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Geachte mevrouw Meeuwissen,

ln uw brief van 19 januari 2018 stelde u een aantal vragen over gesubsidieerde glas-
vezel voor basisscholen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Hoe zat de constructie met betrekking tot de subsidieverlening destijds in elkaar? Wat
was de toezicht of invloed van de provincie met betrekking tot dit project? Wat is de
huidige rol van de provincie met betrekking tot dit netwerk?

Antwoord 1

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2005 geld be-
schikbaar.geste/d voor breedbandinitiatieven in het onderwijs. De provincie
Drenthe is gevraagd voor co-financiering en heeft € 200.000,-- subsldr'e

verstrekt aan SURFnet BV. De subsrdre is ingezet voor het proces ten
behoeve van het aansluiten van 86 Drentse schoollocaties op 10 of 100 Mb
M anaged Ethernet Servlces.

Als provincie hadden wij geen toezicht op dit project. Na uitvoering van het
project is conform de subsidiebeschikking door SURFnet BV een financieelen
inhoudelijk eindverslag van het project ingediend.
De provincie Drenthe heeft geen rol met betrekking tot het netwerk.

Yraag2
Waren er geen voorwaarden gesteld aan de netwerkbeheerders om de tarieven
betaalbaar te houden?

Antwoord 2
Nee. De marktpartijen die de zakelijke diensten leveren over dit zakelijke
netwerk van Ziggo bepalen de tarieven (marktwerking).
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Met de subsrdre van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
konden de tarieven voor scholen gedurende een periode van tien jaar laag
worden gehouden.

Vraaq 3

ls het voor huidige glasvezelinitiatieven mogelijk om gebruik te maken van dit glas-

vezelnetwerk en/of deze over te nemen? Kan de provincie hierbij een sturende of
bemiddelende rol innemen?

Antwoord 3

Nee. Dit glasvezelnetwerk van Ziggo is geen open netwerk, zoals de net-
werke n d ie mome ntee I door glasve zeli nitiatieve n worde n aangelegd. Hierdoor
is het niet mogelijk dat de glasvezelinitiatieven gebruik maken van dit netwerk.
Als er wel sprake zou zijn van een open netwerk, zouden de glasvezel-

initiatieven hiervan gebruik kunnen maken tegen zakelijke tarieven die hier-
voor gehanteerd worden. Dit is, evenals het overnemen van dit netwerk, voor
de huidige glasvezelinitiatieven geen reële optie, aangezien deze opties een
negatief effect zullen hebben op hun huidige busrnesscase.
De provincie kan hier geen sturende of bemiddelende rol in nemen.

Vraaq 4

ls er een verband te leggen met de huidige subsidiestromen en -voonrvaarden voor
snel internet, die hieraan verbonden zijn?

Antwoord 4

Nee.
Aan de bewonersinitiatieven wordt op basis van de huidige Uitvoerings-
regeling aanleg breedband 2017 subsidie verstrekt voor de aanleg van het
passieve breedbandnetwerk. Daarbij kunnen we geen voorwaarden stellen
aan de tarieven die door de marktpartijen worden gehanteerd voor het leveren
van diensten.

Vraaq 5
Kunnen we voor wat de toekomst betreft lering trekken uit deze kwestie?

Antwoord 5

Leerpunt is dat bij nieuwe soortgelijke projecten als voorwaarde zou moeten
worden gesteld, dat er een open netwerk wordt gerealiseerd, zodat ook
andere marktpartijen hun diensten daarover kunnen leveren.
Wel moet worden opgemerkt dat, zoals gezegd bij antwoord 1 , het hier een
project van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap betrof, waar-
door wij geen invloed hadden op de voorwaarden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, wnd. secretaris voorzitter
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de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
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Assen, 19 januari 2018

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO m.b.t. gesubsidieerde glasvezel voor basisscholen 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

De VVD Statenfractie heeft via RTV Drenthe kennis genomen dat basisscholen in Oost Drenthe 
(Veenkoloniën)  geen gebruik meer maken van het gesubsidieerde glasvezelnetwerk dat 12 jaar geleden 
werd aangelegd. Dit glasvezelproject had destijds als doel: Snel internet voor een acceptabele prijs. De 
provincie Drenthe heeft hieraan een financiële bijdrage geleverd  van  
€ 200.000,--. Het totale project heeft 2,2 miljoen euro gekost. 

Volgens de reportage maken scholen geen gebruik meer van dit glasvezelnetwerk omdat het 
abonnement te duur is geworden. Na het aflopen van de subsidie heeft de netwerkbeheerder de kosten 
van de aansluiting meer dan verviervoudigd. Te weten van  € 90,-- naar maar liefst € 400,-- per 
aansluiting per maand. Dit kostte sommige basisscholen duizenden euro’s per maand waardoor men 
noodgedwongen andere keuzes heeft gemaakt en het glasvezelnetwerk nu ongebruikt in de grond ligt. 

Vanwege het huidige digitale tijdperk kunnen de basisscholen niet meer om snel en zwaar internet heen. 
De VVD Statenfractie is van mening dat alle scholen gebruik moeten kunnen maken van een betaalbaar 
glasvezelnetwerk.  

Dit leidt vanuit de VVD Statenfractie tot de volgende vragen: 

1. Hoe zat de constructie mbt de subsidieverlening destijds in elkaar? Wat was de toezicht of 
invloed van de provincie mbt dit project? Wat is de huidige rol van de provincie mbt dit netwerk?

2. Waren er geen voorwaarden gesteld aan de netwerkbeheerders om de tarieven betaalbaar
te houden?

3. Is het voor huidige glasvezelinitiatieven mogelijk om gebruik te maken van dit glasvezelnetwerk 
en/of deze over te nemen? Kan de provincie hierbij een sturende of bemiddelende rol innemen?

4. Is er een verband te leggen met de huidige subsidiestromen en –voorwaarden voor snel internet, 
die hieraan verbonden zijn?

5. Kunnen we voor wat de toekomst betreft lering trekken uit deze kwestie? 

De VVD ziet de beantwoording met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Willemien Meeuwissen 
Fractievoorzitter VVD Statenfractie 




