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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ex. Art 47 RvO aan het college van GS, gesteld door de
heer O.G. Boswijk van het CDA betreffende Glasvezel
buitengebieden en kleine Kernen

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 erop 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. Net voor de zomer zijn in Renswoude en
omgeving de eerste werkbare glasvezelverbindingen opgeleverd en recent is er begonnen met de aanleg van
glasvezel in de omgeving van Utrechtse Heuvelrug, Houten en Wijk bij Duurstede. Helaas gaat de aanleg niet
overal voorspoedig. Het CDA Provincie Utrecht heeft signalen ontvangen dat, ondanks een succesvolle
vraagbundeling, de aanleg in het Groene Hart noord, nog niet is begonnen en er nog onduidelijkheid is over de
start van de aanleg".

1.

Is GS hiervan op de hoogte? Zo ja, wat zijn de mogelijke oorzaken van deze vertraging?
Antwoord:
Wij zijn hiervan op de hoogte. In 2018 is de vraagbundeling in nauwe samenwerking met
programmabureau Utrecht West uitgevoerd in De Ronde Venen, waar Groene Hart Noord onder valt.
De pre-competitieve vraagbundeling is in Q1 2018 afgerond en het vereiste
vraagbundelingspercentage is behaald. Dit betekende het startsein voor de volgende fase, namelijk de
aanleg van glasvezel, dat zelfstandig uit te voeren is door de marktpartij. De marktpartij heeft
ondertussen contracten afgesloten met de abonnementhouders.
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Daarnaast is de betaalbaarheid van een glasvezelverbinding bepalend voor een bedrijf. Dit zou
betaalbaarder kunnen worden gemaakt door middel van vraagbundeling. Op dit moment is dit geen
onderdeel van de activiteiten van de provincie Utrecht.

2.

Is GS van mening dat niet alleen de aanwezigheid maar ook de betaalbaarheid van een
glasvezelaansluiting op bedrijventerreinen van essentieel belang is voor een goed vestigingsklimaat?
Zo ja, welke acties onderneemt of gaat de Provincie Utrecht ondernemen op dit gebied? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord:
Wij zijn van mening dat de aanwezigheid en betaalbaarheid van glasvezelsaansluiting op
bedrijventerreinen van essentieel belang is voor een goed vestigingsklimaat.
Vanuit de intentieovereenkomst is de rol van de provincie vooralsnog beperkt gebleven tot een
financiële bijdrage ten behoeve van de pre-competitieve vraagbundeling, gericht op de witte adressen.
Dankzij de vraagbundeling is de aanleg van snel internet in het buitengebied en de kleine kernen
gestimuleerd, wat ook de doelstelling was. De pre-competitieve vraagbundeling is afgerond, dus
formeel gezien heeft de provincie zich aan haar gedeelte van de afspraken uit de intentieovereenkomst
gehouden.
Wij blijven verder nauw geïnformeerd over de situatie rondom de voortgang van de aanleg van
glasvezel via programmabureau Utrecht-West en programmabureau 0-gen. Daarnaast wordt zij op de
hoogte gehouden van de landelijke ontwikkelingen omtrent Snel Internet via het kennisplatform Snel
internet dat enkele keren per jaar vanuit het ministerie van Economische Zaken wordt georganiseerd.
Via deze kanalen is het issue glasvezel op bedrijventerreinen nog niet gemeld.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,
Voorzitter,
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