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1 Inleiding 
 

Op 5 oktober 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen de 

subsidieregeling Snel Internet Groningen vastgesteld, gepubliceerd en opengesteld voor aanvragers. 

In de eerste fase hebben meerdere partijen een voorlopige aanvraag ingediend, welke voorzien 

waren van lijsten mest postcodes die volgens deze partijen wit zijn.  

Hierop volgend heeft er een openbare marktconsultatie plaats gevonden waarin marktpartijen de 

gelegenheid hebben gehad om aan te geven of men: 

1. Van mening was dat er in (een deel van) het in de voorlopige aanvraag genoemde gebied al 

een geactiveerd NGA netwerk, met een volledig dienstenpakket, door deze partij 

aangeboden werd; 

EN/OF 

2. Voornemens was om binnen drie jaar; gerekend vanaf de publicatie van de voorlopige 

aanvraag  in het voorgestelde aansluitgebied, een NGA-netwerk te realiseren naar alle 

woningen en bedrijven waarvan de postcodes en adressen genoemd staan in de voorlopige 

aanvraag zonder dat daar subsidie voor nodig was? 

 

Diverse marktpartijen hebben op deze openbare marktconsultatie gereageerd, waarna de provincie 

een definitieve lijst met witte adressen zoals door deze marktpartijen weergegeven, heeft 

gepubliceerd. Deze lijst is door indieners van definitieve aanvragen gebruikt bij het opstellen van hun 

projectvoorstellen 

2 Uitkomst regeling 
 

Bevindingen met betrekking tot grijze verblijfseenheden in de G9 gemeenten en Meldpunt 

Bennietgrijs 

 

Al snel na de start van het project is door bewoners naar voren gebracht dat men van mening was 

dat het woonadres niet op de lijst met witte adressen voor kwam, maar dat de internetsnelheid op 

hun adres beneden de NGA norm van 30Mbps up/down was. Nadat dit meermalen voor kwam heeft 

Breedband Noord Groningen (BBNG) het meldpunt “Ik ben niet grijs”  en de website 

www.bennietgrijs.nl ingericht. Bij dit meldpunt hebben zich vele bewoners van grijze adressen in het 

aardbevingsgebied aangemeld. Vervolgens is een procedure doorlopen volgens het, als bijlage 1 bij 

deze marktconsultatie opgenomen, protocol. Dit heeft er toe geleid dat is vastgesteld dat op 34 

adressen op dit moment niet voldaan wordt aan de gedefinieerde internetsnelheid van 30Mbps voor 

de NGA eis. In het kader van deze marktconsultatie kunt u de  meetgegevens voor deze adressen 

opvragen bij de provincie Groningen. Deze adressen zijn vastgelegd in een postcodelijst die als 

bijlage 2 is opgenomen bij dit marktconsultatie document. De provincie Groningen is voornemens 

om deze adressen alsnog mee te nemen in de lijst van aan te sluiten adressen binnen het project Snel 

internet Groningen. 

http://www.bennietgrijs.nl/


3 Marktconsultatie  
De provincie Groningen heeft besloten om voor deze adressen een aanvullende openbare 

marktconsultatie te houden binnen het kader van de regeling Snel internet Groningen. 

Aansluitgebied en adressen  

Het aansluitgebied betreft de adressen in de gemeenten zoals opgenomen in bijlage 2 (postcodelijst) 

4 Wat moet u doen?  
 

Op basis van de regeling en de hier opgenomen postcodes en adressen vragen wij aan marktpartijen 

en overige belanghebbenden het volgende: 

1. Bent u van mening dat u op de in dit document genoemde adressen al een geactiveerd NGA 

netwerk, met een volledig dienstenpakket, aanbiedt? 

EN/OF 

2. Bent u voornemens om binnen drie jaar; gerekend vanaf de publicatie van deze 

marktconsultatie op de in dit document genoemde adressen, een NGA-netwerk te realiseren 

zonder dat daar subsidie voor nodig is? 

