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Art. 41 vragen           
 
Contact                                                                                        Telefoon                                                                          Email   
Tim van het Hof                                                                         +31(0)6 49 88 03 27                                                      tim.vhh@gmail.com 
 

Datum: 29 januari 2016 

Betreft: vragen ex. Art. 41 RvO inzake Snel internet voor iedereen 

Geacht College, 

Onlangs ontving onze fractie signalen dat de aanleg van glasvezel in Breda en haar buitengebied niet of nauwelijks 
van de grond komt. Onze fractie is daarop op onderzoek uitgegaan en heeft gekeken naar de huidige stand van 
zaken omtrent de aanleg van snel internet in Breda e.o. 

Op de website van ‘Eindelijk Glasvezel’ lazen we dat, in Breda, enkel de wijk Waterdonken beschikking heeft over 
glasvezel. Over andere plannen wordt op de website niet gerept. Mogelijk dat er bij nieuwbouwwijken in de 
toekomst ook glasvezel aangelegd wordt. De rest van Breda moet het doen met de oude bekende kabel. Daar waar 
telecomproviders de laatste tijd flinke stappen maken om mobiel internet (3G en 4G) sneller en stabieler te maken 
levert de kabel niet of nauwelijks de, door de serviceprovider toegezegde, internetsnelheid. Navraag leert ons dat 
het probleem in het huidige kopernetwerk voortkomt uit het aantal zogenaamde “hoofdverdeelkasten” ,deze zijn 
debet aan de lagere internetsnelheid die inwoners en bedrijven ervaren. Om het aantal hoofdverdeelkasten op te 
hogen zijn graafwerkzaamheden nodig en daar zijn dan weer vergunningen voor nodig.  

Snel internet past volgens D66 bij de huidige digitale ontwikkeling en is goed voor de leefbaarheid en het 
vestigingsklimaat van Breda. Daarnaast sluit de realisatie van snel internet aan bij de doelstelling zoals vastgelegd in 
het bestuursakkoord ‘Focus op Vooruitgang’, om van Breda een smart city te maken.  
Wat D66 betreft moet de Bredase hardware op orde zijn om de software te kunnen laten draaien. 

Dat brengt de fractie van D66 op de volgende vragen: 

1 Wat is het standpunt van het College ten aanzien van de aanleg van glasvezel of optimalisering van het 
huidige kabelnetwerk? 

2 Hoeveel aanvragen voor de aanleg van glasvezel en optimalisering van het kabelnetwerk zijn de afgelopen 
jaren bij de Gemeente Breda binnengekomen? 

3 Ziet het College mogelijkheden om het vergunningsverleningsproces omtrent aanleg van kabels in de grond 
te verbeteren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?  

4 Ziet het College mogelijkheden om de aanleg van glasvezel en optimalisering van het bestaande netwerk in 
de stad en de dorpen te versnellen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

 

Naast de aanleg van o.a. glasvezel in stedelijk gebied komt ook de aanleg van glasvezel in het buitengebied en op 
bedrijventerreinen nog niet van de grond. De aansluiting van alle Bredase huishoudens en ondernemingen op 
internet is cruciaal voor ontwikkelingen in de zorg- en agro-foodsector in Breda en de regio West-Brabant. Sneller 
internet draagt tevens bij aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in het Bredase buitengebied, omdat de toegang 
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tot breedband, het vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers versterkt. De aanleg van de benodigde 
breedbandinfrastructuur vraagt grote investeringen. Om deze ontwikkeling te stimuleren en te versnellen heeft de 
Provincie Noord-Brabant het Breedbandfonds opgericht. Het Breedbandfonds Brabant maakt deze investeringen 
samen met andere partijen rendabel. Aangezien het Bredase buitengebied aan veel buurgemeenten grenst, ligt er 
wat D66 betreft de mogelijkheid om samen met hen, dan wel met de Regio West-Brabant, op te trekken in de aanleg 
van snel internet in het buitengebied. 

5 Ziet het College mogelijkheden om de aanleg van sneller internet op bedrijventerreinen en in het 
buitengebied te versnellen? Zo ja, welke? 

6 Is het College bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten op het Breedbandfonds? 
Zo nee, waarom niet? 

7 Ziet het College mogelijkheden om samen met buurgemeenten of de Regio West-Brabant op te trekken in de 
realisatie van snel internet voor het buitengebied? Zo nee, waarom niet? 

 

In afwachting van uw antwoord, 

Tim van het Hof, 
Raadslid D66 breda 

 

Bronnen: 

8 http://www.nu.nl/internet/4006868/kamp-wil-sneller-internet-platteland-stimuleren.html 
9 http://www.nu.nl/nuzakelijk-overig/2142135/taskforce-moet-aanleg-snel-internet-stimuleren.html 
10 http://www.duic.nl/nieuws/utrecht-stimuleert-providers-tot-aanleggen-van-sneller-internet-voor-de-hele-

stad/ 
11 https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-

brabant/investeringsfondsen/breedbandfonds.aspx  
12 http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4182750/2015/11/10/KPN-voorziet-platteland-van-

snel-internet.dhtml  
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