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Onderwerp: Raadsbrief Samenwerkingsovereenkomsten aanleg glasvezel 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De aanleg van glasvezel binnen de bebouwde kom van Midden-Groningen is het afgelopen jaar in 

een stroomversnelling gekomen. U bent daar 2022 als volgt over geïnformeerd: 

1. Raadsbrief februari ‘voortgang ontwikkelen snel internet’ n.a.v. vragen van de VVD MG 

2. Raadsbrief maart ‘aanleg glasvezelnetwerk binnen de bebouwde kom’ 
3. Raadsbrief oktober ‘stopzetten uitrol snel internet buitengebied’ n.a.v. vragen GBMG 

4. Raadsbrief november ‘aanleg glasvezel in dorpen van MG’ n.a.v. vragen van de VVD MG. 
  

Deze raadsbrief gaat over de samenwerkingsovereenkomsten die de gemeente Midden-Groningen 

heeft gesloten met twee bedrijven die glasvezel aanleggen. Ook wordt u geïnformeerd over de 

bedrijven die in 2023 glasvezel gaan aanleggen en in welke dorpen dat is.  

  

Interesse om glasvezel aan te leggen binnen de bebouwde kom 

  

In maart 2022 bent u geïnformeerd dat er op dat moment vier bedrijven waren die overwogen in 

 heel Midden-Groningen glasvezel aan te leggen binnen de bebouwde kom. Dat waren: Glaspoort, 

Delta Netwerk, ViberQ en Efiber. Elk bedrijf heeft daar een eigen benadering in. De gemeente moet 

daar aan meewerken zonder zelf een keuze uit de aanbieders te maken. Een bedrijf heeft wel een 

vergunning nodig om aan te leggen, maar een samenwerkingsovereenkomst is niet verplicht. 

 

Gemeente Midden-Groningen heeft ieder geïnteresseerd bedrijf een samenwerkingsovereenkomst 

aangeboden. Daarin staan afspraken over het graafwerk en welke dorpen worden aangesloten. Het 

doel van zo'n overeenkomst is om zoveel mogelijk dorpen de mogelijkheid van glasvezel te bieden. 

En om bewoners goed te kunnen informeren over wat ze in hun dorp mogen verwachten. Zo kunnen 

zij een weloverwogen keuze maken over de aanleg van glasvezel. Voor een bedrijf is het gunstig in 

een keer in een samenwerkingsovereenkomst voor een groot gebied afspraken te maken. Maar het is 

niet ieder bedrijf gelukt om in een groter gebied dorpen te gaan aansluiten.   
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Welke bedrijven gaan in 2023 glasvezel aanleggen in de dorpen 

  

Er zijn twee bedrijven die een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Midden-Groningen 

hebben gesloten: 

1. Glaspoort (samenwerking KPN en ABP) gaat in 2023 in 21 dorpen glasvezel aanleggen zonder 

dat daarvoor vooraf een minimaal aantal deelnemers nodig is. 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. 

2. Delta Netwerk gaat in twee stappen in totaal in 11 dorpen glasvezel aanleggen: 

a. in Meeden, Zuidbroek en Noordbroek (2022-2023). 

b. in het lint Harkstede, Scharmer, Kolham, Froombosch, Slochteren, Schildwolde, 

Hellum en Siddeburen (planning wordt nog gemaakt). 

  

ViberQ (van Rodin) heeft in twee dorpen voldoende deelnemers om glasvezel te gaan aanleggen: in 

Harkstede en Hellum. Zij vragen daar een vergunning voor aan en hebben daar geen 

samenwerkingsovereenkomst voor nodig. 

 

Efiber heeft er tot dusver van afgezien om glasvezel aan te gaan leggen in onze dorpen. 

 

De Stichting SKV (uit Veendam) heeft glasvezel aangelegd in Muntendam. Dat is bijna afgerond. De 

buurt Westerbouwte en omliggende straten wordt als laatste in 2023 door SKV aangesloten. 

  

Informeren van onze inwoners 

Veel inwoners vonden het lastig om een keuze te maken. Vooral de inwoners die door meerdere 

bedrijven tegelijk werden benaderd. Het was toen nog niet duidelijk of die bedrijven genoeg 

deelnemers zouden halen om te gaan aanleggen. Daarnaast was niet algemeen bekend dat 

Glaspoort in 2023 sowieso in 21 dorpen glasvezel gaat aanleggen. Daarom zijn er in 2022 meerdere 

persberichten verstuurd. Dorpsorganisaties zijn rechtstreeks geïnformeerd en met hen is ook 

tussentijds overlegd als er vragen waren. Daarnaast zijn veel vragen van inwoners rechtstreeks 

beantwoord. Op de gemeentelijke website staan de meest gestelde vragen met de antwoorden. Het 

laatste persbericht van 12 december 2022 staat op de website en bevat een overzicht van alle 

dorpen waar glasvezel wordt aangelegd. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 

https://www.midden-groningen.nl/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-glasvezel-en-snel-internet
https://www.midden-groningen.nl/aanleg-van-glasvezel-midden-groningen

