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Aan de Gemeenteraad,

Toelichting (korte samenvatting)
Kabelnoord streeft naar verbreding van het draagvlak en legt daarbij een koppeling tussen de
uitbreiding van het bedrijf door toetreding van nieuwe aandeelhouders en de aanleg van nieuwe
netwerken. Daarom wordt voorgesteld om het vergroten van het bijbehorende draagvlak vorm te
geven door de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarbij behouden de huidige aandeelhouders tezamen
een meerderheid van de aandelen en daardoor de zeggenschap in Kabelnoord.
Naast het versterken van het maatschappelijk draagvlak en uitbreiding van het bedrijf is de emissie
ook bedoeld voor het versterken van de financiële positie van het bedrijf en de verruiming van de
mogelijkheden voor gemeenten om bijv. bedrijventerreinen en recreatievoorzieningen aan goede
verbindingen te helpen.
Het voorstel bevat een aantal overwegingen in de vorm van criteria waar de emissie aan moet
voldoen en een uitwerking op hoofdlijnen van de vorm waarin de emissie kan plaatsvinden. Kern van
het voorstel is het behoud van het nutskarakter van het bedrijf. Dat past het best bij de doelen van de
aandeelhouders, te weten een betrouwbaar en betaalbaar glasvezelnetwerk, ook in het Friese
buitengebied.
Dit voorstel wordt eerst voorgelegd aan de huidige aandeelhouders (Ameland, Dantumadiel,
Noardeast-Fryslân en Schiermonnikoog). Daarna volgt een ronde om de belangstelling bij mogelijke
nieuwe aandeelhouders te peilen. Lijkt die voldoende groot, dan volgt een concreet voorstel aan de
aandeelhouders en daarna kan de emissieprocedure van start gaan.
Het college van Schiermonnikoog vindt de notitie een goed uitgangspunt om te hanteren bij het
zoeken naar potentiële aandeelhouders en stelt de raad dan ook voor geen wensen en bedenkingen
kenbaar te maken.
Bijlage 1: Notitie ’Nieuwe aandeelhouders Kabelnoord’

Voorgesteld wordt om:
1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de notitie ’Nieuwe aandeelhouders
Kabelnoord’.
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