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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van
Groningen, voor wensen en bedenkingen over het voorgenomen GS besluit
om € 30 miljoen in te zetten voor de provinciale regeling 'Snel Internet
Groningen'

1. Samenvatting
Toegang tot snel internet is onmisbaar voor het behoud en de groei van de
leefbaarheid en de economische vitaliteit van de provincie Groningen. Een
groot aantal bedrijven en huishoudens in de buitengebieden van onze
provincie hebben nog geen toegang tot snel internet en zullen dit in de
komende drie jaar op basis van marktwerking ook niet krijgen. De oorzaak
hiervan is, dat het voor marktpartijen om bedrijfseconomische redenen niet
rendabel is om snel internet aan te leggen naar deze bedrijven en
huishoudens.
Wij stellen ons ten doel dat eind 2018 alle inwoners en bedrijven in onze
provincie toegang hebben tot snel internet. Om dit te realiseren publiceren
wij de regeling ‘Snel Internet Groningen'. Een regeling die private partijen
uitdaagt om over te gaan tot de uitrol van snel internet in de buitengebieden
van onze provincie. Het doel is een toekomst gerichte ICT infrastructuur,
waarmee de periferie zijn economische en sociale bijdrage levert aan de
welvaart van de provincie Groningen. Een regeling waar wij aan willen
bijdragen door € 30 miljoen aan middelen beschikbaar te stellen in de vorm
van leningen. De Economic Board Groningen (EBG) en de Nationaal
Coördinator Groningen (NCG) onderkennen het grote belang van snel
internet als belangrijke pijler voor de leefbaarheid en de economische
vitaliteit van het aardbevingsgebied. Zij dragen elk € 5 miljoen bij aan de
regeling 'Snel Internet Groningen'.
2. Doel en wettelijke grondslag
De leefbaarheid voor inwoners en de bedrijfsvoering van ondernemers in het buitengebied van de
provincie Groningen staan onder druk door de afwezigheid van snel internet. Bekend zijn de
voorbeelden van scholieren die thuis geen huiswerk kunnen maken omdat het internet te traag is
en boeren die met USB sticks door de provincie rijden om gegevens te versturen naar de
verschillende uitvoeringsorganisaties. Zorginstellingen die zorg op afstand willen aanbieden, maar
dit niet kunnen vanwege gebrekkig internet. Allemaal voorbeelden van de onmisbaarheid van snel
internet in de moderne maatschappij, voor huishoudens, scholieren, studenten en voor
ondernemers. Het realiseren van snel internet in deze gebieden is voor ons allemaal een uitdaging
met een grote maatschappelijke- en economische impact voor leefbaarheid, economische vitaliteit
en vestigingsklimaat voor zowel bedrijven als particulieren.
Toegang tot snel internet in de buitengebieden in onze provincie is een al jaren diep gekoesterde
wens van de inwoners van Groningen, het bedrijfsleven, maatschappelijke sectoren en het (lokale
en regionale) bestuur. Zonder een stimulerende, faciliterende en financiële rol van de EBG, de
NCG en de provincie Groningen blijven grote delen van onze provincie verstoken van toegang tot
snel internet. Met deze voordracht geven wij invulling aan deze wens. Ook de EBG en de NCG
onderkennen het grote belang van snel internet als belangrijke pijler voor de leefbaarheid en de
economische vitaliteit van het aardbevingsgebied. Zij dragen elk € 5 miljoen bij aan de regeling
'Snel Internet Groningen'. De bijdrage van de EBG en die van de NCG wordt primair ingezet in de
negen aardbevingsgemeenten in de vorm van een subsidie.
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De bijdrage van € 30 miljoen aan de regeling 'Snel Internet Groningen' is ingegeven vanuit de
volgende doelstellingen:
- toegang tot snel internet voor alle Groningers per eind 2018. Dit is van groot belang voor de
economische ontwikkeling, de zorg, het onderwijs en de participatie in de digitale samenleving;
- de impasse waarin wij nu verkeren doorbreken door een financieringsregeling voor private
partijen in te richten;
- realiseren van een toekomst gerichte ICT infrastructuur opdat de periferie zijn economische en
