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Verslag Statenwerkgroep Breedband - woensdag 31 okt ober 2018 
 

Aanwezig: Jurr van Dalen (D66; voorzitter), Willemien Meeuwissen (VVD), Michel Berends (PvdA), 
Ko Vester (SP), Bart van Dekken (CDA), Bert Vorenkamp (PVV), Frank Duut (50Plus), 
Marinus Prins (SL, vervangt Aimée van der Ham), Harm Henk Veldsema (CU), Robert 
Hoogendorp (VerbindDrenthe), Henk Jumelet (gedeputeerde), Kim de Vries 
(bestuursadviseur), Maaike Hamstra (projectleider) en Annemarie Koning 
(projectsecretaris; verslag)  

 
Afwezig:   Henk Nijmeijer (GL)  

 
1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter meldt dat mevrouw Van der Ham is verhinderd, zij wordt vertegenwoordigd door 
de heer Prins. Ook de heer Nijmeijer is verhinderd. De heer Veldsema sluit iets later aan. 

• Er zijn geen vragen/opmerkingen n.a.v. de diverse publicaties die sinds de vorige 
statenwerkgroep zijn gemaild.  

 
2. Vaststelling agenda 

De agenda is akkoord. 
 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Verslag statenwerkgroep 12 september 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

5. Stand van zaken initiatieven 
De heer Hoogendorp geeft een korte toelichting op de vraagbundelingscampagne (‘Ja voor 
glasvezel’) die VerbindDrenthe in week 43 heeft gelanceerd. Op deze wijze wil VerbindDrenthe de 
initiatieven verder ondersteunen in de fase van vraagbundeling. De campagne bestaat uit een 
online en een offline deel. Voor het offline deel is een ‘ja-team’ beschikbaar, deze werkt nauw 
samen met het initiatief. De campagne heeft tot doel een boost te geven aan de realisatie van snel 
internet in Drenthe. 
 
Mevrouw Hamstra vertelt kort de stand van zaken per initiatief. Ze meldt onder andere dat: 

• Glasvezel Zuidenveld (Coevorden) een businessplan en businesscase heeft ingediend. Dit ligt 
ter beoordeling bij onafhankelijk bureau Dialogic. Het gaat zowel om witte als grijze adressen. 
De provincie wordt om een lening gevraagd voor de witte adressen, de gemeente Coevorden 
en RE-NET zetten eigen vermogen in en verstrekken een lening voor de grijze adressen. De 
planning is dat in het voorjaar van 2019 gestart kan worden met de gefaseerde uitrol. 

• Aan Breedband Borger-Odoorn heeft de provincie inmiddels een lening toegekend voor de 
witte adressen. De gemeente Borger-Odoorn en de Rabobank nemen ook een deel van de 
financiering voor hun rekening. Binnenkort start hier de vraagbundeling.  

