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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Geregeld gaan er stemmen op om in het buitengebied van Wijk bij Duurstede
glasvezel aan te leggen. Is het college het eens met deze ‘stemmen’ die het belang
hiervan benadrukken? Ligt het initiatief daarvoor bij de bewoners c.q. bedrijven?
Neemt het college initiatieven om te onderzoeken of er voldoende interesse is voor de
aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied?
2) Ziet het college mogelijkheden om de aanleg van glasvezel in het buitengebied te
realiseren?
3) Zijn er rijkssubsidies of provinciale subsidies beschikbaar om glasvezel in het
buitengebied mogelijk te maken? Gaat het college hierover in overleg met de
provincie Utrecht c.q. de gedeputeerde?
4) Wellicht kan glasvezel in het buitengebied gerealiseerd worden door op diverse
trajecten samen te werken met buurgemeenten. Is het college bereid om deze
mogelijkheid te onderzoeken?
Toelichting:
Geregeld gaan er stemmen op om ook in het buitengebied van Wijk bij Duurstede glasvezel
aan te leggen. Bedrijven en burgers worden immers steeds afhankelijker van een goede en
snelle internetverbinding. Daarnaast zullen stoppende boeren hun bedrijf niet altijd kunnen
verkopen aan agrariërs die er een bedrijf voortzetten. In de toekomst zullen er bedrijven
verkocht worden aan niet-agrarische ondernemers die er gaan ondernemen en aan burgers die
er gaan wonen. Als we de bedrijvigheid in het buitengebied economisch willen ondersteunen
en stimuleren is glasvezel zeker belangrijk. Als Wijk bij Duurstede deze stap zet zijn we echt
de eerste niet! Uit een vluchtig onderzoek blijkt dat diverse gemeenten deze stap al hebben
gezet. Op dit ‘voorwerk’ kunnen we voortborduren! Door gemeenten en bewoners zijn
initiatieven genomen om te komen tot glasvezel in het buitengebied. Er zijn bijvoorbeeld
coöperaties opgericht van bewoners. Alle bewoners die deelnemen worden lid van de op te
richten coöperatie. Deze coöperatie wordt eigenaar van het netwerk. De bijdrage van de
bewoners is een investering in een glasvezelnetwerk. Aan glasvezel in het buitengebied hangt
een prijskaartje… Er zijn gemeenten en provincies die hieraan een steentje bijdragen. De
provincie Gelderland geeft bijvoorbeeld subsidie om in de Achterhoek glasvezel aan te
leggen. Wellicht komt de provincie Utrecht ook over de brug! Wat de PCG betreft
onderzoeken we of er bij de bewoners en (agrarische) bedrijven voldoende interesse is voor
de aanleg van een glasvezelnetwerk. Voldoende draagvlak is essentieel voor de haalbaarheid
van een dergelijk project. Als er voldoende draagvlak is zetten we stap twee!
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