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Beantwoording Schriftelijke vragen ex
art.47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer D.G. Boswijk
(CDA) betreffende glasvezel
Renswoude en Lage Vuursche (d.d.24-
01-2018).
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Geachte heer Boswijk,

Bij deze ga ik graag in op de door u gestelde vragen:

Vraag I
ls GS bekend met de vertraging met de aanleg in Renswoude? Zo ia, wat is de reden en is er nieuwe

startdatum al bekend?

Antwoord
GS is hiervan op de hoogte. Door verschuivingen in de planning van de aannemer is de schouw in dit
deelgebied van Utrecht (onderdeel van een breder gebied Gelderse Vallei Midden) vertraagd. De schouw is
inmiddels gestart, waarbij de planning gericht is op afronding van de aanleg in dit deelgebied voor de zomer
van 2018.

Yraag2
ls GS bekend met de situatie in de Lage Vuursche? ls er een mogelijkheid om ook de dorpskem van de Lage
Vuursche te bestempelen als buitengebieden en mee te nemen in de vraagbundeling? Mogelijk maakt dit de
businesscase alleen maar beter.

Antwoord
De dorpskem van Lage Vuursche is geen wit gebied maar valt onder het zwarte gebied. Om deze reden wordt
de dorpskem niet meegenomen in het traject. Zowel KPN als Ziggo bieden hier internetverbindingen aan van
meer dan 30Mbit per seconde. Daarom kan de gemeente Baarn de inwoners van Lage Vuursche niet
ondersteunen bij het realiseren van glasvezel zoals zij dat wel kan doen in de witte gebieden. ln het voortraject
heeft hierover vanuit gebiedscoöperatie O-gen afstemming plaatsgevonden met de gemeente Baam en met de
dorpsvereniging.
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