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Betreft: Integrale verglazing (glasvezel in buitengebieden en kernen) van de gehele 

Gemeente Albrandswaard . 

Geacht College en Raadsleden, 

De Gemeente Albrandswaard heeft ruim 11.500 adressen bestaande uit woningen, winkels, 

bedrijven, zorginstellingen, scholen en kerken. Een gemeente ambieert om op al haar 

adressen, dus ook de rurale gebieden, kosteloos breedband aan te leggen. De reguliere 

Telecom- en kabelexploitanten geven ten onrechte aan, dat alle adressen in één keer 

aanleggen, commercieel oninteressant zou zijn. Ze richten zich op lucratieve, snel aan te 

leggen woonkernen. Deze zogeheten kernverglazing is met name voor een kabelexploitant 

gunstig. De investering rendeert snel en stagneert belangstelling van collega-exploitanten. 

Echter zullen de hedendaagse digitale en technische ontwikkelingen snel leiden tot een dure 

"gedwongen rurale-inhaalslag". Immers de huidige traditionele (koper)internetverbindingen, 

voor zover ruraal al aanwezig, zijn niet voorbereid op de huidige technologische 

ontwikkelingen. 

Gezien onze digitale toekomst en de enorme impact van het internet, is het uitsluiten van 

groepen gebruikers in één en dezelfde gemeente publiekelijk lastig te verkopen. Ons inziens 

conflicteert dit met sociale, maatschappelijke en economische belangen, iedereen heeft rech 
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op snel en goed internet, en daarom heeft E-FIBER zich tot doel gesteld om de Next 

Generation Networks uit te rollen als een soort van nieuwe nutsvoorziening. Breedband op 

elk adres in de gehele Gemeente Albrandswaard is haalbaar, en E-FIBER helpt u uw ambitie te 

verwezenlijken door op een constructieve en economisch verantwoorde wijze samen te 

werken. 

Indien onze filosofie en werkwijze, met als uitgangspunt om voor alle adressen in de gehele 

Gemeente Albrandswaard een nieuwe hoogwaardige breedbandinfrastructuur aan te leggen, 

u aanspreekt, zouden wij graag met u een oriënterend en informatief onderhoud in plannen. 

Wij komen graag langs om dit alles verder toe te lichten en te bespreken op welke wijze wij 

gezamenlijk een Next Generation Netwerk voor de gehele Gemeente Albrandswaard kunnen 

realiseren. 

Met vriendelijke groet, 

E- V 

ing. Eric C.PWos 
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