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Bijlage Vervolgstappen proces programma snel internet Flevoland
Doel
In het coalitieakkoord 2015-2019 is het doel van de provincie helder geformuleerd: in 2019 is de
digitale ontsluiting van het landelijk gebied van Flevoland gerealiseerd. De wijze waarop (techniek,
organisatie, financiering) en de rol van de provincie dient nader te worden bepaald. Dit is dan ook
de kernopgave van het proces: Het nader invullen van de faciliterende rol van de provincie in de
uitwerking van het programma dat leidt tot de meest duurzame oplossing voor de realisatie van
snel internet in landelijk gebied.
Proces
Om te komen tot een Programma voor snel internet delen we het proces op in 3 fasen:
1.
een verkenningsfase,
2.
de fase van rolbepaling en
3.
de fase waarin vanuit de gekozen rol het programma verder wordt ingevuld en uitgewerkt.
In de verkenningsfase wordt een onderzoek gedaan waarin voor de hele provincie de omvang van de
markt, de (lokale) marktbewegingen en de technische en juridische mogelijkheden voor
internetverbetering in het gebied in beeld wordt gebracht. Tevens worden de kosten en de
financieringsmogelijkheden uitgewerkt. Voor Noordelijk Flevoland is dit onderzoek al in 2015
uitgevoerd, voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland door gebrek aan budget nog niet. De uitkomsten
van dit onderzoek vormen de basis voor de nadere invulling van de faciliterende rol van de provincie.
In de fase van rolbepaling gaan we nadere invulling geven aan de wijze waarop de provincie haar
faciliterende rol gaat vervullen. Hiervoor zullen we scenario’s uitwerken die variëren in
bijvoorbeeld techniek, organisatie en/of financieringsvorm. Deze scenario’s leggen we voor aan
Provinciale Staten.
Nadat Provinciale Staten een keuze heeft gemaakt over de nadere invulling van haar rol kan het
programma voor het aanbieden van snel internet nader worden uitgewerkt en ingevuld. Dit is de
laatste fase, fase 3: uitwerking programma. Hier zal Provinciale Staten te zijner tijd nader
inhoudelijk over worden geïnformeerd.
Betrokkenheid Provinciale Staten
Provinciale Staten is op 28 oktober 2015 in een beeldvorming commissie geïnformeerd over het
dossier. Voor fase 1 van het proces is het onderzoek in Noordelijk Flevoland reeds uitgevoerd en
wordt Provinciale Staten gevraagd om budget vrij te maken voor het uitvoeren van de benodigde
onderzoeken voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Op dit moment hebben wij geen directe rol in de
uitrol van snel internet in Noordelijk Flevoland. Uit onderzoek in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
moet blijken of en wat onze mogelijke rol hier wordt.
In fase 2 van het traject (rolbepaling) wordt gebruik gemaakt van de hiervoor ingerichte procedures
van beeldvormende- en oordeelsvormende rondes. Vervolgens zal Provinciale Staten gevraagd
worden een keuze te maken voor de wijze van invulling van haar faciliterende rol. Afhankelijk van
de gekozen invulling van de rol van de provincie wordt in fase 3 wordt het programma voor het
aanbieden van snel internet verder uitgewerkt. Ook dit programma wordt te zijner tijd voorgelegd
aan Provinciale Staten.

Planning
De volgende planning wordt gehanteerd in de nadere uitwerking van bovengenoemde fasen:
Activiteit
Fase 1 Verkenning
Onderzoek meest duurzame oplossing realisatie
snel internet Flevoland
Noordelijk Flevoland

Wanneer

Provinciale Staten

Afgerond 2015

Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

Zomer 2016 (bij
budgettoekenning
Perspectiefnota)

Informeren over stand
van zaken
Na afronding
informeren

Fase 2 Rolbepaling
Uitwerking scenario’s rol provincie
Keuze invulling faciliterende rol provincie
Fase 3 Uitwerking Programma
Afhankelijk van gekozen rol –uitwerking van het
programma voor het aanbieden van snel
internet

3e kwartaal 2016
4e kwartaal 2016

Informeren
Beeldvorming en
oordeelsvorming

2017

2017

