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MELDING STELLEN VAN MONDELINGE VRAGEN (vragenuur) 
Art. 35 RvO 
 
            
Aan de griffier van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 
Datum: 16 oktober 2018 
 
Onderwerp: Stand van zaken hoogwaardig breedbandinternet 
 
Ondergetekende meldt hiermee dat hij in de eerstvolgende raadsvergadering gebruik wenst te maken van de 
mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen over genoemd onderwerp. 
 
Vragen gericht aan: het college van burgemeester en wethouders 
 
Vragen:  
 

1. Is het juist dat een vast-draadloze breedbandinternetverbinding aan de oostkant van het eiland niet 
binnen afzienbare tijd zal worden gerealiseerd? 

2. Zo ja, hoe kan dit worden vlot getrokken? 
3. Hoe staat het meer in het algemeen met het verbeteren van de snelheid en betrouwbaarheid van 

internetverbindingen op het eiland? Zijn er al concrete stappen gezet? 
 

Aanleiding: 
 
Anno 2018 is de beschikbaarheid van snelle én betrouwbare internetverbindingen belangrijk voor inwoners en 
bedrijven. Thuiswerken, opdrachten voor school of studie, opslag 'in the cloud': voor veel zaken is snel en 
betrouwbaar internet een must. Vooral in het buitengebied (maar niet alleen daar) is dat echter niet 
beschikbaar. Al enkele jaren wordt gesproken over het verbeteren van de beschikbaarheid van 
breedbandinternet. Op 16 augustus 2016 heeft uw college ingestemd met een 'Plan van aanpak snel internet' 
van 21 juli 2016. In oktober 2016 is de raad daarover geïnformeerd. Op 15 juni 2017 heeft de raad ingestemd 
met de Subsidieverordening hoogwaardig breedbandinternet buitengebied Goeree-Overflakkee. Tot 
1 januari 2019 is € 80.000,00 beschikbaar; uit dat bedrag kunnen inwoners € 200,00 krijgen als 'startbedrag' 
voor een contract met een aanbieder van een vast-draadloze breedbandinternetverbinding. 
Aan de westkant van het eiland is zo'n vast-draadloze verbinding al enige tijd gerealiseerd. Uit berichten van 
inwoners hebben wij begrijpen dat de aanleg van zo'n verbinding aan de oostkant van het eiland zeer 
moeizaam verloopt en zelfs dreigt te stranden. Volgens die berichten krijgt het betrokken bedrijf geen 
vergunning voor de plaatsing van de antennes en zijn er problemen met de levering van de benodigde 
apparatuur. Volgens de berichten van inwoners communiceert het bedrijf hier niet of nauwelijks over met de 
inwoners die hun belangstelling voor de vast-draadloze verbinding kenbaar hebben gemaakt. 
Bij de behandeling van het voorstel over de Subsidieverordening heeft o.a. de SGP-fractie benadrukt dat 
vast-draadloze verbindingen niet als enige 'oplossing' moeten worden gezien. Ook los van dergelijke 
verbindingen zou moeten worden gezocht naar mogelijkheden om de beschikbaarheid van snelle en 
betrouwbare internetverbindingen te verbeteren. 
 
 
Indiener:  
Namens de SGP-fractie, 
Hendrik Herweijer. 
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