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ex. Art 47 RvO aan het college van GS, gesteld door de 
heer O.G. Boswijk van het CDA betreffende Glasvezel 
buitengebied (d.d. 13-11-2019). 

Geachte heer Boswijk, 

Bij deze gaan wij graag 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. In veel gebieden is inmiddels een glasvezelkabel aangebracht. 
Helaas gaat de aanleg niet overal voorspoedig. Het CDA Provincie Utrecht heeft signalen ontvangen dat, ondanks 
een succesvolle vraagbundeling, de aanleg nog niet overal is gestart." 

1. Heeft GS een overzicht van welke gebieden, dankzij medewerking van de Provincie, er sinds 2015 zijn 
aangesloten op glasvezel? 

Antwoord: 
GS hebben een algemeen beeld in welke gebieden de uitvoering gereed is dan wel goed verloopt of 
vertraagd is. Van de marktpartijen die actief zijn in snel internet is echter tot op heden geen 
gedetailleerde informatie ontvangen van aangesloten adressen. 

2. Is GS op de hoogte dat de aanleg bij sommige gebieden niet of langzaam vordert? Zo ja, wat zijn de 
mogelijke oorzaken van deze vertraging? 

Antwoord: 
GS hebben recent bij de diverse partners uit de intentieovereenkomst snel internet navraag gedaan. 
Hieruit blijkt dat de voortgang in delen van Utrecht-West en Utrecht-Oost vertraagd is. 
In Vijfheerenlanden is recentelijk gestart met de vraagbundeling door twee grote marktpartijen nadat de 
vraagbundeling vanuit een lokale partij onvoldoende inschrijvingen opleverde. 
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In Stichtse Vecht is sprake van een achterstand op de planning. Een deel van de bewoners heeft 
anderhalf tot twee jaar na het afsluiten van een contract nog geen aansluiting verkregen. De gemeente 
is hierover in gesprek met de betreffende marktpartij. De situatie in De Ronde Venen is vergelijkbaar. 
In Woerden hebben twee marktpartijen een vraagbundeling uitgevoerd. Eén marktpartij is inmiddels 
gestart met de voorbereidingen. De andere marktpartij heeft nog geen overeenstemming met de 
gemeente. De gemeente is met de lokale ambassadeurs in gesprek over deze situatie. 

In Utrecht-Oost loopt de regio Amersfoort achter op de planning. Gebiedscoöperatie O-gen is in 
gesprek met de betreffende marktpartij en spreekt in januari 2020 met de betrokken gemeenten. Voor 
de aanleg van glasvezel bij adressen langs de Lekdijk in de Kromme Rijnstreek vindt aanleg plaats op 
een alternatief tracé. Voor het oorspronkelijk tracé door de dijk kon geen vergunning verstrekt worden 
door het waterschap. Nu loopt het tracé door particuliere gronden. De grondeigenaren moeten hiervoor 
een gedoogverklaring tekenen. 

Wat betreft de oorzaken van de vertraging spelen er verschillende zaken. De aanleg van glasvezel is 
door lokale omstandigheden op tracés in sommige gebieden complex en daardoor kostbaar. Dit heeft 
bijvoorbeeld te maken met de lokale ondergrond (veenbodem), de aanwezigheid van veel bomen en 
de aanwezigheid van dijken en kades (beschermde waterkering) en de vereiste vergunningen. In delen 
van de provincie kunnen dijktracés niet worden benut en wordt gekeken naar alternatieve trajecten. 
Hiervoor moeten gedoogverklaringen met de betreffende eigenaren worden opgesteld. Meerdere 
gemeenten geven aan dat de gesprekken met de waterschappen over vergunningen en alternatieve 
trajecten moeizaam verlopen. Verder zijn er voor dit project veel bodemonderzoeken nodig. 
Marktpartijen geven aan dat de stikstofcrisis en PFAS een goed deel van de beschikbaarheid van de 
onderzoeksbureaus vragen, wat leidt tot vertraging. Een laatste aandachtspunt is de 
informatievoorziening van marktpartijen aan de gemeenten en de communicatie van marktpartijen 
richting bewoners. 

3. Wat kan GS doen om de aanleg zo spoedig mogelijk doorgang te laten vinden? 

Antwoord: 
Wij hebben een beperkte invloed als het gaat om het bespoedigen van de aanleg van glasvezel, 
aangezien dit een verantwoordelijkheid is die ligt bij de marktpartijen. Zij hebben hiervoor convenanten 
afgesloten met de gemeenten. Het is aan de markt om een solide business case te realiseren. 

In de intentieovereenkomst staat het volgende vermeld over de verantwoordelijkheid over de aanleg 
van snel internet: 'Pre-competitieve vraagbundeling, ook wel interessepeiling genoemd, heeft als doel 
de bewoners en ondernemers in het buitengebied enthousiast te maken om in de toekomst snel 
internet af te nemen. Het daadwerkelijke sluiten van contracten - de vraagbundeling - gebeurt in een 
volgende fase en is een verantwoordelijkheid van marktpartijen'. 

De gemeenten hebben de provincie in december 2018 verzocht om contact te zoeken met een aantal 
marktpartijen. Hierop is door ons met klem aan de marktpartijen verzocht om te zorgen voor een 
zorgvuldige en heldere communicatie richting abonnementhouders, gemeenten en provincie over 
planning en verloop van de aanleg. 

4. Eind dit jaar loopt de termijn van intentieperiode af. Welke rol vervult de Provincie na deze periode in 
het tot stand brengen van glasvezelverbindingen in het buitengebied? 

Antwoord: 
De rol van de Provincie lag gedurende de looptijd van de intentieverklaring (2016 Um 2019) vooral in 
het financieel ondersteunen van de gemeenten om samen met marktpartijen het buitengebied van de 
provincie van glasvezel te voorzien. 
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Volgens de intentieverklaring is het een zaak van gemeenten als opdrachtgever en marktpartijen als 
opdrachtnemer om hier invulling aan te geven. Maar zoals hierboven aangegeven is in sommige 
gebieden de voortgang vertraagd. Die vertraging vindt veelal niet alleen op gemeentelijk maar ook op 
bovengemeentelijk niveau plaats. Wij gaan op korte termijn met de betrokken gemeenten in overleg 
over de rol die de provincie mogelijkerwijs kan vervullen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Voorzitter, 
Mr. J.H. Oosters 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol- an Leeuwen 
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