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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken van het Project ‘snel internet buitengebied 

provincie Utrecht’ wat betreft doelrealisatie, rol van de provincie en verankering in de organisatie.  

Inleiding: 

In 2016 initieerde de provincie Utrecht samen met alle Utrechtse gemeenten de intentieverklaring Snel internet 

buitengebied provincie Utrecht. In 2019 liep deze overeenkomst af. Naar aanleiding daarvan is de restopgave in 

beeld gebracht. Op basis daarvan is opnieuw gekeken naar de rol van de provincie en de positionering in de 

organisatie. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen.   

Toelichting: 

In 2016 is door de provincie Utrecht en alle Utrechtse gemeenten de intentieverklaring Snel internet buitengebied 

provincie Utrecht getekend. Hierin spraken de ondertekenaars af om gezamenlijk aan de slag te gaan met de 

realisatie van snel internet in ons buitengebied: gas erop (stimuleren waar mogelijk) en de rem eraf (wegnemen van 

barrières). Afgesproken is dat de opgave en de uitvoeringsverantwoordelijkheid voor Snel Internet ligt bij de 

gemeenten in samenwerking met de marktpartijen. De provincie heeft daarbij een ondersteunende en faciliterende 

rol. In 2019 liep de overeenkomst af. 

Om een beeld te krijgen van de resterende opgave en hoe het best kon worden gehandeld heeft de provincie het 

onderzoeksbureau Dialogic gevraagd om te onderzoeken hoeveel ‘witte adressen’ er nog zijn, wat de reden is dat 

deze adressen nog niet zijn aangesloten en hoe hier het best mee kan worden omgegaan. Uit het hierop volgende 

rapport Stand van Zaken Snel Internet Buitengebied Utrecht blijkt dat een significant aantal van de eerdere grofweg 

14.000 ‘witte adressen’ uit 2016 inmiddels beschikt over een vaste verbinding met snel internet. Daarbij is de 

definitie van snel internet in de tussentijd verhoogd van 30 Mbit per seconde naar 100 Mbit per seconde. In totaal 

resteert een totale buitengebiedsopgave van zo’n 3.500 huishoudens die nog geen beschikking hebben over snel 

internet. Deze cijfers stammen uit het derde kwartaal van 2020. Daarbij is het aannemelijk dat deze opgave in de 
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loop der tijd verder is geslonken. In het rapport trekt Dialogic de conclusie dat het goed zou zijn om ‘de markt uit te 

laten razen’ en pas later vast te stellen welke adressen niet door de markt bediend kunnen worden.  

 

In 2020 is het rapport aan alle Utrechtse gemeenten aangeboden en is hen gevraagd om aan te geven welke rol zij 

zien voor de provincie. Op basis van het bescheiden aantal reacties is de werkgroep ‘snel internet’ opgericht. Deze 

werkgroep heeft op 27 oktober 2021 een eerste bijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was 

om elkaar onderling te informeren over de stand van zaken, te leren van elkaars ervaringen en om te kijken hoe de 

provincie het proces van uitvoering door gemeenten en marktpartijen kan ondersteunen.  

 

Tijdens de bijeenkomst zijn de aanwezigen ook bijgepraat over een grootschalig onderzoek naar de toekomst van 

de omvang en oplossingsrichtingen voor de resterende ‘witte adressen’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 

onderzoeksbureau Dialogic in opdracht van het ministerie van EZK en wordt binnenkort opgeleverd. Zodra dit 

rapport is gepubliceerd organiseert de provincie Utrecht een volgende bijeenkomst van deze werkgroep. Daarbij 

worden de uitkomsten van het rapport besproken en waar mogelijk ingegaan op de specifieke situatie per 

gemeente. 

 

Naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst is geconstateerd dat gemeenten en marktpartijen een primaire rol 

spelen bij het oplossen van knelpunten, dat het aantal gemeenten met een concrete behoefte aan een rol van de 

provincie beperkt is en dat er een groot verschil is tussen de gemeenten wat betreft het type knelpunten, 

kennisniveau en ambitie. Tegelijkertijd zien we dat het belang van snel internet verder is toegenomen doordat meer 

mensen thuiswerken en dat daarmee het oplossen van de knelpunten een extra dynamiek en urgentie heeft 

gekregen. Om die reden wil de provincie een faciliterende rol blijven spelen, bestaande uit de volgende elementen: 

 
1. Kennisoverdracht: In de werkgroep snel internet blijven de gemeenten kennis uitwisselen over digitale 

fysieke infrastructuur. Deze werkgroep wordt onderdeel van de bredere regionale werkgroep Agenda 

Digitaliserering. Uitgangspunt is dat er naar behoefte, bijvoorbeeld vier keer per jaar, een bijeenkomst wordt 

georganiseerd door de provincie over een actueel thema op het gebied van de fysieke digitale infrastructuur, 

waaronder de aanleg van snel internet. De agenda van deze bijeenkomst wordt opgesteld op basis van de 

actualiteit en de vragen of wensen van gemeenten. 

2. Beantwoorden vragen: om per gemeente maatwerk te bieden op basis van de vragen die spelen heeft de 

provincie voor 2021-2022 een adviesstrippenkaart afgesproken met Dialogic. Gemeenten kunnen een consult 

aanvragen of een vraag stellen aan Dialogic. Indien de vraag breder relevant is, kan deze worden meegenomen op 

de agenda voor het kwartaaloverleg.  

3. Lobby: Optioneel is het gezamenlijk organiseren van een lobby naar het Rijk, afhankelijk van urgentie en 

noodzaak. Over de invulling hiervan wordt van gedachten gewisseld in de werkgroep.  

 

Op deze manier blijft de provincie een faciliterende rol spelen en blijven wij aandacht vragen voor de urgentie van 

de knelpunten, maar blijft de primaire verantwoordelijkheid voor het oplossen van die knelpunten in handen van 

gemeenten. Tegelijkertijd biedt de provincie de gemeenten een instrument om deze rol te kunnen vervullen bij de 

uitrol van glasvezel in de buitengebieden. Gezien de grote samenhang met andere provinciale onderwerpen zoals 

bedrijventerreinen en bereikbaarheid is ervoor gekozen om het onderwerp snel internet buitengebied binnen de 

organisatie te verleggen naar het team economie. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


