
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
3 september 2013 
Glasvezel voor iedereen? 
Het college 
133914 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Tijdens de verkiezingen van 2010 hebben de NAP en EVA campagne gevoerd met 
een gratis glasvezelaansluiting voor iedereen. 
 
Eind 2011 heeft het college aangegeven dat er met CIF een overeenkomst is gesloten 
waarbinnen deze “verglazing” van het televisie / telefoon en internet(data)verkeer is 
opgenomen. 
 
Het college heeft daarbij aangegeven dat de overeenkomst voorziet in een aantal door 
o.a. de 
VVD gestelde voorwaarden. 
 
i. Het analoge aanbod blijft bestaan als keuzemogelijkheid voor die mensen die 

geen behoefte hebben aan een glasvezelaansluiting; 
ii. De abonnementsprijs van het glasvezelaanbod voor een vergelijkbaar 

standaard pakket zal niet hoger zijn dan de (geïndexeerde) abonnementsprijs 
van de CAI Albrandswaard. (Anders is het is immers niet meer “gratis”); 

iii. Het netwerk zal open worden gesteld voor meerdere aanbieders; 
iv. Dataverkeer voor de gemeentelijke organisatie zal niet duurder worden dan de 

oorspronkelijke kosten onder CAI Albrandswaard; 
 
In de media zijn inmiddels enkele ingezonden brieven verschenen van inwoners die 
geen aansluiting krijgen op het nieuwe netwerk en ook heeft een betrokken inwoner 
met een brief zijn zorgen geuit bij de gemeenteraad. 
 
De fracties van de VVD en NAP hebben de volgende vragen aan het college: 
 
1. Waarom krijgt niet iedereen in Albrandswaard een gratis aansluiting op het 

glasvezelnetwerk? 
Antwoord: Omdat dit niet met CIF is overeengekomen. De afspraak die de 
gemeente in het door de raad vastgestelde contract met CIF heeft gemaakt is 
dat binnen twee jaar na de overdrachtsdatum van het netwerk tenminste 50% 
van het netwerk zal worden verglaasd (Fiber to the Home).  
 
CIF heeft aangegeven de intentie te hebben en zich te willen inspannen om 
ook het resterende gebied te verglazen, waarbij het CIF’s streven is om dit 
binnen 7 jaar na de overdrachtsdatum te voltooien. In de informatievoorziening 
over de aanleg (onder andere op www.cif-glasvezel.nl/albrandswaard/) staat 
aangegeven wat mensen krijgen en wat zij hiervoor eventueel van te voren 
moeten aangeven, alsmede wat de planning is. 
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Naar verwachting komen alle aansluitingen, met uitzondering van het 

buitengebied, in het vierde kwartaal van 2013 gereed. 

  
2. Welke afspraken heeft het college gemaakt met CIF over de aansluitingen die 

gerealiseerd worden? 
Antwoord: De afspraken zijn gemaakt zoals hierboven onder 1 vermeld. 
 
Vallen ondernemers ook onder iedereen in Albrandswaard? 
Antwoord: Ondernemers wordt een marktconform aanbod gedaan. 
 
Vallen de inwoners die buiten de bebouwde kom wonen ook onder iedereen in 
Albrandswaard? 
Antwoord: Er loopt op dit moment een onderzoek door CIF naar de 
aansluiting buiten de bebouwde kom op het glasvezelnet. We kunnen niet op 
de uitkomsten van dit onderzoek vooruitlopen.  
 

De verkoop van CIF heeft geen doorgang gevonden. Een betrokken inwoner van 
Albrandswaard heeft geïnformeerd bij een alternatieve aanbieder (Rekam) wanneer hij 
de mogelijkheid had om diensten af te nemen over het netwerk van CIF. De aanbieder 
heeft contact gezocht met Caiway en kreeg als reactie dat na een directiewisseling 
Caiway niet langer het voornemen heeft om derden diensten aan te laten bieden over 
het CIF glasvezelnetwerk. 
 
3. Wanneer zal het netwerk worden opengesteld voor andere aanbieders zodat 

de inwoners van Albrandswaard keuzevrijheid hebben? 
Antwoord: Zodra daarvoor belangstelling is, is het netwerk opengesteld voor 
andere aanbieders. CIF volgt nog steeds de lijn conform de overeenkomst 
(tenminste twee aanbieders). 

  
4.    Voldoet CAI op dit moment aan alle in het contract gemaakte afspraken? 

Graag een overzicht van de afspraken en de invulling (ten minste de punten i 
tot iv zoals hierboven vermeld) Zo ja: 
 
Hoe controleert het college of CIF zich aan de afspraken houdt? 
Antwoord: Wij nemen aan dat voor CAI gelezen moet worden “CIF”. CIF 
voldoet aan haar verplichtingen uit het koopcontract.  
i. Het analoge tv-aanbod zal gedurende drie jaar (na 27 sept. 2011) 

beschikbaar blijven. 
ii. Over de abonnementsprijs van het glasvezelaanbod zijn geen 

afspraken gemaakt. 
iii. Dat is correct. 
iv. Over dataverkeer t.b.v. de organisatie zijn geen afspraken gemaakt; 

wel over het onderhoud van de infrastructuur.   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toezicht op de correcte uitvoering van afspraken vindt plaats in het 
coördinatieoverleg met de afd. BOR.  

 
In de Schakel van 6 juni 2013 stond een column van wethouder Euser met de titel 
Integriteit. Deze column is nog na te lezen op de website van de gemeente 
Albrandswaard. In dit stuk geeft de wethouder aan als laatste inwoner van 
Albrandswaard te worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. 
 
5. Is de wethouder bereid deze uitspraak gestand te doen en voor zichzelf zelf 

geen aansluiting te laten realiseren, voordat de laatste inwoner de mogelijkheid 
is geboden voor gratis glasvezel. 
Antwoord: Ja, de wethouder is bereid deze uitspraak gestand te doen. 

 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris   de burgemeester, 
 

 

   

    

Hans Cats   drs. Hans-Christoph Wagner 
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