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Glasvezelnetwerk in Woerden 

Kennisnemen van: 

De stand van zaken rond de mogelijke aanleg van glasvezelnetwerken in Woerden 

Kernboodschap: 

Bij gebrek aan eigen (zeer omvangrijke) investeringsgelden is de gemeente Woerden voor de aanleg van 
een glasvezelnetwerk volledig afhankelijk van de markt van vraag en aanbod en wijze waarop marktpartijen 
daar mee om gaan. Bij de bedrijven op Middelland heeft de vraag er toe geleid dat K P N en Ziggo glasvezel 
hebben aangelegd. In de kern Woerden zullen vooralsnog geen aanbieders actief worden voor 
consumenten. Verglazing van de kernen Kamerik en Zegveld is economisch niet haalbaar Verglazing van 
de kern Harmeien wacht op een concreet aanbod van Reggefiber. 

Chronologie 

De raad heeft in de vergadering van 21 december 2011 een motie aangenomen over glasvezelnetwerk. In 
deze motie is gevraagd om te onderzoeken hoe de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente 
Woerden kan worden gerealiseerd. Deze raadsinformatiebrief geeft de huidige stand van zaken weer. 
Op 8 februari 2012 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met Reggefiber. Reggefiber heeft 
aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in de aanleg in Harmeien, waarbij vooralsnog uitsluitend de 
bebouwde kom bediend kan worden, en niet de uitgestrekte lintbebouwing. 
Op 28 mei 2012 heeft het project Glasvezel, met wethouders Duindam en Schreurs, een bezoek aan 
Amersfoort gebracht. Doel was geïnformeerd te worden over het project AmersfoortBreed 
(www.amersfoortbreed.nl) en een keuze te kunnen maken voor de wijze waarop de gemeente Woerden 
verglazing gaat nastreven (zie bijlage 1: Bestuursopdracht). Met een zeer forse gemeentelijke, Europese 
en financiële bijdragen van anderen is in de Amersfoortse wijk Vathorst een zogenoemd 'open' 
glasvezelnetwerk aangelegd. De investeringen zitten, behalve in de aanleg van de glasvezelkabel, met 
name in de diensten die over dit open netwerk door bedrijven, instellingen en burgergroeperingen worden 
ontwikkeld, aangeboden en geëxploiteerd. Zie ook 
http://m\^^eindeliikgIasvezel•nl/amersfoort/nieuvvs/Amersfoort new7s Q7. Het is duidelijk dat deze 
investeringen, binnen de kaders van de motie en de huidige begroting niet door Woerden zijn te verrichten. 

Glasvezel in Woerden 

In Woerden heeft K P N , als gevolg van een van haar 20 proefprojecten op het gebied van glasvezel, al 



sinds 2004/2005 glasvezel in delen van de kern Woerden. Daarbij is glasvezel wel als basisinfrastructuur 
aangelegd tot in bestaande wijkcentrales, maar niet tot in de woningen. 
Daarnaast is het in Woerden op dit moment alleen het bedrijventerrein Middelland waar een 
glasvezelnetwerk wordt aangelegd als een gezamenlijke inspanning van de desbetreffende bedrijven, 
waarbij aanbieder Ziggo aansluit op de basisinfrastructuur van K P N . Daarmee profiteren de bedrijven (in 
meer en mindere mate) van de winstpunten als de verbetering van de concurrentiepositie voor bedrijven en 
een economische impuls, verbreding van communicatiemogelijkheden (zoals videoconferentie), betere 
thuiswerkmogelijkheden en meer mogelijkheden om het veiligheidsgevoel te waarborgen. De rol van de 
gemeente is daarbij vooral faciliterend geweest. 

Op de bijgevoegde kaart is de huidige dekking van het glasvezelnetwerk in Woerden weergegeven. 
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Aanbieders 

