Waarom mocht Rodin van de Provincie Groningen glasvezel aanleggen, ondanks dat
ze hier weinig ervaring in hebben?
Toegang tot snel internet is tegenwoordig onmisbaar, maar niet voor iedereen in de
provincie Groningen vanzelfsprekend. De aanleg van snel internet in het buitengebied is
relatief duur omdat er over lange afstanden moet worden gegraven. Daardoor is het voor
telecomaanbieders minder rendabel. De provincie Groningen vindt dat iedereen snel internet
moet kunnen hebben om te kunnen ondernemen, leren en innoveren. Daarom hebben we
samen met de Economic Board Groningen en Nationaal Coördinator Groningen in 2017 de
subsidieregeling Snel Internet Groningen ontwikkeld. Hiermee kunnen we de bijna 14.000
adressen in het buitengebied met een zeer langzame internetverbinding gratis aansluiten op
snel internet. Rodin Broadband heeft een voorstel ingediend dat voldeed aan de gestelde
subsidievereisten.
Waarom heeft Provincie Groningen burgerinitiatieven (zoals Westerglas) hierin
gepasseerd?
We hebben de subsidie verstrekt aan de partij die voldeed aan de gestelde vereisten in de
regeling Snel Internet Groningen.
Klopt het dat er na het bemachtigen van de beschikking in 2017 pas 1000 woningen
van glasvezel zijn voorzien door Rodin?
Voor deze vraag over marktgevoelige informatie kunt u het beste contact opnemen met
Rodin Broadband Groningen.
Waarom zijn er zo weinig huizen van glasvezel voorzien?
Met de regeling Snel Internet Groningen willen we bereiken dat alle Groningers kunnen
worden aangesloten op snel internet, ook in de buitengebieden. Rodin legt volgens de
subsidievoorwaarden een netwerk aan met een combinatie van draadloze en
glasvezeltechnieken. Een groot deel van de witte adressen in het buitengebied wordt direct
aangesloten op glasvezel. Daar waar dit niet mogelijk of haalbaar is komen draadloze
verbindingen die aan dezelfde subsidievoorwaarden moeten voldoen. Zo kan iedereen
worden aangesloten op snel internet. Rodin stelt dat het eindresultaat bij beide technieken
een snelle, goede en betrouwbare internetverbinding is.
Inmiddels is ook Glasdraad begonnen met de aanleg van glasvezel in Groningen.
Hoeveel huizen heeft Glasdraad inmiddels van glasvezel voorzien?
Voor deze vraag over marktgevoelige informatie kunt u het beste contact opnemen met
Glasdraad.
Ik heb begrepen dat Rodin nu een vraagbundeling heeft lopen in Veendam
https://www.snelinternetgroningen.nl/tijdlijn/ In Veendam en omgeving is al glasvezel

aangelegd door Stichting Kabelnet Veendam. Is dat dan geen mosterd na de maaltijd
en zonde van het geld om twee glasvezelnetten aan te leggen?
Het doel van de regeling was en is: snel internet voor alle bewoners van de provincie
Groningen. Vanuit de subsidieregeling moet Rodin alle inwoners en bedrijven met een wit
adres (lager dan 30 Mbps download) de kans geven om een gratis snelle internetaansluiting
te krijgen, dus ook in Veendam.
Waarom is Robert Hoogendorp aangesteld als nieuwe projectdirecteur, terwijl hij in
een eerder stadium betrokken was bij de subsidieregeling voor Snel Internet
Groningen? Wekt dit niet de schijn op van belangenverstrengeling?
De Economic Board Groningen heeft Robert Hoogendorp in 2017 ingehuurd als ZZP'er voor
het project Snel Internet Groningen. Wij kennen Robert Hoogendorp als ervaren
projectmanager met kennis van de telecommarkt die de afgelopen jaren met succes gewerkt
heeft voor Verbind Drenthe. De inzet van Robert Hoogendorp als projectdirecteur van Rodin
is een zaak tussen Robert Hoogendorp en Rodin Broadband Groningen.
Hoeveel geld is er nog over van die 10 miljoen euro subsidie van de overheid?
De 10 miljoen subsidie van de Economic Board Groningen en Nationaal Coördinator
Groningen is bedoeld voor het aardbevingsgebied. Het geld is geïnvesteerd in de aanleg
van de hybride infrastructuur in het aardbevingsgebied.
Was het reëel om te denken dat het project eind 2019 afgerond zou zijn?
Achteraf gezien is de planning van een dergelijk groot en complex project bij de aanvang
onderschat.
Wanneer is nu de nieuwe opleverdatum van Rodin voor de aanleg van glasvezel in
heel Groningen?
Rodin wil het project Snel Internet Groningen eind 2021 afgerond hebben.
En waarom mogen mensen alleen gratis glasvezel krijgen tot 30MB, terwijl de
overheid wil dat we in 2023 allemaal over een internetverbinding beschikken van
minimaal 100MB.
Volgens de Europese regels voor staatssteun mogen overheden alleen subsidie verlenen
voor snelle internetaansluitingen op de zogenaamde witte adressen (lager dan 30 Mbit per
seconde). Als provincie moeten wij ons aan die regels houden. De provincie Groningen
deelt de ambitie van de rijksoverheid dat iedereen eind 2023 gebruik moet kunnen maken
van een internetverbinding van 100 Mb of meer. Met de regeling Snel Internet Groningen
bevorderen we dat dat ook in de buitengebieden mogelijk is. Deze regeling geeft aan dat de
minimale snelheid van de internetverbinding 100 Mbps download en 20 Mbps upload moet
zijn.
Ter nadere toelichting hierop:
Voor de aanleg van snel internet heeft de Europese Commissie een specifiek
staatssteunkader vastgesteld. De Europese Commissie maakt in deze richtsnoeren
onderscheid tussen staatssteun aan verschillende typen gebieden: de zogenaamde witte,
grijze en zwarte gebieden. In gebieden zonder snel internet (witte gebieden) waar geen

netwerk aanwezig is met een snelheid van ten minste 30 Mbps, kan relatief laagdrempelig
steun worden verleend. Wat betreft de subsidieregeling Snel Internet Groningen is gebruik
gemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014
van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard).
Is u bekend dat de bestaande koperdraad van KPN weliswaar maximaal 30MB levert,
maar dat deze snelheid in de praktijk er ver onder ligt?
Dat is ons bekend. Breedband Noord Groningen heeft hiervoor een aparte website ingericht:
Bennietgrijs.nl. Ruim 500 bewoners met een grijs adres hebben zich hier aangemeld. Een
technicus van Breedband Noord Groningen heeft deze aansluitingen doorgemeten en
meerdere adressen beneden de 30 Mbps vastgesteld. Of deze adressen alsnog
aangesloten kunnen worden in het kader van de regeling Snel Internet Groningen is
onderwerp van onderzoek.
Ontstaat er geen tweedeling doordat mensen bij Rodin gratis glasvezel krijgen
aangelegd en bij Glasdraad wel een bijdrage moeten betalen?
Met Rodin is afgesproken dat alle witte adressen in de provincie Groningen zonder kosten
worden aangesloten als zij zich aanmelden tijdens de vraagbundelingsperiode. Of mensen
van deze mogelijkheid gebruik maken of niet is aan de bewoners zelf. Vanuit de provincie
hopen we natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen met de regeling. Als alle inwoners
en ondernemers beschikken over snel internet, blijft de hele provincie Groningen een
aantrekkelijke plek om te wonen, werken en innoveren.

