
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noordpolderzijl, 15 februari 2016 

 

VERKLARING 
 

De stichting Glasvezel Groningen verklaart het volgende: 

  

1 Snel internet is cruciaal voor onze toekomst. 

Een toekomstbestendige ICT- infrastructuur is een noodzakelijke voorwaarde voor 

leefbaarheid en economische groei. Niet alleen in de steden en grote dorpen, 

maar juist ook in het buitengebied! 

 

Snel internet is de onmisbare infrastructuur voor kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs, zorg 

en levensloopbestendig wonen, efficiënte bedrijfsvoering in de landbouw, aantrekkelijk toerisme 

en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. 

Zorg, onderwijs, landbouw, bedrijfsleven en vele andere sectoren maken er steeds meer gebruik 

van. De hele samenleving rekent erop. De ontwikkelingen gaan snel. Wat vandaag voldoende is, is 

morgen achterhaald. Daarom hebben we een toekomstbestendige infrastructuur nodig. De EU, de 

rijksoverheid, de provincie en de gemeenten, allemaal onderschrijven ze het grote belang van snel 

internet voor de leefbaarheid en een goede toekomst voor het platteland van Groningen. 

 

 

2 Bewoners, ondernemers, zorg en onderwijs zitten erom te springen! 

Bewoners en ondernemers in het buitengebied willen liever vandaag dan morgen 

aansluiten op snel internet. Zorg en onderwijs rekenen erop voor snel en 

betrouwbaar contact met leerlingen, studenten en cliënten die in het 

buitengebied wonen. In de hele provincie Groningen gaat het over ongeveer 

17.000 woningen en 2.000 bedrijven in het buitengebied.  

 

In alle hoeken van de provincie roeren bewoners, ondernemers, instellingen en organisaties zich. 

Vele lokale initiatieven zetten zich in voor het realiseren van snel internet in het algemeen en 

glasvezel in het bijzonder. De Stichting Glasvezel Groningen ondersteunt een groeiend aantal van 

deze lokale initiatieven. Dat de animo voor snel internet groot is, blijkt zonneklaar uit de lokale 

peilingen.  

 

 

  

 
 Samen de schouders onder snel internet! 

 

De stichting Glasvezel Groningen streeft ernaar om zo snel mogelijk alle adressen in 

het buitengebied van de provincie Groningen te voorzien van snel internet. 

De aanleg van een glasvezelnet zien wij als de enige goede optie. 

 

 



3 Glasvezel is de enige weg. 

Een glasvezelnetwerk is in onze ogen de enige goede optie: supersnel, 

toekomstbestendig en bedrijfszeker. 

 

Waarom kiest de stichting Glasvezel Groningen voor glasvezel? 

- Glasvezel ligt onder de grond. Het netwerk is ongevoelig voor storende omstandigheden en 

daardoor zeer bedrijfszeker. 

- Glasvezel heeft een gigantische capaciteit. We kunnen er tot in lengte van jaren mee vooruit. 

- Glasvezel is symmetrisch. Uploaden gaat net zo snel als downloaden. 

- Glasvezel is over de gehele levensduur gezien goedkoper. De aanleg is relatief duur, de 

beheers- en onderhoudskosten zijn laag. 

 

 

4 Wij gaan als bewoners de vraagbundeling uitvoeren. 

Snel internet is in het buitengebied door de grote afstanden niet rendabel. De 

markt pakt dit niet op. Daarom moeten we er zelf voor zorgen dat het er komt. De 

stichting Glasvezel Groningen vertegenwoordigt initiatieven die op verzoek van 

van gemeentes en provincie aan de slag zijn gegaan om de vraag van bewoners en 

ondernemers luid en duidelijk op tafel te krijgen. 

 

De stichting Glasvezel Groningen gaat samen met de lokale initiatieven haar uiterste best doen om 

de vraagbundeling in het héle buitengebied voor elkaar te krijgen. Om te beginnen gaan we 

letterlijk de boer op, om nog meer bewoners en ondernemers in het buitengebied te overtuigen 

van het grote belang van snel internet en glasvezel in het bijzonder. Onze doelstelling is om 

minimaal 70 procent van de adressen mee te krijgen in een collectieve vraag om aangesloten te 

worden. 

 

 

5 Wij rekenen op actieve hulp en steun van gemeentes en provincie. 

Provincie en gemeentes spelen een belangrijke rol bij het realiseren van snel 

internet in het buitengebied. Wij rekenen erop dat ze ons voortvarend en actief 

ondersteunen bij het werk dat wij ‘bottom up’ verrichten. 

 

De aanleg van glasvezel heeft veel technische, financiële en bestuursrechtelijke haken en ogen. De 

verschillende overheden hebben verschillende stukjes van die puzzel in handen en we rekenen op 

hun actieve hulp en steun waar dat maar mogelijk is. We verzoeken ze ons te faciliteren bij het 

proces van verenigen en ondersteunen van lokale initiatieven en die de vraagbundeling voor hun 

rekening willen nemen. We vragen daarbij de ruimte voor initiatieven die variëren in stijl, vorm en 

snelheid. We vragen de overheden verder om voortvarend en proactief te helpen op alle concrete 

punten waar dat nodig en mogelijk is, bijvoorbeeld bij vergunningverlening, in de vorm van 

garantstelling voor financiering en bij de contacten met waterschappen en Rijkswaterstaat. 

  

 

 

 

 

 

www.stichtingglasvezelgroningen.nl 


