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Onderwerp.' wensen en bedenkingen garantstelling Breedband Beemster

Geachte leden van de raad,

Op 14 maart jl. heeft u van het college een brief ontvangen over de voorgenomen
garantstelling voor Breedband Beemster. U bent gevraagd uiterlijk 13 april 2018 eventuele
wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Van het CDA, de BPP, D66 en PvdA/GroenLinks zijn wensen en bedenkingen ontvangen.
Uit de reacties blijkt dat er bij meerdere partijen steun is voor de aanleg van breedband. Er
zijn wel de nodige vragen. In de navolgende tabelzijn de wensen en bedenkingen
opgenomen. In de laatste kolom staat de reactie van het college opgenomen. De vragen die
gaan over beeldvorming en communicatie worden aan het einde van de brief beantwoord.
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Wanneer wordt duidelük
hoeveel burgers daadwerkelijk
bereid zijn van het glasvezelnet
gebruik te maken.

Onze gemeente staat er
financieels/echf voor; hoe kunt
u dan een verplichting aangaan
van 1.000.000,00 euroT U
verklaart hiermee immers dat
de gemeente bereid en in staat
is om in ultimo dat bedrag te
fourneren.

'Wêns.of'b;edenldno

Er zijn door Breedband Beemster (ook de
"coöperatie" genoemd) 1.790 abonnementen
afgesloten. Er is inmiddels een aantal opzeggingen
ontvangen (door verhuizingen) en er zijn nieuwe
aanmeldinoen. Het aantal van 1.790 abonnementen

De garantstelling zelf doet geen aanspraak op
begrotingsruimte. Alleen in het geval de coöperatie in
betalingsproblemen komt, wordt er een beroep op de
gemeente gedaan. De garantstelling wordt gegeven
als de provincie en de gemeente akkoord zijn met de
op te stellen business case waarin netwerkdetails,
deelnemers, kasstromen en risico's worden
onderbouwd. Deze business case wordt getoetst
door externe experts die door de provincie worden
ingehuurd. Dit moet afdoende waarborg bieden dat
de gemeente geen hoog risico loopt, anders wordt de
garantie niet aangegaan. Provincie en gemeente
houden toezicht op de naleving van de
qarantievoorwaarden.

Readie.
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/s er sprake van een
betrouwbare dienst en stabiele
bedrijfsvoering met kabel op

ln het plan wordt ultgegaan van
glasvezelkabel leggen in de
wegberm en op 40 cm diepte.
/s hef reëel uit te gaan van
kabels in wegbermen? Krljgt u
daarvoor toestemming en is
daa¡voor ruimte?

Is de telling van deelnemers
nog actueel? Zijn er nieuwe
aanmeldingen bekend? Zijn er
afmeldinoen bekend?

/s hef mogelijk dat in 2019
Beemster 100% dekking heeft
volgens NGA-eisen?

Volgens bepalingen in de
financiële verordening is ñet
college bevoegd tot deze
garantstelling. Dif ôes/uft rs
naar de opvatting van de BPP
echter zo ingrijpend qua
gevolgen, dat de gemeenteraad
zich openbaar dient uit te
spreken over dit öesluff voordat
deze onomkeerbaar wordt. Wij
verzoeken dan ook om dit
öes/uif te agenderen voor een
van de komende
raadsveroaderinoen.

Wensof bedenkìno

Ja

In het buitengebied zullen de kabels worden geboord
op dieper niveau. De vraag heefr derhalve betrekking
op de aanleg in de kemen.

Het begint steeds gangbaarder te worden dat
glasvezelkabels op 40cm worden gelegd. Tijdens de
aanleg is daarbijminder risico dat andere kabels
worden geraakt en er hierdoor storingen optreden.
Aangezien de grond minder diep wordt ontgraven is
de degeneratie naar venrachting kleiner. Per wegvak
wordt gekeken of het mogelijk is om op 40cm aan te
leggen. Waar niet mogelflk wordt op 60cm
aangelegd. Er wordt in de kernen niet in de
weobermen aanqeleqd. maar onder de bestratinq.

Ja. Er zijn kleine mutaties van verhuizingen en
nieuwkomers.

Ja dat is mogelijk. Breedband Beemster zet zich daar
maximaalvoor in.

Het onderweç staat geagendeerd in de commissie
op 17 april.

kan worden aangehouden. Dit is al een solide basis
voor de business case.

Na aanleg is het de verwachting nog eens 5 à 10%
extra abonnementen af te sluiten (van het totaal
aantal objecten in de Beemster (3.800). Dit
percentage is een ervaringspercentage uit andere
initiatieven in Nederland. Dit zou de business case
nog sterker maken.

ln de begroting is rekening gehouden met een
wervinoscamDaone.

Reac{ie
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Naar verluid zullen niet alle
locaties die een aansluiting
willen hebben, worden
aangesloten; dit zou m.n.
gelden voor het buitengebied.
Ziin er voor deze uitsluitinqen

Naar verluid zullen niet alle
locaties die een aansluiting
willen hebben, worden
aangesloten; dit zou m.n.
gelden voor het buitengebied.
Als dit om kostentechnische
redenen is, om welke totale
kosten saat het dan qlobaal?