sociale bijdrage kan leveren aan de welvaart van de regio en aan Nederland.
De wettelijke grondslag voor het verwerven van middelen voor de regeling is het Provinciaal
Afwegingskader Publiek Vermogen, waarmee u heeft ingestemd op 12 maart 2014 (voordracht
2/2014) en de Provinciewet, artikel 158, lid 2 en artikel 167, lid 4.
Met deze voordracht wordt u in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten over ons
voornemen om voor de regeling 'Snel Internet Groningen' € 30 miljoen aan provinciale middelen in
te zetten. Met de inzet van de middelen van de EBG en de NCG heeft de regeling een omvang van
€ 40 miljoen.
3. Procesbeschrijving en planning
De beleidsmatige aanleiding voor deze voordracht is gelegen in het Collegeakkoord 2015-2019.
Door in te zetten op snel internet voor alle Groningers willen wij het regionale economisch
perspectief en de leefbaarheid in onze provincie verbeteren. In het programma Economie &
Arbeidsmarkt 'Groningen@Work' hebben wij deze ambitie als volgt uitgewerkt; voor een
aantrekkelijk Groningen is een concurrerend ondernemings- en vestigingsklimaat nodig om onze
bestaande bedrijven te kunnen laten floreren. De opgave is om aantrekkelijke voorwaarden te
scheppen. Eén van deze voorwaarden is een hoogwaardige ICT-infrastructuur. Snel internet voor
de hele provincie is één van de prioriteiten van het programma Economie & Arbeidsmarkt.
4. Begroting
Zowel de Economic Board Groningen, als de Nationaal Coördinator Groningen hebben beide
€ 5 miljoen, in de vorm van subsidie, gereserveerd voor het financieren van de regeling.
Besluitvormig over inzet van de middelen voor de regeling vindt parallel plaats aan de
besluitvorming binnen de provincie. De financiële bijdrage van de provincie aan de regeling is
€ 30 miljoen in de vorm van een lening. De bijdrage wordt gedekt uit de tijdelijke overtollige liquide
middelen. Voor risicoafdekking is vooralsnog € 1,5 miljoen gereserveerd uit het fonds provinciale
meefinanciering over een periode van 3 jaar (per jaar € 500.000,-). Op basis van de ingediende
businesscases door de aanvragers, wordt het daadwerkelijke risico bepaald per ingediende
businesscase die gefinancierd kan worden vanuit de regeling. Mocht dit significant afwijken zullen
wij komen met een aangepaste begroting en u hierover informeren.
Ten aanzien van de bijdrage uit de tijdelijke overtollige liquide middelen. Op dit moment heeft de
provincie Groningen circa € 1,16 miljard aan tijdelijk overtollige liquiditeiten (inclusief middelen van
derde partijen). Hiervan is circa € 289,1 miljoen uitgezet in het kader van de provinciale publieke
taak. Dit betreft: brugleningen Enexis (€ 21,0 miljoen), “oude” lening Essent (€ 26,6 miljoen),
2 leningen aan de sectorbanken NWB en BNG (€ 200,0 miljoen), Ommelander Ziekenhuis Groep
(€ 10,0 miljoen). Economic Board Groningen € 10,0 miljoen), Investeringsfonds Groningen
(€ 6,1 miljoen), flankerend beleid waterberging (€ 3,4 miljoen) en overige uitzettingen
(€ 13,0 miljoen). Tevens heeft de provincie een aantal deelnemingen, zoals Enexis, Waterbedrijf
Groningen, Groningen Seaports, Groningen Airport Eelde, NOM en Bank Nederlandse
Gemeenten. Naast bovenstaande leningen in het kader van de publieke taak zijn er nog een aantal
dossiers in voorbereiding. Het gaat hierbij onder andere om het verstrekken van een lening van
€ 50 miljoen aan de Economic Board Groningen voor een nog op te richten (revolverend) fonds.
Op basis van het Collegeakkoord 2015-2019 zullen daarnaast revolverende fondsen worden
ingesteld met een omvang van totaal € 25,0 miljoen. Deze zaken zijn nog niet uitgevoerd en
derhalve niet in bovenstaande uiteenzetting van € 289,1 miljoen verwerkt.
5. Inspraak/participatie
Niet van toepassing.
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6. Nadere toelichting
6.1 Omvang van de problematiek van snel internet in het buitengebied
Toegang tot snel internet is geen nutsvoorziening, zoals elektriciteit, gas of water, maar een
