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Inleiding 

In april 2013 is er een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar Next Generation Access (NGA)-

netwerken in Drenthe. Naar schatting bevindt zich 9% van de Drentse huishoudens in wit NGA-

gebied. Dat zijn gebieden waar geen NGA aanwezig is en waar de markt geen initiatief neemt om het 

de komende drie jaar aan te leggen. Van de bedrijven (zowel op als buiten bedrijventerreinen) vallen 

er 2.500 (10%) onder het witte NGA-gebied. Om een digitale kloof in Drenthe te voorkomen, hebben 

wij een proactieve houding aangenomen. 

 

In april 2014 hebben uw Staten het Statenstuk 2014-612, Next Generation Access Breedbandnetwer-

ken in Drenthe; plan van aanpak aangenomen. Er is besloten een Kennisknooppunt Breedband te 

faciliteren, een kwartiermaker is aangesteld en de Subsidieregeling hoogwaardige communicatienet-

werken Drenthe is vastgesteld. De subsidieregeling is een groot succes. 

 

Bij behandeling van statenstuk 2014-612 is onder andere vastgesteld dat er onderzocht dient te wor-

den wat de mogelijkheden zijn voor fase 2 financiering, de fysieke aanleg van NGA-netwerken.  

Voor de uitwerking van fase 2 is nu een concreet voorstel ontwikkeld voor financiële instrumenten als 

cofinanciering om coöperaties en stichtingen verder op weg te helpen. 

 

Wij hebben toegezegd uw Staten te betrekken in de voortgang van de toekomstvaste digitale ont-

sluiting van Drenthe. In september en november 2014 bent u per brief geïnformeerd over de voort-

gang. Dit statenstuk geeft de laatste stand van zaken weer en geeft daarmee invulling aan een eerder 

gedane toezegging. 

Advies  

1. Instemmen met het ondersteunen van de totstandkoming van het Breedbandplatform Drenthe.  

2. Instemmen met het beschikbaar stellen van € 100.000,-- per jaar voor de periode 2015-2017 

voor de oprichting van het Breedbandplatform Drenthe en dit dekken uit bestaand budget. 

3. Kennisnemen van het inzetten van de gereserveerde € 3 miljoen (Reserve opvang revolverend 

financieren) voor het verstrekken van leningen aan initiatieven en instemmen met de criteria 

waaronder deze middelen worden ingezet.  

4. Afzien van de in artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe (ASV) neer-

gelegde procedure van wensen en bedenkingen bij subsidiëring door ons college boven 

€ 150.000,--. 

Argumenten 

1.1.  Het Breedbandplatform Drenthe zorgt voor verankering en voorkomt dat coöperaties elk af-

zonderlijk het wiel moeten uitvinden.  

In de provincie Drenthe zijn veel initiatieven die het heft in eigen handen willen nemen. Hoogwaardige, 

toekomstbestendige en open breedbandnetwerken zijn van essentieel belang voor economie, ver-

blijfsrecreatie, leefbaarheid, onderwijs, veiligheid en zorg. Als overheid spelen wij in op de bestaande 

energie en willen wij dit in onze faciliterende rol een stapje verder brengen: de hele provincie op 

hoogwaardige wijze digitaal ontsluiten.  

Op dit moment worden bewonersinitiatieven ondersteund door een kwartiermaker. Kijkend naar de 

toekomst is het echter noodzakelijk dit te verankeren en standaarddiensten aan te bieden. De provin-

cie faciliteert en zal het voortouw nemen in het (helpen) opzetten van een ondersteunend platform in 

samenwerking met en met instemming van de gemeenten en bewonersinitiatieven. Voor een deel 
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bespaart dit kosten op het niveau van de individuele coöperaties. In het verlengde van  

verbinddrenthe.nl zal het platform half februari operationeel zijn. Door de provincie wordt uiterlijk in 

februari 2015 een interim-trekker van het platform aangezocht.  

 

2.1. Financiering van het Breedbandplatform zal vooralsnog van de provincie moeten komen. 

Het Breedbandplatform moet van en voor de verschillende lokale coöperaties/verenigingen worden. 

