorwoord geformuleerde zorg dat gevestigde partijen in theorie 

nieuwkomers kunnen afschrikken van investeren? 

Deels. Het is ons bekend dat er berichten zijn die stellen dat grote netwerkbeheerders naar aanleiding 

van plannen van een nieuwkomer  een aankondiging doen zelf ook glasvezel te willen aanleggen. En 

dan vervolgens toch niet tot aanleg overgaan. Dat vinden wij ongewenst. Wij hebben echter niet de 

indruk dat dit in Schagen aan de orde is geweest. Noch is er aanleiding om te vermoeden dat dit 

gaat gebeuren. Wel is er sprake geweest van bijzonder actieve klantenwerving door de bestaande 

netwerkbeheerders op momenten dat nieuwe (potentiele) aanbieders klanten gingen werven. Dit lijkt 

ons echter een aanvaarbare en logische consequentie van marktwerking. Middels een 

raadsinformatiememo hebben we de gemeenteraad daarover toentertijd geïnformeerd. 

 

4. Is het college bereid om de zorgen over eerlijke concurrentieverhoudingen te bespreken met 

in Schagen geïnteresseerde kabelbedrijven? 

Ja. Wanneer er aanwijzingen zijn dat bepaalde netwerkbedrijven andere netwerkbedrijven op 

oneigenlijke wijze in onze gemeente beconcurreren, dan zullen wij dat aan de orde stellen bij de 

desbetreffende bedrijven. Op dit moment is daar geen aanleiding toe. 

 

5. Is het college bereid en in staat om in te grijpen in de concurrentieverhoudingen met als de 

doel de eerlijke concurrentie te bevorderen? 

Ja, maar wel via de daarvoor bestemde kanalen. De middelen van de gemeente zijn in genoemde 

sfeer zeer beperkt als gevolg van onder andere de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet. 

Wanneer er oneigenlijke praktijken door ons gesignaleerd zouden worden, ligt melding bij de ACM 

(Autoriteit Consument en Markt) het meest voor de hand. Zij ziet erop toe dat bedrijven eerlijk 

concurreren. 

 

6. Kan de gemeente zelf een aanbesteding uitschrijven voor de aanleg van glasvezelnet in een 

kern, het buitengebied, de recreatieve kustzone of de hele gemeente? Is dit voor het college 

een mogelijk instrument? 

Het is mogelijk, maar niet wenselijk. Door Europese wetgeving zijn gemeenten zeer beperkt in het 

nemen van eigen initiatieven. Het aanbod van e-fiber is voortgekomen uit een aanbestding die de 

gemeente destijds heeft gehouden. Dit betrof echter een samenwerkingsovereenkomst, geen 

opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.  

In principe mag de gemeente ook zelf een glasvezelnetwerk aanleggen, als open netwerk. Dat is een 

netwerk waar alle dienstenaanbieders tegen dezelfde voorwaarden gebruik van mogen maken.  Het 

beheer van het netwerk moet daarbij aanbesteed worden. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk 

is echter zeer kostbaar en loopt al snel in de miljoenen. Daarnaast zijn er nog de continue 

beheerkosten. Aanleg en beheer van een glasvezelnetwerk door gemeenten komt dan ook niet of 

nauwelijks voor. 

Daar waar een netwerk financieel aantrekkelijk is, zijn of zullen marktpartijen aanleggen. Daar waar 

marktpartijen geen glasvezel wensen aan te leggen, is hoogstwaarschijnlijk sprake van een 

verliesgevende exploitatie. Het eventueel door de gemeente aanleggen van glasvezel op deze 

locaties zou naast een grote kostenpost tevens een sterk versplinterd ‘netwerk’ betekenen. Een 

netwerk werkt pas goed als het met elkaar verbonden is en een zekere omvang heeft. Een groot, 

gemeentebreed aaneengesloten netwerk maken, dus ook op locaties waar andere partijen als KPN, 

Ziggo, Kabeltex of FiberNH al liggen is geen reële optie. 

 

7. Kan de gemeente in een deel van de gemeente exclusiviteit gunnen aan één partij om een 

glasvezelnet aan te leggen? Is dit voor het college een mogelijk instrument? 

Nee. De Telecommunicatiewet geeft gemeenten niet de mogelijkheid bepaalde partijen exclusiviteit 

te gunnen. Alle marktpartijen die een telecommunicatienetwerk willen aanleggen, moet de 

gemeente binnen (voor alle partijen gelijke) redelijke voorwaarden daartoe gelegenheid geven. 
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8. Op welke wijze gaat het college zich in deze collegeperiode inzetten om meer gebieden van 

glasvezelinternet te (laten) voorzien? 

Er wordt op dit moment veel glasvezel aangelegd, zie de beantwoording van vraag 1. Gemeente 

Schagen en de netwerkbedrijven hebben goede contacten. Er is sprake van goede werkafspraken 

(o.a. kwaliteit, veiligheid, toezicht, degeneratie, etc.) en instemmingsbesluiten worden adequaat en 

snel genomen wanneer de netwerkbedrijven glasvezel willen aanleggen. Op deze manier blijft 

gemeente Schagen zich inzetten om de gehele gemeente te voorzien van glasvezel. 

 

Wij gaan er vanuit hiermee uw vragen afdoende te hebben beantwoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 

 


