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Aan:  College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen  
Betreft: Schriftelijke vragen VVD-fractie over "Snel Internet regeling Provincie Groningen.  
Datum: 9 oktober 2018 
 
Geacht College, 
 
In augustus 2016 hebben de Provinciale Staten ingestemd met de voordracht 'regeling Snel Internet 
Groningen', voordrachtnummer 641612. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en wil de VVD-
Statenfractie graag een actuele stand van zaken en een reactie van het College op de uitvoering van 
de regeling. Daarvoor hebben we een aantal vragen aan de hand van doelstellingen, de 
subsidieregeling en het Rekenkamerrapport 'Internet, en een beetje snel graag' opgesteld. De 
begrippen in dit document komen overeen met de begrippenlijst in de regeling 'Snel Internet 
Groningen'. 
 
Ter informatie doelstellingen uit de voordracht Regeling Snel Internet Groningen: 
Vindplaats:https://www.economicboardgroningen.nl/nieuws/voorlopige-versie-regeling-snel-
internet-gepubliceerd  
'De bijdrage van € 30 miljoen aan de regeling 'Snel Internet Groningen' is ingegeven vanuit de volgende 
doelstellingen: 

o Toegang tot snel internet voor alle Groningers per eind 2018. Dit is van groot belang voor de 
economische ontwikkeling, de zorg, het onderwijs en de participatie in de digitale samenleving; 

o Realiseren van een toekomst gerichte ICT infrastructuur opdat de periferie zijn economische en 
sociale bijdrage kan leveren aan de welvaart van de regio en aan Nederland. 

en 
o Minimaal 93% van de huishoudens en bedrijven (en 100% in de aardbevingsgebieden) in onze 

provincie voorzien van de mogelijkheid tot toegang tot snel internet door middel van een 
bekabelde of draadloze internetaansluiting tot aan de erfgrens van het aan te sluiten object.' 

 
Beschikking subsidieverlening  
Uitgaande van deze doelstellingen hierbij een aantal vragen over waar we staan in het proces op dit 
moment: 

1. Wat verstaat het College precies onder de realisatie van een toekomstgerichte ICT-
Infrastructuur aan de hand van de regeling 'Snel Internet Groningen'?  

2. Is het College het eens met de VVD-Statenfractie dat de veelal gecommuniceerde, en de in de 
doelstelling opgenomen termijn van eind 2018 voor het realiseren van snel internet voor alle 
Groningers, niet gehaald wordt? Zo nee, waarom niet? 

3. Wat doet het College eraan om te zorgen dat de doelstelling van 93% respectievelijk 100% 
homes-passed aansluiting daadwerkelijk gerealiseerd wordt?  

4. Wanneer verwacht het College dat de aanleg van de ICT-infrastructuur en aansluiting van 93% 
respectievelijk 100% van de verblijfseenheden in de hele provincie gerealiseerd is?  
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Modaliteit 
Er is veel onduidelijkheid over het soort netwerk dat wordt aangelegd. In de voordracht en Regeling 
Snel Internet wordt gesproken over een 'toekomstgerichte ICT-infrastructuur' die voldoet aan de 
Europese NGA-standaard.  

5. Welke ruimte heeft het College om te zorgen dat de ICT-infrastructuur daadwerkelijk aan de 
laatste NGA-standaard voldoet en daarbij een technische levensduur heeft van ten minste 30 
jaar zoals staat beschreven in artikel 19 sub c van de Regeling Snel Internet? 

6. Deelt het College de mening van de VVD-Statenfractie dat enkel het plaatsen van 
straalverbindingen niet in overeenstemming is met de subsidieverordening (zie Artikel 7 
Subsidiabele activiteiten) en tevens niet toekomstbestendig is? Zo nee, waarom niet?  

 
Aansluitkosten   
In de Regeling Snel Internet werd in eerste instantie uitgegaan van een kostprijs van 5.000 euro per 
aansluiting op het netwerk voor inwoners buiten het aardbevingsgebied. De inwoners in het 
aardbevingsgebied werden vrijgesteld van dit bedrag. De VVD-Statenfractie heeft vernomen dat de 
toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet akkoord is gegaan met deze werkwijze. Dat 
betekent dat ofwel alle inwoners aansluitkosten moeten betalen of niemand aansluitkosten moet 
betalen.  

7. Klopt deze conclusie van de VVD-Statenfractie?  
o Zo ja, wat betekent dit voor de haalbaarheid en betaalbaarheid van de aanleg van de 

ICT-infrastructuur en de business case van de aannemer van het project 'Rodin 
Group'? En hoe beoordeelt het College deze ontwikkeling? 

o Zo nee, kan het College aangeven wat de actuele stand van zaken is omtrent de 
aansluitkosten voor de inwoners? 

