
                                                               Noordbeemster 02-12-2019 

Aan het college van burgemeester en wethouders van Beemster.   

 

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 32 van het Reglement van orde gemeenteraad mbt de 

opgelegde geheimhouding over het gebiedsplan van KPN voor de aanleg van glasvezel in 

Middenbeemster. 

 

Geacht college, 

In de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 juli 2019 is 

vermeld: “er is geheimhouding opgelegd over het gebiedsplan van KPN voor de aanleg van  

glasvezel in Middenbeemster en hierover wordt een brief verstuurd door het college aan 

KPN.” 

 

Met in gedachten het burgerinitiatief van Breedband Beemster en de daaraan gekoppelde 

toezegging dat 100% van de in Beemster aanwezige percelen wordt aangesloten op glasvezel. 

 

De tussenkomst van KPN heeft geleid tot totale verwarring in de gemeente: rond de aanleg 

van glasvezel in Middenbeemster, grote onzekerheid voor de kern Zuidoostbeemster en nog 

grotere onzekerheid van aanleg van glasvezel in het buitengebied tegen hoge kosten, door 

welke marktpartij dan ook. 

 

De geheimhouding voor het college betekent dat zij niet mogen communiceren met anderen 

dan de collegeleden en het gebiedsplan van KPN alleen dan beschikbaar kan worden gesteld 

aan de gemeenteraad als het college de geheimhouding opheft. 

 

Dit leidt tot de volgende vragen: 

1. Wil het college nagaan of de geheimhouding kan worden opgeheven? 

2. Wanneer de geheimhouding wordt opgeheven, kan het gebiedsplan van KPN en de 

bedoelde brief van het college aan KPN, ter inzage komen voor de gemeenteraad? 

3. Als dit niet kan. Hoelang is de geheimhouding nog van kracht? Dit uitgaande van het 

uitgangspunt dat geheimhouding niet voor eeuwig kan zijn en op enig moment opgeheven 

zal worden. 

4. Hoe wordt dit laatste dan door het college getoetst?  

 

In afwachting van schriftelijke beantwoording en gebruikmakend van de mogelijkheid om in 

de eerstkomende raadsvergadering nadere vragen te stellen inzake. 

 

Met vriendelijke groet 

Namens fractie Beemster Polder Partij,  

N.C.M. de Lange fractievoorzitter. 
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REGISTRATIENUMMER: 1496036 



Beantwoording college van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2020 

 

KPN heeft gebiedsplan destijds aan het college ter kennisname aangeboden om enkele 

praktische aspecten van de aanleg in Middenbeemster te delen. KPN heeft daarbij verzocht 

om met het plan vertrouwelijk om te gaan omdat dit concurrentiegevoelige informatie bevat. 

Het college heeft geheimhouding op dit plan opgelegd. 

Mede naar aanleiding van een vraag over dit onderwerp in het raadspresidium is aan KPN 

gevraagd of men -nu men bezig is met de aanleg- nog steeds hecht aan de 

vertrouwelijkheid. Dat is het geval. KPN heeft in oktober aangegeven dat leden van het 

presidium de documenten mogen inzien, maar dat er geen informatie uit mag worden 

gekopieerd en/of verspreid. Het college acht dit inzien niet nodig gelet op de beperkte 

relevantie (zie hierna).  

De geheimhouding duurt tot het moment dat het college deze opheft. Daar is thans nog geen 

termijn aan te verbinden. 

 

Het gebiedsplan betreft een werkbestand van KPN voor partijen in de glasvezel aanlegketen. 

Het draait vooral om een planning en de inzet van lokale marketingcommunicatiemiddelen 

voor de aanleg in Middenbeemster.  

In het gebiedsplan staat geen informatie die antwoorden geven op uw vragen over de aanleg 

in Zuidoostbeemster en de rest van Beemster.  

Naar onze laatste informatie wordt de komende jaren de hele gemeente Beemster voorzien 

van glasvezel. Glasvezel Buitenaf werkt in samenwerking met het initiatief Breedband 

Beemster aan het buitengebied en naar de huidige verwachting gaat Zuidoostbeemster mee 

in de aanleg in Purmerend. Dit betreffen marktinitiatieven. De gemeente heeft geen directe 

sturing op de planning. 

De aanleg van glasvezel is een particulier initiatief dat door de gemeente wordt gefaciliteerd. 

 

 


