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Even voorstellen: Breedband Beemster

+
Ruim 50 Ambassadeurs!



Even voorstellen: Partners

• Eddy van de Vegt (Directie)

• Stephan Chung (Commercie)

• Bas van der Kolk (Adviseur) 



DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling

100% glasvezel voor IEDERE inwoner van

de Beemster



Het projectHet projectHet projectHet project

•Burgerinitiatief

• NIET commercieel

• Van Beemsterlingen voor Beemsterlingen

•Glasvezel: superieure technologie. 

•Eerst 50% contracten werven





Ontwikkelingen



Ontwikkelingen



Ontwikkelingen



Waarom? Groei internet



Waarom?



Waarom? Minister Kamp……..

ma 05 okt 2015, 07:34 

Extra investering in innovatie 
Van onze parlementaire redactie Den Haag - Het kabinet trekt extra 

geld uit voor digitalisering en innovatie. Minister Kamp 

(Economische Zaken) hoopt dat Nederland daardoor internationaal 

een sleutelrol kan blijven spelen, onder andere door het extra 

opleiden van ICT-specialisten.

In totaal gaat het om een bedrag voor de komende twee jaar van 

zo’n 40 miljoen euro, waarvan het ministerie van Economische Zaken 

7 miljoen euro voor zijn rekening neemt.

Kamp maakt dit vandaag bekend.

Onlangs werd bekend dat Nederland van de achtste naar de vijfde 

plek is gestegen op de ranglijst van meest concurrerende 

economieën ter wereld. Nederland is nu een van de meest 

innovatieve landen ter wereld mede dankzij de digitale 

infrastructuur, vindt Kamp. Om concurrerend te blijven zijn 

verdere investeringen nodig



Zorgen

Senioren
“Steeds meer digitale mogelijkheden vallen af voor mij, vanwege mijn trage 

internetverbinding”

Zorgaanbieders De Zorgcircel / Evean
“Het is onze ambitie om voor de mensen in de Beemster die zorg of 

ondersteuning nodig hebben, een fijn leven mogelijk te maken door 

de inzet van slimme technologie.”



Wonen

Burgemeester Joyce van Beek
“De komst van glasvezel is noodzakelijk voor een leefbare gemeente.”



Werken

'Met glasvezel is ook de ondernemende Beemster klaar voor 

de toekomst‘

De Beemster is een ondernemende gemeente met veel bedrijven, al dan niet met een agrarisch of 

toeristisch karakter. Al deze bedrijven leiden dagelijks economische schade omdat internet niet goed 

werkt of niet snel genoeg is. Grote bedrijven hebben vaak zelf al een verbinding met glasvezel 

gerealiseerd. Voor kleinere bedrijven is dit onbetaalbaar. 

Om meer bedrijvigheid in De Beemster te krijgen en om een gunstige vestigingsplaats te zijn voor 

bedrijven is een supersnel glasvezelnetwerk noodzakelijk.

Ook recreatiebedrijven die veelal in het buitengebied gevestigd zijn, hebben erg veel baat bij 

glasvezel. Want tegenwoordig is er geen enkele toerist meer die tijdens zijn vakantie geen gebruik 

van wifi wil maken.



Leren

“Het is essentieel dat kinderen via glasvezel verbonden zijn 

met de digitale leeromgevingen van hun scholen.”

Landelijke PO-raad, sector organisatie basisonderwijs. Volgens de PO-raad heeft het gebrek aan 

goed internet grote gevolgen. Zo kunnen kinderen niet profiteren van modern en uitdagend 

onderwijs, doordat zij geen gebruik kunnen maken van online lesmateriaal. Deze lesmethodes zijn 

vaak op maat gemaakt, precies afgestemd op het niveau van het kind. Hier hebben veel leerlingen 

baat bij. 



Ontspannen / recreatie

“Glasvezel versterkt onze positie als 

Toeristische trekpleister ”



Achtergrond informatie  keuze model aanleg 
glasvezelnetwerk

• Glasvezel en relatie tot een nutsvoorziening
• Besluit van 2de kamer om de aanleg van glasvezelnetwerk in Nederland niet te 

bestempelen als nutsvoorziening.

• Aanleg van glasvezel wordt over gelaten aan marktpartijen.

• Direct daarna heeft de Autoriteit Consumenten Markt  (ACM) 
besloten de door KPN/Reggefiber aangelegde en nog aan te leggen 
glasvezelnetwerken te reguleren.

• KPN/Reggefiber bepaalt zelf welke gebieden wel/niet interessant zijn.

• KPN/Reggefiber heeft de Beemster niet in haar plannen voor uitrol 
glasvezel meegenomen. 



