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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Het coalitieakkoord ‘In Verbinding!’ is een programma in hoofdlijnen met als doel ruimte te geven aan initiatieven
van inwoners en Provinciale Staten. Daarom dit initiatiefvoorstel van het CDA. Een van de pijlers van het
coalitieakkoord is de leefbaarheid van de kleine kernen en buitengebieden en de daarbij behorende internet /
glasvezel verbindingen die de economische kansen van het landelijke gebied kunnen vergroten en versterken.
Het CDA vindt de beschikbaarheid van snel internet (breedband) van cruciaal belang voor de economische en
maatschappelijke ontwikkelingen van het gehele grondgebied van de provincie Utrecht. Met name voor het
bedrijfsleven; wij noemen hier specifiek de recreatieve en agrarische bedrijven, is snel internet onmisbaar.
Breedbandvoorziening is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor zowel bedrijven als kenniswerken, zo blijkt
uit diverse studies. Ook zorg op afstand en het onderwijs kent vele innovaties, waarbij breedband basis is voor
beschikbaarheid.

Essentie van het voorstel
Het buitengebied en een aantal kleine kernen beschikken momenteel niet over een acceptabele
internetverbinding. Dit, terwijl veelal glasvezel aangrenzend in buurprovincies beschikbaar is of beschikbaar wordt
gemaakt, al dan niet met facilitering van provincies.
Wij noemen enkele concrete voorbeelden:

-

Buitengebied van Zuid-Oosthoek van de provincie (omgeving FoodValley, Woudenberg,

Utrechtse Heuvelrug, Leusden, Bunschoten-Spakenburg) waar met name recreatie en
landbouwbedrijven niet beschikken over continuïteit van internet. Aan de Gelderse zijde worden
initiatieven ontrold waar de Utrechtse (FoodValley-)gemeenten op mogen aanhaken.
-

In 2012/2013 is er door diverse inwoners van het buitengebied in Eemdijk een langdurige en

intensieve strijd gevoerd voor glasvezel, maar uiteindelijk zonder resultaat. Alle bewoners hadden hier
wel oren naar, maar de gemeente kon niets doen en de kabelaar (Reggefiber) had geen interesse. Te
duur, was de redenatie. Zelfs toen de gehele dijk werd open gegraven voor nieuwe waterleiding kon dit

niet gecombineerd worden met een kabel vanuit de dorpskern. Zelf graven was ook geen optie, wat vaak
wordt geroepen, te riskant en wordt vanuit de gemeente niet gesteund.
-

Jachthaven Ruimzicht in Breukelen beschikt over een zeer lage internetsnelheid waardoor

beveiligingssystemen soms niet werken of klanten geen gebruik kunnen maken van wifi. Dit terwijl aan
het verlengde van de Nieuweweg, de Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht, voor het einde van het jaar
door Reggefiber glasvezel wordt getrokken. Er is al geïnformeerd of doortrekken mogelijk is. Echter, het
is voor Reggefiber niet commercieel interessant en dus gebeurt het niet.
Internet/glasvezel is anno 2015 een nutsvoorziening die voor iedereen beschikbaar moet zijn. Het CDA zou graag
zien dat op korte termijn door de provincie Utrecht een inventarisatie plaatsvindt van de “witte vlekken”, waar om
redenen van schaal glasvezel niet door commerciële partijen wordt opgepakt en aangeboden. Een dergelijk
overzicht is momenteel niet aanwezig of niet up-to-date. We weten dat gebiedscoöperatie O-GEN, mede met
steun van de provincie, bezig is met een inventarisatie voor snelle breedband verbindingen in Wijk bij Duurstede,
Bunnik en Houten. Ons is bekend dat DUCO Consultancy in overleg is met de gemeenten De Ronde Venen en
Woerden en de Economic Board Utrecht om naar eigen zeggen bij interesse van 35% van de alle inwoners, de
aanleg voor een lage maandelijkse vergoeding van de gebruikers te realiseren. Het CDA zou graag zien dat de
provincie Utrecht naast het inventariseren van de ‘witte gebieden’ de regie neemt bij lopende initiatieven en hierin
een faciliterende rol vervult om zo snel mogelijk glasvezelverbindingen overal in de provincie mogelijk te maken.
Daarnaast vraagt het CDA een doorkijk naar faciliteiten en mogelijke subsidies (bijvoorbeeld het Europese
programma CLLD/Leader) die andere provincies aanbieden en waarop bewoners die langs de Utrechtse
provinciegrens wonen, zouden kunnen aanhaken. Snelheid is geboden, omdat het hierbij gaat om reeds lopende
initiatieven.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
N.v.t.
Financiële consequenties
Dit initiatief vraagt niet om nieuwe financiële bijdrage van de provincie Utrecht voor de fysieke aanleg van
glasvezel. Onderzocht moet worden of aangehaakt kan worden met bestaande financieringsbronnen
(bijvoorbeeld het Europese programma CLLD/ Leader).
Politieke gevoeligheid / bestuurlijke dilemma’s
N.v.t.
Voorstel
De Provincie inventariseert de ‘witte gebieden’ en onderzoekt de mogelijkheden voor het aanleggen van
glasvezel ter verbetering van de internetmogelijkheden in met name de kleine kernen en de buitengebieden van
de Provincie Utrecht, waar mogelijk en nodig gebruik makend van bestaande initiatieven. Verder wordt
onderzocht welke financieringsopties er nodig en beschikbaar zijn. Tenslotte wordt er ook verzocht om te
onderzoeken of er naast glasvezel andere technische mogelijkheden zijn die wellicht beter en/of goedkoper zijn
dan glasvezel.

2 /3

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 7 december 2015
Gelezen: Het initiatiefvoorstel van de CDA Statenfractie voor glasvezelverbinding in het buitengebied en de
kleine kernen.
Overwegende: Dat de beschikbaarheid van snel internet (breedband) van cruciaal belang is om de economische
en maatschappelijke kansen van de buitengebieden en kleine kernen in de provincie Utrecht te vergroten en
versterken.
Besluiten:
1.

GS te vragen kennis te nemen van de huidige situatie van snelle internetverbindingen in diverse kleine
kernen en delen van het buitengebied.

2.

GS opdracht te geven om te zogenoemde ‘witte vlekken’ in de provincie Utrecht te inventariseren.

3.

GS opdracht te geven om een voorstel te doen welke mogelijkheden er zijn voor aanleg van
breedbandverbindingen in de betreffende gebieden en welke financieringsmogelijkheden hiervoor zijn (al
dan niet in samenwerking met gemeenten en/of omwonenden en/of Europa).

4.

GS opdracht te geven om naast glasvezel ook andere alternatieven te onderzoeken die wellicht beter,
duurzamer en/of goedkoper zijn.

Voorzitter,

Griffier,
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