
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 14 oktober 2022 

 

 

Onderwerp: Stopzetten uitrol snel internet in het buitengebied. 

 

Geacht college, 

Via de media hebben we vernomen dat het bedrijf Rodin op dit moment stopt met het uitrollen van 
snel internet in de buitengebieden. De provincie en het internetbedrijf Rodin staan lijnrecht 
tegenover elkaar. Enerzijds het bedrijf Rodin verwijt de provincie slecht opdrachtgeverschap en is 
gestopt met de aanleg van snel internet. 

Anderzijds is de provincie woest en vraagt zich af of Rodin nog de partij is om het project te 
voltooien. Onze inwoners in de buitengebieden zijn wellicht nu de dupe van dit geschil. Eind 2017 
heeft het genoemde bedrijf een afspraak met de provincie en daarmee ook met gemeentes gemaakt 
om 13000 onrendabele adressen van snel internet te voorzien. 

 

De fractie van Gemeente Belangen Midden- Groningen wil derhalve de volgende vragen aan het 
college stellen en vragen deze ook te doen toekomen aan het provinciebestuur. 

1. Om hoeveel adressen gaat het nu in onze gemeente (aansluiten buitengebied )? 
2. Hoe en op welke wijze gaat de provincie en gemeenten nu verder met het uitrollen van snel 

internet in de buitengebieden? 
3. Kunt u zich voorstellen dat burgers die ons benaderen zich mateloos ergeren aan het project? 

Een geschil uitvechten middels de media? 
4. Heeft het college of de provincie enige zicht op hoe het verder gaat? 
5. Hoe gaat het provincie/ gemeente bestuur onze inwoners inlichten? 
6. Bent u het met ons eens dat onze inwoners het recht hebben om op korte termijn daarover 

duidelijkheid te verkrijgen ? 

Namens de fractie van Gemeente Belangen Midden -Groningen. 

Jan Velthuis 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 



 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

