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Project glasvezel buitengebied

Gemeente Percentage

Achtkarspelen 60,0%

Tytsjerksteradiel 65,9%

Opsterland 79,1%

Ooststellingwerf 82,6%

Weststellingwerf



Initiatieven (1/2)

Glasvezel van Kabelnoord Glasvezel Buitenaf

Maandbedrag
Netwerkvergoeding

maximaal € 15 per maand

Vastrechtvergoeding

€ 12,78 per maand

Geen indexering, dus bedrag blijft hetzelfde Wel indexering, dus bedrag wordt ieder jaar hoger

Maximale looptijd van 30 jaar Vaste kosten, geen maximum looptijd

Afkoopbedrag € 1.800 € 1.600

Aantal adressen 2.395 2.296 

Aandeelhouder(s) Gemeenten in Noord Oost Friesland EQT, een Zweedse investeringsmaatschappij

Eigenaar netwerk Kabelnoord EQT, een Zweedse investeringsmaatschappij

Eigen providers Kabelnoord Caiway en Delta (gaan fuseren)

Overige 

provider(s)
Solcon (dochter KPN)

Fiber

Cbizz en Helden van Nu (zakelijk)



Initiatieven (1/2)

Glasvezel van Kabelnoord Glasvezel Buitenaf

Maandbedrag
Netwerkvergoeding

maximaal € 15 per maand

Vastrechtvergoeding

€ 12,78 per maand

Geen indexering, dus bedrag blijft hetzelfde Wel indexering, dus bedrag wordt ieder jaar hoger

Vastrechtvergoeding bij 1,7% indexering

• 10 jaar: € 14,38 p/mnd: € 1.656,40 tot.

• 20 jaar: € 17,60 p/mnd: € 3.616,94 tot.

• 30 jaar: € 20,84 p/mnd: € 5.937,45 tot.

Netwerkvergoeding

• 10 jaar: € 15,00 p/mnd: € 1.800,00 tot.

• 20 jaar: € 15,00 p/mnd: € 3.600,00 tot.

• 30 jaar: € 15,00 p/mnd: € 5.400,00 tot.

Maximale looptijd van 30 jaar Vaste kosten, geen maximum looptijd



Initiatieven (2/2)

Glasvezel van Kabelnoord Glasvezel Buitenaf

Garanties Afspraken en regels over het project met FRL Geen/ eigen regels

Grijs en kernen Vallen niet onder het project, DFM voor grijs Wordt wel gezegd maar tot nu toe niet uitgevoerd

Vraagbundeling 20 december tot 18 februari 20 december tot 4 maart

Na vraagbundeling € 500 (tot aanleg, daarna minimaal) Minimaal € 995Na vraagbundeling € 500 (tot aanleg, daarna minimaal) Minimaal € 995

Aanleg Start oktober Derde kwartaal 2019

Gereed Binnen vier maanden Medio 2020

Bedrijfsdoel Maximale voorzieningen voor de klanten Investeringsmaatschappij: maximale winst



Opmerking en antwoord

• Ik kan alleen Kabelnoord en Solcon kiezen

• Op dit moment zijn Kabelnoord en Solcon de enige aanbieders van 
diensten op het nieuwe glasvezelnetwerk, maar er zijn  gesprekken diensten op het nieuwe glasvezelnetwerk, maar er zijn  gesprekken 
met andere aanbieders en zodra daar overeenstemming is komen die 
ook beschikbaar

• Na 12 maanden kunnen de klanten een andere aanbieder op het 
netwerk kiezen



Opmerking en antwoord 

• Ik raak mijn e-mail adres kwijt

• Wanneer iemand een provider gerelateerd e-mail adres heeft dan 
vervalt deze bij overgang naar een andere aanbieder (bij een KPN evervalt deze bij overgang naar een andere aanbieder (bij een KPN e-
mail adres kan men deze bij Solcon behouden en er daarnaast bestaat 
de mogelijkheid om deze te behouden bij Kabelnoord, maar daar 
moet dan een bedrag per maand voor betaald worden aan KPN (E-
mail only), wanneer dit een onafhankelijk e-mail adres is (gmail, 
hotmail, live, etc.) dan blijft deze gewoon beschikbaar



Opmerking en antwoord

• Ik woon ver van de openbare weg, moet ik extra betalen?

• Iedereen wordt aangesloten op het nieuwe glasvezelnetwerk, dat is in 
een brief aan de bewoners nog eens zwart op wit gezeteen brief aan de bewoners nog eens zwart op wit gezet

• Er hoeft dus niet extra betaald te worden



Opmerking en antwoord

• Is de internetsnelheid gegarandeerd?

• Ja, iedereen wordt aangesloten met een eigen glasvezel vanaf de 
centrale. Er wordt dus niets gedeeld met buren. centrale. Er wordt dus niets gedeeld met buren. 

• Welke snelheid heb ik nodig?

• Normaal gesproken is 100 Mbit meer dan genoeg tenzij er in huis 
gedeeld moet worden. 



Opmerking en antwoord

• Als ik per maand betaal en na 1 jaar geen abonnement meer wil wat 
dan?

• Dan stopt ook de verplichting van de maandelijkse kosten voor de • Dan stopt ook de verplichting van de maandelijkse kosten voor de 
glasvezel, deze gaat dan weer verder op het moment dat men weer 
een abonnement neemt via 1 van de aanbieders en zelfs dan is het 
ook mogelijk om in 1 keer af te kopen. 



Informatiemiddagen (14:00-18:00 uur)

Datum Plaats Locatie

28 januari Nijetrijne Paviljoen Driewegsluis

29 januari Blesdijke Et Karkien

30 januari Langelille De Driesprong

4 februari Ter Idzard Dorpshuis De Bult

5 februari Noordwolde De Buytenplaets



Voordelen Friese glasvezelnetwerk

• Plaatselijk Belang heeft de voorkeur voor Kabelnoord om de volgende redenen:

• Afspraken met en regels van de provincie Friesland voor het glasvezelproject van 
het buitengebied in heel Friesland

• Iedereen die zich tijdens de vraagbundeling aanmeld wordt ook daadwerkelijk 
zonder bijkomende kosten aangesloten bij het behalen van de 60%

• De maandelijkse netwerkvergoeding kent een maximale looptijd; de vergoeding 
zal vervallen als deze niet meer nodig is

• De maandelijkse netwerkvergoeding blijft de gehele looptijd hetzelfde en wordt 
dus NIET jaarlijks geïndexeerd of verhoogd

• Glasvezel van Kabelnoord gaat niet voor maximale winst maar voor maximale en 
goede voorzieningen voor haar klanten


