
 

Aan alle leden van Coöperatie Breedband Hollands Kroon 
 
Anna Paulowna, augustus 2016 
 
Betreft: status en voortgang aanleg glasvezelnetwerk Hollands Kroon 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Als lid van de Coöperatie Breedband Hollands Kroon bent u ongetwijfeld geïnteresseerd in de voortgang van ons project. 
Ook u wilt waarschijnlijk weten wanneer het glasvezelnetwerk in uw woning/bedrijf wordt aangelegd. In deze ledenbrief 
brengen wij u graag op de hoogte. 
 
Een korte terugblik 
Vorig jaar hebben we, in de periode april tot en met juli, een vraagbundelingsfase gehad. Tijdens deze fase hebben we, 
samen met een grote groep vrijwilligers, vele huizen en bedrijven bezocht, we hebben op markten gestaan en veel 
reclame gemaakt. Dit alles om ervoor te zorgen dat inwoners van Hollands Kroon zich massaal zouden inschrijven voor 
het nieuwe glasvezelnetwerk. Het resultaat mocht er zijn: ruim 2.600 inwoners hebben zich ingeschreven. Hiermee zijn zij 
tevens lid geworden van de coöperatie. 
 
Vervolgstappen - de strategie / 3 opties 
De directie heeft na de zomervakantie van 2015 de inschrijvingen geanalyseerd en de strategie voor verdere 
vervolgstappen bepaald. In november hebben wij vier ledenbijeenkomsten georganiseerd waarin we de leden hebben 
uitgelegd wat de strategie zou worden. Op hoofdlijnen kwam dit op het volgende neer. 
 
Van de 2.600 leden zijn er ongeveer 1.300 woonachtig in een kern of wonen daarbij in de buurt. Zij beschikken op dit 
moment over zowel een Ziggo aansluiting als een KPN telefoonaansluiting. De andere helft woont verder in het 
buitengebied (of op een industrieterrein) en heeft geen Ziggo aansluiting (de zgn witte adressen). Deze aantallen hebben 
ons ertoe doen besluiten om ons in eerste instantie te richten op het buitengebied en de industrieterreinen. Daar is de 
nood het hoogst en hebben zich, relatief gezien, de meeste inwoners ingeschreven. 
 
Aanleg in het gebied is relatief duur, een factor 5 tot 6 ten opzichte van kernen. Bij een startaantal van 1860 (witte) 
adressen zou met staatssteun, dit in de vorm van geen of nauwelijks rente op geleend kapitaal, de business case sluitend 
zijn. 
 
Na deze prioritering in gebied en na het bepalen van de financieringsscenario's hebben we 3 opties benoemd over hoe 
en met welke partij we het netwerk zouden aanleggen. Dit kan in samenwerking met KPN (Reggefiber) of met CIF. (Ziggo 
wil niet.) Ook zouden we ervoor kunnen kiezen om het netwerk volledig zelf aan te leggen. Een samenwerking met KPN 
of CIF genoot de voorkeur. Immers, deze partijen hebben veel ervaring in het aanleggen en beheren van 
glasvezelnetwerken. We hebben dan ook besloten eerst de gesprekken met KPN en CIF aan te gaan. Het volledig zelf 
aanleggen van het netwerk bleef een optie, maar is geparkeerd. 
 
Ontwikkelingen met KPN (Optie 1) 
Sinds december 2015 zijn wij een intensief onderhandelingstraject met KPN aan gegaan. Hierbij hebben we gekeken 
naar slimme (goedkopere) combinaties met de aanwezige KPN infrastructuur, contractvormen, financieringen en de wijze 
van samenwerking. Het uitgangspunt hierbij is altijd geweest dat KPN een deel financiert en de coöperatie een deel 
financiert. De abonnementen die aangeboden zouden worden moesten, vanzelfsprekend, voldoen aan de voorwaarden 
zoals u die zijn aangeboden bij uw inschrijving. 
 
De gesprekken met KPN verliepen enigszins traag, maar constructief. KPN leek bereid af te zien van hun VDSL+ claim 
op de helft van het gebied. Door die claim zouden wij geen staatssteun kunnen krijgen op onze financiering. Vanuit KPN 
is coöperatief meegedacht over hoe aan ons uitgangspunt "alle witte adressen" kon worden voldaan. Zij hebben zelf een 
deel van het gebied nader in kaart gebracht en hun eigen kostenberekening gemaakt. Verschillende scenario's zijn 
besproken, in concept-contracten uitgewerkt en door juristen beoordeeld. Hierbij blijkt steeds weer de noodzaak van 
goedkope financiering. Echter KPN wil of kan niet werken met staatssteun. De scenario's met staatsteun van tijdelijke 
aard aan de coöperatie en het op een gepast moment verkrijgen van het eigendom door KPN zijn door KPN-juristen niet 
in behandeling genomen.  
 