Deze beschikken de eerste jaren echter niet over financiële middelen om bij te dragen in de financie-

ring van het platform. De financiële ondersteuning van het platform zal daarom bij de provincie van-

daan moeten komen. Op het moment dat voldoende initiatieven succesvol zijn geweest in de aanleg 

van een netwerk en men daaraan inkomsten ontleent, kan worden bezien of daar een deel van de 

financiering van het platform vandaan kan komen. Dit zal onderdeel zijn van de jaarlijkse evaluatie. 

Sowieso zal het zwaartepunt van het platform in de eerste paar jaren liggen. Daarna zijn witte gebie-

den ofwel succesvol ontsloten ofwel is er geen haalbare business case geweest. In beide gevallen is 

de ondersteuning die het platform biedt niet of nauwelijks meer nodig. Financiering van het platform 

wordt daarom vooralsnog voor een periode van drie jaar gevraagd. 

 

3.1. Beschikbaar gestelde middelen inzetten voor de aanleg van breedbandnetwerken in Drenthe.  

Het totaal aan huishoudens en bedrijven in wit NGA-gebied bedraagt 21.310. Dat zijn gebieden waar 

geen NGA aanwezig is en waar de markt geen initiatief neemt om het de komende drie jaar aan te 

leggen. De aansluitkosten per aansluiting liggen tussen de € 1.500,-- en € 4.000,--. 

Om bewonersinitiatieven te ondersteunen, wordt de bij de Voorjaarsnota 2014 gereserveerde 

€ 3 miljoen voor breedband ingezet om in de financieringsmatrix (participaties, obligaties en bancaire 

leningen) te ondersteunen. Hiermee worden andere partijen gestimuleerd om financieel bij te dragen.   

Per bewonersinitiatief zullen de aansluitkosten verschillen; dit hangt samen met de business case van 

het gebied. Als een bewonersinitiatief een kwalitatief goede business case bevat, kan financiering van 

ondersteunend belang zijn in het verkrijgen van een bancaire lening voor het netwerk en de participa-

tie van bewoners hierin.  

 

4.1. Snelle afhandeling van de aanvragen 

Hoewel ons college op grond van de ASV Drenthe het bevoegd gezag is om de subsidiecriteria te 

bepalen, hechten wij er grote waarde aan deze samen met uw Staten te bepalen. Op grond van de 

ASV Drenthe (artikel 3, derde lid) nemen Gedeputeerde Staten over de verlening van incidentele pres-

tatiesubsidies van € 150.000,-- en meer geen besluit, dan nadat Provinciale Staten hun wensen en 

bedenkingen ter zake ter kennis van Gedeputeerde Staten hebben kunnen brengen. Aangezien de 

voorgestelde subsidiecriteria alsook de staatssteuncriteria ons college slechts beperkte beleidsvrijheid 

geven bij de daadwerkelijke subsidiëring en met name om de snelheid in het proces van breed-

bandaanleg te houden, is het wenselijk dat de beslistermijn op de subsidieaanvragen zo kort mogelijk 

wordt gehouden.  

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Oprichting platform begin 2015.  

Financiering fase 2 beschikbaar na instemming van uw Staten. 

Pilot aanleg breedband buitengebied eerste kwartaal 2015. 

Financiën 

Omdat het Breedbandplatform Drenthe, in de eerste jaren van de opstartfase, niet over financiële 

middelen beschikt om bij te dragen in de financiering, stellen wij voor dat deze aanloopkosten bij de 

provincie vandaan komen. Deze bijdrage is een subsidie en zal als last opgenomen worden.  
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Financiering Breedbandplatform 

Totale kosten €  300.000,-- (€ 100.000,-- voor de komende drie jaar) 

Bijdragen van derden €  0,-- 

Lasten voor de provincie €  300.000,-- 

 

Begroting 

Programmanummer: 9 Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt 

Dekking binnen Beleidsopgave: Versterking van de regionale innovatiekracht, prestatie 3700501, kos-

tensoort 440275 Bijdragen in projecten economische structuur 

 

Revolverende financiering  

Er worden leningen verstrekt aan de coöperaties. Het risicoprofiel wordt per ingediende business case 

bepaald. De ingediende business cases worden beoordeeld door een onafhankelijk deskundig  

bureau.   

