
Gedeputeerde Staten 

provincie 
groningen 

Aan het lid van Provinciale Staten, 
de heer M.S. Scheffers 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 

Onderwerp 

1 8 APR. 2017 
2017-18.622/16/A.9 
684234 
P. Schouwstra 
(050) 316 4080 
uw brief van 5 april 2016 

schriftelijke vragen over de subsidieregeling Snel Internet 
Groningen n.a.v. artikel van RTV Noord 

Geachte heer Scheffers, 

In uw bovenvermelde brief stelt u ons een aantal vragen over de subsidieregeling Snel Internet Groningen. 
In deze brief beantwoorden wij uw vragen 

In het artikel wordt gesuggereerd dat aanbieders er van uitgingen dat de business case 
20.000 adressen betrof, terwijl dit nu 11.000 blijken te zijn 
Vraag: Waarom heeft de provincie bij de bekendmaking van de regeling aangegeven dat het 
20.000 adressen betrof, terv/iji u in uw voordracht nr. 61/2016 reeds 14.000 adressen noemde? Hoe 
kon deze onduidelijkheid ontstaan? 

Antwoord: Het vaststellen van de witte adressen (waarvoor steun mag worden verleend) binnen de regeling 
dient plaats te vinden in een, door de EU voorgeschreven, marktconsultatie. Hierin kunnen marktpartijen 
aantonen dat zij: 

• Een, door hun bevoegde orga(a)nen, zonder voorbehoud geaccordeerd, plan kunnen overleggen, 
conform de criteria genoemd in de AGW, waarin men aantoont dat er een gefinancierd investering
en realisatieplan ligt, dat voorzien is van voor de uitvoering benodigde goedkeuringen en dat binnen 
3 jaar leidt tot tenminste een vergelijkbaar NGA Netwerk; 

• aantonen dat het doelgebied reeds beschikt over een bestaand, operationeel NGA Netwerk; 

Om niet op voorhand adressen uit te sluiten heeft de provincie er voor gekozen om bij het openstellen van 
de regeling zo veel mogelijk adressen (de 20.000 lijst) in de marktconsultatie mee te nemen die als witte 
adressen aangemerkt zouden kunnen worden. Aanvragers zijn in staat gesteld om een zo groot mogelijk 
gebied te definiëren waarvoor zij staatsteun willen aanvragen, marktpartijen om duidelijkheid te verschaffen 
omtrent de witte adressen. 

Voorafgaand aan de marktconsultatie is aan alle betrokkenen (zie ook paragraaf 6.1 van voordracht 
61/2016) gemeld dat de definitieve vaststelling van het aantal witte verblijfseenheden deel uit maakt van de 
uitvoering van de regeling en naar alle waarschijnlijkheid zou afwijken van de gepubliceerde lijst van 
20.000 adressen. 

De 14.000, zoals genoemd in de voordracht is gebaseerd op het Stratix rapport en getoetst (zie ook 
paragraaf 6.3 van voordracht 61/2016) bij verschillende marktpartijen. Het resultaat van de marktconsultatie 
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is dat er 13688 adressen in de provincie Groningen zijn die op dit moment geen toegang hebben tot een 
NGA netwerk en waar dit door marktpartijen ook niet binnen 3 jaar geregeld gaat worden. 

Diverse Inschrijvingen zijn nu uitgegaan van ruim 19.000 aansluitingen 
Vraag: Bent u met ons eens dat deze onduidelijkheid voorkomen had moeten worden, te meer daar 
de gedeputeerde zelf aangeeft dat het verdienmodei er "minder gunstig van wordt"? 

Antwoord: Nee, de werking van het zogenaamde marktconsultatieproces is voldoende toegelicht naar 
aanvragers en gepubliceerd. In paragraaf 6.1 van de voordracht wordt ook gerefereerd aan de onzekerheid 
van de uitkomst. De uitkomst van de marktconsultaties zijn per aanvrager op 20 februari 2017 op de website 
gepubliceerd. 

In de voordracht werd het aantal van 14.000 genoemd, met de kanttekening dat de definitieve 
vaststelling van het aantal witte verblijfseenheden deel uit ging maken van de uitvoering van de 
regeling & dit nog kon afwijken van de hier boven genoemde cijfers. 
Ten opzichte van de bekendmaking is de kavel met 45% geslonken, en ten opzichte van de 
statenvoordracht met 21% 
Vraag: Bent u met ons eens dat genoemde dalingen beide zeer fors zijn. 

Antwoord: De uitkomsten van de marktconsultatie met als resultaat dat 13688 adressen niet beschikken 
over toegang tot snel internet liggen in de lijn met de verwachtingen op basis van het uitgevoerde onderzoek 
door Stratix en de marktverkenning voor de zomer van 2016 voor het opstellen van de regeling Snel Internet. 

Vraag: Hoe heeft u in het voortraject verzekerd dat de door Statrix uitgevoerde gebiedsinventarisatie 
correct was? 

Antwoord: In de genoemde voordracht is onder 6.3 aangegeven dat er niet alleen uitgegaan is van het 
onderzoek door Stratix. 