product dat wordt aangeboden door de markt. Als provincie hebben wij er geen zeggenschap over,
zoals geconstateerd laat de markt het in de buitengebieden vooralsnog afweten.
Om inzicht te krijgen in de omvang van deze problematiek is aan Stratix, een gespecialiseerd
bureau voor telecom vraagstukken, gevraagd te bepalen hoeveel adressen (bewoners en
bedrijven) in het buitengebied de komende jaren naar verwachting geen toegang krijgen tot snel
internet (een gebiedsinventarisatie) vanuit de marktpartijen. Stratix heeft ook berekend hoeveel het
bij benadering gaat kosten om al deze adressen aan te sluiten op een ‘state of the art’ aansluiting
voor snel internet. De Europese definitie van 30 mega bit per seconde is gehanteerd als minimale
eis voor snel internet.
Het probleem is groot, op dit moment beschikken bijna 15.000 inwoners en bedrijven niet over
toegang tot snel internet in onze provincie. Rekening houdend met de uitrolplannen van
verschillende marktpartijen zullen de komende jaren op basis van de huidige inzichten nog steeds
zo'n 14.000 inwoners en bedrijven geen toegang hebben tot snel internet. De definitieve
vaststelling van het aantal witte verblijfseenheden maakt deel uit van de uitvoering van de regeling.
Dit kan nog afwijken van de hier boven genoemde cijfers.
6.2 Europese wet en regelgeving
Om als provincie te kunnen investeren in de buitengebieden van de provincie Groningen en de
percelen te voorzien van snel internet moet rekening gehouden worden met Europese wet- en
regelgeving rondom staatssteun. De kaders hiervoor zijn opgenomen in de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
Onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening kunnen overheden steun verlenen ter realisatie
van Next Generation Acces (NGA) netwerken in het buitengebied, mits wordt voldaan aan de
volgende eisen:
a. steun wordt alleen verleend in zogenaamde witte gebieden waar geen netwerk van dezelfde
categorie (basisbreedband of NGA) voorhanden is en waar dit netwerk binnen drie jaar vanaf de
subsidiebeschikking waarschijnlijk ook niet op zakelijke voorwaarden zal worden uitgerold;
b. de exploitant van het gesubsidieerde netwerk biedt op eerlijke en niet-discriminerende
voorwaarden actieve en passieve wholesale-toegang, met inbegrip van fysieke ontbundeling in
het geval van NGA-netwerken;
c. steun wordt toegewezen middels een openbare, transparante en niet-discriminerende
concurrerende selectieprocedure die het beginsel van technologische neutraliteit in acht neemt;
d. de projectkosten van de aanleg van deze NGA netwerken mogen maximaal € 70 miljoen
bedragen.
Als aan deze voorwaarden voldaan wordt volstaat een lichte kennisgevingsprocedure, waarbij de
Europese Commissie moet worden geïnformeerd, voor de toepassing van de AGVV. De regeling
'Snel Internet Groningen' past binnen de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
6.3 Businesscase
De gebiedsinventarisatie is getoetst bij verschillende marktpartijen, met en zonder een bestaand
netwerk, in onze provincie. Eén marktpartij geeft aan dat zij de komende jaren wil gaan investeren
in de upgrade van een beperkt deel van haar netwerk. Voor alle andere partijen geldt dat zij niet op
eigen kracht een netwerk in het buitengebied gaan aanleggen of hun bestaande netwerk gaan
uitbreiden. Tevens hebben wij verschillende scenario's doorgerekend om inzicht te krijgen of er
voor marktpartijen een exploitabel netwerk te realiseren is. De volgende parameters zijn van
belang in het opstellen van een gezonde businesscase:
• het aantal percelen (inwoners/bedrijven) dat daadwerkelijk een abonnement afsluit. Voor een
gezonde businesscase moet minimaal 50% van de inwoners/bedrijven een abonnement afnemen;
• de mogelijkheid om in het marktconforme maandtarief, wat aan een abonnementhouder wordt
berekend, een extra vergoeding op te nemen voor het buitengebied;
• de mogelijkheid om de allerduurste percelen (tussen 5 en 10%) te voorzien van goedkopere
technieken;
61-3

