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Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 33 RvO Stopzetten uitrol snel internet buitengebied 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Gemeentebelangen Midden-Groningen heeft ons college op 14 oktober schriftelijke vragen gesteld 
(artikel 33 RvO) over 'stopzetten uitrol snel internet buitengebied'. De aanleiding voor de vragen 
zijn berichten in de media, zowel van de kant van Rodin als een reactie van de kant van de 
Provincie. Rodin heeft bij haar werkmaatschappij 'Snel Internet Groningen' een bericht op de 
website geplaatst. 
 
De fractie van Gemeente Belangen Midden-Groningen stelt de volgende zes vragen, die direct onder 
de vraag beantwoord zijn: 
 
1. Om hoeveel adressen gaat het nu in onze gemeente (aansluitingen buitengebied) ? 
 
Er zijn in totaal 2.148 zogenaamde 'witte adressen' in onze gemeente. Deze adressen zijn allemaal 
buiten de bebouwde kom gelegen. 
Een 'wit adres' is een adres waar geen 'breedband infrastructuur' (lees: snel internet) aanwezig is en 
waar destijds geen plannen voor waren om dat binnen drie jaar aan te leggen. Dat betekent in de 
praktijk dat bewoners van die adressen zijn aangewezen op langzaam internet via een oude koperen 
telefoonaansluiting. 
 
2. Hoe en op welke wijze gaat de provincie en gemeenten nu verder met het uitrollen van snel 
internet in de buitengebieden? 
 
Dat is op dit moment niet bekend. De Provincie is van mening dat Rodin zich aan de afspraak moet 
houden om de aansluitingen te realiseren. Rodin wil dat pas als er meer geld tegenover staat. 
 
3. Kunt u zich voorstellen dat burgers die ons benaderen zich mateloos ergeren aan het project? Een 
geschil uitvechten middels de media? 

https://dvhn.nl/groningen/Rodin-staakt-aanleg-glasvezel-en-straalverbindingen-in-Groningen-door-conflict-met-provincie.-Inwoners-zonder-snel-internet-de-dupe-27981928.html
https://dvhn.nl/groningen/Kritiek-Rodin-op-provincie-Groningen-raakt-kant-noch-wal-z%C3%ADj-leveren-niet-maar-wij-krijgen-de-zwartepiet-27985545.html
https://dvhn.nl/groningen/Kritiek-Rodin-op-provincie-Groningen-raakt-kant-noch-wal-z%C3%ADj-leveren-niet-maar-wij-krijgen-de-zwartepiet-27985545.html
https://www.snelinternetgroningen.nl/planning/
https://www.snelinternetgroningen.nl/planning/
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Jazeker. Wij krijgen daar ook voortdurend vragen over. Het project is al meerdere keren vertraagd 
terwijl onze inwoners in de buitengebieden snel internet hard nodig hebben. Naast de ergernis gaat 
het om de noodzaak om over snel internet te kunnen beschikken. Omdat de aanleg van glasvezel 
buiten de bebouwde kom niet rendabel is, zijn onze inwoners in de buitengebieden op een 'wit 
adres' aangewezen op deze gesubsidieerde aanleg door Rodin. 
 
4. Heeft het college of de provincie enige zicht op hoe het verder gaat? 
 
Wij vinden het als college niet acceptabel dat de aanleg van snel internet in onze buitengebieden 
zou stokken of zelfs zou stoppen. We zijn daar dan ook over in gesprek met de Provincie. We zullen 
onze inwoners en de gemeenteraad informeren over de vorderingen. 
 
5. Hoe gaat het provincie/ gemeente bestuur onze inwoners inlichten? 
 
We zullen als gemeente opnieuw een persbericht versturen en deze ook sturen naar alle dorps en 
wijkraden. De acties van de Provincie en het inlichten van onze inwoners die wachten op een 
aansluiting zullen afhangen van de uitkomst van de gesprekken met Rodin. 
 
6. Bent u het met ons eens dat onze inwoners het recht hebben om op korte termijn daarover 
duidelijkheid te verkrijgen? 
 
Ja. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 


