
Ynbring Sybren Posthumus, Steaten fan Fryslân, 20 maart 2013   

02B Reaksje op brief Ministearje BZK oer finansjeel tafersjoch  

(kin om my ek in hammerpunt wurde)  

Foarsitter, de oanbefellings fan it Ministearje wurde allegear goed opfolge of se wurde sels 

al dien. Wat de FNP oangiet kin it brief oangeande it finansjeel tafersjoch dus sûnder 

problemen ferstjoerd wurde.  

 

05B Startnotysje Next Generation Accesnetwork foar elk húshâlden yn Fryslân  

Foarsitter, wy binne bliid dat we safier binne om dizze startnotysje fêst te stellen. Want ús 

plattelân skreauwt der om, flot ynternet. Tal fan reaksjes kamen nei ús ta, mei driuwende 

oproppen om sa gau mooglik oan de slach te gean foar breedbân ynternet op it plattelân.  

Mei oare wurden, sa gau mooglik los! Wy freegje ús of wat de mooglikheden binne om mear 

tempo te bringen yn it proses. Wat ús oangiet wurdt tydlik in projektlieder frijsteld om no 

echt stappen te meitsjen, want wy hawwe al wat fertraging oprûn. Mar dat is fansels oan it 

Kolleezje. Foarsitter, 3
e
 kwartaal 2014, noch oardel jier wachtsje mei de útfiering, is foar de 

FNP eins net akseptabel. Hoe kinne wy dat nei foaren helje?  

Dan it ferhaal fan de finansiering en de kosten. De FNP is dêr noch net oer gerêststeld. Yn it 

stik stiet dat de finansieringskonstruksje noch útwurke wurde sil. Lykwols, as jo útgean fan 

gemiddelde oanslútkosten fan € 3200, wa sil dat dan betelje? In soad minsken hawwe 

finansjele problemen en as minsken dat liene moatte, kontant betelje of alles sels grave 

moatte dan giet de dielnamegraad hurd achterút. Mei as gefolch dat grutte parten fan it 

plattelân dochs gjin breedbân ynternet krije. Dêrom hawwe wy in moasje dy’t it kolleezje 

opropt te stribjen nei netto kosten foar de gebrûkers yn de wite gebieten dy’t ferlykber 

binne mei dy fan de swarte cq grize gebieten.   

Yn it ferlingde fan dizze moasje roppe wy it kolleezje op om nochris nei te tinken oer it 

ynstrumint subsydzje. Yn de eagen fan de FNP soe it Kolleezje alle kaaien yn hannen hawwe 

moatte om de doarren foar goed ynternet te iepenjen. Wêrom soenen jo jo dan no al 

beheine moatte troch ien ynstrumint der al út te fytsen?  

Ta beslút de ûntsluting fan de echte bûtengebieten, de minsken dy’t kilometers fier ôf wenje 

yn de wite gebieten. Wat is de bêste oplossing foar dy kategory? As FNP hawwe wy, mei 

Friese Koers,in moasje opsteld om mei proeven te begjinnen, om te besjen wat de bêste 

alternativen binne. Dêrby kin tocht wurde oan ferskate techniken, lykas ynternet fia satellyt, 

glêsfezel fia it rioel, neam mar op. Wy wolle it kolleezje alle romte jaan om foar ús as Steaten 

út te sykjen wat de bêste mooglikheden binne. Mei as úteinlik doel dat de minsken yn de 

bûtengebieten in sprong foarút meitsje. Op basis fan de ûnderfinings mei dy proeven kinne 

wy as Steaten dan úteinlik in kar meitsje út de bêste alternativen.   


