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AMEN DEMENT Hoogwaardige Communicatienetwerken D renthe ( Breedband )

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 11 maart 2015, ter behandeling van Statenstuk 2015-671

betreffende Hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe (breedband),

Besluiten in bovengenoemd Statenstuk het besluit

BESLUITEN:
l, in te stemmen met het ondersteunen van de totstandkoming van het Breedbandplatform Drenthe;

ll. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 100.000,- per jaar voor de periode 2015-2017 voor de

oprichting van het Breedbandplatform Drenthe en dit te dekken uit bestaand budget;

lll. kennis te nemen van het inzetten van de gereserveerde € 3 miljoen (Reserve opvang revolverend financieren)
voor het verstrekken van leningen aan initiatieven en in te stemmen met de criteria waaronder deze middelen

worden ingezet:
'1 . externe beoordeling van de aanvraag;
2. bereidheid van banken en de desbetreffende gemeente om mee te financieren;

3. het netwerk moet aansluiten op bestaande infrastructuur en verkoopbaar zijn;

lV. af te zien van de in artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe neergelegde procedure

van wensen en bedenkingen bij subsidiëring door Gedeputeerde Staten boven € 150.000,--.

te wijzigen als volgt:
Besluiten
I. ln te stemmen met het ondersteunen van de totstandkoming van het Breedbandplatform Drenthe;

(Ongewijzigd)

ll. ln te stemmen met het beschikbaar stellen van € 200.000, - per jaar voor de periode 2015-2017 voor de

oprichting van het Breedbandplatform Drenthe en andere ondersteunende activiteiten en dit te dekken uit
bestaand budget
(gewijzigd)

lll. Kennis te nemen van het inzetten van de gereserveerde € 3 miljoen (Reserve opvang revolverend

financieren) voor het verstrekken van leningen aan initiatieven en in te stemmen met de criteria waaronder
deze middelen worden ingezet:

1. Deskundige beoordeling van de aanvraag
2. het netwerk moet aansluiten op bestaande infrastructuur en verkoopbaar zijn;

(Gewijzigd)

lV. het College van GS de vrijheid te geven om bij een drietal pilots af te zien van de eerder vastgelegde
technische criteria), om te komen tot snelle realisatie van voorbeeldprojecten.

e in artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe neergelegde

wensen en bedenkingen bij subsidiëring door Gedeputeerde Staten boven € 150.000,
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