• de mogelijkheid om de lening (vreemd vermogen) c.q. investering af te schrijven over een zeer
lange periode (30 jaar). Belangrijk voor de partijen is een lang lopende lening met een laag rente
percentage. Een lening die het grootste struikelblok bij de initiële investeringskosten afdekt.
Huidige telecomaanbieders schrijven hun eigen investeringen in de basis infrastructuur in de regel
af in een periode van zeven jaar.
Op basis van de gebiedsanalyse, Europese wetgeving, de gesprekken met de markt en het
doorrekenen van de businesscases is de regeling 'Snel Internet Groningen' opgesteld.
De in deze regeling geformuleerde uitdaging is dat wij minimaal 93% van de huishoudens en
bedrijven (en 100% in de aardbevingsgebieden) in onze provincie willen laten voorzien van de
mogelijkheid tot toegang tot snel internet door middel van een bekabelde of draadloze
internetaansluiting tot aan de erfgrens van het aan te sluiten object. Bewoners houden zelf de
keuze of ze daadwerkelijk aangesloten willen worden. Om aangesloten te worden op de snelle
internetverbinding moet men de aansluiting door laten trekken tot in de meterkast.
6.4 De regeling 'Snel Internet Groningen'
De regeling ‘Snel Internet Groningen' richt zich, conform hetgeen is opgenomen in de AGVV,
uitsluitend op de witte gebieden in de provincie Groningen. Een van de eisen die de AGVV stelt is
dat er een openbare ‘marktconsultatie’ plaats moet vinden om vast te stellen dat er daadwerkelijk
sprake is van een wit gebied. In de marktconsultatie krijgen bestaande marktpartijen de
gelegenheid om aan te tonen dat er al investeringsplannen liggen voor de realisatie van een NGA
netwerk in de gebieden waar inschrijvers op de regeling een netwerk aan zouden willen leggen. Als
deze claim terecht blijkt te zijn dan moet de initiële indiener hun plan en businesscase conform
aanpassen.
De AGVV vereist dat de steun wordt toegewezen op grond van een openbare, transparante en
niet-discriminerende concurrerende selectieprocedure die het beginsel van technologische
neutraliteit in acht neemt. De regeling houdt hier expliciet rekening mee en bied derhalve aan
(markt)partijen de gelegenheid om de 5-10% duurste aansluitingen op een alternatieve manier
(vrijwel zeker draadloos) aan te sluiten op snel internet. Hiermee wordt de haalbaarheid van de
businesscase groter. De regeling voldoet hiermee in de basis aan de AGVV.
Aanvullend daarop is het de provincie toegestaan om gunningscriteria vast te stellen die passend
worden geacht om het beleidsdoel te realiseren. Hierin willen wij de nadruk leggen op de
mogelijkheid voor (markt)partijen om met passende aanbiedingen te komen.
De regeling en de gunningscriteria zijn opgesteld met het doel om partijen (telecombedrijven,
stichtingen maar ook coöperaties) in staat te stellen een marktconform aanbod in de vorm van een
businesscase voor snel internet neer te leggen voor de bewoners van het buitengebied van
Groningen. Het uitgangspunt hierbij is dat de betreffende partijen maximaal uitgedaagd worden om
zelf mee te investeren in de aanleg en exploitatie van het netwerk en het daadwerkelijk aansluiten
van zo veel mogelijk verblijfseenheden (woningen en bedrijven) op een toekomst vast
breedbandnetwerk. Er moet voor inschrijvers de mogelijkheid zijn voor een gezonde exploitatie van
het netwerk gedurende minimaal de technische levensduur van het netwerk.
De nadruk van de aanvullende voorwaarden ligt op:
• de haalbaarheid van de businesscase;
• een marktconform dienstenaanbod (en prijs) voor de inwoners van het buitengebied van
Groningen;
• de toekomstvastheid van het netwerk, onder andere uit te drukken in de mogelijkheden van het
