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Onderwerp 
Statenvoorstel Vervolgonderzoek Snel internet landelijk gebied Oostelijk en 
Zuidelijk Flevoland 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. De 6e wijziging van de begroting 2017 vast te stellen waarbij voor het 

vervolgonderzoek ‘Snel internet landelijk gebied Oostelijk en Zuidelijk 
Flevoland’ een bedrag van € 100.000 beschikbaar komt ten laste van de 
reserve Strategische Projecten. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma Landelijk Gebied, programmaon-
derdeel 2.1 'Leefbaarheid landelijk gebied'.  

 
3. Eerdere behandeling  

In de commissie Duurzaamheid van 14 december 2016 is het onderzoek naar 
de beschikbaarheid van snel internet in het landelijk gebied van Oostelijk en 
Zuidelijk Flevoland besproken (#1983861). Middels een Mededeling 
(#1985233) bent u over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd. In de 
vergadering van Provinciale Staten d.d. 11 januari 2017 is een motie bespro-
ken betreffende het beschikbaar stellen van budget voor vervolgonderzoek. 
Het onderzoeksvoorstel is geagendeerd voor de commissie Duurzaamheid van 
15 februari aanstaande.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Uw Staten hebben in de Commissie Duurzaamheid van 14 december 2016 
verzocht tot uitwerking van een vervolgonderzoek om tot volledige dekking 
met snel internet in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland te komen. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Over de voortgang en uitkomsten van het onderzoek wordt u periodiek nader 
geïnformeerd (eerste keer zomer 2017). 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het vervolgonderzoek geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 
1. Op welke wijze kan invulling worden gegeven aan het handelingsperspec-
tief van de provincie: wat moet er nog gebeuren om ook de laatste 900 on-
ontsloten adressen te voorzien van snel internet. 
2. Leveren de huidige snel internet voorzieningen de gewenste en benodigde 
kwaliteit, nu en in de toekomst (Is er een stip aan de horizon)? 
 

7. Beoogd effect 
Komen tot een volledige dekking met snel internet in Flevoland, nu en in de 
toekomst. 

 
8. Argumenten 
 
1.1 Dit onderzoek sluit aan bij de ambitie zoals opgenomen in het Coalitieuit-

voeringprogramma(CUP) ten aanzien van de digitale infrastructuur 
De provincie Flevoland onderkent het belang van goede connectiviteit in de 
hele provincie. De provincie Flevoland heeft in het Coalitieuitvoeringspro-
gramma 2015-2019 opgenomen dat ‘we onderzoeken op welke manier de di-
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gitale ontsluiting van het buitengebied en de kleine kernen kan worden gerealiseerd’. Hierbij 
gaat de provincie faciliteren in het opstellen van een programma voor snel internet in landelijk 
gebied, waarbij gezocht wordt naar (Europese) financieringsbronnen. We investeren hierbij in 
een goede samenwerking met alle belanghebbenden. Het onderzoek geeft een invulling aan het 
doel uit het CUP. 
 

1.2 In de commissie Duurzaamheid d.d. 14 december 2016 is de ambitie uitgesproken tot een 
volledige snel internet dekking te komen nu en in de toekomst 
Het overgrote deel van de bewoners en ondernemers in het landelijk gebied (ca. 90%) kan reeds 
beschikken over één of meerdere snel-internet voorzie ningen. De onontsloten adressen liggen 
voor een groot deel langs de Randmeren en in boomrijke gebieden. De wijze waarop ook deze 
adressen kunnen worden ontsloten dient in een verfijningsonderzoek te worden uitgewerkt. 

 
1.3 Tevens is in de commissie Duurzaamheid gevraagd naar de toekomstbestendigheid van de huidi-

ge internetvoorziening: is er een stip aan de horizon? 
Op dit moment heeft het grootste deel van het landelijk gebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevo-
land via een draadloze voorziening de mogelijkheid van snel internet. De vraag rijst in hoeverre 
draadloos internet toekomstvast is. Kan (de ontwikkeling van) het aanbod via deze draadloze 
voorziening de vraag naar digitale connectiviteit nu en in de toekomst bijhouden?  

 
1.4  Voor het uitvoeren van onderzoek zoals door de commissie Duurzaamheid gevraagd is op dit 

moment geen budget beschikbaar 
Aangezien snelheid van handelen wenselijk is, deze urgentie is ook uitgesproken in de Commis-
sievergadering van 14 december 2016 en in de statenvergadering van 11 januari 2017, kan niet 
gewacht worden tot de behandeling van de Perspectiefnota op 10 mei 2017 in de Staten om ex-
tra middelen beschikbaar te stellen. Vandaar dat er nu reeds wordt voorgesteld om de beno-
digde middelen te onttrekken aan de reserve Strategische Projecten. 

 
1.5  Voor de uitwerking van de onderzoeksvragen zijn gesprekken gevoerd en voorstellen ontvangen 

van gespecialiceerde bureaus 
Bureau Stratix heeft de feitelijke situatie in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland al in kaart ge-
bracht en een verfijningsonderzoek voor de recreatiebedrijven gedaan. Zij kan een vergelijk-
baar onderzoek doen naar mogelijkheden en kosten om de resterende adressen te ontsluiten.  
Voor de uitwerking van de toekomstbestendigheid van de huidige (draadloze) internetvoorzie-
ning wordt samengewerkt met het bureau Dialogic dat samen met TNO recent, in opdracht het 
van het Ministerie van Economische Zaken, onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van digi-
tale connectiviteit in Nederland (dec.2016). 
 

1.6 Om invulling te geven aan het handelingsperspectief en de toekomstbestendigheid van de snel 
internet voorziening in oostelijk en zuidelijk Flevoland bedragen de onderzoekskosten 
€100.000. 
De onderzoekkosten bestaan uit twee onderdelen. 
Om de beste wijze van ontsluiting van de onontsloten adressen te bepalen en invulling te geven 
aan een (haalbare) businesscase worden de kosten geraamd op € 40.000.  
Voor het bepalen van de toekomstbestendigheid van de huidige draadloze voorziening, het ver-
krijgen van inzicht in de huidige vraag maar ook de toekomstige behoefte aan internet van de 
gebruikers in het landelijk gebied wordt een bedrag geraamd van € 60.000. 
Over de exacte invulling van de onderzoeken zijn wij in gesprek met de bureaus. 
 
 

9. Kanttekeningen 
Vanwege de benodigde snelheid van het onderzoek kan er niet gewacht worden op de behande-
ling van de Perspectiefnota om de extra middelen te vragen. Een integrale afweging kan der-
halve niet plaatsvinden. 
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10. Bijlagen 
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