
Artikel 41 vragen over voortgang aanleg glasvezelnetwerken huishoudens 

Datum 
8 februari 2023 

Onderwerp 
Voortgang aanleg glasvezelnetwerken huishoudens Ridderkerk 

Vragensteller 
Linda Klaver i.s.m. burgerlid Paul Bakker – VVD Ridderkerk 

Inleiding 

Toegang tot snel en betrouwbaar internet is een integraal en essentieel onderdeel van ons leven, 

en dat vraagt om een moderne toekomstbestendige infrastructuur op telecomgebied. Zeker nu 

steeds meer mensen de mogelijkheid hebben om (deels) thuis te werken. De VVD Ridderkerk was 

daarom ook blij dat het college de raad op 1 oktober 2021 heeft geïnformeerd dat Ridderkerk 

voorzien zal worden van glasvezelnetwerken voor huishoudens, van twee aanbieders: T-Mobile 

en KPN. Belangrijk is dat daarmee gegarandeerd wordt dat er geen monopoliepositie kan 

ontstaan. Volgens eerder verstrekte informatie zouden in 2022 de eerste klantaansluitingen 

worden gerealiseerd door T-Mobile, en begin 2023 door KPN.   

Achtergrondinformatie 
Nieuwsbericht kpn en t-mobile leggen glasvezel aan 

Raadsinformatiebrief 1 oktober 2021 Aanleg glasvezelnetwerk 

Vragen 
Onze fractie heeft de volgende vragen:  

1. Wat is de planning voor de aanleg van de betreffende glasvezelnetwerken?  

2. Hoeveel aansluitingen heeft T-Mobile inmiddels gerealiseerd?  

3. Is dit volgens planning?  

4. Hoeveel aansluitingen heeft KPN inmiddels gerealiseerd?  

5. Is dit volgens planning? 

6. Indien het antwoord op vraag 2 en/of 4 ‘nee’ is, wat is de reden dat de planning niet 

gehaald wordt en wat kan / wat gaat de gemeente hieraan doen? Welke wijken 

ondervinden hiervan de meeste gevolgen en kan er een alternatief geboden worden?  

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 

https://www.ridderkerk.nl/kpn-en-t-mobile-leggen-glasvezel-aan
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-10-01-RIB-Aanleg-glasvezelnetwerk.pdf
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