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D66 
Groningen, 11 januari 2016 

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten 

Betreft; Snel internet voor iedereen 

'Meer dan tien verschillende stichtingen die strijden voor glasvezel internet in het 
buitengebied slaan de handen ineen.'' Dit is de meest actuele in een rij berichten over 
coöperaties voor snel internet. Een voorbeeld in de provincie Groningen is Stichting 
Glasvezel Groningen.^ Deze stichting heeft de ambitie om alle Groningers in het buitengebied 
van Noord-Groningen van een glasvezelverbinding te voorzien. D66 juicht deze bewoners
initiatieven van harte toe, maar is ook benieuwd hoe dergelijke initiatieven zich verhouden tot 
de inspanningen van de Economie Board. Als argument voor de genoemde stichting is 
namelijk gegeven dat de Economie Board zich alleen maar zou richten op een 5G netwerk 
(zie persbericht Dagblad van h et Noorden). D66 vindt dat snel internet voor iedereen in de 
provincie Groningen beschikbaar moet zijn en heeft daarom de volgende vragen: 

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

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? 

3) Zijn inwoners betrokken geweest bij het maken van dergelijke keuzes? 
4) Hoe verhouden de activiteiten van de Economie Board zich tot de initiatieven van 

coöperaties? 
5) Hoe kijkt Gedeputeerde Staten aan tegen de ontwikkelingen in dit dossier? 
6) Speelt Gedeputeerde Staten een rol in deze ontwikkelingen? Zo ja, wat voor rol? 
7) Is er ook aandacht en steun voor de gemeenten die niet in h et aardbevingsgebied 

liggen, maar waar ook sterke behoefte is aan snel internet? 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet. 

Geert Kamminga 
Statenlid D66 Provincie Groningen 

^ RTV Noord, 11 januari 2016: http://www.rtvnoord.nl. 
Dagblad van het Noorden, 9 december 2015: http://www.dvhn.nl/groningen/Glasvezel-ln-hele-buitengebied-

van-Gronlngen-21088630.html. 
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