netwerk om de voorspelde toename in de vraag naar bandbreedte in de toekomst te kunnen
blijven garanderen;
• een zo laag mogelijk risicoprofiel voor de provincie. Inschrijvende partijen worden geacht een
onderbouwde businesscase in te dienen, met daarin opgenomen een risicoanalyse waaruit
eenduidig moet blijken wat de projectrisico's en de daarmee samenhangende financiële risico's
zijn. Op basis van deze risicoanalyse en de businesscase zullen wij het besluit nemen om een
subsidie (lening of à fonds perdu) te verstrekken.
Een definitieve subsidiebeschikking en/of leningsovereenkomst wordt pas afgesloten nadat een
periode van initiële vraagbundeling heeft plaats gevonden waarop de definitief benodigde subsidie
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en/of lening kan worden gebaseerd. Een vereiste is dat aanbieder minimaal 500 aansluitingen en
alle aansluitingen in het wit gebied van een gemeente ontsluit.
De regeling gaat uit van een gezonde exploitatie van het netwerk. Wij verwachten voor (markt)
partijen een aantrekkelijke regeling te hebben neergezet. Wanneer er meerdere aanbiedingen
komen voor hetzelfde gebied dan vindt er een scoring plaats aan de hand van verschillende
gunningscriteria. Deze gunningscriteria zijn zo opgesteld dat een optimale combinatie van
doelmatigheid, toekomstvastheid, marktconforme diensten en prijzen, maatschappelijke
meerwaarde en duurzaamheid van de te realiseren netwerken wordt nagestreefd. Wij streven naar
een gebied (bij voorkeur provincie breed) dekkende NGA netwerken. Het voorstel met de hoogste
dekking krijgt de meeste punten. Dit om de grote verschillen in onze provincie uit te middelen maar
ook om 'cherry picking' tegen te gaan.
De middelen van de EBG en de NCG worden primair ingezet voor de negen gemeenten in het
aardbevingsgebied. Ten aanzien van de witte gebieden die vallen in het aardbevingsgebied,
gelden daarom de volgende aanvullende extra vereisten:
a) voor dit gebied moet er sprake zijn van 100% homes passed (aanleg tot aan de erfgrens);
b) in dit gebied moeten de abonnementsprijzen marktconform (gemiddeld landelijk tarief) zijn;
c) indien aanvrager een breder gebied wil aanleggen dan alleen het aardbevingsgebied dan dient
als eerste het aardbevingsgebied te worden ontsloten.
De regeling zal anderhalf maand opengesteld worden voor inschrijvingen, wanneer er geen
concurrerende investeringsplannen door bestaande marktpartijen worden overlegd kunnen de
eerste businesscases al na zes weken in behandeling genomen gaan worden. Met de regeling
nemen wij in ieder geval twee belangrijke hobbels weg op de weg naar uitrol van snel internet in de
onze provincie: staatssteun en de financiering van de onrendabele top.
Provincie, gemeenten, stichtingen en coöperaties
Uiteraard zijn wij niet de enige provincie met een snel internet initiatief. De provincie Fryslân gaat,
samen met een aantal Friese gemeenten voor ruim € 70 miljoen participeren in het bestaande
bedrijf Kabel Noord, dat alle witte gebieden van de provincie aan gaat sluiten. De provincie NoordBrabant heeft een regeling voor marktpartijen en coöperaties opgesteld, waar de Mabin b.v.
gebruik van maakt om 32.000 percelen in het buitengebied van de provincie Noord-Brabant voor
€ 32 miljoen aan te gaan sluiten. De provincie Drenthe heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de
coöperaties en blijft dit ook doen. Gelderland stopt met de financiering van de aanleg van
breedband in het buitengebied van de Achterhoek. Dit omdat telecombedrijven zelf voldoende
initiatief namen in de aanleg van snel internet. Kortom elke provincie legt de puzzel op zijn eigen
