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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Het CDA heeft bij brief van 13 oktober 2016 vragen aan het college gesteld omtrent de verglazing van 
het buitengebied van de gemeente. Hieronder geven wij een antwoord op deze vragen. 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 

1. Wat is de laatste status van aansluiting van woningen in het buitengebied van Albrandswaard 
op het glasvezelnetwerk van CIF. 

 
Antwoord: deze aansluitingen zijn nog niet gerealiseerd. Wij onderzoeken met CIF de financiële en 
technische mogelijkheden om ook verglazing van het buitengebied te realiseren. 
 

2. Wethouder dhr. H. van der Graaff heeft eerder aan meerdere bewoners in het buitengebied 
laten weten dat er gesprekken gevoerd worden met CIF. Wat hebben die gesprekken tot 
dusver opgeleverd? 

 
Antwoord: Deze gesprekken hebben er toe geleid dat 3 a 4 scenario’s voor verglazing van het 
buitengebied door CIF worden uitgewerkt. Deze scenario’s zijn door ons ontvangen. Het is de 
bedoeling om nog dit jaar met CIF deze scenario’s door te spreken.  
 

3. Wat staat er in oorspronkelijke contract met CIF over aansluitingen in het buitengebied van 
Albrandswaard?  

 
Antwoord: “CIF heeft de intentie en zal zich naar beste vermogen inspannen om ook het resterende 
gebied geheel te verglazen, waarbij het CIF ’s streven is om dit binnen 7 jaar na de overdrachtsdatum 
te voltooien”. (15 dec. 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Welke vervolgstappen worden ondernomen door de verantwoordelijke wethouder, en op 
welke termijn? 

 
Antwoord: Begin 2017 willen wij uw raad een voorstel voorleggen met daarin de uitgewerkte 
scenario’s, waarna de raad een keuze kan maken.  
  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


