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•66 - Statenvragen inzake snel internet voor iedereen 

Geachte heer Kamminga, 

In antwoord op uw bovengenoemde brief volgt onderstaand de beantwoording van uw vragen m.b.t. snel 
internet voor iedereen: 

1) Wat is momenteel de stand van zaken van de activiteiten die de Economie Board heeft ontplooid 
op het gebied van snel internet? 

De Economie Board heeft samen met de provincie een opdracht gegeven aan Dialogic en 
Glasvezelgemeente (twee op breedband gespecialiseerde adviesbureaus) om een business case op te 
stellen. Een businesscase die ons inzicht moet geven hoeveel percelen in heel Groningen geen toegang 
hebben tot snel internet en wat de kosten zijn om deze percelen te ontsluiten. In december 2015 ging het 
om 10.866 te realiseren aansluitingen verspreid over de buitengebieden van onze provincie. Echter KPN 
heeft onlangs aangegeven dat zij een groot deel van deze percelen nu wel wil ontsluiten. Het is echter niet 
duidelijk welke wel en welke niet. Wij onderzoeken nu welke huishoudens en bedrijven ook met de nieuwe 
actie van KPN niet worden ontsloten. Dit zal leiden tot een nieuwe businesscase met andere getallen en 
aansluitbedragen. Dit laatste vergt nog enkele weken. 

Op 18 maart willen wij de resultaten van deze businesscase en het laatste onderzoek presenteren aan de 
stakeholders; daarnaast zal de Economie Board samen met ons de vervolgstappen presenteren. Binnen dit 
proces is uiteraard een rol weggelegd voor de lokale initiatieven en wij betrekken deze dan ook. De 
Economie Board zal ook een korte presentatie geven over de 5G pilot. Dit om duidelijk te maken dat 5G 
geen alternatief is voor het breedbandvraagstuk in de provincie Groningen, maar een initiatief is om met het 
nieuwe toekomstige mobiele netwerk in regio te experimenteren. Commercieel komt 5G op zijn vroegst in 
2020 beschikbaar. 

Wij zullen u informeren over de resultaten van het laatste onderzoek en de vervolgstappen (o.a. 
marktconsultatie en breedbandregeling) incl. verwachtte financ iering. 

2) Wordt er door de Economie Board een keuze gemaakt voor een bepaalde soort internet (5G, 
glasvezel of kabel)? En zo ja, op basis van welke argumenten Is deze keuze gemaakt? 

Als overheid mogen wij alleen vastleggen dat een bepaalde bandbreedte (snelheid van internet) wordt 
geleverd zonder een voorkeur te mogen uitspreken voor vast (bekabeld) dan wel een mobiel (draadloos) 
netwerk. Wij baseren ons hierbij op Europese richtlijnen voor Next Generation Access (NGA). 
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3) Zijn inwoners betrokken geweest bij het maken van dergelijke keuzes? 
Er zijn in Noord-Groningen verschillende informatieavonden georganiseerd om bewoners te informeren. Het 
signaal dat wij terug krijgen, is dat bewoners vooral sneller internet willen. Er zijn verschillende breedband 
initiatieven in de regio die duidelijk glasvezel prefereren vanwege de toekomstvastheid. 

4) Hoe verhouden de activiteiten van de Economie Board zich tot de initiatieven van coöperaties? 
Het verschil zit hem erin dat de Economie Board samen met de provincie kijkt naar een oplossing voor 
iedereen in de witte gebieden. Ook daar waar geen lokaal initiatief is. 

5) Hoe kijkt Gedeputeerde Staten aan tegen de ontwikkelingen in dit dossier? 
Snel internet is tegenwoordig onmisbaar. Voor huishoudens, scholieren, studenten en voor ondernemers. 
Toegang tot online voorzieningen is van cruciaal belang voor economische ontwikkeling, zorg en onderwijs, 
en participatie in de digitale samenleving. 

Wij hebben de ambitie dat in 2018 alle inwoners en bedrijven in onze provincies beschikken over toegang 
tot snel internet. Met een toekomstgerichte ICT-infrastructuur kan ook de periferie zijn economische en 
maatschappelijke bijdrage leveren aan de welvaart van onze provincie. 

Wij zijn verheugd dat er initiatieven worden opgestart bijv. de stichting Glasvezel Groningen. Ambtelijk zijn er 
intensieve contacten met deze stichting. Dit omdat wij allemaal beseffen dat wij het uiteindelijk samen 
moeten doen. 

6) Speelt Gedeputeerde Staten een rol in deze ontwikkelingen? Zo ja, wat voor rol? 
Zoals vermeld is het een belangrijk maar ook een complex onderwerp. Dit komt vooral omdat toegang tot 
internet geen nutsvoorziening is maar een marktproduct. Dat betekent dat wij als regionale overheden direct 
te maken hebben met complexe mededingingsregels zodra wij steun willen verlenen. Regels welke zijn 
opgesteld om de markt te reguleren. Overigens wordt snel internet door de inwoners en bedrijven in de 
buitengebieden gezien als een nutsvoorziening. 

De provincie heeft een coördinerende rol met de focus op financiering , proces en wet- en regelgeving. De 
provincie zal ook de vraag naar snel internet in de 'markt' zetten. Enkele provincies hebben ervaring met dit 
onderwerp. Ervaring die met ons wordt gedeeld. 

7) Is er ook aandacht en steun voor de gemeenten die niet in het aardbevingsgebied liggen, maar 
waar ook sterke behoefte is aan snei internet? 

Zoals vermeld, richten wij ons op alle inwoners in onze provincie die niet beschikken over toegang tot snel 
internet. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


