
 
 
 
 
 

MOTIE  
vreemd aan de orde van de dag 

 

Raadsvergadering van: 8 september 2020 

  

Behorende bij agendapunt: 11 

  

Onderwerp: Compensatieregeling aanleg Glasvezel huishoudens en 

bedrijven in het buitengebied. 

  

 

De raad van gemeente Beemster in vergadering bijeen op 8 september 2020. 

 

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018. 

 

Overwegende dat: 

1. Binnenkort huishoudens en bedrijven in Beemster in het buitengebied worden aangesloten op 

het glasvezelnet van Delta door Glasvezel buitenaf. 

2. De kosten van aansluiting niet overal gelijk zijn. Huishoudens en bedrijven die nog niet 

(kunnen) beschikken over een aansluiting op het kabelnet moeten t.o.v. de grotere kernen 

Zuidoost-, Midden- en Westbeemster en tussenliggende tracés door het landelijke gebied, extra 

kosten maken. Zij hebben de keuze € 2.200,- in een keer te betalen of maandelijks € 15,71 met 

onbeperkte looptijd boven op het abonnement. 

3. Het huishoudens en bedrijven betreft, in het buitengebied, die deze extra kosten moeten 

dragen. E.e.a. is afhankelijk of de huishoudens en bedrijven kiezen voor een aansluiting op hun 

perceel. 

4. Het gewenst zou zijn de extra aansluitkosten voor deze gezinnen en bedrijven die niet reeds 

over een kabelverbinding van Ziggo beschikken door middel van een bedrag vanuit algemene 

middelen te compenseren. De hoogte van het bedrag is € 2.200,- per aansluiting. 

5. Deze compensatieregeling los staat van diegene die zich niet eerder hebben opgegeven en 

rond de € 950,- extra moeten betalen om aangesloten te worden. Dat deel wordt niet 

gecompenseerd.   

6. Het belang dat alle huishoudens en bedrijven over een goede internetverbinding beschikken 

zoals o.a. met de pandemie afgelopen tijd is aangetoond. Het zeer gewenst is dat de 

genoemde ongelijkheid in aansluitkosten wordt gecompenseerd.  

7. Het benodigde bedrag voor deze compensatieregeling, uit de algemene middelen van de 

gemeente betaald dient te worden.  

 

Verzoekt het college: 

- Een compensatieregeling uit te werken en uit te voeren die afgestemd is met de uitvoering van 

de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Beemster. 

- Hiervoor een raadsvoorstel aan de gemeenteraad te doen.   

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Toelichting: 

In de omliggende gemeenten van Beemster is er ook geen geval bekend waarbij huishoudens of 

bedrijven in het buitengebied een extra bedrag moeten betalen om aangesloten te worden op 

glasvezel. Met deze compensatieregeling het uitgangspunt van het Burgerinitiatief Breedband 

Beemster, 100% aansluitingen, wordt waargemaakt. 

 