Er is eerder € 3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de intensiveringen vanuit de begrotingsruimte 

2014. Dit geld is ondergebracht in de Reserve opvang revolverend financieren. Vanuit deze ruimte 

kunnen leningen worden verstrekt, totdat de totale ruimte van € 3 miljoen is gebruikt ter afdekking van 

de risico’s.  

 

Conform statenstuk 2012-549 herzien, Kader revolverend financieren, dient over de te verstrekken 

revolverende middelen binnen de provincie, in dit geval de te verstrekken (achtergestelde) leningen, 

minimaal 10% als last opgenomen te worden in de exploitatiebegroting ter dekking van de extra risi-

co’s die gelopen worden. Op dit moment is het risicoprofiel van deze te verstrekken leningen nog niet 

aan te geven. Aan de hand van de risicoprofielen zal per lening een bijdrage aan de Reserve opvang 

revolverend financieren nodig zijn. Bij een minimaal risico van 10% kan dus maximaal 10 x € 3 miljoen 

= € 30 miljoen worden uitgeleend. In de praktijk zal dit lager zijn, omdat het gemiddelde risico hoger 

zal zijn dan 10%. 

Europese context 

1. Europees recht 

De provinciale leningen zullen worden verstrekt binnen het Europese staatssteunkader. Financiering 

door de provincie zal geen staatssteun opleveren, indien de financiering onder marktconforme voor-

waarden plaatsvindt. Levert de financiering wel staatssteun op, dan moet deze worden aangemeld bij 

de Europese Commissie, tenzij een vrijstelling van de aanmeldingsplicht geldt. Een aanmeldingsplicht 

kan worden voorkomen, indien de financiering kan worden geschaard onder de Algemene groepsvrij-

stellingsverordening (AGVV) of de algemene de-minimisverordening. Als het gaat om het ondersteu-

nen van de aanleg van breedbandnetwerken in het buitengebied is er reeds ruime ervaring met 

staatssteunvragen. Hierover is door verschillende overheden in Nederland en daarbuiten overleg ge-

voerd met de Europese Commissie. Daardoor is in hoge mate duidelijk wat wel en niet mag en onder 

welke voorwaarden. 

2. CEF-aanvraag  

"Call" van de Europese Commissie 

Tot 15 oktober 2014 konden regionale en lokale overheden projectplannen indienen in het kader van 

de Connecting Europe Facility. Het gaat om projecten waarbij breedband uitgerold wordt. De Com-

missie zal een aantal van deze projecten uitkiezen en voorzien van zogenaamde "technical support". 

Daarbij moet gedacht worden aan een financiering voor onderzoek, consultancy of projectbegeleiding, 

maar ook concreet juridisch advies. Daarnaast krijgen de uitgekozen projecten een "seal of approval" 

van de Europese Commissie. Samen met de gemeenten en bewonersinitiatieven hebben wij gebruik 
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gemaakt van deze "call". De aanvraag van de provincie is door naar de volgende ronde; begin 2015 

worden wij nader geïnformeerd. Eventuele ondersteuning die wij hierdoor krijgen, kan leiden tot min-

der beslag op de jaarlijkse bijdrage van de provincie van € 100.000,-- voor het Breedbandplatform. 

 

3. Europese gelden  

Tijdens de Open Days in Brussel is onder andere gesproken over het breedbanddossier van de pro-

vincie Drenthe met de Europese Investeringsbank (EIB). Er zijn afspraken gemaakt om verder te pra-

ten over financieringsmogelijkheden om de Drentse business case rond te maken. De business case 

van de provincie Drenthe is realistisch. De EIB zou mogelijk maximaal 50% van het totale project kun-

nen financieren. Echter, de afzonderlijke business cases binnen de provincie dienen verder uitgewerkt 

te worden. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met verschillende banken. 

Monitoring en evaluatie 

Alle onderdelen van de breedbandaanpak worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Uw 

Staten worden hierover minimaal een keer per jaar geïnformeerd. 