Zo ja: dan kunt u daartoe een plan indienen. De investering dient plaats te vinden in gebieden waarin 

geen infrastructuur van dezelfde categorie (NGA-netwerk) voorhanden is. 

Wat moet u doen? 

• U dient uw plan, uiterlijk drie weken na publicatie van deze marktconsultatie, via een schriftelijke 

reactie, in bij de Provincie Groningen via snelinternet@provinciegroningen.nl Dit plan is opgesteld 

aan de hand  van een door uw Raad van Bestuur geaccordeerd voorstel en conform de criteria 

genoemd in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EG) nr. 651/2014, Pb L187/1 

van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 

107 en 108 Verdrag  betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) met de 

gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, met name Deel 10 (Steun voor 

breedbandinfrastructuur). 

• U toont, uiterlijk 3 weken na publicatie van deze marktconsultatie aan dat u een gefinancierd 

investering- en realisatieplan hebt, dat voorzien is van voor de uitvoering benodigde goedkeuringen 

en dat binnen 3 jaar leidt tot tenminste een vergelijkbaar NGA aanbod.  

  

mailto:snelinternet@provinciegroningen.nl


BIJLAGE 1. Protocol meldpunt Bennietgrijs 

Stap 1: 
Men moet eerst zelf de internetsnelheid testen (een zogenaamde speedtest staat hiervoor op 
bennietgrijs.nl) 
 
Stap 2: 
Is de snelheid inderdaad lager dan 30 Mbit (de grens tussen wit en grijs)? Dan kan men een 
meldformulier op bennietgrijs.nl invullen. 
 
Stap 3: 
BBNG loopt met de bewoner telefonisch deze vragenlijst door: 
 

• Welk abonnement heeft bewoner (abonnementsvorm moet in staat zijn hoger dan 30 Mbit 
te leveren, bij 20 mbit abonnement zal de 30 nooit gehaald worden). Indien bewoner lager 
dan 30 Mbit heeft, eerst door bewoner sneller abonnement laten afsluiten. Als provider 
aangeeft niet hoger te kunnen leveren, moet dat schriftelijk worden aangetoond.  

• Is er op het adres van bewoner Ziggo beschikbaar? Zo ja, dan is het adres zeker grijs en heeft 
het geen zin om te gaan meten. 

• Is de snelheidstest door bewoner via netwerkkabel gedaan? Zo nee, verzoek test via  
bedraad. Mogelijk is eenvoudig de wifi verbinding te langzaam. 

 
Stap 4.  
Als na deze telefonische consultatie de snelheid nog steeds te laag is en er geen alternatieven 
voorhanden zijn via bestaande providers, zorgt Breedband Noord-Groningen voor een test op locatie 
met een hoge betrouwbaarheid die als bewijslast kan dienen.  
 
Gevolgd proces snelheidsmeting 
 
Voor de snelheidsmeting gebruiken we het door Google ontwikkelde Measurement LAB. Dit 
systeem is in Nederland mede door EZ tot stand gekomen en was voordat de Europese 
Commissie met een standaard-snelheidstest kwam bedoeld as standaard-meningssoftware. Daar 
gaan wij het alsnog voor inzetten. Ter controle voeren we ook een test op speedtest.net uit en 
controleren we de maximaal haalbare snelheid voor het betreffende adres op de site van de 
provider. 
 
Meetproces 
 

• Sluit, als dat nog niet gebeurd is, de testlaptop via cat6(a) ethernet kabel rechtstreeks 
op het modem aan. 

