
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Motie snel internet buitengebied 

Kern mededeling: 

U ontvangt hierbij de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het 
onderzoek naar mogelijkheden voor snel internet in het buitengebied van de 
provincie Flevoland. 

Mededeling: 

De provincie heeft opdracht verstrekt aan Dialogic voor het uitvoeren van het 
onderzoek. Dialogic heeft ervaring met vergelijkbare onderzoeken in andere 
provincies. Het onderzoek behelst: 
1. Inventarisatie van de problematiek in het buitengebied en de mogelijke 

technische oplossingen. 
2. Het analyseren van de witte vlekken van bestaande Infrastructuren, zoals 

glasvezel, dsl en coax. 
3. Analyse van mobiele infrastructuur zoals greennet. 
4. Het in beeld brengen van de vraagkant (met behulp van CBS indicatoren zoals 

inkomen, aantal auto's per huishouden, etc.) 
5. Het schetsen van beleidsopties. 
6. Het opvragen van business cases bij marktpartijen. 

Wat hebben we gedaan? 
Er is een infrastructuur- en gebiedsanalyse uitgevoerd. In de gebiedsanalyse zijn 
de lokale lopende en afgeronde initiatieven meegenomen. Daarnaast is gespro
ken met diverse partijen; Flevolandse gemeenten en marktpartijen die actief 
zijn in Flevoland. De technische mogelijkheden voor snel internet In het buiten
gebied zijn beschreven: glasvezel, coax, draadloos en straalverbindingen. Er zijn 
beleidsopties geformuleerd. 

Nu al te noemen bevindingen: 
Flevoland kent in het stedelijk gebied een dekkingsgraad van 100% wat 
betreft snel internet. Dit is ver boven het landelijke gemiddelde. 
Van de 162.005 huishoudens hebben 6.480 geen snel internet. Deze 6.480 
huishoudens bevinden zich in het buitengebied Flevoland. 
Het buitengebied omvat 88% van het Flevolandse grondoppervlak. 

Wat moeten we nog doen? 
Additionele analyses van het buitengebied zoals extra gegevens bedrijventerrei
nen worden nog verzameld. De eindrapportage wordt opgesteld en begin februari 
opgeleverd. 

Na afronding van het advies worden marktpartijen benaderd met het verzoek een 
business case op te stellen. De business cases worden voor 31 maart aangeboden 
aan de provincie Flevoland. In overeenstemming met de door uw Staten aange
nomen motie zal ons college binnen de afgesproken termijn over de definitieve 
analyse en de uitkomst van de marktconsultatie rapporteren. 
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