Extern betrokkenen 

Twaalf Drentse gemeenten 

Ministerie van Economische Zaken 

Europese Unie 

Lokale breedbandinitiatieven 

Communicatie  

Niet van toepasing. 

 

Bijlagen  

Geen. 

 

Ter inzage in de kamer C0.39 

Geen. 

 

 

Assen, 29 januari 2015 

Kenmerk: 5/3.1/2015000284 

 

 

Gedeputeerde staten van Drenthe, 

 

J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 

 

coll. 
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1. Algemene situatie in Drenthe 

Uit de inventarisatie blijkt dat ruim 20.000 woningen en bijna 2.500 bedrijven over slechts < 1 tot 5Mb 

beschikken en in de grijze gebieden ruim 36.000 woningen en 3.500 bedrijven beschikken over 

slechts één "gesloten" NGA-netwerk met een beperkte capaciteit. 

Overzicht woningen en bedrijven wit en grijs per gemeente 

 

Gemeente Totaal wo-
ningen 

FttH HP Kabel VDSL < 5 Mb 

Aa en Hunze 10808 0 8910 3900 

Assen 29782 3960 28900 2500 

Borger-Odoorn 11081 0 9320 3600 

Coevorden 14939 100 13100 2600 

Emmen 46700 18000 44650 4250 

Hoogeveen 23074 0 21870 3500 

Meppel 14980 14284 13520 1300 

Midden-Drenthe 13897 9470 11240 4500 

Noordenveld 13223 9850 11150 2950 

Tynaarlo 13589 10790 11690 2800 

Westerveld 7954 0 5610 2150 

De Wolden 9591 0 8340 2350 

Totaal 209618 66454 188300 36400 

  
Woningen Bedrijven 

 
  209618   

 

 
    23985 

 

     

 
Wit gebied 21318 2478 

 

 
Grijs gebied 36400 3550 

 

 
Totaal 57718 6028 

  

 

In de witte gebieden in Drenthe is geen NGA-netwerk aanwezig en gaan de marktpartijen dit de ko-

mende drie jaar ook niet realiseren. In de grijze gebieden is slechts één "gesloten" NGA-netwerk aan-

wezig met een beperkte capaciteit, waarvan de dekking van het (HFC-)netwerk zich beperkt tot de 

hoofdroutes en elk gebied een aaneenschakeling kent van witte vlekken. 

 

In de huidige situatie groeien dus niet alle delen van Drenthe mee in deze digitale ontwikkeling. Vooral 

huishoudens en bedrijven in de dunner bevolkte gebieden blijven, als we niets doen, verstoken van 

een toekomstbestendig breedbandnetwerk. We hebben hier te maken met een onderscheid tussen 

voor de markt rendabele en onrendabele gebieden. In deze gebieden is sprake van aantoonbaar 

marktfalen. Daarnaast kan worden geconstateerd dat de mobiele toegang in deze gebieden ook verre 

van optimaal is. In de grensstreek en dunbevolkte gebieden is er zelfs sprake van geen bereik. 

 

De houding van de marktpartijen is dan ook één van de voornaamste redenen voor de provincie Dren-

the om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in deze veronderstelde onrendabele gebieden 

een aanjagende rol te vervullen.  
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2. Analyse van de vraag  

Er is een dringende vraag en urgentie naar bandbreedte en er is in de provincie Drenthe een kritische 

massa aan het ontstaan. Als gevolg van de opwaarderingen in de grote dorpen en kernen zijn zeer 

veel bewonersinitiatieven of belangengroepen actief geworden om het heft in eigen handen te nemen. 

Economie, leefbaarheid, veiligheid en zorg zijn de belangrijkste thema’s waarvoor bewoners en bedrij-

ven een goede en toekomstbestendige breedbandvoorziening als essentiële voorwaarde voor hun 

wonen, leven en werken beschouwen.  

De bewonersinitiatieven geven aan dat naast de behoefte aan samenwerking en kennis ook financiële 

ondersteuning nodig is voor de opstartfase. Niet alleen voor de aanleg van het netwerk zelf, maar 

vooral voor de proceskosten om te komen tot een kwalitatieve onderbouwing van de business case, 

de organisatie en de communicatie naar en met alle betrokken bewoners. 