6.3 Businesscase 
De gebiedsinventarisatie is getoetst bij verschillende marktpartijen, met en zonder een bestaand netwerk, in 
onze provincie. Eén marktpartij geeft aan dat zij de komende jaren wil gaan investeren in de upgrade van 
een beperkt deel van haar netwerk. Voor alle andere partijen geldt dat zij niet op eigen kracht een netwerk in 
het buitengebied gaan aanleggen of hun bestaande netwerk gaan uitbreiden. Tevens hebben wij 
verschillende scenario's doorgerekend om inzicht te krijgen of er voor marktpartijen een exploitabel netwerk 
te realiseren is. 

Vraag: Staat u nog steeds in voor de Juistheid van de gebiedsinventarisatie van dit bedrijf, en 
waarom wei of niet? 

Antwoord: 
Ja, de uitkomsten van de marktconsultatie zijn in lijn met de resultaten van het onderzoek. 

Het genoemde bedrijf (Statrix) dat de gebiedsinventarisatie heeft uitgevoerd heeft ook berekend wat 
de kosten zullen zijn (70 miljoen). 
Vraag: Ziet u naar aanleiding van bovengenoemde reden om een nieuwe doorrekening te laten doen 
van de kosten die gemoeid zijn met de aanleg van snel internet? Zo niet, waarom niet? 

Antwoord: Nee, de kosten voor het aanleggen van een NGA-netwerk in de nu ingediende aanvragen zijn 
alle drie lager dan € 70 miljoen. Stratix heeft bij het opstellen van de financiële Indicaties voor het aanleggen 
van het netwerk een gedetailleerde begroting gemaakt van de te verwachten kosten. Hierbij is onder meer 
rekening gehouden met de aantallen gestuurde boringen, persingen en boombori ngen per gemeenten en de 
aanleg van de elementen van het netwerk, plaatsen POP's, enz. 



In het artikel staat genoemd dat deskundigen uitgaan van een totaalbedrag van 120 miljoen euro, 
terwijl de provincie op basis van het genoemde bedrijf uitgaat van 70 miljoen. De gedeputeerde geeft 
aan dat er bedrijven zijn die dit voor dit bedrag gaan doen 
Vraag: Waaruit blijkt dit en wanneer Is de beoordeling van de Ingediende buslnesscases gereed? 

Antwoord: Zie beantwoording vorige vraag. Het streven is voor de zomervakantie dit te hebben beoordeeld. 

GS zet in op reaiisatie in 2018. In de regeling staat "Echter, het project dient, conform de planning, te 
zijn gerealiseerd binnen driejaar na datum van de beschikking tot subsidieveriening." 
Vraag: Welke einddatum hanteert GS? Eind 2018 of binnen drie Jaar na datum van de genoemde 
beschikking? 

Antwoord: Wij hanteren de datum genoemd in de regeling, Artikel 19, lid f; het project dient, conform de 
planning, te zijn gerealiseerd binnen twee jaar na datum van de beschikking tot subsidieverlening; 

Vraag: Wanneer wordt deze beschikking afgegeven? 

Antwoord: Het streven is voor de zomervakantie dit te doen. 

In de regeling staat dat de kostprijs per aansluiting homes passed gemiddeld maximaal € 5.000 
bedraagt. Ook is genoemd dat in het aardbevingsgebied er geen sprake mag zijn van éénmalige 
aansluitkosten of een vastrecht 
Vraag: Heeft u al Inzicht of dit gaat lukken? Zo niet, wanneer komt hier duidelijkheid over? 

Antwoord: We hebben vooralsnog geen reden aan te nemen dat dit niet gaat lukken. Uiteraard is dit echt 
duidelijk bij de beschikking. 

In het artikel staat genoemd dat de subsidiecriteria dusdanig omvangrijk en divers zijn dat het voor 
serieuze marktpartijen niet aantrekkelijk is om in te schrijven. 
Vraag: Herkent u dit beeld? Zo niet, kunt u het weerleggen? 

Antwoord: 
Nee, de regeling is opgesteld volgens Europese regelgeving voor het verlenen van staatsteun, die bepaalde 
complexiteit met zich meebrengt. Er is invulling gegeven aan de toezegging van het College in de 
vergadering van Provinciale Staten van september 2016 voor extra ondersteuning in de vorm van een 
Informatie Steunpunt. De volgende mogelijkheden tot ondersteuning zijn aangeboden: 

• advisering en begeleiding over het proces van indiening in de regeling; 
• subsidie technische beoordeling van de aanvragen; 
• ondersteuning (ingehuurde expertise) bij het opstellen en het financieel doorrekenen van de 

businesscase; 
• informatiebijeenkomsten met experts op het gebied van vraagbundelingscampagne, detail- 

engineering, onderhandelen met Service Providers, aanbesteding en uitvoering van het project. 



In het artikel geeft de gedeputeerde aan dat er vertraging kan ontstaan ais gemeenten niet snel 
meewerken, b.v. met vergunningverlening. 
Vraag: Is er aanleiding om te veronderstellen dat dit aan de orde Is? 

Antwoord: 
Dit is op dit moment niet aan de orde. Er is constructief overleg met alle 23 gemeenten om de aanleg van de 
aanleg van snel internet in onze provincie mogelijk te maken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeput^ :erde Staten van Groningen; 

'li 
, voorzitter. 

, secretaris. 


