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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u de volgende beslispunten voor:

1. Instemmen met het aanleggen van glasvezel in het buitengebied door CIF onder 
de in het convenant genoemde voorwaarden.

2. Instemmen met de onder 3.2.2 in het convenant genoemde verkoop PoP’s aan CIF 
in tegenstelling tot het grondbeleid.

Inleiding
Gemeente Woudenberg streeft naar een vitaal buitengebied. Daarvoor is snel breedband 
noodzakelijk. Al geruime tijd leeft de wens naar de aanleg van breedband in het 
buitengebied. 

Op 28 september 2016 heeft wethouder G.A. de Kruif namens Gemeente Woudenberg de 
intentieverklaring Snel Internet Buitengebied ondertekend. Het provincie brede project 
voor snel internet in het buitengebied.
De Provincie Utrecht, Gebiedsraad O-gen, Gebiedscommissie Utrecht-West en de 
Utrechtse gemeenten willen snel internet (breedband) beschikbaar maken voor het 
buitengebied. Het betreft de zogenaamde witte percelen in het buitengebied, met een 
downloadsnelheid die lager ligt dan 30 Mbit/s. Deze Europese norm is gehanteerd om 
discussie over onterechte staatssteun te voorkomen.

Om breedband voor een zo groot mogelijk deel van het buitengebied mogelijk te maken, 
is schaalvergroting en samenwerking tussen gemeenten van belang.  Gemeente 
Woudenberg heeft een samenwerking gezocht met gemeenten in de Kromme Rijnstreek 
(Wijk bij Duurstede, Houten, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug) en Leusden en de 



gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renswoude. Gebiedscoöperatie O-gen is hier nauw bij 
betrokken.

De scenario’s voor grootschalige aanleg van breedband in het buitengebied zijn beperkt. 
Naast het scenario ‘zelf doen’, investeren markpartijen nauwelijks in breedband voor 
buitengebieden. 

Toch heeft een marktpartij, CIF (Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure 
Fund), aangegeven te willen verglazen op basis van eigen investering en risico. Om dit 
mogelijk te maken, is het wel nodig eventuele barrières om tot aanleggen over te kunnen 
gaan zoveel mogelijk te beperken. Barrières zoals het verlenen van vergunningen en 
bijkomende kosten. CIF heeft hier enkele concrete wensen/eisen voor ingediend. Aan de 
gemeenten die met CIF willen werken is het van belang tot overeenstemming te komen 
aangaande de wensen en eisen, zodat het voor marktpartijen mogelijk wordt om tot 
aanleg van een breedbandnetwerk over te gaan. 

Op 28 februari heeft CIF bekend gemaakt de verglazing in het gebied van Food Valley uit 
te breiden naar Gelderse Vallei. Daarmee wordt ook het buitengebied van Renswoude, 
een gedeelte van UH (Overberg) en een gedeelte van Woudenberg (ten oosten van de 
spoordijk en ten zuiden van de N224) voorzien van glasvezel. Dit betreft ca. 50 adressen 
op Woudenbergs grondgebied.
CIF heeft aangegeven zich in september 2017 te buigen over de gebieden buiten dit deel 
van de regio, met als beoogd doel (aldus CIF) om uiterlijk in 2019 de volledige regio te 
verglazen. 
 
CIF staat aan de vooravond van de vraagbundeling in Woudenberg en vraagt een 
overeenkomst te sluiten met de gemeente Woudenberg in de vorm van een convenant, 
waarin de afspraken op hoofdlijnen nader zijn uitgewerkt. Het besluit over het convenant 
‘Aanleg glasvezel buitengebied’ is onderdeel van de besluitvorming door CIF om te 
komen tot realisatie van breedband in het buitengebied. 

Centrale vraag
Kan de raad instemmen met de aanleg van internet in het buitengebied door marktpartij 
CIF onder de in het convenant genoemde voorwaarden.
 
Beoogd resultaat
De ontsluiting van het buitengebied is van groot belang om de economische en 
maatschappelijke kansen te vergroten en te versterken. 
Door de aanleg van breedband in het buitengebied is een veel betere digitale ontsluiting 
mogelijk. Dit draagt rechtstreeks bij aan verbetering van de leefbaarheid op het 
platteland. Zorg, onderwijs, recreatie en werk zijn enkele voorbeelden van werkgebieden 
waar steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale technieken die hoge bandbreedtes 
vereisen. Breedband in het buitengebied maakt dat voor bewoners en bedrijven in het 
buitengebied toegankelijk.

Kader
In de Toekomstvisie Woudenberg 2030 is opgenomen: 'De agrarische sector heeft haar 
belangrijke functie in het buitengebied met uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. 
Snel internet in het buitengebied is van groot belang om de economische en 
maatschappelijke kansen te vergroten en te versterken.’