manier.
De concept regeling is toegelicht aan de gemeenten en diverse coöperaties over het doel en de
voorwaarden van de regeling. De gemeenten omdat zij de leges en degeneratiekosten voor hun
rekening moeten nemen. De coöperaties zodat zij zelf kunnen besluiten wel of geen gebruik te
maken van de regeling. Er zijn in de provincie Groningen verschillende
bewonersinitiatieven/coöperaties, de een is verder en serieuzer dan de andere. De meesten
hebben zich verenigd in de Stichting Glasvezel Groningen. Er zijn twee
bewonersinitiatieven/coöperaties die overwegen mee te doen aan de regeling. Coöperaties zijn wel
bij uitstek geschikt/uiterst belangrijk voor bewustwording en vraagbundeling en zullen in deze
trajecten dan ook een belangrijke rol spelen. Niet alleen richting de provincie en de gemeenten
maar vooral richting de inwoners van het buitengebied.
Social Return on Investment
Bij de realisatie zal er ook aandacht zijn voor de gemeentelijke sociale agenda in het kader van
‘social return on investment’. De uitwerking daarvan dient met beleid te geschieden, waarbij
daadwerkelijke toegevoegde waarde en effectiviteit belangrijke aandachtspunten zijn. In
samenwerking is het voor gemeenten mogelijk om cliënten van de gemeentelijke sociale dienst
terug te brengen naar de arbeidsmarkt. Op dit punt kunnen gemeenten inhaken en zo bijdragen
aan het verlagen van de aanlegkosten.
6.5 Toets lening verstrekking aan provinciaal afwegingskader provinciaal vermogen
Uw Staten hebben op 12 maart 2014 (voordracht 2/2104) ingestemd met kaders voor het
aanwenden van het provinciaal vermogen en zijn afwegingscriteria geformuleerd die als leidraad
dienen voor een afgewogen oordeelsvorming (Afwegingskader Publiek Vermogen).
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In dit afwegingskader is tevens bepaald dat iedere concrete aanwending vanuit het provinciale
vermogen aan u wordt voorgelegd voor het kunnen uiten van wensen en bedenkingen.
Criteria afwegingskader en beoordeling zijn als volgt:
1. Het te dienen belang moet een provinciaal publiek belang zijn.
Snel internet is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit, leefbaarheid en
vestiging van bedrijven in een gebied. Van rijkswege wordt de ontwikkeling van breedband gezien
als een marktaangelegenheid. In de witte gebieden in de provincie Groningen is er sprake van
marktfalen omdat de aanlegkosten voor marktpartijen te hoog zijn om duurzaam rendement
mogelijk te maken. Hierdoor dreigt het buitengebied van de provincie Groningen minder
aantrekkelijk te worden als vestigingsplaats voor bedrijven maar ook voor nieuwe inwoners. Om
snel internet beschikbaar te maken voor alle Groningers is het daarom van belang dat de provincie
Groningen, samen met de Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen
toegang tot snel internet voor alle Groningers mogelijk maakt.
2. Het provinciaal publiek belang vereist een deelneming financiering
Marktpartijen gaan niet autonoom investeren in de aansluiting van verblijfseenheden in het witte
gebied van de provincie Groningen. Om de ontwikkeling van snel Internet toch mogelijk te maken
wil de provincie Groningen met een lening(markt) partijen in staat stellen een sluitende
businesscase te kunnen ontwikkelen voor het aansluiten van deze gebieden. Dit willen wij
realiseren door het openstellen van deze regeling.
3. Er is een deugdelijke risicoanalyse gemaakt
Om a priori het financiële risico voor de provincie Groningen te bepalen is een uitgebreide risico
analyse voorgelegd aan de huisaccountant, Ernst & Young. Deze heeft de analyse beoordeeld als
