
 

Beste leden van de agendacommissie, 
 
In het afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Woerden, in samenwerking met omliggende 
gemeenten en provincie Utrecht, gewerkt aan het project ‘Snel internet in het buitengebied’. Het doel 
van dit project is om het buitengebied digitaal te ontsluiten. Veel inwoners in het buitengebied 
beschikken momenteel over zeer trage internetverbindingen. Marktfalen zorgt er vooralsnog voor dat 
inwoners van het buitengebied enkel tegen exorbitant hoge prijzen een snelle, toekomstbestendige 
internetverbinding kunnen krijgen. Samen met de provincie en omliggende gemeenten is er in de 
afgelopen anderhalf jaar een traject doorlopen om deze situatie voor de bewoners van het 
buitengebied te verbeteren. 
 
De in januari 2017 door het college getekende intentieovereenkomst vormt de basis van het project. In 
de intentieovereenkomst hebben de gemeenten in Utrecht-West en provincie afgesproken om een 
interessepeiling voor snel internet onder inwoners van het buitengebied te organiseren en te 
onderzoeken of gemeentelijke aanlegdrempels kunnen worden weggenomen. Vorig jaar is de 
interessepeiling uitgevoerd, waaruit blijkt dat de behoefte aan sneller internet in het buitengebied groot 
is (74 procent interesse). Het resultaat van de interessepeiling is gebruikt om marktpartijen te 
verleiden tot de aanleg van snel internetnet in het buitengebied. Twee marktpartijen zijn hier, onder 
voorwaarden, in geïnteresseerd. De gemeente Woerden heeft met beide marktpartijen een convenant 
voor de aanleg van snel internet gesloten.  
 
Onderdeel van het convenant is dat de gemeente de leges- en degeneratiekosten op een andere 
manier in rekening brengt dan gebruikelijk. De gemeente zal hierdoor minder leges- en 
degeneratiekosten in rekening kunnen brengen (+/- € 30.000,-). Daartegenover geven de betrokken 
marktpartijen een substantieel langere garantietermijn op herstelwerkzaamheden, waardoor het lagere 
bedrag aan in rekening te brengen degeneratiekosten te verantwoorden is. Daarnaast is de aanleg 
van een netwerk in het buitengebied minder complex dan de aanleg in een dorps-/ stadskern (veel 
bermen – weinig verharding). Het verlagen van de legeskosten is dan ook passend bij de noodzakelijk 
ambtelijke inzet voor de aanleg in het buitengebied.  
 
Voor dit bijzondere project met een groot maatschappelijk draagvlak vraagt het college de 
gemeenteraad om op zeer korte termijn akkoord te gaan met het opnemen van een 
afwijkingsbevoegdheid in de tarieventabel behorend bij de Legesverordening en het herzien van de 
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) en onderliggende regelgeving, zodat 
gemeentelijke regelgeving de aanleg van snel internet in het buitengebied niet in de weg staat. In het 
kort vraagt het college aan de raad toestemming om zowel in de tarieventabel (hoofdstuk 11 Kabels 
en Leidingen) behorend bij de Legesverordening als in de Schaderegeling ingravingen kabels en 
leidingen, gekoppeld aan de AVOI, voor de aanleg van grootschalige netwerken vanwege redenen 
van algemeen belang de volgende afwijkingsbevoegdheid op te nemen: 
 
Afwijkingsbevoegdheid college 
Bij projecten met meer dan 10.000 meter tracélengte is het college, vanwege redenen van algemeen 
belang, bevoegd afwijkende tariefafspraken te maken. 
     
Hiermee geeft de gemeenteraad het college de bevoegdheid om uitvoering te geven aan de afspraken 
gemaakt in de reeds gesloten convenanten, waarmee de aanleg van snel internet in het buitengebied 
dichterbij komt. Omliggende gemeenten (wo. Stichtse Vecht, Houten, Wijk bij Duurstede, Ronde 
Venen, IJsselstein) hebben hun verordeningen reeds op een soortgelijke wijze aangepast. De 
betrokken marktpartijen hebben aangegeven mogelijk op korte termijn, eind juni/ begin juli, met 
aanvragen te komen om in het buitengebied glasvezel aan te leggen. Om vertraging in de aanleg van 
snel internet in het buitengebied te voorkomen en gezamenlijk met omliggende gemeenten en 
provincie verder uitvoering te kunnen geven aan dit voor inwoners van het buitengebied belangrijke 
project is besluitvorming voor ingang van het zomerreces noodzakelijk. Overigens is het draagvlak in 
de gemeenteraad om tot de aanleg van snel internet in het buitengebied te komen altijd groot 
geweest. Vandaar dat bovenstaande verzoek nu wordt voorgelegd.    
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arjan Noorthoek  