Overzicht bewonersinitiatieven of breedbandcoöperaties in Drenthe 

 

 

De provincie heeft hierop ingespeeld door te starten met een breedbandprogramma 

www.verbinddrenthe.nl. 

 

 

3.  Beschrijving van het project en mogelijke technische bijstand  

3.1  Technische beschrijving van het project  

Voor de eerste fase is een kwartiermaker aangesteld voor onderzoek en de inventarisatie van de 

vraag. Aan de hand van deze gedane onderzoeken, het Drentse speelveld en lopende burgerinitiatie-

ven is voor de uitvoering van de eerste fase een aantal doelstellingen geformuleerd: 

 inventarisatie van de huidige beschikbaarheid en toekomstige NGA-activiteiten in de provincie 

Drenthe 

 inzicht geven in de (technologische en financiële) mogelijkheden voor NGA-netwerken 

 opbouwen van een kennisnetwerk voor provincie, gemeenten en bewonersinitiatieven 

 ontwikkelen praktische instrumenten voor ondersteuning van bedrijven en bewonersinitiatie-

ven 

 ontwikkelen financiële instrumenten.  

 

http://www.verbinddrenthe.nl/
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In de vraagstelling onder de bewonersinitiatieven is de behoefte gepeild welke ondersteuning nodig is. 

Initiatieven hebben aangegeven behoefte te hebben aan: 

 financiële ondersteuning in de opstartfase 

 organisatie (vormen) 

 communicatie (modellen en plannen) 

 globaal (netwerk)ontwerp 

 business modellen 

 financieringsmodellen en oplossingen 

 kennis en instrumenten voor aanleg, beheer en onderhoud. 

In fase 1 worden bewonersinitiatieven ondersteund met middelen, een financiële regeling om zich te 

organiseren, de vraagbundeling of interessemeting uit te voeren en een analyse van het gebied te 

maken om te komen tot financieel inzicht in het eventueel aan te leggen netwerk. Voor het faciliteren 

van bewonersinitiatieven en het organiseren van de vraagbundeling heeft de provincie Drenthe een 

digitaal platform ingericht (www.verbinddrenthe.nl). Naast de inzet van de kwartiermaker wordt op dit 

platform informatie en kennis gedeeld en zijn in een menukaart ondersteunende middelen beschik-

baar om de communicatie rond de vraagbundeling te organiseren. 

 

3.1.1 Organisatie bewonersinitiatieven 

Als ondersteuning worden aan bewonersinitiatieven oprichtingsmodellen aangereikt om te komen tot 

de oprichting van een stichting of coöperatie. 

 

3.1.2  De vraagbundeling 

Vraagbundeling is het coördineren en bundelen van de lokale of regionale vraag van overheid, instel-

lingen, bewoners en bedrijven, zodat een breedbandnetwerk op de meest efficiënte manier kan wor-

den aangelegd. Er is dus geen sprake van financiering van de aanleg van een breedbandnetwerk. De 

vraagbundeling en organisatie hiervan liggen bij de bewonersinitiatieven, ondersteund door de provin-

cie en de desbetreffende gemeente. Tijdens of na de vraagbundeling in een gebied zal marktconsulta-

tie plaatsvinden.  

 

3.1.3  Gebiedsanalyse en business model 

Om inzicht te krijgen in de financiële onderbouwing en uitgangspunten voor een aan te leggen net-

werk zijn verschillende business modellen mogelijk. De provincie wil hiervoor een tool beschikbaar 

stellen om per gebied of gemeente alle waarden die van belang zijn voor aanleg (investering) en be-

heer (exploitatie) en te verwachten markt (ontwikkeling) inzichtelijk te maken. 

Met deze informatie kan door middel van het veranderen van de uitgangssituatie een optimaal finan-

cieringsmodel worden gekozen. 

De tool is eenvoudig te gebruiken. Met het verschuiven van de knopjes op een dashboard kunnen 

direct de gevolgen hiervan zichtbaar gemaakt worden in een aantal grafieken. 