• Open de volgende websites: 
- https://www.measurementlab.net/tests/ndt/ 
- https://speedtest.net/ 
- https://netco-fpi-info.fourstack.nl/ 
- https://thd-fpi-info.fourstack.nl/ 
- Website van de provider op het adres 

•  Noteer datum (J) en geconstateerde provider (I) op de rij van het adres 
(postcodehuisnummer) 

• Voor het starten worden er enkele controles gedaan en uitgangspunten genoteerd: 
o Verifieer dat de test laptop het enige aansloten apparaat is en noteer het aantal 

apparaten op het netwerk; 



o Voer ter controle: een speedtest via https://speedtest.net/ uit. Voer upload in kolom 
L in en download in kolom M. 

o Postcode check op de site van de provider, noteer de haalbare snelheid volgens de 
provider in kolom AJ.  

o Voer een meting uit via https://www.measurementlab.net/tests/ndt/ en noteer het 
resultaat bij de kolom van de volgorde van de meting, meting 1 (O) meting 2 (T) en 
meting 3 (Y) 

o Wacht ± 15 minuten tussen elke meting 
o Voer de test op https://www.measurementlab.net/tests/ndt/ vanaf 4 in totaal 3 keer 

uit (Na ± 45 minuten zijn er 3 metingen gedaan) 
o Tussen de metingen door worden op https://netco-fpi-info.fourstack.nl/ en 

https://thd-fpiinfo.fourstack.nl/ de technisch haalbare snelheden opgezocht en 
genoteerd in kolom AD en AF. 

o THD (AF) is niet altijd beschikbaar, in dit geval wordt hier N/A genoteerd. 
o  Noteer het aanwezige modem type 

 
Uitkomst 
 
Indien geen van de gemeten snelheden boven de 30 megabit per seconde download snelheid 
uitkomt, is er een mogelijkheid dat het adres inderdaad onterecht als grijs is aangemerkt. 
 
Toelichting op bovenstaand proces: 
 
We noteren de daadwerkelijke provider omdat die kan soms verschillen van wat mensen denken 
dat ze hebben, bijvoorbeeld ze hebben Telfort maar denken KPN te hebben. 
 

• De haalbare snelheid volgens Fourstack NETCO en THD praten over verschillende zaken: 
o Netco https://netco-fi-info.fourstack.nl/ laat de netwerk technisch haalbare snelheid 

zien 
o THD https://thd-fpi-info.fourstack.nl/ laat de door de provider haalbare snelheid zien 

maar is niet altijd bereikbaar. 
 
Tussen deze twee zit soms verschil, doordat bijvoorbeeld pair bonding beschikbaar is (netwerk) 
maar niet gebruikt wordt (provider). Een adres is aannemelijk wit als NETCO minder dan 30 Mbit 
haalbaar geeft én er ook daadwerkelijk minder door de provider kan worden geleverd én dat 
door de locatie test wordt bevestigd. 
 
Stap 4: 
Komt de locatietest ook uit op een (technische) snelheid van minder dan 30 Mbit? Dan wordt het 
adres toegevoegd aan de lijst voor de aanvullende marktconsultatie. 
 
Stap 5: 
Deze discussielijst legt de provincie in een openbare marktconsultatie voor aan de bestaande 
providers.  
 
Stap 6: 
De adressen waarvan na marktconsultatie blijkt dat er geen grijze verbinding is wordt voorgelegd aan  
Rodin Broadband B.V. met het verzoek deze alsnog aan te sluiten.  
 
 

 



BIJLAGE 2. Postcodelijst  

 

 

 

 

 

 

9615BB 1

9621AP 152

9621TJ 1 a

9627PB 73

9627PC 117

9627TA 2

9628CK 13

9628CK 15

9628CP 24 A

9628TA 5 A

9628TA 5 B

9628TA 5 C

9628TA 5 D

9628TA 5 E

9628TB 2 A

9784PA 39 b

9785AR 53

9901TH 13

9903TD 17

9905RC 58 b

9917TA 8

9917TB 3 b

9917TB 3 c

9917TB 3 d

9917TB 3 e

9917TB 3 f

9919HL 4

9939PB 53

9951TN 1 a

9954TR 1 A

9981ND 20 A

9981ND 20 B

9991CE 28

9991TJ 4 A


