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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
In Beraad & Advies van 8 september 2014 heeft wethouder Van Ginkel met betrekking 
tot het dossier CAI toegezegd in gesprek te gaan met CIF omtrent de procedure en de 
kosten voor toelating van andere providers (m.n. KPN, Ziggo) op het netwerk en u te 
informeren over de stand van zaken aanleg glasvezel in het buitengebied. Ook heeft 
de portefeuillehouder toegezegd de overeenkomst met CIF toe te zenden. In deze brief 
gaan wij nader in op deze toezeggingen. 
 
TOELATING ANDERE PROVIDERS 
Op 9 oktober is er een gesprek geweest met CIF over het toelaten van andere 
providers op het netwerk en de voorwaarden die daaraan gesteld worden. CIF heeft in 
dit gesprek aangegeven dat het netwerk van CAI Albrandswaard is overgenomen met 
de strategie om daar een glasvezelnetwerk naast te realiseren. De aanleg hiervan is 
inmiddels afgerond. Caiway is in Albrandswaard de eerste dienstverlener. Conform 
koopovereenkomst heeft CIF gegarandeerd dat binnen 2 jaar 50% van het oude CAI 
Albrandswaard verzorgingsgebied is voorzien van een glasvezelaansluiting. Tevens is 
er een inspanningsverplichting opgenomen om het resterende deel binnen 7 jaar te 
voorzien van een glasvezelaansluiting. CIF heeft nu alle kernen al geheel voorzien van 
glasvezel (ruim 10.000 adressen) en heeft daarmee ruim 95% van het 
verzorgingsgebied van de CAI Albrandswaard voorzien van glas. Hiermee voldoet CIF 
ruimschoots aan de gemaakte afspraken.  
 
CIF heeft in het gesprek ook aangegeven dat het als investeringsfonds onder meer 
elektronische communicatienetwerken aanlegt, beheert en onderhoud. Zij verhuren de 
netwerken voor langere termijn aan dienstenaanbieders. Deze glasvezelnetwerken 
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staan open voor verhuur aan meerdere aanbieders. Caiw is een aanbieder die gebruik 
maakt van zo’n glasvezelnetwerk. Op dit moment is er in Albrandswaard nog geen 
andere partij die gebruik maakt van hetzelfde netwerk. CIF is wel geïnteresseerd in 
dienstenaanbieders die naast Caiw in willen stappen. Ook Caiw, als huurder van het 
netwerk, heeft een verplichting om toegang te verlenen op basis van WBA of ODF 
niveau en praat ook met andere leveranciers van diensten die toegang willen 
verkrijgen. Caiw verleent bijvoorbeeld al toegang aan Cbizz, een zakelijke service 
provider.  
 
CIF is in gesprek met meerdere grote partijen in Nederland om naast Caiw nog een 
andere huurder op het netwerk te krijgen. Meerdere Service Providers hebben 
aangegeven geïnteresseerd te zijn om gebruik te maken van het netwerk van CIF. 
Deze gesprekken zijn zowel van strategische als operationele aard en nemen 
daardoor tijd in beslag om alle keuzes inhoudelijk te bespreken. CIF heeft in haar 
strategie reeds rekening gehouden met de toetreding van meerdere huurders. Er is 
een glasvezelnetwerk gerealiseerd waarbij iedere woning 2 vezels heeft die gebruikt 
kunnen worden door meerdere huurders. 
 
De markt is op dit moment erg in beweging (o.a. overname van Ziggo door Liberty 
Global/UPC) en de service providers zijn behoudend in het maken van strategische 
keuzes. Zowel CIF als Caiw blijven in gesprek met verschillende Service Providers om 
toegang te verlenen tot het netwerk. Vanwege mogelijke beurs- en bedrijfsgevoelige 
informatie kan men geen verdere uitspraken doen over de voortgang. Uiteraard zullen 
we u direct informeren als er nieuws is omtrent nieuwe huurders.  
 
Aanleg glasvezel buitengebied. 
CIF heeft de portefeuillehouder in een gesprek aangegeven dat op dit moment een 
investeringsonderzoek wordt voorbereid. De komende maand wordt een 
marktonderzoek gestart in een groot deel van de gemeentes in het dekkingsgebied 
van CIF. Doel van dit onderzoek is om te kijken of samen met bewoners glasvezel 
aangelegd kan worden. Ook Albrandswaard maakt deel uit van dit onderzoek. CIF 
heeft aangegeven het grootste deel te kunnen financieren maar dat een bijdrage van 
bewoners noodzakelijk lijkt. CIF heeft toegezegd de portefeuillehouder te informeren 
over de voortgang. Zodra er meer informatie bekend is zal de portefeuillehouder uw 
raad informeren. 
 
Overeenkomst. 
De overeenkomst met CIF bieden wij u onder geheimhouding ex art. 25 Gemeentewet 
aan. Wij verzoeken u deze geheimhouding te bekrachtigen in uw vergadering van                     
2014.  
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BIJLAGEN 
1. Overeenkomst met CIF. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


