
 

Provincie Fryslân gunt tender glasvezel buitengebied aan Kabelnoord 

De provincie Fryslân heeft de tender voor de aanleg van glasvezel naar ongeveer 20.000 percelen in 

het buitengebied van Fryslân voorlopig gegund aan Kabelnoord. Na een zorgvuldig 

beoordelingstraject heeft de provincie besloten een achtergestelde marktconforme lening aan 

Kabelnoord te verstrekken. Dit betekent dat Kabelnoord internet kan aanleggen in de 

buitengebieden waar men nu nog geen snelle verbinding heeft. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid, 

zorg, economie, werkgelegenheid en het onderwijs in het gebied. 

Achtergestelde lening 

Marktpartijen konden in de periode van 18 juli tot 21 augustus 2017 een subsidieaanvraag indienen. 

Met de achtergestelde lening van € 35 miljoen die Kabelnoord ontvangt, gaat zij zorgen voor de 

aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân. Aan de subsidieverlening is de opschortende 

voorwaarde gekoppeld dat Kabelnoord en de provincie Fryslân een leningsovereenkomst afsluiten. 

Daarnaast moet er een financieringsovereenkomst met een bank afgesloten worden. 

 

Planning 

De komende weken werken Kabelnoord en de provincie Fryslân de leningsovereenkomst uit. Om na 

de definitieve gunning zo snel mogelijk van start te kunnen, richt Kabelnoord zich alvast op de 

financieringsaanvragen bij banken. Voorwaarde is dat Kabelnoord binnen een half jaar start met de 

werkzaamheden. Binnen drie jaar moet minimaal 90% van de adressen in de Friese buitengebieden 

beschikken over snel internet. De verwachting is dat de procedure in het voorjaar van 2018 is 

afgerond. Dan wordt de voorlopige aanlegplanning bekend gemaakt.  

Omdat Kabelnoord niet overal tegelijk kan starten met de aanleg van glasvezel, zal het buitengebied 

van Friesland worden opgedeeld in meerdere kleine gebieden. 

Foto en tekst hierboven komen van de website van Kabelnoord af. 

Tekst hieronder is van Jan Porton. 

Het is dus zo goed als zeker dat Kabelnoord de aanleg gaat doen van glasvezel in Friesland. Er blijft 

een kleine kans bestaan dat het niet doorgaat als ze de financiering niet rond krijgen of als er een 

andere kink in de (glasvezel)kabel is. Dit bericht is bekend gemaakt na de periode dat er bezwaar 

aangetekend kon worden door derden, en zoals het er nu naar uitziet is dat niet gebeurt maar men 

houd een slag om de arm. 

Ik heb een paar linken op diverse websites gevonden waar nog meer info is te vinden, vooral het 

filmpje is een aanrader. 



Via deze link is een filmpje te zien waarin heel duidelijk wordt uitgelegd hoe het verder gaat. 

https://www.youtube.com/watch?v=gZp2YY9a1zs 

En via de volgende link is de speciale website te zien van Kabelnoord over de aanleg van glasvezel in 

het buitengebied Fryslân. 

https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/ 

Kabelnoord gaat over de witte adressen in Friesland, adressen die helemaal geen snel internet 

hebben, dan bestaan er nog grijze adressen en die hebben wel snel internet maar geen glasvezel. In 

onze regio zijn deze adressen er ook en nu wil een andere partij deze mensen ook gaan voorzien van 

glasvezel.  

 

DFMopGlas is die partij en zij zijn al veel langer bezig om glasvezel in Friesland te krijgen en hebben 

een overeenkomst met Kabelnoord gesloten om de grijze adressen aan te sluiten als de grond toch 

open moet om de glasvezelkabel langs adressen te leggen die al snel internet hebben via de kabel 

bijvoorbeeld van Ziggo. Als die glasvezelkabel langs een weg of door een straat moet waar de kabel 

van Ziggo ligt wil DFMopGlas deze huizen aansluiten op de glasvezelkabel. Dit gebeurt dan buiten 

Kabelnoord om met andere voorwaarden maar die adressen krijgen dan ook de keuze voor glasvezel 

of kabel. 

Het proces is ook gestart bij DFMopGals om de financiering rond te krijgen. Op de website staat veel 

meer info en een duidelijke vraag en antwoord pagina.  

Beginpagina https://dfmopglas.nl/ 

En hier staan de vragen en antwoorden https://dfmopglas.nl/q-a/ 

Nu is het afwachten of de betrokken partijen de financiering voor elkaar krijgen en dan zou 

waarschijnlijk voorjaar 2018 begonnen kunnen worden met aanleggen. 
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