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Betreft: Aanleg glasvezelnetwerk 
 

 
Geachte raadsleden, 
 
In vervolg op diverse informatiemomenten rond de aanleg van het glasvezelnetwerk binnen onze 
gemeente brengen wij u met deze brief op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. 
 
Wij hebben met twee partijen – te weten T-Mobile en KPN, als providers van diensten – overeenstemming 
bereikt over de aanleg van een tweetal glasvezelnetwerken binnen onze gemeente. De voorbereidingen 
voor de aanleg zijn inmiddels gestart en de verwachting is dat eind 2021, begin 2022, de eerste 
klantaansluitingen worden gerealiseerd door T-Mobile. Begin 2023 zal KPN naar verwachting de eerste 
klantaansluitingen realiseren. Door beide aanbieders is gepland dat de werkzaamheden binnen een 
periode van 12 maanden worden afgerond. Als gevolg van de Telecomwet kunnen wij helaas niet 
voorkomen dat beide partijen op verschillende momenten grondwerkzaamheden verrichten. 
 
Zoals op bijgaande kaart is aangegeven, wordt vrijwel geheel Ridderkerk door de genoemde partijen 
voorzien van glasvezel. Voor de woningen in het buitengebied, ca. 0,8 % (ca 175 woningen) van onze 
totale potentiele aansluitingen, is gezien de kosten door beide partijen gekozen voor een mogelijke 
vraagbundeling. Voor wat betreft Oostendam zijn wij in gesprek met Deltakabel, de glasvezelexploitant van 
Hendrik-Ido-Ambacht. Vanuit onze buurgemeente is aanleg eenvoudig te realiseren, aansluitend op het 
daar al aanwezige glasvezelnetwerk. 
 
Met deze overeenstemmingen geven we invulling aan de vraag naar een moderne toekomstbestendige 
infrastructuur op telecomgebied. Door de providers worden ook andere providers zoals bijvoorbeeld 
Kliksafe benaderd, zodat ook deze partijen gebruik kunnen gaan maken van het netwerk. 
 
Met het bereiken van deze overeenkomsten zien wij de daadwerkelijke aanleg met vertrouwen tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 
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