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Inleiding 
Provinciale Staten hebben op 03 oktober 2006 de Nota Breedbandimpuls provincie Utrecht vastgesteld. 
Gedeputeerde Staten stelde op 24 april 2007 het projectplan vast.  
Het projectplan kent drie actielijnen: dienstenontwikkeling, realisatie van een gekoppelde digitale marktplaats en 
het organiseren van vraagbundeling.  
Bij de goedkeuring van het projectplan is afgesproken dat er een uitgewerkt voorstel zou komen met betrekking 
tot de eerste actielijn: dienstenontwikkeling. Deze uitwerking ligt nu voor. 
 
Doelstelling provinciaal breedbandbeleid 
De doelstelling van de provincie op het gebied van breedband is het beter benutten van de potentie die breedband 
biedt aan bedrijven en instellingen. Meer specifiek op het terrein van de thema’s Breedband en Zorg, Wonen, 
Cultuur & Toerisme, Economie en Openbaar bestuur gaat het om het stimuleren van projecten waarvoor een 
breedbandinfrastructuur vereist is en een bijdrage leveren aan de innnovatiekracht van bedrijven en instellingen 
in de provincie Utrecht. 
 
Inhoudelijke thema’s 
De provincie heeft de ambitie om binnen 5 thema’s vernieuwende breedbandtoepassingen te stimuleren door 
middel van een gerichte investering in projecten. De uitvoering vindt plaats door middel van een 
subsidieverordening. De thema’s zijn uitgewerkt tot 2 à 3 kernaandachtspunten per thema. De projectvoorstellen 
voor de verordening moeten hierbinnen passen.  
 
- Breedband en Zorg:  zorgverlening, optimalisatie van de zorgketen, langer zelfstandig 

wonen ouderen en gehandicapten, breedbandconsultatie.   
- Breedband en Wonen: verbetering sociale cohesie, daling van voorzieningenniveau in 

kleine kernen. 
- Breedband en Cultuur & Toerisme: optimalisering bibliotheekfunctie, digitale ontsluiting cultuur, 

beleving van de provincie Utrecht in beeld en geluid, ontwikkeling 
nieuwe producten en diensten, optimalisatie toeristische 
bedrijfsomgeving, promotie en informatievoorziening.  

- Breedband en Economie: versterking positie gaming industrie, breedbandtoepassingen voor 
het MKB. 

- Breedband en Openbaar bestuur: verbetering samenwerking en shared services. 
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Besluit 

Besluit van 18 februari 2008  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 november 2007, afdeling PMB, nummer 2007INT209000;

Besluiten:  
 
� De tijdelijke subsidieverordening breedbandtoepassingen provincie Utrecht 2008 vast te stellen zoals 

weergegeven in de bijlage bij dit besluit. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
143 en 145 Provinciewet 
 
Beoogd effect 

Doelstelling 
De doelstelling van de provincie op het gebied van breedband is beter benutten van de potentie die 
breedband biedt aan bedrijven en instellingen. Meer specifiek op het terrein van de thema’s Breedband 
en Zorg, E-governement, Wonen, Cultuur, Economie en Toerisme gaat het om het stimuleren van 
projecten waarvoor een breedbandinfrastructuur vereist is en een bijdrage leveren aan de 
innnovatiekracht van bedrijven en instellingen in de provincie Utrecht. 
Resultaat 
- De ontwikkeling van drie breedbandtoepassingen in voor de provincie relevante sectoren. 
 
Argumenten 
De aanwezigheid en het gebruik van breedband een strategische voorwaarde is voor economische groei, 
versterking van de kenniseconomie en maatschappelijke ontwikkeling, en bovendien onderdeel is van 
de Europese Lissabon-agenda. Infrastructuur is de basis voor breedbanddiensten. Aan breedband zijn 
aantrekkelijke voordelen verbonden.  
Breedband: 
• ondersteunt intensieve en multimediale kennisuitwisseling; 
• kan een impuls zijn voor de ontwikkeling en het aanbod van nieuwe diensten; 
• biedt private en publieke organisaties de kans op kostenbesparing en versterking van hun 
interne en externe dienstverlening; 
• biedt kansen voor vernieuwing en efficiëntiewinsten in de sectoren onderwijs en zorg, & 
• verbetert het vestigingsklimaat van een regio. 

 
Kanttekeningen 
De provincie Utrecht voert een technologieneutraal beleid (heeft geen specifieke voorkeur voor glasvezel) en 
investeert niet in fysieke infrastructuur.  
 
Financiën 
Aan het eind van het project is het budget (€1.000.000, waarvan € 500.000 in 2007 en € 500.000 in 2008) 
volledig benut voor de volgende actielijnen: (1) de ontwikkeling van in totaal drie 
diensten/breedbandtoepassingen in voor de provincie relevante sectoren, (2) realisatie van minimaal 200 extra 
aansluitingen op breedbandinfrastrucuur en (3) de realisatie van een UtrechtRing (een voor alle partijen 
toegankelijk netwerk dat in verbinding staat met andere netwerken buiten de provincie).  
 
Voor de Tijdelijke subsidieverordening Breedbandtoepassingen in de provincie Utrecht 2008 (actielijn 1) is een 
totaalbedrag van € 400.000 beschikbaar, voorgesteld wordt om dit bedrag nu aan te wenden. De tender wordt 
uitgeschreven in de herfst van 2007. De voorstellen worden gehonoreerd in het voorjaar van 2008. 
 
Juridisch 
Wanneer bij breedbandprojecten ondernemingen in beeld komen, kan er een raakvlak zijn met de Europese 
mededingingsregels (staatssteun en aanbesteden). Er wordt voor gezorgd dat de actielijnen conform deze regels 
worden uitgevoerd. 
 
Europa 
Zie juridisch 
 
Realisatie 
Zie bijlage 
 
Communicatie 
De subsidie zal bekend worden gemaakt door middel van een Kick off op 14 november 2007. Verder is er een 
voornemen om samen met RTV utrecht een programmareeks te maken waarin de mogelijkheden van Breedband 
worden getoond en de aanvragers worden gevolgd bij de aanvraag en de uiteindelijke prijsuitreiking. Voorts 



PS2008MME04 - 6 - 

 

loopt de verordening mee in de campagne om bedrijven en instellingen te wijzen op de mogelijkheden die een 
breedbandinfrastructuur hen biedt. 
Verder wordt gebruikt gemaakt van de verschillende netwerken die in de provincie Utrecht actief zijn (KvK, 
Syntens, TFI, Skillcity) 
 
Bijlagen 
Tijdelijke subsidieverordening Breedbandtoepassingen provincie Utrecht 2008 

 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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