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Geachte heer Jongeneel, 

 

Op 2 november 2021 hebben wij van u schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 39 

van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad Sliedrecht ontvangen over 

glasvezelverbindingen in Sliedrecht. Hierbij ontvangt u de beantwoording op deze 

vragen. 

 

Vraag 1: Is het college bekend met het voornemen van versneld aanleggen van 

glasvezel in vele kleine dorpen en steden? 

De aanleg van glasvezelinfrastructuur gebeurd door marktpartijen. Door deze 

marktpartijen wordt regelmatig via diverse media gecommuniceerd over algemene 

voornemens en ambities, zoals ook door u aangegeven in uw toelichting. Het college 

is hiermee bekend. 

 

Vraag 2: Zo ja, staat Sliedrecht op de lijst van deze aanbieders voor aanleg glasvezel? 

Zoals aangegeven bij vraag 1 zijn marktpartijen aan zet om glasvezel aan te leggen. 

Of zij hierbij een lijst hanteren waar de gemeente Sliedrecht op zou kunnen staan is 

dus aan hen. Het college faciliteert concrete initiatieven die zich melden bij de 

gemeente voor de aanleg van glasvezelverbindingen. 

 

Vraag 3: Zo nee, gaat u dan nog contact opnemen met deze aanbieders om ervoor te 

zorgen dat Sliedrecht wel op deze lijst komt? 

Nee. Zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 2 ligt het initiatief bij 

marktpartijen en is de rol van het college faciliterend. Het college zal relevante 

marktpartijen waar nodig en mogelijk wel nader bevragen op hun inzet in Sliedrecht.  

 

 

 

 

http://www.sliedrecht.nl/


Vraag 4: Is het college bekend, dat er in veel wijken een te trage internetverbinding is? 

Nee. In 2015 heeft het college voor het laatst de digitale bereikbaarheid van Sliedrecht 

laten onderzoeken. Uitkomst was toen dat alle woonwijken voldeden aan de NGA-norm 

van 100 Mb/s downloadsnelheid. Uit een steekproef bleek dat meer dan 90% van de 

huishoudens was aangesloten op zowel het coax- als op het kopernetwerk. In Baanhoek-

West was er in 2015 ook een glasvezelverbinding voor huishoudens beschikbaar. 

Inmiddels is een groot deel van de digitale hoofdinfrastructuur in Sliedrecht van glasvezel, 

waardoor de winst van verglazing van de tussenliggende verbindingen naar huishoudens 

beperkt is: met een hoofdinfrastructuur van glasvezel is een hoge snelheid beschikbaar 

voor huishoudens ongeacht de eigen soort aansluiting. 

 

Vraag 5: Zo ja, wat denk het college zelf te kunnen doen om dit te verbeteren? 

Antwoord niet van toepassing vanwege het antwoord op vraag 4. 

 

Vraag 6: Zo nee, gaat u dan een lijst opvragen bij de providers zodat deze wijken 

eventueel als eerste aangepakt kunnen worden? 

Zie voor het antwoord op deze vraag de beantwoording bij vraag 2. 

 

Vraag 7: Als we wel op de lijst staan van één van de providers die het netwerk in 

Sliedrecht aan gaan leggen. Wat zijn de kosten voor de gemeente? 

De gemeente maakt kosten voor de faciliterende rol, maar deze kosten worden gedekt 

door de bijbehorende leges. Aanleg van digitale infrastructuur is voor de gemeente dus 

kostenneutraal. 

 

Vraag 8: Is hier budget voor? 

Zoals toegelicht in de beantwoording bij vraag 7 is gemeentelijk budget niet van 

toepassing. 

 

Vraag 9: Wat zijn de eventuele opbrengsten van het aanleggen van glasvezel voor de 

gemeente Sliedrecht? 

Het college schat de eventuele opbrengsten van meer glasvezelverbindingen in Sliedrecht 

in als beperkt, omdat de hoofdinfrastructuur reeds uit glasvezel bestaat, zoals toegelicht 

bij vraag 4. 

 

Vraag 10: Als het al bekend is dat wij in heel Sliedrecht glasvezel krijgen. Wanneer wordt 

er dan gestart met de werkzaamheden? 

Nieuwe glasvezelverbindingen worden continue aangelegd door marktpartijen. Dit vindt 

reeds plaats en is een continu proces. 

 

Vraag 11: Wanneer zijn de werkzaamheden afgerond? 

Hiervoor is geen einddatum te geven, want dit is een continu proces dat ook doorgaat bij 

nieuwe ontwikkelingen. 

 

 



Vraag 12: Hoeveel invloed heeft de gemeente Sliedrecht op deze werkzaamheden? 

De gemeente heeft invloed via planologisch overleg en op de planning en uitvoering van 

glasinitiatieven. 

 

Vraag 13: Hoeveel invloed heeft de gemeente überhaupt op de aanleg van glasvezel? 

Via het planologisch overleg met marktpartijen voor ondergrondse infrastructuur kan de 

gemeente soms ook stimuleren dat marktpartijen "werk met werk maken" door bij 

werkzaamheden in de grond ook glasvezelaanleg mee te nemen. 

 

Vraag 14: Gaat het college zelf nog actief op zoek naar een aanbieder voor het aanleg 

van het glasvezelnetwerk? 

Nee. 

 

Vraag 15: Zo nee, waarom niet? 

Zoals aangegeven in de beantwoording van voorgaande vragen past het college een 

faciliterende rol. Actief op zoek gaan naar aanbieders voor glasvezelnetwerken is hier 

geen onderdeel van en is vooral ook niet nodig gezien de rol de marktpartijen zelf reeds 

vervullen. 

 

Vraag 16: Is het college ook niet van mening dat ons dorp voorzien moet worden van 

goede aansluitingen? 

Het college is eveneens van mening dat Sliedrecht voorzien moet zijn van goede 

aansluitingen. 

 

Vraag 17: Is het college ook van mening dat we achterlopen in vergelijking met de rest 

van Nederland met de snelheid van het internet? 

Nee. Het feit dat een deel van de Sliedrechtse huishoudens geen glasvezelverbinding 

heeft wil niet zeggen dat er onvoldoende internetsnelheid is, onder meer aangezien dit 

ook via het coaxnetwerk kan worden geleverd. De gewenste internetsnelheid neemt 

echter toe, dus dit vraagt voortdurende opwaardering van de digitale infrastructuur door 

marktpartijen, iets wat in heel Nederland speelt. Het college kent geen feiten die 

aantonen dat Sliedrecht op het punt van internetsnelheid achterloopt op de rest van 

Nederland. 

 

Vraag 18: Zo ja, wat heeft het college gedaan om dit te verbeteren? 

Antwoord niet van toepassing vanwege het antwoord op vraag 17. 

 

Vraag 19: Zo nee, waarom heeft het college niks gedaan om dit te verbeteren en ons 

dorp meer op de kaart te zetten? 

Zoals aangegeven in de beantwoording van voorgaande vragen vervult het college een 

faciliterende rol richting marktpartijen die nieuwe digitale infrastructuur aanleggen. 

 

 

 



 

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

 

 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 
De secretaris,                     De burgemeester, 

 

 
 

 
N.H. Kuiper mca mcm         mr. drs. J.M. de Vries 

 


