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Op de forum site Leiderdorps lawaai is een bericht geplaats waarin de verbazing wordt uitgesproken over 

het feit dat er in Leiderdorp helemaal geen glasvezel ligt en dit ook nog niet gepland is. Dat terwijl 

bijvoorbeeld de Noordoostpolder, relatief gezien, vol ligt met glasvezel. 

Aangezien dit bericht zeer veel is bekeken en gesteund is het duidelijk dat dit onderwerp leeft onder de 

bevolking. Mijn fractie wil daarom de volgende vragen stellen: 

1. Deelt het college onze mening dat snel internet onontbeerlijk is in de moderne maatschappij? 

 

antwoord college: 

ja. 

 

2. Welke rol heeft (snel)internet volgens het college in de participatiemaatschappij? 

 

antwoord college: 

Zoals u het zelf aangeeft: onontbeerlijk.  

 

 

3. Wat is de afweging geweest van de gemeente om niet te investeren in glasvezel, waar andere 

gemeenten dat wel doen, of hebben gedaan? 

 

antwoord college: 

U geeft in uw inleiding aan dat er in Leiderdorp geen glasvezel ligt. In tegenstelling tot het bericht dat 

geplaatst is op de forum site Leiderdorps Lawaai is dit onjuist. De Baanderij is voorzien van glasvezel. De 

aanleg hiervan is een privaat initiatief geweest dat de gemeente heeft gefaciliteerd. 



Wij werken graag mee aan initiatieven van partijen die glasvezel aanbieden om glasvezel te faciliteren 

voor particulieren als voor bedrijven. Wij vinden het echter niet tot onze kerntaak behoren om in 

glasvezel te investeren. 

Gesprekken met diverse aanbieders van glasvezel hebben echter nog niet geleid tot daadwerkelijke 

aanleg ervan. Commerciële partijen geven aan dat bij bestaande wijken de kosten te hoog zijn om  

glasvezel aan te leggen. Een andere reden hiervoor is dat inmiddels via het kopernetwerk of 

kabelnetwerk reeds 200 tot 300 Mbit/s kan worden gehaald. In nieuwe woonwijken, +/- 50 woningen, 

onderzoeken de commerciële partijen of de aanleg van glasvezel rendabel is. Rond de 100 woningen 

wordt er tegenwoordig standaard glasvezel aangelegd.  

 

4. Zijn er plannen voor de toekomst om ook in Leiderdorp glasvezel aan te leggen? 

 

antwoord college: 

zie beantwoording vraag 3. 

 

 