Helaas heeft 6 maanden van onderhandeling niet geleid tot een getekende overeenkomst. Op woensdag 13 juli heeft 
KPN te kennen gegeven niet de vereiste financiën ter beschikking te willen stellen en heeft zich terug getrokken uit de 
onderhandelingen. Daarmee zijn eerdere berichtgevingen over 500 adressen aanleggen dit jaar vervallen. 
 



 

Ontwikkelingen met CIF (Optie 2) 
Parallel aan de gesprekken met KPN hebben we gesprekken gevoerd met CIF. CIF is een investeringsfonds dat zich 
specifiek richt op de aansluiting van glasvezelnetwerken in de buitengebieden van Nederland. Ook zij werken beslist 
zonder staatssteun zodat KPN geen VDSL+ gebieden kan claimen. 
 
Ook de gesprekken met CIF verlopen constructief. Wel zien we dat CIF een relatief kleine speler in de markt is die op dit 
moment veel projecten in Nederland tegelijkertijd aan het uitvoeren is. Hierdoor lijken zij niet in staat om op korte termijn 
een netwerk in Hollands Kroon te kunnen aanleggen. Daar komt bij dat zij op dit moment in de Kop van Noord-Holland 
geen bestaand netwerk hebben liggen. Hierdoor zou voor CIF de aanleg van een netwerk in Hollands Kroon extra duur 
worden. Met andere initiatieven in Noord Holland proberen wij wel een soort lint te vormen van witte adressen tot aan 
Amsterdam. 
 
Hoewel de gesprekken met CIF nog lopen en constructief van aard zijn hebben wij niet de indruk dat er op korte termijn 
een akkoord met CIF kan worden bereikt. 
 
Hoe nu verder? 
Met de constatering dat KPN zich terug trekt uit de onderhandelingen en dat CIF niet op korte termijn tot een succes lijkt 
te leiden moeten we ons herbezinnen. De noodzaak van een gedegen internetverbinding wordt immers alleen maar 
groter. 
 
Daarom hebben wij op woensdag 13 juli een overleg gehad met de Raad van Commissarissen. In dit overleg hebben wij 
gesproken over de ontstane situatie, soortgelijke ontwikkelingen in Nederland en de verder te volgen stappen. Gezien de 
noodzaak van het glasvezelnetwerk hebben we besloten het zelf aanleggen (Optie 3) met spoed uit te werken. Het 
project wordt dus niet stop gezet! 
 
Zelf aanleggen (Optie 3) 
Wij hebben veel tijd besteed aan KPN en CIF. Hierbij hebben we toch een belangrijk resultaat geboekt namelijk het bewijs 
dat de markt zijn werk niet doet. Dit bewijs opent mogelijkheden voor staatssteun voor alle witte adressen en daarmee 
wordt een sluitende business case wel mogelijk. 
 
Wij zien dezelfde ontwikkelingen landelijk. Er zijn al gemeenten en provincies die zich genoodzaakt zien mede-eigenaar 
te moeten worden en nu het pad belopen voor toestemming van het ministerie BZK en/ of Brussel, als zijnde het een 
semi-nuts voorziening.  
 
Uiteraard volgen we actief het breedbanddossier van gedeputeerde Jaap Bond, overleggen we met onze wethouders en 
stellen wij alles in werking om daadwerkelijk met staatssteun te kunnen gaan aanleggen. 
 
We zien ook meer bedrijven die investeren in glasvezelnetwerken en meer interesse in privaat/ publieke samenwerking.  
  
Nog altijd zien wij mogelijkheden om het netwerk aan te leggen. De juridische en financiële consequenties van de nieuwe 
mogelijkheden zullen wij de komende maanden uitwerken en beoordelen. Op basis daarvan kunnen we bepalen wat voor 
u als inwoner van Hollands Kroon de meest optimale wijze is om het netwerk aan te leggen. 
 
Wat betekent dit voor u? 
In eerste instantie verandert er door dit besluit voor u niets. U bent lid van de Coöperatie en dat blijft zo. Wel zult u wat 
langer geduld moeten hebben. Starten met de aanleg aan het einde van dit jaar is door de recente ontwikkelingen niet 
meer haalbaar. 
 
Wij schatten in dat we ongeveer een half jaar nodig hebben om de nieuwe weg in te slaan en de financiering en aanleg 
voor te bereiden. Tussentijds zullen wij u met enige regelmaat via de website, Facebook en per email op de hoogte 
houden. Ook de Ledenraad wordt tijdens hun vergaderingen door ons op de hoogte gebracht van de meest recente 
ontwikkelingen. 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U bent van harte uitgenodigd om deze te stellen. Dat kan via Facebook, 
per email (info@breedbandhk.nl) of telefonisch (06-20138301). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alexander op de Weegh en Corry de Lange 
Directie Coöperatie Breedband Hollands Kroon  


