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Geachte dames en heren,  

Aanleiding U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over de voortgang van de uitrol van snel internet 
door Rodin Broadband Groningen BV (Rodin) in onze provincie.  

Eerdere behandeling in PS In de vergadering van 28 september 2016 van Provinciale Staten heeft u 
kennisgenomen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om € 30 miljoen in de vorm van een lening 
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de subsidieregeling 'Snel Internet Groningen'. Provinciale Staten is 
in staat gesteld in deze vergadering haar wensen en bedenkingen te uiten. In de informatieve bijeenkomst voor 
statenleden van Groningen@Work van 9 januari 2019 is de voortgang van het project gepresenteerd.  

Het doel van de subsidieregeling 'Snel Internet Groningen' is een toekomstgerichte ICT-infrastructuur, waarmee de 
periferie zijn economische en sociale bijdrage levert aan de welvaart van de provincie Groningen. Een regeling 
waar wij aan bijdragen door € 30 miljoen aan middelen beschikbaar te stellen in de vorm van een lening. De 
Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen onderkennen het grote belang van snel internet 
als belangrijke pijler voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het aardbevingsgebied. Zij hebben elk € 
5 miljoen bijgedragen aan de regeling 'Snel Internet Groningen'. De subsidie is verleend aan Rodin.  

De financiële bijdrage van de provincie aan de subsidieregeling wordt gedekt uit de tijdelijke overtollige liquide 
middelen. Voor risicoafdekking is vooralsnog € 1,5 miljoen gereserveerd uit het fonds provinciale meefinanciering. 
Met u is afgesproken dat mocht dit significant gaan afwijken tijdens het verdere verloop van het project dat wij u 
hierover informeren.  

Voortgang project snel internet Op dit moment wordt er op verschillende plekken in onze provincie gewerkt aan 



de aanleg van snel internet. Er wordt niet alleen langs de wegen en naar de huizen gegraven, maar ook worden 
tientallen masten geplaatst. Ook worden grote wijkcentrales en kleinere wijkkasten geplaatst, ingericht en belicht. 
Zo ontstaat een netwerk waarover providers hun diensten kunnen aanbieden. De aanleg van snel internet in het 
buitengebied is een complex en een intensief traject. Zoals bij veel grote infrastructurele projecten gaat dat niet 
zonder aanloopproblemen.  
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Bij aanvang van het project was het plan van Rodin om grote aannemers de aanleg uit te laten voeren. Echter de 
marktomstandigheden voor de aanleg van glasvezel zijn de afgelopen jaren drastisch veranderd. Grote 
marktpartijen als KPN investeren nu weer volop in de uitrol van glasvezel in de dorpen en in de steden. Hiervoor 
worden de grote aannemers ingezet. Er is daarom een tekort aan aanlegcapaciteit in de markt. Rodin is daarom 
noodgedwongen de aanleg zelf uit gaan voeren met regionale aannemers (Spinder Kabeltechniek, VIB Netwerken 
en Oosterhof Holman), die ieder een deel van de werkzaamheden uitvoeren. Rodin heeft hiervoor extra moeten 
investeren in werknemers, kennis en engineeringscapaciteit. Dit heeft extra tijd gekost. De aanleg van snel internet 
is dan ook minder snel gegaan dan verwacht en ook minder snel dan in een eerdere fase gecommuniceerd.  

Organisatorische wijziging Om meer grip op het project te krijgen heeft Rodin besloten de projectleiding per 1 
januari 2020 te wijzigen en is Robert Hoogendorp aangesteld als nieuwe projectdirecteur en Ton Rosendaal als 
financieel directeur. Robert Hoogendorp is nu eindverantwoordelijk voor het project. Hij kent de thematiek heel 
goed. Vanuit de Economic Board Groningen was hij betrokken bij de subsidieregeling Snel Internet Groningen en hij 
was tot voor kort actief als directeur van Verbind Drenthe, de overkoepelende glasvezel/breedband organisatie in de 
provincie Drenthe. Robert Hoogendorp heeft binnen Rodin maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zowel de 
realisatie, de kwaliteit als de communicatie hierover gewaarborgd gaan worden.  

Snelle internetdienst Rodin heeft de verantwoordelijkheid de provincie te ontsluiten met aansluitingen via 
glasvezel en aansluitingen via draadloze “internet over radio” verbindingen. Kostentechnisch is het voor Rodin niet 
mogelijk om iedereen in het buitengebied van glasvezel te voorzien. Sommige inwoners geven aan de voorkeur 
voor glasvezel te hebben, maar een draadloze “internet over radio” verbinding is ook van uitstekende kwaliteit. 
Uiteraard ontvangt iedereen dezelfde snelle internetdienst voor dezelfde prijs ongeacht het type verbinding.  

Effecten coronamaatregelen Rodin heeft laten weten dat huisbezoeken ten behoeve van schouw, realisatie en 
activatie beperkt zijn ten gevolge van de coronamaatregelen. Schouwafspraken voor draadloze aansluitingen zijn 
ook beperkt ondanks dat deze buitenshuis plaatsvinden. Deze afspraken worden uitsluitend ingepland met 
wederzijds goedkeuren en bij goede gezondheid van bewoner en aannemer. Het vergunningentraject bij een aantal 
gemeenten is ook complexer geworden, mede doordat alles op afstand moet.  

De afgekondigde coronamaatregelen hebben uiteraard ook direct gevolg voor de planning van de aanleg van snel 
internet. Gelet op de huidige voortgang in het aardbevingsgebied verwacht Rodin het aardbevingsgebied dit jaar af 
te ronden. In de gemeente Westerkwartier is de vraagbundeling positief afgerond en Rodin heeft aangegeven zo 
spoedig mogelijk te willen starten met de aanleg in de gemeente Westerkwartier. Met het ontsluiten van het zuidelijk 
en het oostelijk deel van onze provincie wil Rodin in januari 2021 starten. Het project is dan eind 2021 afgerond. 
Elke planning is in de huidige omstandigheden wel onder voorbehoud. Rodin zal na de coronacrisis met een nieuwe 
planning komen.  



Communicatie Bij de inwoners in onze provincie is er grote behoefte om regelmatig geïnformeerd te worden over 
de voortgang van het project. Dit signaal is door Rodin opgepakt en Rodin zal op wekelijkse basis korte updates 
verspreiden via de website en sociale media en op maandelijkse basis via (nieuws)brieven onze inwoners en dan 
vooral die inwoners die al een abonnement hebben afgesloten informeren over de voortgang. Ook zal het voor 
inwoners mogelijk zijn direct te kunnen communiceren met Rodin. Nu wordt door inwoners vaak nog rechtstreeks 
contact gezocht met de gemeenten en de provincie. Rodin zal begin mei starten met haar campagne.  

Tot slot Wij zullen de aanpak en de gezette stappen van Rodin kritisch blijven volgen. Mocht de komende 
periode blijken dat de aanpak niet leidt tot de gewenste resultaten dan zullen wij u hierover informeren.  

Zoals gemeld is de aanleg van snel internet complex en het kent meer facetten dan in deze brief opgenomen. 
Rodin wil de leden van Provinciale Staten dan ook graag haar aanpak toelichten. Wij werken hier graag aan mee 
en zullen ervoor zorgen dat ook de inhoudelijke ambtenaren aanwezig zijn voor een toelichting.  

Afsluitend Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd.  

Hoogachtend,  

Gedeputeerde Staten van Groningen:  

, voorzitter.  

, secretaris.  