Naar verluid zullen niet alle
locaties die een aansluiting
willen hebben, worden
aangesloten; dit zou m.n.
gelden voor het buitengebied.
Als dat het geval iswil
D66Beemster weten om
hoeveelvan dergelijke
uitsluìtingen het gaat.

Wat zijn de kosfen en dus
garanties a/s åef
gl a svezel bed rijf m oet word e n
opgeheven?

Wanneer is de garantie, die
een iening wordt, op zijn /aafsf
terugbetaald?

ls er sprake van dat op korte
termijn (3 tot 5 jaa) mobiele
telefoon een beter aanbod
inclusief TV kan garanderen?

Als het project is gerealiseerd
rg is er dan sprake van een
concurrerend aanbod
breedband op basls waaruan
een solvabel glasvezelbedrijf
kan worden oeoarandeerd?

deze geringe diepte?
Iíens of bdenkina

De provincie is bezig om te kijken of een eventueel
draadloos wifi alternatief een mogelijkheid kan
bieden om gebieden te ontsluiten die vanwege
kosten niet op glasvezel kunnen worden
aangesloten. Hier zal dan mogelijk een pilot voor
worden gestart. Zoals gezegd de coöperatie streeft in

De duurste aansluiting kost 42.000 euro. De kosten
van de duurste 5% aansluitingen in het buitengebied
zijn ongeveer een kleine miljoen euro.

Op dit moment worden er geen adressen uitgesloten
en is het streven van de coöperatie om iedereen aan
te sluiten, zowel klanten als geen klanten. De
business case is hier ook op gebaseerd. Alleen in de
nieuwbouw waar al glasvezel ligt is de coöperatie
niet van plan om te gaan aansluiten. Dit om de
concurrentie met een ander glasvezelnetwerk te
voorkomen, welke een groter risico op het niet
terugverdienen van een dergelijke aansluiting met
zich meebrengt.

Door een zeer strenge risicoanalyse (en mitigerende
maatregelen) die gezamenlijk met de Provincie
Noord Holland en haar adviseurs wordt uitgevoerd,
gaan we er niet van uit dat deze situatie zich gaat
voordoen, lndien de situatie zich wel voordoet, zijn
de kosten afhankelijk van het openstaande saldo en
de restwaarde van het netwerk.

Bij een maximale garantstelling van 1,5 miljoen euro
5 jaar en bijeen maximale garantstelling van
750.000 euro 10 jaar. Met Breedband Beemster
wordt gesproken over het laatste.

Voor de gemeente is er overigens geen sprake van
een lening. De lening wordt gesloten tussen de
coöperatie en de BNG of Waterschapsbank.

Nee, glasvezel blijft superieur.

Ja

Þac'tie
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technisch gezien alternatieven
en worden die dan door
Breedband Beemster tegen
dezelfde tarieven aangeboden
als de overige aansluitingen of
anderszins.

Wensof bdenkino
de Beemstet naar iedereen aansluiten en ziet op dit
moment ook geen redenen om hiervan af te wijken.

Reactie

De gemeente is tot slot gevraagd hoe een eventuele garantiestelling bij de burgers
oveikomt, die net gehoord hebben dat we -populair gezegd- bijna blut zijn, Het college denkt
dat dit zeker tot vrágen leidt bij inwoners en mogelijk ook ergernis. Het vezoek is ook om in
de communicatie over dit principebesluit en de garantstelling extra aandacht te besteden
aan het risico voor de gemeente (klein) en het maatschappelijk belang (groot).

Het college onderschrijft het belang van een goede communicatie. ln de communicatie zal

voorop stãan dat Breedband een verrijking is voor het gebied, de inwoners en de

ondernemers. Om dit mogelijk te maken is de provincie bereid geld te investeren. Dit kan

alleen als de gemeente bereid is garant te staan. Als er tijdens de aanleg
betalingsprobiemen ontstaan wordt van de gemeente verwacht dat ze financieel bijdraagt.
Om deie belangrijke maatschappelijke ontwikkeling ruimte te geven, is de gemeente bereid
dit te doen. Dit besluit is moeilijk om te nemen. Beemster is een kleine gemeente die

zorgvuldig om moet gaan met de financiën. Alle risico's worden onderzocht en waar
mogelijk weggenomen. Pas zodra dit goed voelt, neemt de gemeente het definitieve besluit.
Hierin trekt de gemeente goed op met Breedband Beemster, met de Provincie Noord
Holland en met de gemeente Purmerend in het kader van de fusie. We houden straks
tijdens de aanleg ook goed de vinger aan de pols. Dit is in ieders belang.

Na de raadsvergadering zalde gemeente een persbericht uitdoen waarin deze boodschap
staat opgenomen. Mochten er tijdens de bespreking nog andere elementen aan de orde
komen zal het college deze elementen hierbii betrekken.

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend,
van Beemster.en

tl
A.J.M. van Beek
burgemeester

. van
gemeentesecretaris


