
 

Aanvullende vragen aanleg glasvezel voor triple play in de Gemeente 

Renkum 

 

De fracties van GemeenteBelangen, D66, VVD en GroenLinks worden momenteel benaderd met 

vragen van ondernemers over de langverwachte komst van Glasvezel. De roep om de aanleg van 

glasvezel wordt steeds luider. 

 

Onze fracties hebben notie genomen van de vraag van de PvdA, gesteld in de commissie 

Bedrijvigheid van 11 februari jl. over de status van de aanleg van glasvezel. GemeenteBelangen, 

D66, VVD en GroenLinks zijn ontevreden met het antwoord van het college. Het antwoord is exact 

gelijk aan het antwoord de laatste jaren. "Wij zijn met een investeerder in gesprek over glasvezel. 

Naar verwachting kunnen wij u in mei meer zeggen over de uitkomsten van dat overleg.".  

Wij willen graag een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers en de huidige status in dit dossier 

draagt daar niet aan bij. *zie ook afbeelding Stratix 

 

 

Dus leggen wij de volgende vervolgvragen aan u voor: 

 

- Is het de bedoeling om in mei 2015 een intentie overeenkomst te tekenen? 

- Indien ja, op welke termijn gaat de schop vervolgen in de grond, en op welk moment wordt 

de eerste aansluiting dan verwacht? Worden deze verwachte momenten opgenomen in de 

overeenkomst? 

- Indien nee, op welke termijn wordt de intentie overeenkomst dan verwacht? En welke 

mogelijkheden worden ingezet om dit proces te versnellen? 

 

- Kunt u aan die ondernemers die voornemens zijn onze gemeente te verlaten op grond van 

het ontbreken van glasvezel helderheid geven of er op korte termijn licht aan de horizon is? 

 

- Steunt het college de stelling dat anno 2015 de beschikbaarheid van glasvezel in onze 

gemeente een randvoorwaarde is voor het aantrekken van nieuwe, en het behouden van 

bestaande ondernemers, zzp-ers en bedrijven die op enige wijze gebruikmaken van 

dataverkeer? 

 

- Kan het in alle dorpen gelijktijdig worden aangelegd en/of kunt u deelprojecten aanpakken, 

bijvoorbeeld in de afzonderlijke dorpen of een industrieterrein of een gebied waar veel 

ondernemers zitten? 

 

 



 

* bron Stratix glaskaart, Renkum ingesloten door fiber en zelf 0 aansluitingen! 

 


