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Beste heer/mevrouw,
Voor uw adres is vastgesteld dat het niet mogelijk is om een vaste internetverbinding te krijgen die
voldoet aan de Europese norm 2020 van minimaal 30 mb (download) snelheid). Gemeente Stichtse
Vecht en de provincie Utrecht vinden het belangrijk dat al haar inwoners over een snelle en
betrouwbare internetverbinding kunnen beschikken en zijn daarom gezamenlijk bezig om de digitale
bereikbaarheid van de buitengebieden te verbeteren. Met deze brief laten we u weten welke stappen
daarvoor worden gezet.
Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig zowel voor werk als privé een onmisbaar en bijna
vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse leven. Bijna 1.300 adressen in het buitengebied van
Stichtse Vecht zijn echter niet aangesloten op breedband internet. Ondernemers en inwoners in dit
gebied kunnen hier nadeel van hebben. De provincie heeft nu geld beschikbaar gesteld aan
gemeenten om inwoners en bedrijven te ondersteunen bij het organiseren van snel internet.
Wat is er nodig om snel internet te organiseren?
De gemeente heeft een onafhankelijke partij gevraagd om een stappenplan op te stellen om voor
inwoners, bedrijven en marktpartijen de mogelijkheden voor snel internet in kaart te brengen. De
eerste stap is gezet en er is vastgesteld op welke adressen de internetsnelheid onder de norm is.
Vervolgens wordt er in gesprek gegaan met marktpartijen om te onderzoeken onder welke
voorwaarden zij willen investeren en snel internet willen realiseren. Op basis hiervan worden
verschillende scenario’s opgesteld, die worden voorgelegd aan inwoners en ondernemers.
Geïnteresseerde inwoners en ondernemers kunnen samen een collectief vormen om een snelle
internetverbinding te realiseren. Voorwaarde is natuurlijk wel dat voldoende ondernemers en
inwoners interesse hebben in de opgestelde scenario’s. De uiteindelijke beslissing om voor een van
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de scenario’s te kiezen is volledig aan het collectief. De gemeente beslist hier niet over.
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1. Adressen inwoners en bedrijven bekend

Gereed

die onder norm zitten (gebiedsanalyse)
2. Marktconsultatie: levert beeld op van

April/mei

oplossingen die marktpartijen
aandragen.
3. Vertaling naar scenario’s (techniek,

Mei

financieel, organisatorisch)
4. Infomeren inwoners en bedrijven tijdens

Begin juni, nadere info volgt.

een bijeenkomst.
5. Zoveel mogelijk aanmelden inwoners en

Juni/juli

bedrijven in het collectief

Hoe nu verder?
U hoeft nu niets te doen. Pas als de scenario’s bekend zijn, kunnen we meer informatie geven over
bijvoorbeeld de kosten en andere randvoorwaarden. In mei ontvangt u daarom een uitnodiging voor
een bijeenkomst, waarin u wordt geïnformeerd over de mogelijke scenario’s om snel internet op uw
adres te organiseren.
Meer informatie?
Heeft u nu al vragen? Dan kunt u deze bij voorkeur stellen via snelinternet@stichtsevecht.nl. U kunt
ook bellen met mevrouw Bueving, via 14 0346.

Met vriendelijke groet,

Bettie Duijff
Projectleider
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