8. Heeft het College signalen ontvangen dat de lening van 30 miljoen niet toereikend zou zijn 
voor de realisatie de toekomstgerichte ICT-Infrastructuur aan de hand van de regeling 'Snel 
Internet Groningen'? 

 
Vraagbundeling  
Op de website van de aannemer 'Rodin Group' staat dat Rodin gemeenten overslaat als minder dan 
50% inwoners zich aanmeldt voor de aanleg. Hoe beoordeelt het College het vraagbundelingsbeleid 
van Rodin Group? 

9. Hoe beoordeelt het College het vraagbundelingsbeleid van de aannemer Rodin Group? 
10. In hoeverre vindt het College het acceptabel dat bij minder dan 50% aanmeldingen, de 

gemeente wordt overgeslagen? 
 
Aanbevelingen rekenkamerrapport  
Tijdens de behandeling van het rekenkamerrapport ‘Internet, en een beetje snel graag!’ in april 2018 
hebben Staten en het College de aanbevelingen uit het rapport integraal overgenomen. De VVD-
Statenfractie vindt het te kort dag om een volledige uitwerking van de aanbevelingen te verlangen van 
het College. Echter zijn we inmiddels al meer dan een halfjaar verder en heeft de gedeputeerde 
toegezegd dat de Staten actief geïnformeerd worden over de voortgang. Ook is de voortgang over het 
betreffende rekenkamerrapport niet opgenomen in de Digitale Monitor zoals gewoonlijk het geval is. 
De VVD-Statenfractie heeft daarom de volgende vragen: 
 
Gerealiseerde aansluiten 
In het Rekenkamerrapport van maart 2018 ‘Internet en een beetje snel graag’ stond het aantal 
aansluitingen vooralsnog op 0.  

11. Hoeveel 'homes passed' aansluitingen zijn er inmiddels gerealiseerd?  
12. Hoeveel gebieden zijn er momenteel volledig ontsloten? Welke gebieden zijn dit?  
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Aanbevelingen Rekenkamerrapport 
13. Wat is de stand van zaken in de uitwerking van de aanbevelingen van de Rekenkamer en met 

name aanbeveling 3, 4 en 5? 
14. Hoe beoordeelt het College de voortgang van de uitvoering van de aanbeveling?  

 
 
Ter informatie uit het Rekenkamerrapport: 
Vindplaats: https://www.noordelijkerekenkamer.nl/images/Documenten/2018-Breedband-
internet/NR-20180312_Breedband_internet_Gr.pdf  
 
Aanbeveling 3: als het Rodin Broadband niet lukt het breedbandinternet aan te leggen, dan is het zelf 
aanleggen van breedband een optie die serieus moet worden genomen. 
[..] Blijf daarom de uitvoering van de huidige aanpak nauwlettend volgen door het opstellen van 
jaarlijkse voortgangsrapportages. Stuur tijdig bij als de aanpak niet verloopt zoals voorzien. 
Informeer Provinciale Staten jaarlijks over de voortgang van de uitvoering. 
De provincie meent dat zij een goede aanpak heeft gekozen. Toch valt niet uit te sluiten dat de 
provincie de koers zal moeten verleggen. In dat geval is het zelf aanleggen van een breedbandnetwerk 
een optie die niet moet worden afgeschreven.  
 
Aanbeveling 4: denk na over een regeling voor aansluiting van grijze adressen 
[..] De Rekenkamer beveelt aan na te denken over een regeling die het aansluiten van deze grijze 
adressen op een NGA-netwerk tot doel heeft. 
 
Aanbeveling 5: lobby dat breedbandinternet wordt aangewezen als nutsvoorziening 
[..] Het verdient aanbeveling een gezamenlijke lobby (bijvoorbeeld in IPO-verband) naar het Rijk (het 
ministerie van EZ) en de Europese Unie te voeren om te bewerkstelligen dat breedbandinternet door 
de Europese Unie wordt erkend als nutsvoorziening waardoor allerlei belemmeringen op het vlak van 
actieve overheidssteun worden weggenomen. 

o Alternatieve aanpak 1: de aanmeldingsprocedure is begaanbaar. 
o Alternatieve aanpak 2: zelf een netwerk aanleggen kan binnen de Europese regels. 

 
 
Namens de VVD-Statenfractie, 
 
Laura Dijkstra 
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