Geachte vertegenwoordiger van een Rotterdamse VvE,
Een glasvezelnetwerk voor heel de gemeente Rotterdam; dat is de missie van L2Fiber
Rotterdam. Wij willen álle Rotterdammers, wijk voor wijk, aansluiten op ons
glasvezelnetwerk. VvE’s spelen hierbij een belangrijke rol, want zonder VvE‐toestemming is
het lastig om de werkzaamheden op te starten. Uiteraard valt het te respecteren als VvE’s
hier nu niet het nut van inzien. Tegelijkertijd willen wij alle Rotterdammers nu de kans
bieden op de gratis aansluiting. Als u die mogelijkheid als VvE‐bestuur nu voorbij laat gaan,
heeft dat tot gevolg dat deze woningen niet worden aangesloten op het netwerk. Later
aansluiten is weliswaar mogelijk, maar hier staan dan wél kosten tegenover voor bewoners.
Waarom glasvezel?
L2Fiber Rotterdam legt de extra basisinfrastructuur om verschillende redenen aan.
Aangezien de vraag naar bandbreedte jaarlijks blijft toenemen, zal alleen glasvezel op
termijn nog kunnen voldoen. De capaciteit van de huidige kopernetwerken kan het namelijk
bijna niet meer aan. Daarnaast maakt glasvezel allerlei ‘slimme’ toepassingen mogelijk, zoals
betrouwbare zorg op afstand of oplossingen op het gebied van parkeerproblematiek,
afvaltransport en drukbezochte evenementen. Toepassingen die een levendige stad als
Rotterdam aanzienlijk beter maken. Daarnaast functioneert ons glasvezelnetwerk geheel
CO2‐neutraal. Het verbruikt namelijk 80% minder energie dan de huidige netwerken, en de
overige 20% halen we uit schone energie. De energie die we niet gebruiken, hoeft ook niet
opgewekt te worden. Kortom: nul op de meter.
Investering voor de toekomst
Als bewoners kiezen voor de gratis aansluiting van L2Fiber Rotterdam, gaan zij op geen
enkele wijze een contractuele verplichting aan. De glasvezelverbinding blijft namelijk inactief
tot het moment dat een bewoner besluit een abonnement af te sluiten bij één van de
deelnemende dienstenaanbieders. Of en wanneer dat gebeurt, is aan bewoners zelf. Men
kan er dus voor kiezen om de aansluiting nu te nemen als investering in de woning én de
toekomst. Juist daarom hopen wij dat u als VvE alle bewoners de kans biedt om de gratis
aansluiting te laten aanleggen. Het is hierbij belangrijk om met de gehele VvE in te stappen,
zodat alle bewoners deze mogelijkheid ook daadwerkelijk krijgen als zij dat willen. Met het
oog op de toekomst zal glasvezel een onmisbare factor zijn voor de stad en de bewoners.
Deze kans mogen we dus niet aan ons voorbij laten gaan.
Met vriendelijke groet,
Oscar Kuiper
Eigenaar L2Fiber Rotterdam

