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Aan de leden van de raad

uw brief van uw kenmerk

onden\terp
Aanleg glasvezel in Beemster

Geachte leden van de raad,

De raadsvergadering van 2l januari jl. was voor ons aanleiding om u kort te informeren over
de stand van de aanleg van glasvezel in Beemster. Bij de beantwoord¡ng van de technische
vragen van de BPP in augustus 2019 bent u hierover voor het laatst geïnformeerd. De
gemeente vervult op dit moment voor de aanleg van glasvezel enkel de rol van vergunning-
verlener voor de kernen. Er is op dit moment geen sprake meer van enige andere
faciliterende of garanderende rol. De aanleg is een zaak van initiatief van marktpartijen.

M idden bee m ster e n Zu idoostbee m ster
De civiele werkzaamheden van KPN in Middenbeemster zijn nagenoeg afgerond. Het
herstelwerk wordt aansluitend op het civiele werk wekelijks nagelopen door de gemeente en
waar nodig vindt 2e herstel plaats. ln februariwordt het glasvezel in de ondergrondse
leidingen aangebracht. Het maken van de huisaansluitingen vindt vervolgens plaats op
afspraak met de bewoners. Het beeld is dat in maart alles afgerond is. Wat betreft
Zuidoostbeemster kan het college u thans geen informatie verstrekken. De meest voor de
hand liggende optie is dat de aanleg meegaat in de aanleg van glasvezel in Purmerend.
Hierover zijn wel gesprekken gaande, maar er zijn nog geen afspraken.

Buitengebied
Wat betreft het buitengebied van Beemster en in Noord- en Westbeemster is het lokale
initiatief Breedband Beemster een samenwerking aangegaan met Glasvezel Buitenaf/Delta
Deze marktpartij is voornemens dit jaar te beginnen met aanleg. Op dit moment wordt veel
tijd besteed aan de technische uitwerking van de aanleg in het buitengebied. De aanleg in

het werelderfgoed is een vrij complexe aangelegenheid. Daarnaast is Glasvezel
Buitenaf/Delta bezig met de selectie van een aannemer.
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Er is nog geen vergunningaanvraag ingediend bij het Hoogheemraadschap of bij de
gemeente. Dat zal namelijk worden gedaan door de aannemer. Omdat het traject wat langer
duurt dan gepland, worden de inschrijvers voor glasvezel in het buitengebied hierover
geïnformeerd door Glasvezel Buitenaf/Delta.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders van Beemster

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.J.C. Welage
secretaris