Als voorbereiding worden aan de hand van een globaal ontwerp de nodige parameters (gemiddelde 

afstand woning en bedrijven) en alle relevante kengetallen van een gebied opgenomen. 

In het dashboard scenario kan worden gespeeld met: 

 bouwscenario’s 

 marktscenario’s 

 scenario’s voor diensten & tarieven passieve en actieve netwerkoperator 

http://www.verbinddrenthe.nl/
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 scenario’s voor kapitaalverwerving & participatie voor aanleg passieve en actieve netwerken. 

De opdracht voor het bouwen van deze tool is in januari 2015 verstrekt. De tool zal eind februari 2015 

beschikbaar komen. 

 

 

3.1.4 Marktconsultatie 

 

Tijdens of na de vraagbundeling van een bewonersinitiatief en onderbouwd met een gebiedsanalyse 

en business model kan consultatie richting marktpartijen plaatsvinden voor de aanleg van het netwerk. 

Als blijkt dat de marktpartijen niet geïnteresseerd zijn vanwege de binnen hun business case onren-

dabele situatie van het gebied, kan het bewonersinitiatief financieel ondersteund worden om zelf tot 

aanleg over te kunnen gaan.  

Als marktpartijen wel geïnteresseerd zijn, zijn voor de consultatie de gebiedsanalyse en het business 

model een belangrijk uitgangspunt. Daaruit zal blijken wat de daadwerkelijke onrendabele top van het 

aan te leggen netwerk is en hoe dit deel gefinancierd kan gaan worden.  

 

3.2 Breedbandplatform Drenthe  

Voor fase 2 is de ontwikkeling van een Breedbandplatform Drenthe wenselijk. Bewonersinitiatieven 

zijn aan de slag gegaan om zich te organiseren en een aanvang te maken met de vraagbundeling in 

hun gebied.  

In een verdere samenwerking willen provincie, gemeenten en bewonersinitiatieven een Breedband-

platform Drenthe ontwikkelen. Hiervoor zijn bestuurlijk de eerste stappen gezet om de bewonersinitia-

tieven binnen het Breedbandplatform te verenigen. 

De belangrijkste stakeholders van het Breedbandplatform Drenthe zijn: 

 de provincie Drenthe 

 alle twaalf gemeenten 

 alle bewonersinitiatieven en coöperaties. 

 

  



   2015-671-5 

 

 

Structuur Breedbandplatform Drenthe 

 

 
 

 

Het Breedbandplatform Drenthe heeft als doelstelling om: 

 een centraal informatiepunt voor alle belanghebbenden in de provincie Drenthe te zijn; 

 bewonersinitiatieven te initiëren en begeleiden; 

 informatie, kennis en ondersteuning te geven aan gemeenten en bewonersinitiatieven; 

 inhoudelijke begeleiding te geven en procesondersteuning aan bewonersinitiatieven te 

bieden op onder meer juridisch, administratief, financieel en technisch gebied; 

 op zo efficiënt en effectief mogelijke wijze financiële instrumenten in te zetten voor de rea-

lisatie van breedbandnetwerken in de witte gebieden in de provincie Drenthe. 

 

 

3.3  Afstemming gemeenten en provincie 

De afstemming met gemeenten en provincie heeft als doel om optimaal gebruik te maken van de mo-

gelijkheid tot ‘slim meeleggen’ bij gemeentelijke werken, advies te geven ten aanzien van plaats en 

capaciteit van verdeelpunten in het netwerk en het bevorderen van een vlotte doorloop van onder 

meer het toekennen van vergunningen. De activiteiten van het Breedbandplatform Drenthe in dit kader 

richten zich op:  

 proactiviteit en efficiëntie ten behoeve van aanleg  

 advies en bewaking met betrekking tot verdeelpunten  

 efficiëntie ten aanzien van toestemming, vergunningen en leges.  

