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Onderwerp: Schriftelijke vragen VVD inzake aanleg glasvezel in dorpen van Midden-Groningen 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
De VVD Midden-Groningen heeft ons college op 8 november schriftelijke vragen gesteld 
(artikel 33 RvO) over ‘Aanleg glasvezel in de dorpen van Midden-Groningen'.  
  
De VVD geeft aan “signalen te krijgen van vereniging dorpsbelangen en inwoners dat de soms 
agressieve campagnes van de drie partijen die bezig zijn met het verwerven van voldoende klanten 
voor onrust en onduidelijkheid zorgen. Door de drie partijen, ViberQ (dochter Rodin), Delta en 
Caiway worden inwoners overspoeld met folders, brieven, huis aan huis bezoek en 
informatieavonden. Een vrije markt is voor onze fractie een waardevol goed maar op het moment 
dat deze vrije markt niet goed werkt moet de (lokale) overheid ingrijpen.” 
  
De fractie van de VVD Midden-Groningen stelt de volgende drie vragen, die direct onder 
de vraag beantwoord zijn: 
  
1. Heeft het college zicht op hoe de vraagbundeling op dit moment loopt?  
  
Wij hebben als college op 28 november j.l. van Delta Netwerk begrepen dat de vraagbundeling in 8 
dorpen voldoende deelnemers heeft opgeleverd om glasvezel te gaan aanleveren. Het gaat dan om 
de dorpen Froombosch, Harkstede, Hellum, Kolham, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen en 
Slochteren.   
  
2. Wij zijn van mening dat in de zeer ongewenste situatie waarbij geen van de drie partijen 
voldoende deelnemers heeft en één of meerdere dorpen dreigen niet te worden aangesloten op 
glasvezel het college de regie moet pakken. Bent u bereid om dat te doen? 
  
Wij zijn op dit moment niet bereid om in te grijpen. Dat is volgens ons niet nodig omdat Delta 
Netwerk voldoende deelnemers heeft om glasvezel te gaan aanleggen en omdat Glaspoort (van KPN) 
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in 2023 21 dorpen van glasvezel komt voorzien. Bij de aanleg door Glaspoort is er geen 
vraagbundeling nodig. Alle adressen binnen de bebouwde kom worden door Glaspoort tot aan de 
erfgrens aangesloten. Als de betreffende inwoner toestemming geeft wordt de aansluiting in het 
huis gemaakt. Glaspoort gaat dit doen in 21 dorpen van Midden-Groningen (binnen de bebouwde 
kom). Het gaat om de dorpen Muntendam, Foxhol, Froombosch, Harkstede, Hellum, Kiel-
Windeweer, Kolham, Kropswolde, Meeden, Meerwijck, Noordbroek, Overschild, Sappemeer Noord, 
Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren, Tjuchem, Westerbroek, Wolfsbarge en Zuidbroek.  
 
Wij kunnen u melden dat wij met Delta en Glaspoort inmiddels samenwerkingsovereenkomsten 
gesloten hebben (aangekondigd in onze raadsbrief van 24 maart 2022). De overige bedrijven die 
glasvezel aanleggen hebben wij wel een gelijke overeenkomst aangeboden, maar die zijn daar niet 
op ingegaan.  
  
  
3. Tot slot: De verenigingen dorpsbelangen in de verschillende dorpen zijn op dit moment bezig met 
het in kaart brengen van de vraagbundeling. Wij merken dat zij niet allen toegerust zijn op deze 
taak. De besturen bestaan uit vrijwilligers en zoals u weet hebben verenigingen moeite met het 
vinden van voldoende vrijwilligers. Is het mogelijk om de verenigingen dorpsbelangen te 
ondersteunen bij deze taak? 
  
Het is mogelijk om de besturen van de dorpen te ondersteunen in het vinden van vrijwilligers. Wij 
hebben die ondersteuning in het verleden al meerdere malen geboden via ‘Groninger Dorpen’. Maar 
in principe hoeft een bestuur van een dorp geen rol te spelen in de vraagbundeling. We hebben hen 
als college vooraf actief geïnformeerd over de partijen die actief zijn, zodat zij goed en volledig 
geïnformeerd zijn over wat er op de dorpen af komt. Het is hun eigen keuze om daar eventueel een 
actieve rol in de vraagbundeling bij op te pakken. Zo kiest dorpsbelangen Hellum ervoor om een 
advies te geven en geeft ViberQ € 30,- aan het dorp voor iedere aanmelding die via de keuzehulp 
van dorpsbelangen tot stand is gekomen.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 

https://www.dorpsbelangenhellum.nl/glasvezel/

