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Geachte leden van de raad,

Wij hebben u op 22 februari met een raadsbrief geïnformeerd over snel internet. Dat ging vooral 
over snel internet in onze buitengebieden, dus buiten de bebouwde kom van onze dorpen.  

Deze Raadsbrief gaat over de aanleg van glasvezel binnen de bebouwde kom van onze dorpen. 

Er zijn vier bedrijven die dat in heel Midden-Groningen willen gaan doen. Goed nieuws voor onze 
inwoners omdat zij dan kunnen kiezen en toegang kunnen krijgen tot zeer snel internet. Bedrijven 
zijn daar vrij in. De aanleg is gratis voor de inwoners die daar voor kiezen. Zij betalen voor het 
gebruik van de glasvezelverbinding via een abonnement. Wij bieden geïnteresseerde bedrijven daar 
een samenwerkingsovereenkomst voor aan. Zo weten onze inwoners in de toekomst waar ze op 
kunnen rekenen en waar ze uit kunnen kiezen. Ook voorkomen we dat er dorpen worden 
overgeslagen. We verwachten dat er in 2022 en 2023 door meerdere bedrijven glasvezel aangelegd 
zal gaan worden binnen de bebouwde kom.

Interesse om glasvezel aan te leggen

Er zijn drie bedrijven die nu al glasvezel aanleggen binnen de bebouwde kom van enkele dorpen:
1. SKV in Muntendam. SKV is een stichting zonder winstoogmerk;
2. Deltafiber in Meeden, Zuidbroek en Noordbroek;
3. KPN in Hoogezand en Sappemeer. 

We hebben als gemeente op dit moment alleen met KPN een Samenwerkingsovereenkomst. 

Er zijn vier bedrijven die hebben aangegeven in alle dorpen van Midden-Groningen glasvezel te 
willen gaan aanleggen. We moeten daar als gemeente aan meewerken. Dat kan er theoretisch 
gezien toe leiden dat vier bedrijven elk hun eigen netwerk gaan aanleggen. In willekeurige volgorde 
zijn dat:

1. Glaspoort (samenwerking KPN en ABP)
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2. Deltafiber (al actief in 't Hogeland en voormalig Menterwolde)
3. Rodin (legt als 'Snel Internet Groningen' in ons buitengebied al snel internet aan)
4. E-fiber. 

We hebben met tot dusver met geen van deze partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
voor de aanleg van glasvezel in de bebouwde kom van al onze dorpen.

Het valt op dat ieder bedrijf daar weer een eigen benadering in heeft. Dat kan voor onze inwoners 
en voor ons als gemeente behoorlijk verschillen. De een sluit bijvoorbeeld alle adressen aan en de 
ander alleen adressen die intekenen. De een sluit ook alle bedrijven aan en de ander niet. De een 
conformeert zich aan voorwaarden die wij stellen aan 'technische zaken' zoals de graafdiepte/ 
straatwerk/planning en de ander wil daar eigen voorwaarden aan stellen. De een wil in 2022 dorpen 
aansluiten en de ander wil dat in 2023 doen.
Wij moeten als gemeente meewerken en voor deze bedrijven gelijke voorwaarden gebruiken. In ons 
geval zijn dat de voorwaarden die we al eerder richting KPN gesteld hebben. Het gaat dus niet om 
het exclusief gunnen aan één partij. We kunnen als gemeente wel afwegen met wie we een 
‘Samenwerkingsovereenkomst’ sluiten. We volgen hierbij de richtlijnen en aanbevelingen van de 
Autoriteit Consument & Markt; "Update marktstudie uitrol van glasvezel in Nederland, 6 mei 2021". 

Samenwerkingsovereenkomst

Wij bieden alle geïnteresseerde partijen (die glasvezel willen aanleggen in onze dorpen) aan om een 
samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Dat onder gelijke technische voorwaarden zoals we die 
eerder richting KPN hebben gebruikt (zoals de beoogde graafdiepte, locatie van straatkasten en 
POP-centrales, leges en herstraat-tarieven). We leggen daarnaast afspraken1 vast over de aan te 
sluiten gebieden op basis van een prestatieplicht binnen een concrete termijn. We sturen daarmee 
op uitrol van glasvezel in onze gehele gemeente. We voorkomen zo dat een deel van onze dorpen 
niet zal worden aangesloten ('cherry picking'). 

We verwachten dat voor de zomervakantie duidelijk zal worden welke bedrijven deze overeenkomst 
willen sluiten. Dan zal ook duidelijk worden in welk tempo welke dorpen binnen de bebouwde kom 
aangesloten zullen worden. We zullen dat dan met u en onze inwoners communiceren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/update-marktstudie-uitrol-van-glasvezel-in-nederland.pdf