 

Het Breedbandplatform Drenthe zal de coöperaties ondersteunen in: 

 programma van eisen netwerk en topologie 

 programma van eisen aan de uitvoering 

 offerte uitvraag en aanbestedingsdocumenten  

 standaardcontracten  

 exploitatie van het netwerk 

 etc. 
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Door standaardisering worden de (kosten)efficiëntie, de uniformiteit en de kwaliteit van de uitrol van 

hoogwaardig breedband in de witte gebieden in Drenthe bewaakt.  

Standaardisering zorgt ervoor dat netwerken compatible zijn, dus op elkaar kunnen aansluiten en 

eventueel verkocht kunnen worden aan een marktpartij.  

 

4.  Voorgestelde financiële structuur  

4.1  Financiële structuur  

De financiële structuur bestaat uit twee delen: faciliteren en financieren. 

4.1.1  Faciliteren 

 NGA-stimuleringsmaatregel 

Het initiëren van bewonersinitiatieven faciliteert de provincie Drenthe met een NGA-

stimuleringsregeling. Bewonersinitiatieven kunnen met een onderbouwd projectplan hiervoor 

in aanmerking komen. De regeling is bestemd voor organisatie, vraagbundeling en een ge-

biedsanalyse. Voor deze regeling heeft de provincie Drenthe € 750.000,-- beschikbaar ge-

steld. De regeling is na een eerste evaluatie per 1 december 2014 aangepast om een even-

wichtige verdeling van het budget over de verschillende initiatieven te bevorderen.  

 Het Breedbandplatform Drenthe  

Aan de oprichting en het in de lucht houden van het platform zijn kosten verbonden. De ver-

schillende initiatieven hebben niet de middelen om dat te financieren. De provincie zal daarom 

voor een periode van drie jaren de oprichting en de exploitatie van het Breedbandplatform fi-

nancieren. Naast oprichtingskosten gaat het om een budget om expertise in te huren en een 

budget voor algemene kosten (vergaderkosten etc.). In totaal stelt de provincie voor een peri-

ode van drie jaren drie keer € 100.000,-- subsidie beschikbaar uit VES-middelen. De provincie 

Drenthe zal hierin niet zelf zitting nemen. Sturing vanuit de provincie zal plaatsvinden via de 

subsidievoorwaarden. Om dit platform zo snel mogelijk in de lucht te hebben, zal door de pro-

vincie nog in februari 2015 een interim-trekker van het platform worden aangezocht. Deze zal 

het platform in juridische zin oprichten en samen met de verschillende initiatieven verder invul-

ling geven aan het platform. 

 

4.1.2  Financiering 

Om na een positieve vraagbundeling en de marktconsultatie zelf een NGA-netwerk te kunnen realise-

ren, is een combinatie van financieringsbronnen de meest wenselijke.  

Op basis van het business model zal door het bewonersinitiatief een bepaald percentage uit de 

vraagbundeling gehaald moeten worden om een omzet te kunnen garanderen. Voor de coöperatie of 

stichting is naast een bancaire lening ondersteunende financiering noodzakelijk. Dit kan door bewo-

nersparticipatie in de vorm van obligaties en anderzijds door ondersteunende financiering (lening) 

vanuit de overheid. Het business model met globaal ontwerp uit fase 1 van het procesmodel (plan van 

aanpak) vormt de basis voor de financieringsvraag en het aan te leggen netwerk (mits marktconsulta-

tie niet succesvol is).  

 

De meest voor de hand liggende wijze waarop de provincie Drenthe kan participeren, is door revolve-

rende middelen beschikbaar te stellen. 
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Revolverende financiering  

Er worden op grond van een subsidieregeling leningen verstrekt aan de coöperaties. Het risicoprofiel 

wordt per ingediende business case bepaald. De ingediende business cases worden beoordeeld door 

een onafhankelijk deskundig bureau.   

Aan de hand van de risicoprofielen zal per lening een bijdrage aan de Reserve revolverend financie-

ren nodig zijn. Er is door uw Staten € 3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de intensiveringen vanuit 

de begrotingsruimte 2014. Hiermee kunnen leningen worden verstrekt, totdat de totale ruimte van € 3 

miljoen is gebruikt ter afdekking van de risico’s.  

