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Provincie Fryslân: wisselende koers bij aanleg breedbandinternet
Op maandag 12 maart publiceerde de Noordelijke Rekenkamer het rapport Internet,
en een beetje snel graag!, de aanleg van breedbandinternet in de provincie Fryslân.
In Fryslân zijn 20.000 adressen die geen toegang hebben tot breedbandinternet. De
provincie Fryslân heeft zich ten doel gesteld om voor 2020 95% van deze ‘witte
adressen’ aan te sluiten. Zij heeft vanaf 2011 gepoogd een beleid te ontwikkelen om
de aanleg van breedbandinternet te stimuleren. De beleidsvoorbereiding duurde lang.
De provincie heeft haar koers moeten wijzigen. In totaal is ruim € 2 miljoen
uitgegeven aan de voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering van het beleid.
Tot 2016 heeft provincie bewonersinitiatieven gestimuleerd om zelf breedbandinternet aan te leggen. Bewonersinitiatieven konden een lening krijgen uit een
Breedbandfonds en werden ondersteund door een Breedbandloket. Deze aanpak is
om verschillende redenen mislukt. Er kwam geen provinciedekkend geheel van
bewonersinitiatieven tot stand. Veel initiatieven van het eerste uur zijn stilgevallen.
Het Breedbandloket werd door sommige initiatieven gewantrouwd. Bovendien bleek
het fonds onvoldoende aan te sluiten bij de wensen van de bewonersinitiatieven. De
Rekenkamer vindt het opvallend dat deze obstakels pas laat door de provincie werden
onderkend.
Uit het Breedbandfonds is geen subsidie verstrekt. Wel werd subsidie gegeven voor
acht start-up projecten. Deze start-up projecten waren kleinschalig en duur. Sinds
2011 zijn er aldus 436 aansluitingen gerealiseerd.
Uiteindelijk heeft de provincie getracht alle aansluitingen van witte adressen door één
netwerkbedrijf te laten uitvoeren. Eind 2017 heeft de provincie een achtergestelde
marktconforme lening verleend aan het netwerkbedrijf Kabelnoord te Dokkum. De
Rekenkamer vindt het begrijpelijk dat de provincie nu kiest voor deze centrale aanpak.
Aanbevelingen
De Rekenkamer beveelt aan de bewonersinitiatieven te blijven ondersteunen omdat
zij nodig blijven voor het inventariseren van de vraag naar breedbandinternet en het
werven van abonnees. Verder beveelt de Rekenkamer de provincie aan responsief te
zijn op alle terreinen waarin zij rechtstreeks contact legt met de burger. Dit kan
worden vastgelegd in een participatiecode. De Rekenkamer wijst de provincie erop
dat, mocht het Kabelnoord niet lukken om de gehele provincie van breedbandinternet
te voorzien, de provincie de aanleg zelf ter hand kan nemen. In Duitsland zijn
voorbeelden waarin de aanleg van breedbandinternet door de regionale overheid
wordt uitgevoerd.

De Rekenkamer doet ten slotte aan alle drie Noordelijke provincies de aanbeveling er
gezamenlijk voor te lobbyen dat breedbandinternet door de EU wordt aangewezen als
nutsvoorziening. Hierdoor kunnen allerlei belemmeringen op het vlak van actieve
overheidssteun worden weggenomen.
De reactie van Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat zij alle aanbevelingen van de
Rekenkamer onderschrijven. Gedeputeerde Staten benadrukken in hun reactie wel dat
de wisselende beleidskoers mede kwam doordat zij in 2011 (samen met Overijssel,
Gelderland en Brabant) pionier waren in de aanleg van breedbandinternet. Verder
herkennen Gedeputeerde Staten zich niet in het geschetste beeld dat de responsiviteit
van de provincie laat op gang is gekomen.
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