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Betreft: Schriftelijke vragen over de voortgang van het project Snel Internet Groningen 

 
Geacht College,  

 
De afgelopen tijd is in de media meermaals bericht over de vertraging bij de aanleg van snel internet in 

de provincie. Uit deze berichtgeving ontstaat het beeld dat Rodin, het bedrijf dat verantwoordelijk is 

voor de aanleg van het netwerk, vooralsnog weinig tijd heeft teruggewonnen op de oorspronkelijke 

planning en dat er nog steeds veel ontevredenheid heerst onder inwoners. Snel internet is zeker in de 

huidige tijd onmisbaar, onder meer gezien de opkomst van het thuiswerken, het volgen van digitaal 

onderwijs en het ontvangen van zorg op afstand. Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

▪ Is het College met D66 van mening dat een stabiele en snelle internetverbinding 

tegenwoordig noodzakelijk is en dat alle adressen in de provincie hier daarom van voorzien 

moeten worden? 

▪ Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de planning van Rodin voor het project 

Snel Internet Groningen? Wanneer is het gehele netwerk naar verwachting gerealiseerd, en 

wordt samen met Rodin gekeken hoe dit kan worden versneld? 

▪ Hoe kijkt het College aan tegen de opmerking van de directeur van Rodin dat mogelijk duizend 

adressen in de provincie geen snelle internetverbinding krijgen en daarmee buiten de boot 

dreigen te vallen1? 

▪ Is het College bereid waar nodig extra actie te ondernemen om ook deze adressen alsnog van 

een stabiele en snelle aansluiting te voorzien? 

 

Specifiek leven zorgen bij inwoners van de gemeente Westerkwartier. Aan bewoners van het 

buitengebied Middag is een glasvezelverbinding beloofd, maar naar nu blijkt wordt deze niet 

 
1 Dagblad van het Noorden. (2 januari 2022). Rodin haalt extra aannemers bij Snel Internet Groningen. Maar in de provincie blijven misschien 
toch nog 1000 adressen verstoken van breedband internet, zegt de directeur. Geraadpleegd van: https://dvhn.nl/groningen/Extra-
aannemers-voor-afronden-Snel-Internet-Groningen-27355877.html.  
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aangelegd2. Tegelijkertijd worden inwoners aan de grens met Friesland geconfronteerd met zeer hoge 

kosten om aangesloten te kunnen worden3. Daarover de volgende vragen: 

▪ Vormen de gemeentelijke herindeling en de aanlegkosten (mede) de redenen dat inwoners 

van buitengebied Middag in plaats van een glasvezelaansluiting nu een alternatieve 

straalverbinding krijgen? En zo ja, in hoeverre kan het College zich vinden in deze redenen? 

▪ In de gemeenteraad van Westerkwartier is het voorstel besproken een werkgroep in te 

richten waarin ook plek is voor twee of drie bewoners uit Middag. Zij mogen op kosten van de 

provincie een expert aanwijzen om het resultaat te beoordelen. Hoe kijkt het College aan 

tegen de noodzaak voor zo’n expert en de extra kosten die hiermee gemoeid zijn? 

▪ Waarom kunnen inwoners aan de Friese kant van de grens via een geul wel eenvoudig 

aangesloten worden op het glasvezelnetwerk, maar leidt dit even verderop aan de Groningse 

kant tot zeer hoge kosten? Is er contact tussen de provincies Groningen en Fryslân om dit af 

te stemmen en een oplossing te vinden, en zo nee, is het College bereid dit te initiëren? 

▪ Zijn er, naast Westerkwartier, meer gemeenten waar het voorgaande onderwerp van gesprek 

is? 

 

We kijken uit naar uw beantwoording van deze vragen. 

 
Met hartelijke groet, 

 
Namens de Statenfractie van D66 Provincie Groningen, 

 
Paula Benjamins-van Oudheusden 

 
2 Dagblad van het Noorden. (12 januari 2022). Bewoners Westerkwartier mogen expert inhuren om internetkwaliteit buitengebied Middag te 
controleren. Geraadpleegd van: https://dvhn.nl/groningen/Bewoners-Westerkwartier-mogen-expert-inhuren-om-internetkwaliteit-
buitengebied-Middag-te-controleren-27391120.html. 
3 RTV Noord. (22 januari 2022). Grensbewoner uit Opende moet 27.000 euro neertellen voor glasvezel. Geraadpleegd van 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/890029/grensbewoner-uit-opende-moet-27000-euro-neertellen-voor-glasvezel.  
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