
Raadsvoorstel Besluitvormend

Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied Hillegom 

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-120146
datum voorstel: 20 mei 2020
datum collegevergadering: 25 augustus 2020
datum raadsvergadering: 17 september 2020
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Jan van Rijn
behandelend ambtenaar: Rob de Mooij
e-mailadres: R.deMooij@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. In te stemmen met de voorgenomen aanleg van een Fiber-to-the-Home (FttH) 
glasvezelnetwerk in het buitengebied van Hillegom.

2. In te stemmen met een vergoeding achteraf van € 46.714,- aan de aanleggende partij 
bij het definitief doorgaan van het aanlegproject als gedeeltelijke vergoeding van de 
kosten van alle aanlegactiviteiten. Als het project niet tot stand komt, is geen bijdrage 
verschuldigd.

Inleiding
De gemeente Hillegom streeft naar een 100% beschikbaarheid van voldoende snel 
internet voor inwoners en bedrijven van Hillegom. In het buitengebied is dat nu niet het 
geval. 
Bij diverse onderzoeken is gebleken dat Hillegom niet voldoende schaalgrootte biedt om 
zelf een marktpartij te vinden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het 
buitengebied van Hillegom. Deze situatie geldt in het algemeen ook voor de andere 
gemeenten in de Duin- en bollenstreek. Door samen te werken hebben de gemeenten 
voor het buitengebied van de gezamenlijke gemeenten wel een marktpartij gevonden die 
bij voldoende deelnemers de aanleg zal uitvoeren.
Om de aanleg van snel internet in het buitengebied mogelijk te maken, zijn aangepaste 
werkafspraken nodig over de uitvoering van het project en afspraken over een financiële 
vergoeding met de uitvoerende partij. Deze afspraken worden vastgelegd in een 
uitvoeringsovereenkomst met de aanleggende partij.

Bestaand kader en context
Op de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied zijn de Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren en de Legesverordening en – tabel van toepassing.

Beoogd effect
Met dit project streven we naar de realisatie van snel internet in het buitengebied van 
Hillegom door een marktpartij.



Bij de voorbereidende belangstellingsregistratie die door de gezamenlijke gemeenten is 
uitgevoerd, heeft ruimschoots meer dan 50% van de bewoners en bedrijven in het 
buitengebied aangegeven belangstelling te hebben voor een FttH-glasvezelnetwerk. Met 
deze resultaten is een marktpartij gevonden die onder nadere voorwaarden, vast te 
leggen in een overeenkomst, de aanleg op zich wil nemen bij voldoende deelnemers die 
daadwerkelijk een abonnement zullen afnemen.
De marktpartij zal daarvoor zelf een vraagbundelingscampagne gaan voeren en bij 
voldoende betalende deelnemers kan de aanleg daadwerkelijk gaan plaatsvinden.

Argumenten
1.1. Het belang van snel internet voor inwoners en bedrijven neemt alleen maar toe. Dat 

geldt voor maatschappelijk en economisch handelen, maar ook ter vermijding van 
sociaal isolement. Steeds meer is netwerkkwaliteit een noodzakelijk en gewenst 
onderdeel van ieders dagelijkse leven.

1.2. Een gemeente heeft op basis van de Telecomwet geen rol bij de aanleg van 
netwerken. Dit is voorbehouden aan de markt. Wel kan de gemeente faciliteren dat 
inwoners en bedrijven geholpen worden bij het clusteren van hun vraag om daarmee 
de markt te benaderen. Deze rol heeft de gemeente samen met de andere 
regiogemeenten met succes op zich genomen.

2.1. Om snel internet in het buitengebied te kunnen aanleggen zijn maatwerkafspraken 
nodig die de aanleg ook economisch haalbaar maken voor een marktpartij, in de 
vorm van een vergoeding achteraf als gedeeltelijke vergoeding van de kosten van 
alle aanlegactiviteiten door de gemeente, en een eigen bijdrage van deelnemers.

2.2. Alle werkafspraken worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Kanttekeningen
2.1 Het gemeentelijke besluit garandeert niet de aanleg van het netwerk. Dat blijft een 

besluit van de aanleggende partij, op basis van voldoende vraag in het werkgebied. 

