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

 
Geacht College,  

 
Op 26 januari jl. hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het project Snel Internet Groningen, 

welke op 20 april zijn beantwoord. Op 22 juni is vervolgens een brief verzonden aan Provinciale Staten 

met de huidige stand van zaken voor dit project. Naar aanleiding van deze brief en de beantwoording 

van onze schriftelijke vragen hebben wij enkele vervolgvragen: 

1) In de brief wordt melding gemaakt van (wederom) een vertraging, waardoor het project nu 

naar verwachting halverwege 2023 gerealiseerd is. Er wordt aangegeven dat Rodin 

maatregelen heeft genomen om de achterstand in te lopen. Waarom worden deze 

maatregelen nu pas getroffen, terwijl het project al eerder meermaals vertraging heeft 

opgelopen? Kunnen we erop vertrouwen dat met de genomen maatregelen de nieuwe 

deadline gehaald gaat worden? 

2) De provincie heeft eind 2017 gecommuniceerd dat binnen twee jaar het hele buitengebied 

van de provincie zou zijn aangesloten op snel internet1. Nu kan niet alleen worden 

geconstateerd dat deze termijn niet gehaald is, maar ook dat Rodin conform de 

contractvoorwaarden slechts 93% van de adressen in het buitengebied (niet zijnde 

aardbevingsgebied) van een snelle internetverbinding hoeft te voorzien. Hoe kijkt de provincie 

achteraf terug op de zorgvuldigheid van de communicatie richting inwoners? Welke stappen 

zijn of worden gezet om deze communicatie te verbeteren? 

 
1 Provincie Groningen. (8 december 2017). Aanleg snel internet in buitengebied gaat beginnen. Geraadpleegd van 
https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/aanleg-snel-internet-in-buitengebied-gaat-beginnen/  
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3) Voldoet Rodin met de verdere vertraging, de alternatieve technologieën die worden ingezet 

voor lastig te ontsluiten adressen en het niet aansluiten van adressen nog steeds aan de door 

de provincie gestelde voorwaarden van de lening? 

4) In de brief valt te lezen dat Rodin aangeeft, uitgaand van het toenmalig technisch concept, 

niet meer in staat te zijn binnen het totale financieringspakket snel internet aan te leggen. 

Tegelijkertijd laat Rodin, zoals ook in de brief wordt gemeld, weten dat het onveranderd 

uitvoering wil geven aan de subsidieregeling van de provincie. Hoe valt dit met elkaar te 

rijmen? Kan de provincie garanderen dat eventuele bezuinigingen aan de kant van Rodin geen 

gevolgen hebben voor inwoners? 

5) Is gezien het voorgaande de huidig gereserveerde risicoafdekking van 1,5 miljoen euro nog 

steeds toereikend? Is de provincie hierover met Rodin in gesprek? 

 

We kijken uit naar uw beantwoording van deze vragen. 

 
Met hartelijke groet, 

 
Namens de Statenfractie van D66 Provincie Groningen, 

 
Paula Benjamins-van Oudheusden 


