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Geachte heer Bovens,

Op 26 juni 2015 heeft u raadsvragen ingediend over Glasvezel en Ov-halte. Met deze brief geven wij u
antwoord op uw vragen.

Vraag 1.
Waarom is er geen glasvezelkabelnet aangelegd op Sportpark Het Hageland

Antwoord
Er is geen glasvezelkabelnet aangelegd op Sportpark Het Hageland omdat voor het kabelbedrijf de
afweging van kosten en baten tot nu toe negatief uitvalt.

Vraag 2.
Is het college alsnog bereid om, samen met de ondernemers en de sportverenigingen een
voortrekkersrol te gaan vervullen bij het voorzien van een glasvezelkabelnet op alle
bedrijventerreinen, het gehele glastuinbouwareaal en alle sportparken in Lansingerland?

Antwoord
Tot nu toe heeft de gemeente geen (financiële) rol bij het aanleggen van glasvezel in de gemeente en
wij zien geen aanleiding dit beleid aan te passen.

Vraag 3.
Wil het collegebevorderendat de tijdelijke halte Kogelwieckplantsoenaande loRo-buslijn (hoek
Landscheiding,Wilderskadeen Bonfut) eendefinitieve status krijgt?

Antwoord
Inmiddels is de definitieve halte Kogelwieckplantsoen gereed en zijn de aansluitende paden
toegankelijk. Het is altijd de bedoeling geweest dat de tijdelijke halte wordt gesloten bij het openen
van de definitieve halte. Dit heeft te makten met het snelbuskarakter van de ZoRo-lijn. Bijkomende
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argumentatie is dat de huidige tijdelijk halte ruim minder reizigers oplevert dan de andere haltes: 22
reizigers per dag versus minimaal honderd op andere haltes. Het voorzieningenniveau
(wachtvoorzieningen, reizigersinformatie, fietsenstallingen) op de tijdelijke halte blijft achter bij het
gewenste niveau van een dergelijke halte. Dit niveau is/wordt wel gerealiseerd op de nieuwe
permanente halte.

Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

b.a.

drs. ing. Ad Eijkenaar
Secretaris

Coos Rijsdijk
Burgemeester
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