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Geachte heer Boswijk,

Toelichtinq:
Bij deze ga ik graag in op de door u gestelde vragen:
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status is?
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Gelderse Vallei / Veluwe Noord (o.a. Bunschoten en delen van Eemnes, Amersfoort): De
vraagbundeling is gehaald en naar veruachting start de realisatie in de zomer van 2018;
Kromme Rijnstreek (o.a. Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg,
delen van Zeist, Nieuwegein, Utrecht): De vraagbundeling (dit is de periode in welke de
marktpartij(en) proberen een minimaal aantal - doorgaans 50% - inschrijvers te werven) loopt tot
en met 22 mei 2018. lndien deze succesvol is, wordt naar verwachting in het najaar van 2018
gestart met de uitvoering;
Gelderse Vallei Zuid (o.a. Rhenen, Veenendaal): De vraagbundeling start in mei 2018 en eindigt
op 9 juli 201e. Bij succes start de realisatie naar veruvachting in het najaar van 2018.
DSL (Digitale Stad Leusden)
Leusden en delen van Amersfoort, Woudenberg: de vraagbundeling is succesvol afgerond en de
realisatie loopt.
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Resterende deel: Over delen van De Bilt, Baarn, Soest en delen van Eemnes en Zeist wordt door
gebiedscoöperatie O-gen en de betrokken gemeenten nog nadere afspraken gemaakt met marktpartijen.
Bekeken wordt hoe deze delen meegenomen kunnen worden in de lopende trajecten, waardoor ook zij snel
aangesloten kunnen worden. Hier is in voor de zomer van 2018 meer duidelijkheid over te geven.

Voortgang snel internet buitengebÍed Utrecht-West
De dynamiek op dit dossier is groot in Utrecht-West. Programmabureau Utrecht-West geeft daarom aan dat een

ovezicht van de actuele stand van zaken, zoals in deze beantwoording, deels als dagkoersen moeten worden
beschouwd.
Er zijn twee partijen die hebben aangegeven in geheel Utrecht-West te willen uitrollen: Glasvezel Buitenaf (ClF)
en GlasDraad (Mabin). Daarnaast zijn binnen enkele gemeenten nog enkele andere marktpartijen actief. De
convenanten van de gemeenten in Utrecht-West zijn deels afgerond en deels in procedure.
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De Ronde Venen en westelijk deel van Stichtse Vecht Vraagbundeling gehaald; Start uitrol venryacht
na de zomer;
Overig deel Stichtse Vecht: de gemeente is door meerdere partijen benaderd voor een convenant. De
besluitvorming hierover loopt;
Woerden en Oudewater: convenant getekend met twee marktpartijen; De vraagbundeling start in april
2018; Start uitrol wordt in het laatste kwartaal van 2018 verwacht;
Lopik: de gemeente volgt een eigen traject waarbij ook oude COAX-kabels worden vervangen door
glasvezel. De Lekdijk kan i.v.m. geplande dijkverzwaring niet worden meegenomen in het huidige
traject. Provincie en programmabureau beoordelen de opties;
Montfoort: de gemeente volgt een eigen traject. De betrokken marktpartij start in april 20'18 een
hernieuwde vraagbundelingscampagne;
lJsselstein: Convenant is gereed; Start vraagbundeling tweede kwartaal 2018; Verwachte start uitrol

vierde kwartaal2018;
Utrecht Oost en Nieuwegein Oost: De vraagbundeling loopt tot en met 22 mei 20'18. lndien succesvol
verwachting start realisatie napar 2018;
Utrecht overig: naar venrachting is het convenant binnenkort gereed en loopt het vervolgens mee in
het spoor van de overige gemeenten in Utrecht-West;
Nieuwegein overig: de gemeente start naar verwachting op korte termijn gesprekken met een
marktpartij om naast het buitengebied ook de kern te verglazen;
Vianen, Leerdam en Zederik: Verwachting vaststelling convenant voor de zomer; Hier hebben zich in
ieder geval twee marktpartijen gemeld.

Vraag 2 op de volgende pagina.
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2.

Zijn er gebieden/gemeenten waarvan nu al bekend is dat ze voor het einde van de intentieperiode nog
geen glasvezel hebben? Zo ia, wat is de reden en wat gaat GS daaraan doen?

Antwoord:.
De Lekdijk in Lopik is momenteel de enige locatie waarvan bekend is dat er i.v.m. de geplande
dijkverzwaring voor het einde van de intentieperiode nog geen glasvezel aanwezig is. Daamaast zijn er
geen gebieden of gemeenten waarvan bekend waar dit het geval is. Provincie en programmabureau
buigen zich over de opties omtrent de situatie in Lopik.
De lijntjes met beide programmabureaus zijn zeer kort. Wanneer door een van de programmabureaus
wordt aangegeven dat bemiddeling vanuit GS gewenst is dan wordt daaraan gehoor gegeven.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,
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