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Snel internet voor buitengebied Stichtse Vecht 

succesvol afgerond 
 
Begin april is de campagne Glasvezel buitenaf gestart in het gebied Groene Hart Midden. Na succesvolle afronding 

van het westelijke deel van Stichtse Vecht in januari laat Glasvezel buitenaf weten dat ze zoveel inzet en interesse 

zien in dit gebied, dat ze besloten hebben om alle overgebleven adressen in het buitengebied van Stichtse Vecht 

met een lage snelheid (de zogenaamde witte kavels) op hun glasvezelnetwerk aan te sluiten.  

Met het zetten van de handtekeningen vandaag van de gemeente Stichtse Vecht en Piet Grootenboer, directeur 

Glasvezel buitenaf, onder een convenant met aanlegvoorwaarden, staat er niets meer in de weg. Wethouder Frank 

van Liempdt vierde vandaag samen met de ambassadeurs uit dit gebied dat deze vraagbundeling geslaagd 

afgerond is. 

In het convenant zijn afspraken gemaakt over het (gezamenlijk) toezicht tijdens de aanleg, de ligging van de 

glasvezel, de leges & degeneratiekosten en de garantie.  

De ambassadeurs en wethouder Van Liempdt hebben vorige week nog gezamenlijk een brief gestuurd naar alle 

betreffende inwoners van het gebied met de oproep een abonnement af te sluiten. Met het resultaat dat de 

inwoners zich in een vroeg stadium massaal aangemeld hebben. In een later stadium kunnen inwoners en 

bedrijven zich ook nog aanmelden, maar moeten dan een stevige eenmalige extra toeslag betalen omdat de 

kosten van zo’n individuele aanleg hoog zijn. Tot 9 juli kunnen aanmeldingen nog in de generieke businesscase 

meegenomen worden en hoeft er geen eenmalige extra toeslag betaald te worden. 

Met het aangaan van een glasvezelabonnement bij Glasvezel buitenaf, hebben inwoners keuze uit diensten van 

verschillende aanbieders, namelijk Caiway, CBizz, Delta, Fiber, Helden Van Nu en Kliksafe.  

Volgende maand gaat Glasvezel buitenaf de businesscase opstellen om het werk uit te besteden aan een 

aannemer. Gezien het landschap in Stichtse Vecht divers is, zal de planontwikkeling om maatwerk vragen. 

Glasvezel Buitenaf gaat er van uit dat ze, zonder grote tegenslagen, in 2019 alle abonnees in het buitengebied 

kunnen voorzien van glasvezel. 
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Vervolgstap voor oprichting 

Bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum 
 
Op 10 juli 2018 ondertekent het college met de vereniging BIZ-Breukelen de gezamenlijke 

uitvoeringsovereenkomst. De ondertekening is de volgende stap om een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het 

centrum van Breukelen te vormen. De opstart van een BIZ is op initiatief van ondernemers in het centrum. Tijdens 

de proefpeiling in april heeft de ondernemersvereniging de plannen in concept gepresenteerd en zijn deze positief 

ontvangen.  

 

Een BIZ maakt het mogelijk gezamenlijke voorzieningen en activiteiten in een bepaald gebied te financieren en uit 

te voeren. Doel is om het centrum van Breukelen economisch en ruimtelijk te versterken. In oktober wordt de 

verordening aan uw raad voorgelegd. De overeenkomst wordt al vooruitlopend getekend, omdat volgens landelijke 

wetgeving de overeenkomst gesloten moet zijn voorafgaand aan het raadsbesluit. 

  

De BIZ gaat pas definitief van start nadat een meerderheid van de ondernemers ook heeft ingestemd. Deze 

officiële draagvlakmeting volgt eind 2018. Indien positief, gaat de BIZ van start per 1 januari 2019.  
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