Financiële consequenties
 De totale projectkosten voor de aanleg van een FttH-glasvezelnetwerk in het 

buitengebied van de Duin- en bollenstreek bedragen naar schatting 12-15 miljoen 
Euro. Deze investering draagt de marktpartij die het netwerk aanlegt grotendeels zelf.

 Deelnemende bedrijven en inwoners betalen een eenmalige hoge vergoeding voor de 
aanleg. Bij het behalen van de vereiste deelnamegraad om tot aanleg over te gaan 
bedraagt de bijdrage aan de investering van deelnemende inwoners en bedrijven in 
de streek minimaal 4 miljoen Euro.

 De gemeente betaalt bij daadwerkelijke uitvoering van het project een vergoeding als 
gedeeltelijke vergoeding van de kosten van alle aanlegactiviteiten. Deze vergoeding is 
bepaald op € 46.714,-, op basis van de voor dit project ingeschatte 
graafwerkzaamheden en aan te sluiten adressen. Deze vergoeding kan nooit hoger 
zijn dan het te ontvangen bedrag aan leges- en degeneratiekostenvergoeding.

 De gemeente ontvangt daarnaast bij daadwerkelijke uitvoering van het project een 
bedrag als leges- en degeneratiekostenvergoeding. Deze vergoeding bedraagt op 
basis van de nu bekende gegevens eveneens € 46.714,-.

 De dekking van de gedeeltelijke vergoeding van de kosten van alle aanlegactiviteiten 
komt volledig uit de leges- en degeneratiekostenvergoeding die de gemeente 
ontvangt als het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Aanpak, uitvoering en participatie
De projectuitwerking is tot stand gekomen via een intensieve samenwerking met 
bewoners in het buitengebied om de als voorwaarde gestelde vraagbundeling te 
organiseren. Er zijn meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd gedurende het 
voortraject. Voor dit project is bovendien een netwerk van inwoners-ambassadeurs 
opgezet.
Deze ambassadeurs hebben zelf de keuze voor de voorgenomen aanleggende partij 
gemaakt. Zij sluiten zelf ook een overeenkomst met de aanleggende partij en hebben 
belang bij het aanbod van providers in dit project.
De aanleggende partij zal zodra het convenant gesloten is, zelf een 
vraagbundelingscampagne voeren om voldoende deelnemers te werven. Alleen bij 



voldoende deelname vindt de aanleg ook daadwerkelijk plaats, dit ter beoordeling van de 
aanleggende partij zelf.

Duurzaamheid
De beschikbaarheid van snel internet wordt in toenemende mate gezien als een 
noodzakelijke voorwaarde voor actieve maatschappelijke participatie van inwoners en 
bedrijven, en als onderdeel van sociale duurzaamheid en een inclusieve maatschappelijke 
inrichting (het vermijden van digitaal isolement en digitaal analfabetisme).

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit is een regioproject waar naast Teylingen en Lisse ook Noordwijk en Katwijk aan 
deelnemen. Iedere gemeente heeft op zichzelf te weinig adressen in het buitengebied om 
de belangstelling van een marktpartij te verwerven. Daarom hebben de vijf gemeenten 
ervoor gekozen voor dit project gezamenlijk de markt te benaderen.

Urgentie
Het project zal na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op korte termijn 
van start gaan met een vraagbundelingscampagne en is naar verwachting voor de zomer 
van 2022 volledig afgerond.
Bij de uitvoering van de campagne worden alle van toepassing zijnde RIVM-aanbevelingen 
ten aanzien van bijeenkomsten en contact opgevolgd.

Evaluatie
Het project zal na afloop geëvalueerd worden voor de bereikte maatschappelijke 
resultaten.

Bijlagen en achtergrondinformatie
     

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. C.B. Baauw A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 25 augustus 2020 inzake Aanleg glasvezelnetwerk 
buitengebied Hillegom,

gelet op artikel 108 van de gemeentewet,

besluit:

1. In te stemmen met de voorgenomen aanleg van een Fiber-to-the-Home (FttH) 
glasvezelnetwerk in het buitengebied van Hillegom.

2. In te stemmen met een vergoeding achteraf van € 46.714,- aan de aanleggende 
partij bij het definitief doorgaan van het aanlegproject als gedeeltelijke vergoeding 
van de kosten van alle aanlegactiviteiten. Als het project niet tot stand komt, is 
geen bijdrage verschuldigd.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 17 september 2020,

drs.  M.G.J. Veeger A. van Erk
plv griffier voorzitter
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