• De vorige keer is al uitgebreid gesproken over het Drents Glasvezel Collectief (DGC). 
Marktpartijen Glasvezel Buitenaf en RE-NET zijn van plan snel internet aan te leggen in het 
gebied van DGC en willen hierin fors investeren. Om de businesscase rendabel te krijgen, 
hebben ze nog € 2 mln nodig van de provincie en betrokken gemeenten. Het voorstel dat er 
nu ligt voor de verdeling is als volgt: een bijdrage van de provincie van € 500.000 en een 
bijdrage van de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen van in totaal € 1,5 mln, verdeeld 
naar rato van het aantal witte adressen. Omwille van de voortgang zijn beide marktpartijen 
alvast gestart met de vraagbundeling. Dit staat los van de besluitvormingsprocedure die nog 
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bij provincie en gemeenten plaats moet vinden over hun financiële bijdrage. De 
statenwerkgroep is hierover per mail geïnformeerd. 
De heer Jumelet meldt dat over de bijdrage van de provincie aparte besluitvorming zal 
plaatsvinden, dit wordt voorgelegd aan de staten. De kans op precedentwerking wordt niet 
groot geacht. De situatie bij DGC is namelijk uniek in zijn soort, de subsidie is eenmalig. Het 
risico ligt bij de marktpartijen. Bovendien hebben de initiatieven die een goedkope lening (lage 
rente) hebben gekregen een rentevoordeel gehad en daarmee indirect ook een subsidie. De 
subsidie kan gedekt worden uit het breedbandbudget van de Investeringsagenda. Van de in 
totaal 10,4 mln die is gereserveerd voor de afdekking van risico’s resteert op dit moment nog 
een bedrag van € 4,8 mln. De risicoafdekking voor de leningen aan Glasvezel Zuidenveld en 
Glasvezel Noord (fase 2) gaat hier te zijner tijd nog vanaf.  
De heer Van Dekken vraagt of de onrendabele adressen nog een rol spelen. Mevrouw 
Hamstra licht toe dat het tekort in de businesscase wel gerelateerd is aan de ‘onrendabele 
top’, maar dat vooraf niet te bepalen is wat uiteindelijk de extreem dure percelen zijn. Wat een 
duur perceel is kan gedurende het traject verschuiven. Dit hangt af van allerlei factoren, onder 
andere van wie een abonnement neemt, eventuele obstakels en wijzigingen (bomen, 
watergangen) in het definitieve tracé. Na de vraagbundeling kan een adres dat in eerste 
instantie niet duur was wel extreem duur zijn geworden, bijvoorbeeld omdat de buren geen 
abonnement willen en de graafkosten daardoor over minder adressen kunnen worden 
verdeeld. De gemeenten hebben aangegeven het gehele gebied te willen meenemen. Ze 
hebben besloten de verdeling van de bijdragen te baseren op het totaal aantal witte adressen 
per gemeente. De voorwaarde die provincie en gemeenten stellen aan de subsidie is dat het 
netwerk in ieder geval ‘homes passed’ (tot de erfgrens) wordt aangelegd, zodat de bewoners 
de beschikking kunnen krijgen over breedband. Of ze een abonnement nemen is hun eigen 
keuze. De heer Jumelet vult aan dat er met beide marktpartijen ook wordt gesproken over het 
meenemen van de pilot ECO-Oostermoer. 
De heer Berends vraagt of bewoners zelf mogen graven. De heer Hoogendorp antwoordt dat 
dit niet is toegestaan. Glasvezel Buitenaf/RE-NET hebben bepaalde standaarden en 
kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan. Zij moeten de kwaliteit van de dienstverlening 
waarborgen. 

 
6. Rol en toekomst VerbindDrenthe na 2018 

De heer Hoogendorp geeft een presentatie over hoe hij de rol en toekomst van VerbindDrenthe 
ziet na 2018. In september heeft hij de initiatieven per brief gevraagd of zij nog een rol zien voor 
VerbindDrenthe en welke rol dit is. De reacties hierop zijn verwerkt in de presentatie. Zie voor 
meer informatie de presentatie die bij dit verslag is gevoegd. De inhoud van de presentatie is 
besproken met de Raad van Toezicht van VerbindDrenthe en de heer Jumelet, maar nog niet met 
de initiatieven.  
De heer Jumelet geeft aan dat met elkaar is afgesproken dat breedband een project is en dat dit 
een eindpunt heeft. Op zich is het dan logisch om het vehicle VerbindDrenthe op enig moment te 
beëindigen. Tegelijkertijd constateren we ook dat er nog wel iets nodig is. Initiatieven komen in 
een andere fase. 
Afgesproken wordt dat de heer Hoogendorp de inhoud van de presentatie deelt met de 
initiatieven. Het is van belang hiervoor draagvlak te creëren en bepaalde zaken te borgen. In het 
1e halfjaar van 2019 zal de heer Hoogendorp een plan van aanpak opstellen inclusief bijbehorend 
kostenplaatje.  
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7. Gesprek heren De Recht en Van den Berg over Coöp eratie Sterk Midden-Drenthe 
Mevrouw Hamstra heeft samen met de gemeente en het onafhankelijk bureau Dialogic een 
gesprek gehad met beide heren. Beide heren vonden het een constructief gesprek. Bedoeling is 
het af te hechten met een brief.  

 
8. Vergadering 6 februari 2019 

Het project zit in de afrondende fase. Dit geldt met het oog op de provinciale verkiezingen ook 
voor de statenwerkgroep. Afgesproken wordt de statenwerkgroep breedband tijdens de laatste 
vergadering op 6 februari 2019 af te sluiten. Als het daarna nodig is, kan er uiteraard altijd overleg 
plaatsvinden. Dit hoeft niet per se in de vorm van een statenwerkgroep, tenzij de nieuwe staten 
anders beslissen. 
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
  
 

De volgende vergadering is op woensdag 19 december 2018 van 9.00-10.30 uur in 
vergaderkamer A0.06 op het provinciehuis. 