Vergelijk glasvezel t.o.v. Ziggo / KPN

Coax

ADSL / Schotel

Glasvezel

500 / 500 Mbps >>

120 / 12 Mbps

20 / 2 Mbps



Verschil tussen netwerken

ADSL KABEL GLASVEZEL

Symmetrisch Nee (30/3) Nee (100/10) Ja (250/250)

Snelheid Tot 30 Mbps Tot 200 Mbps 500 Mbps >>

Stabiliteit Slecht Gemiddeld Uitstekend

Gedeeld met buren Ja Ja Nee

Toekomstvast Nee Beperkt Ja

Open netwerk Ja Nee Ja



Daarom: bewonersinitiatief voor eigen 
glasvezelnetwerk!

• Breedband Beemster bouwt een open glasvezelnetwerk, waarbij: 

• Beemsterlingen beloond worden als ze massaal mee doen: dan kan de prijs per 
aansluiting per maand omlaag. 

• Beemsterlingen zelf bepalen welke providers diensten leveren.

• Beemsterlingen een eigen, stabiel, toekomstvast netwerk krijgen waar de gehele 
gemeente op meerdere gebieden (economisch, leef- woonklimaat, toerisme, 
zorg) van profiteert.

• Het buitengebied ook aangesloten wordt: iedereen krijgt de kans aan te sluiten.



Postcodecheck

• Op www.breedbandbeemster.net voeren inwoners hun postcode in.

• Postcodecheck bekijkt of woning in kern of in buitengebied valt.

• Inwoner kan direct bestellen online, of via aanmeldformulier dat op 
de mat gevallen is. 

• Indien woning in buitengebied valt, dient buitengebiedtoeslag
geselecteerd te worden. 



Aanbod Breedband Beemster

INTERNET

• Internet 250 mbps

• Geen datalimiet

• Gratis WIFI

• Gratis Email

BELLEN

• Gratis nummerbehoud

• Gratis onderling bellen

• Voordelig telefoneren

• Gratis voicemail

TV

• 50 zenders digitaal

• u ontvangt een smartcard voor 

één TV

• 14 in HD-kwaliteit

• Extra zenders vanaf € 0,25 p/m

Uit te breiden met:

• tot 3 extra TV’s

• interactieve TV

• TV kijken via tablet

Gratis overstapservice 

€ 55 

per 

maand

! 
Het aanbod van Breedband 

Beemster is ‘powered by 

Plinq’. Dat betekent dat 

Breedband Beemster de 

naam is waar het project 

onder valt, en ook waar alle 

diensten onder worden 

aangeboden, maar de klant 

gaat een contract aan met 

glasvezelprovider Plinq. 

Na de eerste periode waarin 

het netwerk aangelegd en 

gebruikt gaat worden, 

komen er ook meerdere 

providers op het netwerk.



Geen internet nodig?

Toch glasvezel! Bellen en TV

BELLEN

• Gratis nummerbehoud

• Gratis onderling bellen

• Voordelig telefoneren

• Gratis voicemail

TV

• 50 zenders digitaal

• u ontvangt een smartcard 

voor één TV

• 14 in HD-kwaliteit

• Extra zenders vanaf € 0,25 p/m

Uit te breiden met:

• tot 3 extra TV’s

• interactieve TV

• TV kijken via tablet

Gratis overstapservice 
€ 43,50 

per 

maand

Wat betaalt u nu?

De meeste mensen 

zonder internet 

zullen KPN voor 

bellen gebruiken en 

Ziggo voor TV.

KPN bellen: € 22 + 

hoge belkosten

Ziggo TV: € 18



Geen telefonie nodig?

Toch glasvezel! Internet en TV
Wat betaalt u nu?

De meeste mensen 

zonder bellen zullen 

KPN of Ziggo voor 

internet gebruiken 

en Ziggo voor TV.

KPN internet: €

37,50 + hoge 

belkosten +

Ziggo TV: € 18 = 

€56,50

Ziggo TV+internet: 

€ 44,50

INTERNET

• Internet 250 mbps

• Geen datalimiet

• Gratis WIFI

• Gratis E-mail

TV

• 50 zenders digitaal

• u ontvangt een smartcard voor 

één TV

• 14 in HD-kwaliteit

• Extra zenders vanaf € 0,25 p/m

Uit te breiden met:

• tot 3 extra TV’s

• interactieve TV

• TV kijken via tablet

Gratis overstapservice € 43,50 

per 

maand



Prijs in relatie tot snelheid

Download Upload Prijs Prijs/snelheid

Ziggo Start 40 4 45,95 1,15

Ziggo Complete 120 12 59,95 0,50

Ziggo Max 200 20 73,95 0,37

XS4All Compact 20 2 55 2,75

XS4ALL Smart 50 5 63,5 1,27

XS4ALL Plus 100 10 73,5 0,74

Breedband Beemster 250 250 55 0,22



Krijgt u waar u voor betaald?

Onderzoek Kassa

20.000 gebruikers

73% haalt snelheid niet (kabel)

Gemiddeld wordt 54% van gekochte snelheid behaald



Vragen?


