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Onderuverp: Beantwoording vragen ex artikel 4l Reglement van orde inzake breed-

band

Geachte mevrouw Meeuwissen,

ln uw brief d.d. I I januari 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over breedband.

Daarbij geeft u aan dat uw fractie heeft vernomen dat het proces rond breedband in
de provincie niet goed loopt. De vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
Bent u op de hoogte van deze klachten?

Antwoord 1

Vraag2
Erkent u deze klachten?

Antwoord 2

Maar zeer ten dele. Er is één klacht van één lokaal initiatief. Met de initiatief-

nemers is uitgebreid overleg gevoerd en wij zijn tot een voor beide partijen

werkbare oplossing gekomen.

Subsidieregeling

De subsidieregeling ondersteunt breedbandinitiatieven om te komen tot het
vaststellen van de vraag (vraagbundeling) naar hoogwaardige communicatie-
voorzieningen.

Ja.
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De eerste subsidieregeling voor vraagbundeling kende een maximumbedrag
van € 50.000,-. Met een aangepasfe subsrdreregeling per 1 december 2014 is

het maximumbedrag opgehoogd naar € 125.000,--. Verder wordt gerekend

met een vast bedrag plus daarboven een bedrag per aansluiting.

Hierdoor ontstaat meer evenwicht in subsidieomvang fussen kleine en grote

initiatieven. De regels zijn niet plotseling veranderd. De regeling is na een

eersfe evaluatie verbeterd. Deze regeling is gepubliceerd volgens de regels
die daaruoor gelden.

Buslness model
De provincie heeft Stratix om een offerte gevraagd om een buslness model op

te stellen. Gezien de omvang van het hiermee gemoeide bedrag (ruim onder
de € 20.000,-) mag deze opdracht onderhands worden gegund. Omdat het in
grote lijnen voor elk initiatief om hetzelfde verhaal gaat, willen wii dit graag

één keer laten opstellen en beschikbaar stellen aan alle initiatieven. Sfrafx
was bereid aan deze voorwaarde te voldoen. Het rekenmodelwaarop wordt
gedoeld, is niet in opdracht van de provincie opgesteld. De rechten hiervan

liggen ook niet bijde provincie. Wfi mogen dit modeldan ook niet delen met
andere initiatieven. De maker van dit modelø7 sfeeds op basrs van nieuwe

opdrachten een nieuw model maken. Dit vinden wij geen efficiënte besteding
van overhe id smid dele n.

Vraaq 3

Wat gaat u hieraan doen?

Antwoord 3
Zie het antwoord op vraag 2

Vraao 4

Wanneer kunnen we nu de eerste echte resultaten verwachten?
a. Kennisuitwisselingssessies georganiseerd door provincie (kwartiermaker) voor

de initiatiefnemers.
b. Duidelijkheid voor fase 2 - onder welke voorwaarden en op welke wijze wil de

provincie meefinancieren aan de aanleg (statenstuk?)?

c. Realisatie van de eerste aansluitingen, ook als voorbeeld voor anderen?

Antwoord 4a

Ke n n i su itw i s se I i ng s b ije e n kom ste n v i nd e n i n he e I D re nthe zee r re ge I m atig
plaats. Dit is een van de kerntaken van onze kwartiermaker breedband. Voor

deze bijeenkomsten is veel waardering.

Antwoord 4b

Het statenstuk Breedband, waarin de tweede fase verder wordt geregeld, is a/s

toegezegd in januari 2015 naar uw Staten gestuurd. Er is geen vertragende

werking. Ook nu zouden we alfinanciering kunnen regelen voor initiatieven op
grond van eerdere besluitvorming door uw Staten. De eerlijkheid gebiedt echter
te zeggen dat er nog geen enkel initiatief zover was. Wij hopen nog in februari
de eerste twee initiatieven als pilot te kunnen ondersteunen. Die initiatieven zijn



op dit moment de vraagbundeling aan het afronden. ln twee gevallen heeft er
een exteme beoardeling van de business case p/aafsgevonden. Die beoorde-

líng is onder voorwaarden positief.

Antwoord 4c

Wij hebben op 27 januari2015 het statenstuk Hoogwaardige communicatienet-

werken Drenthe uastgesfe/d en doorgestuurd naar uw Staten. Hierin wordt in-

gegaan op rneefinancieren van aanleg door de provincie, voortbordurend op het

beschikbaar stellen van € 3 miljoen financiering door uw Sfafen. Wii venuachten

de eerste concrete aanleg nog deze collegeperiode-

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

coll



 VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

                           STATENFRACTIE DRENTHE          
 
Aan de Voorzitter Provinciale Staten 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Assen, 11 januari 2015 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO; breedband.           
 
 
Geachte Voorzitter, 
 
Onze fractie heeft vernomen dat het proces rond breedband in de provincie niet goed loopt.  
Concreet gaat het om de volgende klachten: 

• Communicatie tussen initiatiefnemers en provincie verloopt heel moeizaam. Provincie 
reageert regelmatig niet, of heel erg laat. 

• Verschillende ambtenaren zeggen verschillende dingen, weten dit van elkaar niet. 

• Eén voorbeeld: adviesaanvraag moest worden opgeknipt dan zou deze goedgekeurd worden. 
Dit werd gedaan, maar na inlevering toch afgekeurd. Er zijn echter meer voorbeelden. 

• De regeling van de provincie voor breedband is plotseling veranderd, zonder communicatie 
naar de betrokkenen. Kennelijk zijn er nu andere regels? Niet duidelijk is wat er is veranderd 
en wat dit betekent. 

• Er vinden nog steeds geen kennisuitwisselingsbijeenkomsten plaats, één van de belangrijkste 
opdrachten van de kwartiermaker die al in januari 2014 is aangesteld.  

• Voor de zomervakantie zou de financiële rol van de provincie in fase 2 worden uitgewerkt (de 
aanlegfase). In september heeft de gedeputeerde op mijn vragen geantwoord dat hier aan 
wordt gewerkt, maar tot op heden nog zonder voorstel in een statenstuk. Vraagbundeling 
begint op sommige plaatsen concreet te worden, maar men kan nu niet verder, want moet 
wachten op provincie. Dit is funest voor de vraagbundeling en het enthousiasme. Het 
vertrouwen van de bewoners ebt hierdoor mogelijk weg. 

• Er is opnieuw een onderzoek uitgezet door de provincie, deze keer bij Stratix Consulting, met 
(o.a.?) de opdracht om een business case uit te werken. Er is echter al een uitstekend 
rekenmodel in gebruik bij de diverse initiatiefnemers. Dit nieuwe onderzoek vertraagt. Het is 
niet duidelijk waarom dit onderzoek is uitgezet. 

 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de VVD fractie de volgende vragen: 
 

1. Bent u op de hoogte van deze klachten? 
2. Erkent u deze klachten? 
3. Wat gaat u hieraan doen? 
4. Wanneer kunnen we nu de eerste echte resultaten verwachten?: 

a. Kennisuitwisselingssessies georganiseerd door provincie (kwartiermaker) voor de 
initiatiefnemers 

b. Duidelijkheid voor Fase 2 – onder welke voorwaarden en op welke wijze wil de provincie 
meefinancieren aan de aanleg (statenstuk?) 

c. Realisatie van de eerste aansluitingen, ook als voorbeeld voor anderen 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Willemien Meeuwissen 
VVD Statenfractie 