voldoende onderbouwd om een voorlopig risicopercentage van 5% vast te stellen In de
voorgestelde regeling is één van de gunningscriteria het risico van de aangeleverde businesscase.
Inschrijvende partijen dienen een onderbouwde risicoanalyse mee te sturen met de aanvraag
waaruit eenduidig moet blijken wat de projectrisico's en de daarmee samenhangende financiële
risico's zijn. Op basis van een risicoanalyse van de businesscase zal het college van GS een
besluit nemen om wel/geen lening te verstrekken.
4. Financieel rendement
In de regeling is een lening deel van € 30 miljoen opgenomen. Volgens de richtlijnen in het
afwegingskader moet dit marktconform weggezet worden. De hoogte van de rente zal dan
afhankelijk moeten zijn van het risicoprofiel van de businesscase en de kredietwaardigheid van de
lening nemer. Omdat de regeling alle partijen een gelijke kans wil geven voor het indienen van een
voorstel stellen wij voor om de hoogte van dit rentetarief vast te zetten op maximaal 2%. Zoals
hiervoor benoemd, wordt het projectrisico wel als selectiecriterium meegenomen in de beoordeling.
Hiermee komt het financieel rendement van het lening deel theoretisch uit op maximaal 2% per
jaar De lening zal, verspreid over 30 jaar terugvloeien naar het provinciaal vermogen.
5. Mate cofinanciering van derden
Als voorwaarde in de regeling is opgenomen dat aanvragende partijen minimaal 15% van de totale
benodigde investering uit eigen middelen financiert. De Economic Board Groningen en de
Nationaal Coördinator Groningen dragen gezamenlijk € 10 miljoen bij.
6. Duur aanwending
Dit is mede afhankelijk van de businesscase en de investeringshorizon van de winnende
partij(en), maar wordt hier gesteld op maximaal 30 jaar.
7. Selectiviteit en precedentwerking
Niet van toepassing omdat er voor de ontsluiting van de witte gebieden op snel Internet niet meer
dan 1 netwerk nodig is. Als er een dergelijk netwerk in die gebieden ligt, is er automatisch geen
sprake meer van een wit gebied en is verdere overheidssteun niet toegestaan vanuit de Europese
regelgeving.
7. Geheimhouding
Niet van toepassing.
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8. Voorstel
Wij zijn voornemens om € 30 miljoen te reserveren voor het verstrekken van leningen aan partijen
die met succes een beroep doen op de regeling 'Snel Internet Groningen'. In de bijlage treft u de
regeling ‘Snel Internet Groningen’ aan waaraan wij voornemens zijn de lening te verstrekken. Wij
stellen u voor om bij het, in ontwerp bij deze voordracht gevoegde, besluit vast te stellen dat
Provinciale Staten in staat zijn gesteld om wensen en bedenkingen te uiten
Groningen, 30 augustus 2016.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

F.J. Paas

, voorzitter.

H.J. Bolding

, secretaris.

Behandeld door : P.Schouwstra
Telefoonnummer : 050 - 316 4080
e-mail
: p.schouwstra@provinciegroningen.nl
Bijlagen bij de voordracht
Nr.
1

Titel
Regeling Snel Internet Groningen

Soort bijlage
Regeling
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Nr.

61/2016

Provinciale Staten van Groningen:
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2016, nr. 2016-50.704, ECP;
Gelet op:
• De Provinciewet, artikel 158, lid 2 en artikel 167, lid 4;
• Het afwegingskader publiek vermogen provincie Groningen;

BESLUITEN:
1. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om € 30 miljoen beschikbaar te
stellen voor de uitvoering van de regeling 'Snel Internet Groningen';
2. Vast te stellen dat Provinciale Staten in staat zijn gesteld wensen en bedenkingen te uiten.
Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.

61-8

