Castricum, 29 juni 2011
Inleiding
Naar aanleiding van gestelde vragen in het presidium en de daarop verstrekte memo
resteren na navraag nog wat vraagpunten/opmerkingen
In Castricum gaat een glasvezelnetwerk gaat komen, met de hulp van Glashart / Reggefiber.
Dit hoeft niet altijd in het voordeel van de (gehele) gemeente te zijn. Het aansluiten van
kleine kernen en vooral buitengebieden kan een probleem worden. Dat kan worden
voorkomen door een goede overeenkomst die recht doet aan alle belangen: aanbieder,
(toekomstige) klant en de gemeente als geheel, inclusief kleine kernen en buitengebied.
Er is een project in regio Eindhoven, wat na de zomer zijn navolging gaat vinden in een groot
aantal andere gemeenten in Nederland. Dat zou natuurlijk ook Castricum kunnen zijn. Meer
informatie hierover vindt U in dit artikel uit Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/5724/Internet-30/article/detail/1874272/2011/04/12/Heeze-Leende-gaat-voor-eigen-glasvezel.dhtml .
Betrokkenheid Raad
Het is inderdaad juist dat de raad niets gevraagd hoeft te worden. Het staat eenieder vrij om
een (telecom)netwerk aan te leggen in Nederland. Mits men een vergunning vraagt in de
desbetreffende gemeente en vervolgens leges en degeneratiekosten betaalt. In de
samenwerkingsovereenkomst vraagt Reggefiber meestal om een korting op deze leges en
degeneratie. Eigenlijk dient de raad hier wel mee in te stemmen, aangezien dit meestal in
een legesbesluit eerder is vastgelegd. Verder is het noodzakelijk dat de impact van de
samenwerkingsovereenkomst goed op het netvlies staat van de gemeente. Hierin staat
meestal dat de grond voor de wijkcentrales (PoPs) wordt verkocht aan Reggefiber (of
geschonken), dat de gemeente een ‘positieve grondhouding’ inneemt ten opzichte van
Reggefiber (wat dat inhoudt…) en dat een ‘koperconvenant’ onderdeel van de overeenkomst
is. Dit houdt kortweg in dat de gemeente in de toekomst KPN niet meer kan verplichten de
ongebruikte koperkabels uit de grond te halen.
De samenwerkingsovereenkomst is dus erg eenzijdig. Zie hieronder.
Vraag: Hoe is dit in Castricum geregeld?
Aansluiting kleine kernen en buitengebieden
Er is geen enkele garantie dat Reggefiber verder gaat dan alleen de krenten in de pap. Ook
in de samenwerkingsovereenkomst is naar verwachting niets vinden over een eventuele
verplichting om de buitengebieden aan te sluiten. Dit is een enorm risico, want geen ander
commercieel bedrijf zal ooit willen investeren in de buitengebieden, zonder de revenuen van
de kernen. U raadt al wie daar voor op draait… Overigens is Reggefiber voor 41% eigendom
van KPN, welke heeft uitgesproken in 2014/2015 de andere aandeelhouder (Reggeborgh) uit
te kopen.
Het is inderdaad zo dat zij een open glasvezelnetwerk aanleggen (passieve laag, deze is
gereguleerd door OPTA). Echter, de actieve laag wordt geëxploiteerd door KPN (niet
gereguleerd). Daardoor krijgen alleen Reggefiber/KPN dienstaanbieders een echte kans. Dit
terwijl je als gemeente juist innovatie wenst bij kleine dienstaanbieders, zoals een lokale
aanbieder van zorgdiensten.

Laten we alert zijn: Meestal komt Reggefiber binnen met: “de aannemer staat al voor jullie
klaar. Wanneer jullie ons niet helpen om er een succes van te maken, dan gaat het feest aan
jullie voorbij.”
Wanneer ze nu 17% scoren, dan wordt 30% moeilijk (maar haalbaar, meestal stapt er nog
zo’n 10% in wanneer de straat open ligt). 30% is overigens al erg laag, vorig jaar had
Reggefiber 40% als drempelwaarde. Je kunt je voorstellen dat bij 30% er geen ruimte meer
is in de ‘business case’ voor de buitengebieden.
Vraag: In hoeverre is er gegarandeerd dat naast de kleine kernen ook de buitengebieden
worden aangesloten en wat heeft dat voor konsekwenties voor de prijsstelling op termijn? Is
dit in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd?
Eigendomsrecht
Het is goed om de gronden waar de PoP staat in eigendom te houden (en wellicht ook zelf
de PoP te bouwen, maar dat wil Reggefiber absoluut niet). Reggefiber zou een erfpacht
kunnen treffen. Hiermee heeft de gemeente toch enige grip op de openheid van het netwerk.
Ze kunnen andere aanbieders van de actieve laag toelaten en hebben een stem wanneer
het netwerk verkocht wordt. Dit zijn immers strategische punten binnen het netwerk.
Vraag: Hoe wordt dit in Castricum geregeld?
Juridische toets
Het is belangrijk dat de in te schakelen jurist goed op de hoogte is van staatsteun en
telecomcontracten. Mijn informatie leert dat een jurist of hoogleraar van de Technische
Universiteit Eindhoven ons hierin kan bijstaan. Ook wil een van de mensen die dicht bij het
proces in Brabant heeft gestaan (Oscar Vinck) zelf een keer naar Castricum komen om zijn
verhaal te doen in een tijdens een raadsactiviteit (geheel vanuit onafhankelijk perspectief.)
Vraag: heeft de in te schakelen jurist voldoende kennis van (ongeoorloofde) staatsteun en
telecomcontracten?
Tot slot:
De vraag is vervolgens wel wat de rol van de gemeente dan precies wordt. Dat kan zijn een
afzijdige rol zoals Castricum nu inneemt. Faciliteren (dat heeft Reggefiber graag) lijkt beter,
maar vergeet dan niet om eisen te stellen. Investeren is ook een optie (hoeft niet gelijk te zijn
aan subsidiëren), maar dat is pas aan de orde wanneer Reggefiber afhaakt.
Vraag: welke insteek kiest Castricum?

GRAAG EEN RAADSACTIVITEIT OVER DIT ONDERWERP. OSCAR VINCK HIERBIJ
UITNODIGEN.
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