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Betreft: Aanleg glasvezel buitengebied Den Helder 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
Door middel van deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de huidige stand van zaken rond de 
aanleg van glasvezel in het buitengebied van Den Helder.  
 
In de raadscommissiebijeenkomst van 10 september jl. hebben wij het voorstel rond de subsidie voor 
de aanleg van het onrendabele deel (Zanddijk à €35.000) van de glasvezel, naar aanleiding van de 
reactie uit de commissie dat voorkomen moet worden dat de gemeente meewerkt aan het direct of 
indirect aanbieden van illegale IPTV-abonnementen, teruggetrokken. Uiteraard onderschrijven wij dit 
uitgangspunt.  
 
De gemeente Den Helder, HOV en LTO hebben de krachten gebundeld voor de aanleg van glasvezel 
in het buitengebied. De HOV voert gesprekken met meerdere kabelmaatschappijen/providers die ook 
geïnteresseerd zijn in het aanleggen van de glasvezel in het buitengebied van Den Helder. 
Uitgangspunt dat aansluitingen worden gerealiseerd voor het reguliere c.q. legale televisieaanbod. Het 
betreft televisieaanbod waarbij gebruik wordt gemaakt van een decoder in combinatie met een 
smartcard.  
 
Voor een rendabele realisatie van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Den Helder is het 
wenselijk om aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van Hollands Kroon. Op het moment dat de 
rioolboring van Kooyhaven naar het Kooypunt plaatsvindt worden de voorbereidende werkzaamheden 
voor de aanleg van glasvezel uitgevoerd.  
 
Helaas is er nog geen zicht op een definitieve planning. Daarvoor is de gemeente afhankelijk van de 
HOV en heeft dan ook regelmatig contact met hen. Dat betekent ook dat we de bijdrage aan de 
onrendabele top hierop zullen afstemmen. Dit kan ook betekenen dat het WIFI-netwerk op het strand 
later beschikbaar is. Dit is tevens de reden om het voorstel  op dit moment niet opnieuw in te dienen. 
De uitvoering is daartoe op dit moment te onzeker. 
 
 
Den Helder, 23 oktober 2018. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