Argumenten
In een tijd waarin de dienstverlening via internet sterk toeneemt, zijn snelle 
breedbandverbindingen onontbeerlijk geworden. Marktpartijen zijn druk in de weer om 
deze netwerken te realiseren, maar hebben hun pijlen de komende jaren uitsluitend op 
het binnenstedelijk gebied gericht. Het buitengebied blijft daardoor sterk achter; geen 
glasvezel, geen COAX (kabel), maar afhankelijk van de traditionele koperlijn met ADSL. 
Deze situatie is voor veel mensen en bedrijven moeilijk houdbaar. In het land zijn 
inmiddels diverse projecten van de grond gekomen waarbij lokale glasvezelnetwerken zijn 
uitgerold in het buitengebied . De wens voor snelle breedbandverbindingen als 
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belangrijke bijdrage voor een goed functionerend en vitaal landelijk gebied leeft al 
langere tijd in de gemeente Woudenberg. 
Provinciale Staten van de Provincie Utrecht hebben Gedeputeerde Staten opgeroepen 
initiatief te nemen in het ontsluiten van de zogenaamde witte gebieden in de provincie 
Utrecht. Allereerst is er een verkennend onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau 
Dialogic. Hieruit blijkt dat er in de provincie Utrecht sprake is van 13.889 witte percelen 
die een downloadsnelheid hebben van minder dan 30 Mbit/s. Voor onze gemeente betreft 
dit 372 percelen. Om deze percelen te ontsluiten stelt de provincie subsidie beschikbaar 
volgens een vaste bijdrage en een bijdrage welke is gekoppeld aan het aantal witte 
percelen. 

Duurzaamheid
Een goede internetverbinding draagt bij aan prettige arbeidsomstandigheden en 
leefbaarheid.

Het biedt werkgelegenheid voor langere termijn, wat het welzijn bevordert. Tevens wordt 
financiële weerbaarheid in het gebied vergroot, doordat een goede internetverbinding 
betere efficiency en concurrentiepositie oplevert.

Het draagt rechtstreeks bij aan verbetering van de leefbaarheid op het platteland. Zorg, 
onderwijs, recreatie en werk zijn enkele voorbeelden van werkgebieden waar steeds meer 
gebruik wordt gemaakt van digitale technieken die hoge bandbreedtes vereisen.

Draagvlak
Er is draagvlak van Provincie Utrecht, Gebiedsraad O-gen, Gebiedscommissie Utrecht-
West en de Utrechtse gemeenten. Vanuit de LTO is diverse malen aangegeven dat een 
goede internetverbinding steeds belangrijker wordt voor de bedrijfsvoering.
In een informatieavond voor inwoners in het kader van de interessepeiling bleek eens 
temeer dat er sterke behoefte is aan sneller internet in het buitengebied.

Er heeft een zorgvuldige afweging en besluitvorming plaatsgevonden om andere 
belangen op het gebied van o.a. beheer, beleid en juridische zaken niet uit het oog te 
verliezen. 

Financiële consequenties
Het convenant is een juridisch bindende overeenkomst. Deze overeenkomst moet door 
beide partijen worden nageleefd, tenzij partijen hier gezamenlijk van willen afwijken. 
Zolang er geen sprake is van wanprestatie, zijn er geen financiële consequenties.

In de eerste fase, waarin een gedeelte van Woudenberg (ten oosten van de spoordijk en 
ten zuiden van de N224) voorzien wordt van glasvezel, zijn de verwachte kosten voor 
inboet en vervangend verhardingsmateriaal nihil. Voor de verglazing van het verdere 
gebied zal een bedrag worden opgenomen in de Kadernota voor inboet en vervangend 
verhardingsmateriaal.

Aanpak/uitvoering
Dit besluit brengt de volgende planning met zich mee:
- Ondertekening convenant UITERLIJK 24 april 2017.
- Mei, juni, juli 2017 vraagbundeling uitvoeren
- Vraag bundeling juli 2017 gereed (voor de zomer)
- Aanleg najaar 2017

Met CIF zullen operationele zaken worden vastgelegd in een convenant, zodat aanbieder 
CIF de voorbereiding en uitrol van glasvezel ter hand kunnen nemen. De rol van de 
gemeente(n) beperkt zich tijdens projecten tot informeren van bewoners over de 
voortgang en het houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden buiten.
De planning van CIF is leidend voor de vraagbundeling en de realisatie.

CIF stelt wat voorwaarden die impact hebben op een aantal gemeentelijke regelingen 
Waaronder diepteligging en degeneratiekosten.
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Aan het convenant wordt nog gewerkt. In overleg met de betrokken gemeenten en CIF 
worden de teksten inhoudelijk nog aangepast. Het definitieve convenant wordt eind 
maart verwacht.

In het convenant staan diverse zaken geregeld. Over een aantal zaken dienen afwegingen 
gemaakt te worden, waarbij in de onderhandeling al vele zaken bediscussieert zijn met 
CIF. Inhoudelijke afwijkingen op het convenant per gemeente worden door CIF in principe 
niet geaccepteerd. In het convenant staat opgenomen dat de gemeentegrond tbv PoP’s 
verkocht wordt aan CIF tegen zo laag mogelijke kosten (conform de gemeentelijke 
grondprijzen). Bruikleen en erfpacht behoren niet tot de mogelijkheden van CIF.
In het grondbeleid van gemeente Woudenberg staat dat dergelijke gronden bij voorkeur 
uitgegeven wordt in recht van opstal en niet worden verkocht.

Conclusie
Met het instemmen van de raad met de aanleg van internet in het buitengebied door 
marktpartij CIF onder de voorwaarden in het convenant kunnen we tot realisatie van snel 
internet in het buitengebied komen. De vergroting en versterking van de economische en 
maatschappelijke kansen blijft daarbij een grote drijfveer.

Communicatie
Samen met O-gen en onze afdeling communicatie zal een communicatiematrix opgesteld 
worden om een ieder goed op de hoogte te houden.

Bijlage:

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Bijlage:
VERTROUWELJK: Concept convenant met CIF, versie 7.3.3
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