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Voortgang snel internet buitengebied provincie Utrecht

Op basis van het initiatiefvoorstel van Statenlid Boswijk zijn wij aan de slag gegaan met het realiseren van snel
internet in het buitengebied van de provincie Utrecht. Dit heeft als eerste stap geleid tot de intentieverklaring die
op 28 september 2016 door alle Utrechtse gemeenten (incl. Leerdam en Zederik), beide gebiedscommissies
Utrecht West en Utrecht-Oost (O-gen) en de provincie is ondertekend. Daarbij is afgesproken dat beide
gebiedscommissies dit verder vorm zullen geven.
Beide gebiedscommissies werken op dezelfde wijze. Eerst wordt een interessepeiling uitgevoerd. De resultaten
hiervan worden aangeboden aan één of meerdere marktpartijen die vervolgens een convenant met gemeente(n)
afsluiten waarin afspraken worden vastgelegd over onder meer graafdiepten en leges en degeneratiekosten.
Daarna wordt gestart met de vraagbundeling en aansluitend met de aanleg van het glasvezelnetwerk. De
geschatte tijdsfasering voor deze activiteiten bedraagt tussen de 24 en 27 maanden.
Niet in alle gemeenten verloopt dit proces met dezelfde snelheid. Sommige gemeenten waren al met snel internet
bezig voor het ondertekenen van de intentieverklaring, terwijl anderen daarna pas gestart zijn. Dit betekent dat
enkele gemeenten in Utrecht zuidoost voorop lopen en daar al een convenant met CIF is getekend, net als in de
gemeente De Ronde Venen. Echter, graag merk volledigheidshalve op dat gemeenten en provincie voor de
realisatie van snel internet in het buitengebied afhankelijk zijn van marktpartijen die hun eigen afweging maken.
Die afweging is maar voor een beperk gedeelte inzichtelijk, maar wel van invloed op moment en snelheid van
realisatie. Hierna is het overzicht opgenomen van de stand van zaken in alle gemeenten.
Stand van zaken in Utrecht West:
 De gemeente De Ronde Venen loopt voorop binnen Utrecht-West. Hier heeft de marktpartij CIF de intentie
uitgesproken om eind 2017 / begin 2018 te starten met de vraagbundeling.
 Voor de gemeenten Woerden, Oudewater en Nieuwegein is de fase van interessepeiling gestart. De eerste
resultaten zijn veelbelovend.
 Voor de gemeenten Utrecht, De Stichtse Vecht, IJsselstein zal de interessepeiling voor de zomer starten.
 Na de zomer start de interessepeiling in Vianen, Leerdam en Zederik.
 De gemeente Montfoort is in gesprek met E-fiber om zowel het buitengebied als de kernen te voorzien.
 Kabelmaatschappij Rekam is in gesprek met de gemeente Lopik voor het buitengebied van deze gemeente.
Stand van zaken in Utrecht-Oost:
 Met 9 gemeenten, Houten, Bunnik, Leusden, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg,
Renswoude, Veenendaal en Rhenen, is een interessepeiling uitgevoerd. Dit heeft voor een deel van de
gemeenten al geleid tot een convenant met marktpartij CIF. Deze is op 24 april getekend een zal leiden tot
de aanleg van glasvezel in de gemeenten Renswoude, Woudenberg en een deel van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug (en enkele adressen in Veenendaal). Het streven is om alle adressen in het buitengebied van de
Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek te voorzien van snel internet vóór eind 2019.
 De gemeenten Bunschoten, Eemnes, Soest, Baarn en Amersfoort beraden zich nog op de te volgen aanpak
binnen de samenwerking in de Regio Amersfoort. Een eerste projectvoorstel is in behandeling. Gemeente De
Bilt kan aanhaken als zij dit willen. Gemeente Zeist heeft aangegeven dat ook zij hier bij aan willen haken.
 Voor Leusden worden waarschijnlijk binnenkort met een andere marktpartij afspraken gemaakt over de
realisatie van snel internet.

Al met al zijn beide gebiedscommissies voortvarend van start gegaan. Daarmee is de voorgenomen planning,
realisatie eind 2019, nog steeds prima haalbaar. Uiteraard is er een afhankelijkheid van marktpartijen die het snel
internet moeten realiseren. Ik zal u ook de komende tijd regelmatig op de hoogte houden van de voortgang.
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