Weer wat dichter bij snel internet!
Beste buurtgenoten,
We zijn twee stappen dichter bij glasvezel in het buitengebied van Wormerland. Graag
praten we u even bij.
De eerste stap: 60% is geïnteresseerd
De afgelopen weken zijn wij, leden van de werkgroep Breedband Wormerland Buiten, bij
een groot aantal buurtbewoners langs geweest om te polsen wie allemaal geïnteresseerd
zijn in glasvezel. Tot ons grote plezier loopt dit heel goed. We hebben echter nog niet
iedereen kunnen bezoeken – wij doen het er immers ook maar bij en niet iedereen is thuis
wanneer wij langslomen. Toch zitten we al op ruim 150 geïnteresseerden van de 256 witte
adressen in onze gemeente. Daarnaast zijn er ook nog zo’n 20 spontane aanmeldingen van
mensen die wel mee willen doen maar die niet op een wit adres wonen. Daarmee zitten we
op zo’n 60% en zijn we goed op weg.
Nog even om het geheugen op te frissen: wat is ook alweer een wit adres? Dit zijn adressen
waarvan de provincie heeft vastgesteld dat zij een internetverbinding hebben die de 30Mbit
per seconde (lang) niet haalt. Wilt u zelf weten hoe snel internet op uw adres is, kijk dan
bijvoorbeeld op www.speedtest.nl of doe de speedtest op de website van KPN
(https://www.kpn.com/internet/speedtest.htm).
De tweede stap: krachtenbundeling met buurgemeenten
De afgelopen maand hebben wij gesproken met drie commerciële partijen, providers die in
diverse gebieden in ons land glasvezel in het buitengebied aanleggen, om te bekijken of zij
geïnteresseerd zijn in ons gebied. Uit elk van die gesprekken kwam duidelijk naar voren dat
ons buitengebied op zichzelf te klein is om zelfstandig interessant te zijn. Alleen zouden we
het misschien wel redden om een netwerk aan te leggen, maar dan zou er nog geen
aanbieder geïnteresseerd zijn om diensten aan te bieden. Dan hebben we dus niets aan het
netwerk. Wij hebben daarom besloten niet langer te proberen zelfstandig, dus voor
Wormerland alleen, glasvezel te krijgen.
Wat dan wel, want we geven niet zo snel op.
De oplossing zit in krachtenbundeling. Samen met onze buurgemeenten zijn we
waarschijnlijk wel groot genoeg om interessant te zijn voor een commerciële provider. En
dat is wat wij het liefste willen: dat een professionele organisatie bij ons snel internet
aanlegt. Uiteindelijk gaat het ons erom dat wij glasvezel krijgen, niet dat we zelf
telecomprovider worden. Bovendien hoeven we als gemeenschap dan niet bijna € 2 miljoen
te investeren, met alle risico’s die daarmee gepaard gaan.

Daarom hebben wij het initiatief genomen om onze buren uit te nodigen voor een
bijeenkomst met de provider die volgens ons het meest veelbelovende verhaal heeft.
Zo gezegd, zo gedaan.
Afgelopen donderdag, 14 juni, zaten leden van de initiatieven uit Alkmaar, Waterland,
Amsterdam Landelijk Noord en Wormerland bij elkaar in het dorpshuis in Neck, samen met
die provider. Met elkaar hebben we besproken wat de mogelijkheden zijn en hoe deze
provider zaken aanpakt. Vertegenwoordigers van de andere buurgemeenten – EdamVolendam, Landsmeer en Oostzaan konden niet aanwezig zijn maar zijn wel geïnteresseerd.
Waar staan we dan nu?
Alle aanwezigen, behalve Alkmaar want die zijn al in gesprek met een andere provider,
willen graag samen optrekken en onze indruk is dat de aanwezige provider een prima
partner hierin zou kunnen zijn. Wij hebben hen daarom uitgedaagd ons een goed aanbod te
doen. Op dit moment zijn zij de rekensom aan het maken en wij verwachten voor het einde
van de maand juni een reactie.
Wij hebben er goede hoop op dat wij samen een interessante partij kunnen zijn voor een
commerciële aanbieder. Wij wachten met veel belangstelling af of onze gesprekspartner de
rekensom rond krijgt en waar ze dan mee komen. Wellicht tonen ook andere aanbieders nog
interesse.
Mocht het toch niet lukken om via een commerciële partij snel internet te krijgen, dan is er
mogelijk nog een route via de provincie. Daar hebben ze gemerkt dat de meeste
burgerinitiatieven het niet (goed) voor elkaar krijgen zelf glasvezel te realiseren. Daarom
willen ze verder gaan in de ondersteuning van lokale initiatieven. We hebben daar nog geen
concrete voorstellen over gezien, dus we houden het in de gaten. Gegeven onze ervaringen
tot nu toe, gaat onze voorkeur echter uit naar een commerciële oplossing.
Wij zullen er als werkgroep alles aan doen om dit te laten slagen en de gemeente steunt ons
daarin voor zover ze de dat mogen. Laten we er samen een succes van maken, want: hoe
meer mensen meedoen, hoe eerder het interessant is voor een aanbieder en hoe goedkoper
het per aansluiting kan zijn. Mocht u zelf buren hebben die zich nog niet hebben aangemeld,
verwijs ze dan naar onze website en de voordelen wanneer we met samen optrekken.
Wordt vervolgd en op naar een snel internet!
Met vriendelijke groet,
De werkgroep Breedband Wormerland Buiten
www.glasvezel-bwb.nl

