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Schriftelijke vragen omtrent Europese Subsidies voor snel 
internet voor het Groningse platteland 

Geachte heer Zwiers, 

In uw bovenvermelde brief stelt u ons een aantal vragen over Europese subsidies voor snel internet voor het 
Groningse platteland. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1) De Europese Unie biedt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. (EFRO) Kan het College 
van Gedeputeerde Staten aangeven hoe en of de Provincie Groningen heeft geïnformeerd naar de 
subsidie mogelijkheden voor de ontwikkeling en financiering van snel internet voor het Groningse 
platteland? En zo Ja, wat waren de uitkomsten. En wordt er druk uitgeoefend op Europa om geiden 
beschikbaar te stellen voor snel Gronings internet? 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een structuurfonds. Structuurfondsen zijn 
bedoeld om verschillen tussen de regio's op te heffen. Het aanleggen van IGT infrastructuur is in Nederland 
niet opgenomen in uitwerking van de structuurfondsen. Samen met de provincies Drenthe en Fryslan 
hebben wij besloten tot en met 2020 binnen het noordelijk EFRO programma 122 miljoen euro in te zetten 
voor innovaties in het MKB en in een koolstofarme economie. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa 
en het Rijk financiert 18,5 miljoen. De keuzes zijn gemaakt in samenspraak met de verschillende 
stakeholders (onderwijs, onderzoek en ondernemingen). Ook het volgende EFRO programma zullen wij 
opstellen in samenspraak met onze stakeholders. 

2) De Europese Unie biedt het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSi de zgn. 
Juncker gelden) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven of de Provincie Groningen ook 
geïnformeerd heeft naar deze subsidie mogelijkheden voor de ontwikkeling en financiering van snel 
internet voor het Groningse platteland? En zo Ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, waarom niet? 

Ja, wij hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden voor de financiering van snel internet die het Europees 
Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI, de zgn. Juncker gelden) ons biedt. De middelen die Europa 
voor het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) ter beschikking stelt, moeten private 
financiers gemakkelijker overtuigen om in een project te stappen. Dit gebeurt altijd in de vorm van een 
financiering en niet in de vorm van een subsidie. Wanneer EFSI middelen worden ingezet in de vorm van 
een lening, gebeurt tegen een dan geldend marktconform tarief. De Europese Investering Bank (uitvoerder 
EFSI) financiert maximaal 50% van investeringen en projecten vanaf een totaal investeringsbedrag van 
50 miljoen euro. Voor een provincie of andere overheden is een EFSI financiering voor de aanleg van snel 
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internet in het buitengebied dan ook niet opportuun. In Nederland maakt op dit moment geen enkele 
provincie gebruik van de EFSI middelen voor de aanleg van snel internet in de buitengebieden. 

Om de aanleg van snel internet in onze provincie mogelijk te maken hebben wij op 4 oktober 2016 de 
subsidieregeling Snel Internet Groningen vastgesteld. Een regeling waar private partijen op kunnen 
inschrijven. Eén van de onderwerpen waar partijen op worden beoordeeld is de businesscase. Een gezonde 
businesscase voor de uitrol van snel internet in het buitengebied gaat uit van de mogelijkheid om de lening 
(vreemd vermogen) af te schrijven over een zeer lange periode (30 jaar). Belangrijk voor de partijen is een 
lang lopende lening met een laag rente percentage. De financiële bijdrage van de provincie aan de regeling 
is 30 miljoen euro in de vorm van een lening. De Economie Board en de Nationaal Coördinator Groningen 
dragen elk 5 miljoen euro bij in de vorm van een subsidie. 

In totaal hebben zeven partijen een voorlopige aanvraag ingediend binnen de regeling. De komende zes 
weken gaan deze partijen hun voorstellen verder uitwerken in een definitieve aanvraag en nog voor de 
zomer hopen wij bekend te maken welke partij(en) de uitrol van snel internet in onze provincie zullen gaan 
uitvoeren. 

3) Welke rol ziet de Provincie Groningen voor haarzelf om de Europese subsidie aan te spreken voor 
snel internet op het Groningse platteland? is er een financieringsconstructie in Groningen mogelijk 
zoals in de Poolse regio Wieikopoiska? Of ziet Gedeputeerde Staten financieringsonderzoek voor 
snel internet ais een primaire taak van de economie board? Wat is de mening van het College van 
Gedeputeerde Staten? 

Het ontsluiten van Europese middelen zien wij als belangrijke taak voor de provincie. Dit doen wij als 
provincie vooral in SNN verband. Zoals gemeld zijn structuurfondsen bedoeld om verschillen tussen de 
regio's op te heffen. Als regio zullen wij keuzes maken waar wij Europese middelen op willen inzetten. Dit 
geldt ook voor de andere Europese regio's. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

G edepu d&Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


