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Betreft: Raadsvragen fractie EVA snelinternet buitengebied 

 

Geachte raadsleden, 

 
Sinds 2014 is het grootste gedeelte van de gemeente voorzien van een glasvezelnet. Het 
buitengebied van de gemeente heeft deze infrastructurele voorziening niet waardoor op voorhand de 
woningen in het buitengebied slecht beperkt over snel internet kunnen beschikken. 
 
De  EVA fractie  heeft op 10 december 2018  hierover vragen gesteld. In deze raadsinformatiebrief 
geven wij u de  stand van zaken en worden de vragen van de Eva-fractie beantwoord  
 
Stand van zaken 
 
Om duidelijkheid te krijgen over de grootte van het vraagstuk is er zeer recentelijk een gemeente 
breed onderzoek uitgevoerd naar de digitale bereikbaarheid van woningen, scholen en bedrijven 
binnen de gemeente Albrandswaard. Voor het onderzoek zijn als actueel uitgangspunt de door de  
Europese unie gestelde criteria genomen dat iedere burger in 2020 een internetaansluitingen moet 
kunnen hebben van minimaal:  

- 30 Mb/s  NGA-norm 

- 100 Mb/s NGA-verwachting in 2023 

- 100 Mg/s NGA betaalbaar voor bedrijventerreinen. 

Het kabinet heeft inmiddels aangegeven ernaar te streven dat in het belang van een concurrerende 
economie de beschikbaarheid van internet met een snelheid van 100 Megabit per seconde op 100% 
moet liggen. 

 

Het onderzoek is recent afgerond en komt tot de volgende,(voorlopige) conclusies 

- Slechts 55 adressen voldoen niet aan Norm van 30 Mb/s 

- 110 adressen voldoen niet aan de Norm van 100Mb/s 

- De scholen hebben een goed voorzieningsniveau. 

- De bedrijven hebben een goed voorzieningsniveau 

- Veel aansluitingen beschikken slecht over 1 breedbandinfrastructuur. 

 

Deze voorlopige conclusies vragen om een verdere uitwerking. De vraag is uitgezet om de 55/110 
adressen te benaderen en aanvraag te doen naar de behoeft. Daarnaast wordt bij aanbieders 
geïnformeerd naar de ontwikkelingen van de snelheid tot 2023 en onderzoeken we welke rol de 
gemeente als overheid kan hebben bij het tot stand komen van meerder aanbieders. Wij zullen u voor 
het zomerreces informeren en de volledige resultaten van het onderzoek presenteren.  

 



 
Beantwoording Vragen Eva-fractie  
 

1. Kunt u aangeven op welke wijze u bewoners uit het buitengebied informeert, betrekt en met 

hen samenwerkt bij uw inventarisatie en selectie van reële mogelijkheden voor snel internet.  

Antwoord: Er is regelmatig overleg met een afvaardiging van de bewoners in het buitengebied.  
Gezamenlijk met deze afvaardiging  is een zoektocht gestart naar  mogelijkheden voor de 
aanleg van glasvezel en ook andere vormen van snel internet.  Samen met deze afvaardiging 
is voorlopig geconcludeerd  dat het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het gehele 
buitengebied financieel gezien niet realistisch is en ook de behoefte niet duidelijk is. Om een 
goede afweging te kunnen maken het  bovengenoemde onderzoek noodzakelijk was. De 
resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen zijn op 10 januari  2019 met de 
afvaardiging besproken.  

 

2. Communiceert u ook actief met de betrokken bewoners over de termijn waarop u met een 

concreet voorstel komt? 

Nee, op dit moment communiceren we met de afvaardiging. Zodra duidelijk is dat er een 

concreet voorstel komt kunnen we daarover communiceren alsmede over de richting die het 

voorstel zal omvatten. Op dit moment analyseren we op basis van bovenstaande of vanuit de 

gemeente als overheid  op dit moment of op termijn concrete actie wordt verwacht.   

 

3. Gaat u opnieuw inventariseren of liggen er ook al scenario’s van voorgaande onderzoeken die 

u hierbij gaat betrekken?  

Zie antwoord voorafgaande vragen.  

 
 
Wij gaan er vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 


