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Geachte mevrouw Meeuwissen,

ln uw brief d.d. 15 augustus 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over breedband.

U refereert aan het krantenartikel in de Telegraaf van zaterdag 15 augustus 2015 met
de titel 'Honderdduizenden huishoudens op het platteland krijgen zicht op supersnel

internet'.

De vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq 1

Heeft u kennisgenomen van dit bericht en kent u het Beleggingsfonds CIF?

Antwoord 1

Ja, wij hebben kennisgenomen van dit bericht. Wij volgen alle mediaberichten
over breedband nauwlettend. Ook zijn wij op de hoogte van het Beleggings-
fonds ClF.

Vraao2
Kunt u nagaan of en, zo ja, op welke wijze dit fonds kan bijdragen aan de realisatie

van snel internet op het platteland?
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Antwoord 2
Ja. Er is gesproken met het CIF om te kijken of er mogeliikheden ziin in

Drenthe. Het CIF richt zich op gebieden waar ze al actief ziin als investeerder

en dus alvoet aan de grond hebben. ln Drenthe is het CIF nog niet actief.

ln het artikel staat dat ClF, een Beleggingsfonds in telecommunicatie-

infrastructuren, investeert in de aanleg en het onderhoud van lokale netwer-

ken. Daarnaasf sfaaf in het artikel dat er minstens 50%o van alle inwoners in
een gebied toegezegd dient te hebben (door middel van een contract) een

abonnement op het nieuwe glasvezelte nemen. Pas dan is het CIF bereid te
graven. Doordat het intensieve vraagbundelingsproces (verkriigen van con-

tracten) als nog doorlopen moet worden, zal in deze fase geen versnelling
plaatsvinden.

Het CIF investeert in initiatieven van enige omvang (vanaf 1.000 aansluitin-
gen, enige uitzonderingen daargelaten). Het CIF heeft als uitgangspunt om

eigenaar te worden van het netwerk en zelf de exploitatie van het netwerk te
regelen en ziet voor de burgerinitiatieven alleen een rol bij de vraagbundeling
lndien de burgerinitiatieven zich beperken tot het doen van de vraagbunde-
ling, zou het CIF mogelijk bereid zijn een bijdrage te leveren in de volgende

fasen. Het CIF geeft nadrukkelijk aan geen financier te zijn.

Vraaq 3
Kan dit een versnelling opleveren in de verglazing van Drenthe en wat is daar verder
voor nodig?

Antwoord 3
Een versnelling zou kunnen plaatsvinden als bewonersinitiatieven zich beper-
ken tot de vraagbundeling en daarna het project overdragen aan het ClF. Het
CIF is alleen bereid te investeren in witte gebieden.

Verder richt het CIF zich op gebieden waar het al actief is en enige infrastruc-
tuur heeft liggen. ln Drenthe heeft het CIF geen infrastructuur.

Toch zijn wij in gesprek of er mogelijkheden zijn voor Drenthe en of wij hier
ons voordeel mee kunnen doen. Op voorhand is het niet duidelijk of dit tot een
versnelling zal leiden. WI houden u op de hoogte.

Hoogachtend

gedeputee e n van Drenthe,
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
 
Assen, 15 augustus 2015 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Vergadering Provinciale 
Staten inzake een mogelijke investeerder in breedband voor Drenthe. 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
“Honderdduizenden huishoudens op het platteland krijgen zicht op supersnel internet” kopte de 
Telegraaf vanochtend. Hierbij werd vermeld dat CIF, een beleggingsfonds in telecommunicatie-
infrastructuren, investeert in de aanleg en onderhoud van lokale netwerken. Op de website van CIF 
vond de VVD fractie meer informatie over hun werkwijze, o.a. dat het gaat om open netwerken. 
 
Mogelijk biedt dit grote kansen voor een snelle verglazing van Drenthe. Voor de VVD Fractie is dit 
aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college van GS: 
 
 

1. Heeft u kennis genomen van dit bericht en kent u het beleggingsfonds CIF? 
2. Kunt u nagaan of, en zo ja op welke wijze, dit fonds kan bijdragen aan de realisatie van snel 

internet op het platteland?  
3. Kan dit een versnelling opleveren in de verglazing van Drenthe en wat is daar verder voor 

nodig? 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de VVD Statenfractie, 
 

 

Willemien Meeuwissen 


