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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Glasvezel Utrecht-West 

Geachte heer Boswijk, 

Bij deze gaan we in op de door u gestelde vragen: 

Toelichting de heer Boswijjk op de gestelde vragen: 
In december 2015 werd het initiatiefvoorstel van het CDA Provincie Utrecht voor glasvezel in het Buitengebied 
aangenomen. Op 28 september 2016 ondertekende de Provincie met alle Utrechtse gemeenten de 
intentieverklaring 'Snel internet in het buitengebied van de provincie Utrecht'. De ambitie was om in 2019 het 
gehele Utrechtse buitengebied te hebben aangesloten. De daarop volgende jaren werd er in vele delen van de 
Provincie met hulp van vele buurtambassadeurs en de gebiedcoöperaties daadwerkelijk glasvezel aangelegd. 
Echter, in Utrecht-West loopt de uitrol van glasvezel al enige tijd vertraging op. Hier hebben wij al eerder vragen 
over gesteld. Afgelopen week bereikte ons helaas het nieuws dat DEL TA Fiber, ondanks gesloten contracten, 
heeft besloten om de handdoek in de ring te gooien. Onze inwoners van het buitengebied van onder andere 
Baambrugge, Vinkeveen, Nigtevecht en Breukelen blijven hierdoor verstoken van snel internet. Juist nu we 
worden geconfronteerd met het belang van snel internet nu veel mensen noodgedwongen thuiswerken, 
thuisonderwijs krijgen, zorg op afstand krijgen of bijvoorbeeld thuis kerkdiensten volgen. 
De reden dat DEL TA Fiber het contract eenzijdig heeft opgezegd is het niet krijgen van toestemming voor het 
graven in particuliere grond, het niet toestaan van graven in dijken en de aanwezige bodemvervuiling. 

1. Is het college het eens met het CDA dat snel internet anno 2021 een nutsvoorziening is? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord: 

Het is geen bevoegdheid van de provincie om van snel internet een nutsvoorziening te maken. Wel 
vinden wij snel internet voor het buitengebied maatschappelijk en economisch zeer relevant. 
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2. Mag DEL TA Fiber zomaar het contract eenzijdig opzeggen? 

Antwoord: 

De Utrechtse gemeenten zijn convenanten met Delta Fiber Netwerk aangegaan. In de convenanten 
staan harde (meer op resultaat gerichte) en zachtere (meer op inspanning gerichte) afspraken door 
elkaar. De harde afspraken zouden mogelijk afgedwongen kunnen worden via de rechter, echter deze 
zijn zeer beperkt. Er staat geen opzegbepaling in of een bepaling wat er moet gebeuren als er een 
verschil van inzicht ontstaat. 

3. Zijn er kosten door de Provincie gemaakt die nu door het eenzijdig opzeggen van het contract 
door DELTA Fiber moeten worden teruggevorderd? 

Antwoord: 

Nee. Delta Fiber werkt vrij van overheidssteun. De financiële bijdrage vanuit de provincie van EUR 1 
mln. is ingezet in het voortraject en aangewend voor onderzoek, workshops voor 
gemeenteambtenaren, ondersteuning vanuit de gebiedscommissie en als bijdrage voor verschillende 
zaken t.a.v. de gemeenten. 

4. In delen van het gebied zijn al glasvezelkabels aangelegd maar nog niet aangesloten. Wat 
gebeurt er met deze kabels? 

Antwoord: 

De kabels zijn eigendom van Delta Fiber Netwerk Nederland. Het is aan de eigenaar om te bepalen 
welke adressen alsnog op het actieve deel van het netwerk aangesloten kunnen worden. Als de kabels 
definitief niet meer gebruikt worden, dan kan de (publieke) eigenaar (formeel gezegd: de 
gedoogplichtige, conform artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet) de telecomaanbieder verzoeken om 
de kabels te verwijderen. 

5. Is de Provincie bekend met de manier waarop de Waterschappen volgens DEL TA Fiber de uitrol 
van glasvezel hebben tegengewerkt? Zo ja, kan de Provincie in overleg treden met de 
Waterschappen om op zoek te gaan naar een oplossing? 

Antwoord: 

De Provincie is op de hoogte van het feit dat de eisen die de waterschappen stellen aan de veiligheid 
van waterkeringen in gevallen leidt tot beperkingen t.a.v. de aanleg van infrastructuur voor snel internet 
in dijklichamen. 

Wij hebben een inventarisatie gedaan naar de stand van zaken van de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied en tevens in kaart gebracht waar de stagnaties zich bevonden en met welke redenen. Dit 
is per gebied erg verschillend. De regie van de uitrol ligt bij de individuele gemeenten. Waar de uitrol 
stagneert door de samenwerking met Waterschappen, is de Provincie zeker bereid om op aangeven 
van de gemeenten, gezamenlijk het gesprek aan te gaan. 

6. DEL TA Fiber geeft als één van de redenen aan dat het glasvezel moet worden aangesloten via 
Ouderkerk aan de Amstel. Volgens de informatie die bij ons bekend is loopt er een 
hoofdglasvezelkabel achter de Demmerik in Vinkeveen richting Amsterdam, zie afbeelding. Kan 
deze glasvezelkabel niet worden gebruikt? 
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Figuur 1 Tracé van hoofd glasvezelkabel richting Amsterdam 

Antwoord: 

In de datasets die wij beschikbaar hebben is deze kabel niet opgenomen, ook in oudere 
databestanden is deze kabel niet te vinden. De ons bekende hoofd glasvezelkabels liggen langs de 
N201. Welke kabel een aanbieder gebruikt voor de ontsluiting, is aan die aanbieder zelf om te bepalen. 
Meestal heeft men hierbij de voorkeur om dit zo veel mogelijk via eigen kabels te doen, aangezien er 
dan geen huurkosten voor betaald hoeven worden. Alleen voor langere tracés of moeilijke passages 
ligt het voor de hand om dit in te kopen bij derden. Maar ook dan zijn er nog mogelijke beperkingen in 
beschikbare capaciteit (het aantal vrije vezels), het gebruikte vezeltype en überhaupt de bereidheid 
van de eigenaar om de kabel te delen met derden. 

7. Welke verdere opties zijn er nog om toch glasvezel in het buitengebied van Utrecht-West te 
krijgen? 

Antwoord: 

Adviesbureau Dialogic schrijft op dit moment in opdracht van de provincie een adviesnotitie waarin zij 
de huidige situatie duidt en de mogelijkheden voor vervolg schetst. Kortgezegd liggen de 
mogelijkheden onder meer in het draadloos ontsluiten van de adressen (via bestaande mobiele 
netwerken of nieuwe vast-draadloze netwerken) en procesinterventies (om partijen alsnog bij elkaar te 
brengen). 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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