In Woerden kunnen vier bedrijven een rol spelen in de aanleg van een glasvezelnetwerk: 
Reggefiber legt glasvezelnetwerken aan en biedt vervolgens alle aanbieders van diensten aan 
gebruik te maken van dit netwerk. Reggefiber heeft aangegeven alleen de kern van Harmeien te 
willen voorzien van glasvezel (doortrekken van het netwerk dat zij hebben aangelegd in Utrecht-
West). In enigerlei vorm wil Reggefiber echter een bijdrage van de gemeente. 
Ziggo legt glasvezelnetwerken aan uitsluitend voor het aanbieden van eigen diensten; Ziggo laat 
geen andere aanbieders toe op haar netwerk. Ziggo legt (voor eigen rekening) netwerken aan op 
die plaatsen waar (potentiële) klanten hebben aangegeven te willen aansluiten op glasvezel. De 
klanten zijn vervolgens afhankelijk van de aanbieder Ziggo. Ziggo heeft inmiddels in Woerden het 
bedrijventerrein Middelland voorzien van een glasvezelnetwerk. 
Eurofiber is in Nederland marktleider in het aanleggen van glasvezelnetwerken voor de zakelijke 
markt. Eurofiber legt in Woerden alleen een netwerk aan als ze dit vervolgens kan verkopen of 
verhuren aan aanbieders en exploitanten. 
Jelcer legt glasvezel aan in druk- en vrij vervalriolen tegen aanzienlijk lagere kosten per aansluiting, 
doordat er geen graafwerkzaamheden aan te pas komen. Het is een innovatieve en experimentele 
methode die vooralsnog alleen met subsidies van gemeenten en provincies en bijdragen van 
aangesloten bedrijven en huishoudens wordt toegepast. In een presentatie van Jelcer aan onze 
gemeente hebben zij echter duidelijk aangegeven aannemer te zijn en in die rol in opdracht van 
netwerkbedrijven te werken. De gemeente Woerden heeft niet de financiële ruimte om als 
opdrachtgever op te treden. 



Toekomstige (on)mogelijkheden in de vier kernen 

De gesprekken met diverse partijen en de ervaringen elders leveren op dat de vraagkant en de kosten 
versus subsidiering een rol spelen. De vraag naar glasvezelnetwerken is bij bedrijven sterker ontwikkeld 
dan bij particuliere huishoudens. In veel projecten wordt pas gestart als er voldoende animo is om ook 
daadwerkelijk aan te sluiten. Zo geeft Ziggo aan alleen daar glasvezel aan te leggen waar door Ziggo zelf 
behoefte is geconstateerd. Vaak gaan daar ook kosten voor eenmalige aansluiting en hogere 
abonnementskosten mee gepaard. Nog niet overal is de vraag naar glasvezel ook in voldoende mate 
aanwezig. 
In veel projecten, onder andere Amersfoort maar ook de experimentele projecten van Jelcer, is sprake van 
subsidiering en cofinanciering door Europa, provincie dan wel gemeente. Dit speelt zeker een rol in het 
buitengebied, waar de kosten en opbrengsten verhoudingen duidelijk anders liggen dan in de dichter 
bevolkte kernen. De gemeente Woerden heeft op dit moment geen financiële mogelijkheden om met 
cofinanciering glasvezelinitiatieven te steunen. 

Kern Harmeien 
Hoewel Reggefiber heeft aangegeven de kern van Harmeien te willen aansluiten op een glasvezelnetwerk, 
hebben zij daar (nog) geen concreet aanbod voor gedaan. In de gesprekken met Reggefiber geven zij aan 
een bijdrage van de gemeente te verwachten, onder andere in de vorm van een lagere 
degeneratievergoeding. De degeneratievergoeding is de vergoeding die de kabelmaatschappij betaalt voor 
toekomstige werkzaamheden aan de bestrating door de gemeente als gevolg van de aanleg van de kabels. 
Hiervoor geldt een landelijke systematiek, waarbij Harmeien valt in klasse 4, slappe bodem. Afwijken van 
deze systematiek betekent precedentwerking: het is niet alleen een tegemoetkoming aan Reggefiber, maar 
moet dan ook gelden voor alle andere bedrijven die iets in de bodem doen. Overigens gaat het alleen al bij 
Reggefiber om een bedrag van enkele tonnen. 

Kern Woerden 
Verglazing van de kern Woerden is voor de komende jaren niet aan de orde vanwege recente investeringen 
in V D S L (opvolger ADSL) door K P N (de grootste minderheidsaandeelhouder in Reggefiber); ondanks de 
moeder - dochter verhouding tussen K P N en Reggefiber gedragen partijen zich in de kern Woerden als 
concurrenten. 

Kernen Zegveld en Kamerik 
Verglazing van de kernen Zegveld en Kamerik wordt vanwege de lange afstanden en de lage 
bewoningsdichtheid als economisch niet haalbaar gezien. 

Vervolg: 

In de RIB is de huidige stand van zaken weergegeven rond de aanleg van glasvezelnetwerken in Woerden, 
inclusief de bijbehorende (on)mogelijkheden. Initiatieven uit de markt faciliteren wij uiteraard en wij blijven 
alert naar mogelijkheden om initiatieven creatief maar verantwoord ook financieel te steunen. Indien nodig 
leggen wij u hiervoor ook concrete voorstellen voor. 
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