 

Conform statenstuk 2012-549 herzien, Kader revolverend financieren, dient over de te verstrekken 

revolverende middelen binnen de provincie, in dit geval de te verstrekken (achtergestelde) leningen, 

minimaal 10% als last opgenomen te worden in de exploitatiebegroting ter dekking van de extra  

risico’s die gelopen worden. Bij een minimaal risico van 10% kan dus maximaal 10 x € 3 miljoen = 

€ 30 miljoen worden uitgeleend. In de praktijk zal dit lager zijn, omdat het gemiddelde risico hoger zal 

zijn dan 10%. 

 

De provinciale leningen zullen worden verstrekt binnen het Europese staatssteunkader. Financiering 

door de provincie zal geen staatssteun opleveren, indien de financiering onder marktconforme voor-

waarden plaatsvindt. Levert de financiering wel staatssteun op, dan moet deze worden aangemeld bij 

de Europese Commissie, tenzij een vrijstelling van de aanmeldingsplicht geldt. Een aanmeldingsplicht 

kan worden voorkomen, indien de financiering kan worden geschaard onder de AGVV of de algemene 

de-minimisverordening. Als het gaat om het ondersteunen van de aanleg van breedbandnetwerken in 

het buitengebied, is er reeds ruime ervaring met staatssteunvragen. Hierover is door verschillende 

overheden in Nederland en daarbuiten overleg gevoerd met de Europese Commissie. Daardoor is in 

hoge mate duidelijk wat wel en niet mag en onder welke voorwaarden. 

 

Beoordelingscriteria 

De provincie heeft een contract afgesloten met Dialogic om elk initiatief dat een lening aanvraagt te 

beoordelen op haalbaarheid. Het advies van Dialogic weegt mee in het oordeel al dan niet een lening 

te verstrekken en bij het bepalen van het risicopercentage dat daarmee is gemoeid. In de beoordeling 

wordt tevens meegenomen de bereidheid van een bank en van de desbetreffende gemeente om mee 

te financieren. Daarnaast is van belang dat een aan te leggen breedbandvoorziening aan een pro-

gramma van eisen voldoet dat zodanig is, dat het aan te leggen netwerk aan kan sluiten op de be-

staande infrastructuur, dat er sprake is van concurrentie tussen dienstenaanbieders en dat het net-

werk verkoopbaar is aan marktpartijen. Deze criteria zullen in ieder geval worden opgenomen in de 

subsidieregeling.  

 

 

5. Pilotprojecten 

 

Een aantal initiatieven is met grote voortvarendheid van start gegaan met vraagbundeling, gebieds-

analyse en het opstellen van een business case. Een of twee van hen zouden nog in februari 2015 de 

schop in de grond kunnen zetten. Naar verwachting gaat het in totaal om maximaal 700 aansluitingen. 

Om de vaart en de energie in het proces te houden, bieden wij de mogelijkheid aan deze initiatieven 

om als pilotproject van start te gaan. Dat betekent dat via dezelfde Kaderregeling revolverend financie-

ren een lening beschikbaar zal worden gesteld, vooruitlopend op een besluit van uw Staten om dit 

instrument breder beschikbaar te maken door de inzet van de genoemde € 3 miljoen. In termen van 

risicoafdekking (het te storten bedrag in de Reserve opvang revolverend financieren) gaat het daar-

mee naar schatting om een bedrag van enkele tienduizenden euro’s. De ervaringen van deze pilots 

kunnen andere initiatieven helpen bij het opstellen van hun business cases en kunnen de provincie 

helpen bij het waar nodig (samen met marktpartijen) verbeteren van dit financieringsinstrument. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 29 januari 2015, kenmerk 

5/3.1/2015000284; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I. in te stemmen met het ondersteunen van de totstandkoming van het Breedbandplatform  

Drenthe; 

 

II. 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; 

 

III. kennis te nemen van het inzetten van de gereserveerde € 3 miljoen (Reserve opvang revolve-

rend 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; 

 

IV. af te zien van de in artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe neerge-

legde procedure van wensen en bedenkingen bij subsidiëring door Gedeputeerde Staten boven 

€ 150.000,--. 

 

 

Assen, 11 maart 2015 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

     , griffier      , voorzitter 

 

 


