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OVER: Glasvezel in het landelijk gebied 
 

 
 
Geachte heer Boswijk, 
 
Bij deze gaan we in op de door u gestelde vragen: 
 
Toelichting van de heer Boswijk op de gestelde vragen: 
“Op 7 december 2015 is het CDA-initiatiefvoorstel Glasvezelverbinding buitengebieden en kleine kernen 
aangenomen in de Provinciale Staten. Aansluitend is in opdracht van de Provincie Utrecht door Dialogic 
geïnventariseerd hoeveel adressen verstoten waren van een acceptabele internetverbinding, dit bleken er 
14.000 verspreid over de provincie te zijn. Vervolgens is er op 28 september 2016 tussen de provincie en 26 
gemeenten een intentieovereenkomst getekend met als doel om in de periode 2016-2019 het gehele 
buitengebied van de provincie Utrecht te voorzien van glasvezel. Dankzij de inzet van de Provincie Utrecht zijn 
verspreid over de Provincie inmiddels heel veel inwoners aangesloten op glasvezel. Helaas gaat de aanleg niet 
overal voorspoedig. Het CDA Provincie Utrecht heeft verschillende signalen ontvangen zoals: 

- In Gerverscop in Harmelen de glasvezelkabel al maanden geleden is aangelegd maar het netwerk 
nog steeds niet is geactiveerd. 

- Het cryptische bericht dat bewoners aan de Rodendijk in Kockengen kregen dat er in verband met 
vervuiling (?) ze bij nader inzien toch geen glasvezelverbinding krijgen.  

- Inwoners langs de Lekdijk geen glasvezelverbinding krijgen omdat het Hoogheemraadschap niet 
meewerkt aan de aanleg van een kabel door/langs de dijk. Terwijl vrij recent er nog dijkverbetering 
heeft plaatsgevonden en deze werkzaamheden prima gecombineerd konden worden. 

- De aanleg van het glasvezelnetwerk in De Ronde Venen en Stichtse Vecht vertraging oploopt 
omdat een aantal bewoners aan de Ronde Hoep in Ouderkerk aan de Amstel forse vergoedingen 
willen voordat ze toestemming geven voor het uitvoeren van de benodigde graafwerkzaamheden.

 
Sinds 2015 is heb belang van goed glasvezel alleen maar duidelijker geworden. Zo is glasvezel niet alleen 
noodzakelijk voor de uitrol van 5G maar vooral nu tijdens dit Coronatijdperk veel mensen verplicht zijn om thuis 
te werken of te studeren. Deze manier van werken en studeren zal waarschijnlijk voor een deel blijven bestaan. 
Echter voor veel inwoners is dit, met een huidige capaciteit van 1 MB/s, onmogelijk.” 
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1. Hebben de bovengenoemde signalen GS ook bereikt? 
 
Antwoord: 
Ja. Na het verlopen van de intentieverklaring ‘Snel internet buitengebied provincie Utrecht’ per 31 
december 2019 hebben ons gelijksoortige berichten bereikt. 
 

2. Wat is de huidige rol nog van de Provincie Utrecht nu de intentie periode van 2016-2019 is afgelopen? 
 
Antwoord: 
De rol die de provincie in deze vervuld heeft, was die van aanjager en financier van het proces om tot 
versnelde uitrol van breedband internet in het Utrechtse buitengebied te komen. Gebiedscommissie 
Utrecht-West en gebiedscoöperatie O-gen hebben dit traject na de opstart samen met de Utrechtse 
gemeenten opgepakt. De betrokkenheid vanuit de provincie Utrecht is als facilitator en 
subsidieverstrekker in deze periode vooral op afstand geweest.  
 
Vanwege de geluiden vanuit met name Utrecht-West over vertraging en mogelijk afstel van de aanleg, 
is actie ondernomen. Hoewel de provincie Utrecht formeel geen rol meer heeft in dit dossier, zijn we in 
gesprek gegaan met de betreffende gemeenten, met LTO-Noord en Glasvezel Buitenaf (tegenwoordig 
Delta Fiber), de voornaamste uitvoerende partij. Doel hiervan was om zicht te krijgen op de huidige 
stand van zaken qua realisatie, de huidige problematiek en mogelijkheden om een zo groot mogelijk 
deel van het Utrechtse platteland van snel internet te voorzien. 

 
Hoewel we nog steeds geen formele rol hebben in dit traject proberen we wel bij zowel gemeenten als 
de marktpartij zicht te krijgen op de gerealiseerde en nog te realiseren aansluitingen in de provincie 
Utrecht en welke knelpunten zich daarin voordoen. Woensdag 21 oktober 2020 hebben wij een deel 
van de gevraagde informatie ontvangen van Delta Fiber. Op basis van deze informatie brengen wij in 
beeld wat de actuele stand is van aanleg en de planning van de aanleg en welke lokale knelpunten 
zich daarin voordoen.  
 

3. Is GS net als het CDA van mening dat goed internet van essentieel belang is voor haar inwoners en de 
ontwikkeling van de Utrechtse economie, zorg en het onderwijs? 
 
Antwoord: 
Ja, in de huidige tijd is goed internet zeker van essentieel belang voor de inwoners en organisaties 
binnen de provincie Utrecht. Dat is ook de reden dat we in 2016 een intentieovereenkomst hebben 
gesloten en nu ook het initiatief nemen om in gesprek te gaan met partijen om de aanleg te 
bespoedigen. 

  
4. Is GS bereid om te onderzoeken welke rol de Provincie (weer) op zich kan nemen om de aanleg in de 

hele Provincie weer vlot te trekken? Zo ja, kan het Groeifonds van het kabinet hier een rol in spelen? 
Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Nadat we duidelijkheid hebben op de uitkomsten van de analyse van de actuele stand van zaken 
(vraag 2); zullen we kijken naar verschillende rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen en een 
besluit nemen over de vervolgstappen. 
Wat betreft de mogelijkheden van het Nationaal Groeifonds in deze: deze mogelijkheden lijken op het 
eerste gezicht beperkt. De minimale projectomvang is €30 miljoen. Aangezien we het grootste deel 
van de provincie al hebben voorzien van glasvezel zal de projectomvang in de provincie Utrecht naar 
verwachting kleiner zijn. Bovendien kan er bij financiering of subsidiering van de aanleg van breedband 
sprake zijn van staatssteun. Het is dan allereerst van belang om beter zicht te krijgen op de 
knelpunten. Daarnaast moet worden vastgesteld door middel van een publieke consultatie op basis 
van de Europese richtlijnen of de breedbandinfrastructuur in de komende drie jaar waarschijnlijk niet 
door de markt zal worden uitgerold. 
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Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 

 
 
 
     
   
     

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


