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Betreft: schriftelijke vragen  

 

Geacht College, 

 

Eergisteren publiceerde onze regionale omroep een ‘longread’ over de subsidieregeling voor 

snel internet in onze provincie. 

Dit smaakmakende artikel maakt dat wij met een aantal vragen zitten over de thans lopende 

procedure. 

Zoals u bekend is heeft Groninger Belang bij het statendebat over deze regeling veel 

aandacht gevraagd voor het goed meenemen van de lokale initiatieven. Wij wensten 

duidelijkheid, en hebben aandacht gevraagd voor het wegnemen van onzekerheden. 

Naar aanleiding van het artikel van RTV Noord hebben wij een aantal vragen 

 

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, terwijl u in uw voordracht nr 61/2016  reeds 14.000 adressen noemde? Hoe 

kon deze onduidelijkheid ontstaan? 

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 verdienmodel er “minder gunstig van wordt”? 

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% 

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/176334/Snel-internet-voor-alle-Groningers-in-2018-is-een-illusie
https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/Item/subsidieregeling-voor-aanleg-snel-internet-van-start-gegaan/


Vraag: 

Bent u met ons eens dat genoemde dalingen beide zeer fors zijn. Hoe heeft u in het 

voortraject verzekerd dat de door Statrix uitgevoerde gebiedsinventarisatie correct was? 

Staat u nog steeds in voor de juistheid van de gebiedsinventarisatie van dit bedrijf, en 

waarom wel of niet? 

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?  

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 businesscases gereed? 

GS zet in op realisatie in 2018. In de regeling staat “Echter, het project dient, conform 

de planning, te zijn gerealiseerd binnen drie jaar na datum van de beschikking tot 

subsidieverlening.” 

Vraag: 

Welke einddatum hanteert GS? Eind 2018 of binnen drie jaar na datum van de genoemde 

beschikking? 

Wanneer wordt deze beschikking afgegeven? 

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 

Heeft u al inzicht of dit gaat lukken? Zo niet, wanneer komt hier duidelijkheid over? 

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. 

Herkent u dit beeld? Zo niet, kunt u het weerleggen? 

In het artikel geeft de gedeputeerde aan dat er vertraging kan ontstaan als gemeenten 

niet snel meewerken, bv met vergunningverlening. 

Is er aanleiding om te veronderstellen dat dit aan de orde is? 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de statenfractie Groninger Belang, Marc Scheffers  

 


