
1 
 

Verslag Statenwerkgroep Breedband - woensdag 12 sep tember 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), 
Aimée van der Ham (SL), Harm Henk Veldsema (CU), Robert Hoogendorp 
(VerbindDrenthe), Henk Jumelet (gedeputeerde), Maaike Hamstra (projectleider) en 
Annemarie Koning (projectsecretaris; verslag)  

 
Afwezig:   Henk Nijmeijer (GL)  

 
1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter meldt dat de heer Nijmeijer zich heeft afgemeld.  

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

• De vergaderdatum voor het 1e kwartaal van 2019 wordt vastgesteld.  
De heer Veldsema vraagt, gezien het feit dat deze datum richting het einde van de 
Statenperiode is, of de statenwerkgroep een bepaald doel voor ogen heeft. De voorzitter vindt 
dat aan de nieuwe Staten zou moeten worden overgelaten of zij ook een statenwerkgroep 
willen formeren. De heer Van Dekken zegt dat wel gekeken zou moeten worden naar wat dit 
betekent voor de continuïteit van het dossier en hoe e.e.a. verder ingericht moet worden voor 
2019. Afgesproken wordt dat de voorzitter de inrichting van de laatste vergadering meeneemt 
tijdens het vooroverleg dat hij heeft met de heer Jumelet en mevrouw Hamstra. De volgende 
vergadering komt hij met een voorstel.  

 
2. Vaststelling agenda 

De agenda is akkoord. 
 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Verslag statenwerkgroep 11 juli 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

5. Stand van zaken initiatieven 
Mevrouw Hamstra geeft aan dat de statenwerkgroep de vorige vergadering uitgebreid is 
meegenomen in de stand van zaken van de breedbandinitiatieven. Tijdens deze vergadering 
wordt stilgestaan bij de veranderingen ten opzichte van de vorige keer.  
 
De heer Van Dekken vraagt of er nog problemen zijn ten aanzien van de aansluiting (het tempo) 
tussen de aanleg van een netwerk en het operationeel maken ervan. De heer Hoogendorp 
antwoordt dat dit momenteel niet speelt bij de initiatieven.  
 
De Coöperatie Breedband Borger-Odoorn heeft bij de provincie een aanvraag ingediend voor een 
lening. Hierover zullen GS op 18 september besluiten. De gemeente Borger-Odoorn en de 
Rabobank dragen ook bij in de financiering. 
 
De heer Jumelet vertelt dat een beroep wordt gedaan op de provincie en de gemeenten Aa en 
Hunze, Assen en Tynaarlo om bij te dragen in de financiering. Het betreft de aanleg van 
breedband in het gebied van het Drents Glasvezel Collectief (DGC) inclusief Aa en Hunze (de 
initiatieven in deze gemeente hebben aangegeven aan te willen sluiten bij DGC). DGC wil 
ontzorgt worden en is in onderhandeling gegaan met de marktpartijen Glasvezel Buitenaf en RE-
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NET. Deze marktpartijen hebben een financiële bijdrage nodig om de business case sluitend te 
krijgen, zodat ook de extreem dure percelen kunnen worden aangesloten. Op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau vinden gesprekken plaats om te kijken naar oplossingen. Om de vraag scherp 
te krijgen, wordt eerst meer informatie ingewonnen bij de betrokken marktpartijen.  
Mevrouw Hamstra licht kort de financieringsvraag en de mogelijke scenario’s toe waaraan wordt 
gedacht. De betrokken gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol. De heer Jumelet vult aan 
dat het om een forse investering gaat door een marktpartij in een gebied met de nodige 
problematiek op het vlak van leefbaarheid (vooral in Aa en Hunze). Mogelijk dat dit 
aanknopingspunten biedt voor een maatwerkoplossing. 
Mevrouw Meeuwissen vindt dat aan bewoners ook een eigen bijdrage gevraagd zou kunnen 
worden. De heer Van Dekken vindt het van belang dat gekeken wordt naar maatwerkoplossingen  
en hecht waarde aan de solidariteitsgedachte. Hij vindt dat bij de oplossingen ook rekening moet 
worden gehouden met de inspanningsverplichting van de gemeenten. 
 
De heer Hoogendorp meldt dat er ten aanzien van de Drenthe-ring een aantal stappen is gezet. 
Hij is in gesprek met de initiatieven aan de westkant in Drenthe om te komen tot een Drenthe-ring.  
Dit zal de waarde van de netwerken vergroten. 
 

6. Intrekken Uitvoeringsregeling breedband 
De heer Jumelet meldt dat GS op 11 september hebben besloten de Uitvoeringsregeling aanleg 
breedband af te ronden en per 1 januari 2019 in te trekken. Er wordt nog maar een klein aantal 
financieringsaanvragen verwacht. Breedbandinitiatieven krijgen de mogelijkheid om tot en met 31 
december 2018 nog een aanvraag in te dienen. Dit kan ook een pro forma aanvraag zijn, deze 
moet uiterlijk 30 juni 2019 definitief zijn ingediend.  
 
De heer Hoogendorp geeft aan dat dit ook betekent dat de rol van VerbindDrenthe eindig zal zijn. 
Hij heeft alle breedbandinitiatieven een brief gestuurd met de vraag of zij nog een rol zien voor 
VerbindDrenthe in 2019. Tijdens de volgende vergadering geeft hij hierover een terugkoppeling. 
 
De heer Jumelet meldt dat in 2017/2018 budget naar voren is gehaald voor VerbindDrenthe om 
de inzet te kunnen intensiveren. Dit betekent tegelijkertijd dat er aan het eind van de periode 
minder middelen beschikbaar zijn en dat er sprake kan zijn van een tekort aan budget voor 
VerbindDrenthe. 
 
De heer Van Dekken vindt het ongewenst als VerbindDrenthe op dit moment zou stoppen. Hij 
vindt het van belang dat er met een zekere mate van onafhankelijkheid geopereerd kan worden 
en vraagt zich dan ook af of VerbindDrenthe in deze cruciale fase wel kan stoppen.    
 

7. Gesprek heren De Recht en Van den Berg over Coöp eratie Sterk Midden-Drenthe 
De heer Jumelet meldt dat er samen met de gemeente een gesprek is gevoerd met beide heren. 
De heer Jumelet heeft tijdens dit gesprek aangegeven dat provincie en gemeente er open in staan 
en welwillend zijn. Ook heeft hij kenbaar gemaakt het niet kies te vinden dat er onjuistheden over 
personen staan vermeld in de brieven die beide heren hebben gestuurd. De komende tijd vindt er 
op ambtelijk niveau een vervolggesprek plaats met beide heren over de opmerkingen die zij 
hebben. Daarbij wordt alleen ingezoomd op de business case en de feiten. Het onafhankelijk 
onderzoeks- en adviesbureau Dialogic is gevraagd inhoudelijk advies te geven ten aanzien van de 
kanttekeningen die door beide heren zijn geplaatst bij de business case. De uitkomst van het 
vervolggesprek en het advies van Dialogic zullen worden teruggekoppeld aan de 
statenwerkgroep. 
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De heer Vorenkamp vraagt hoeveel abonnees Sterk Midden-Drenthe op dit moment heeft 
geworven. Mevrouw Hamstra komt hier tijdens de volgende vergadering op terug. 

 
8. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
  
 

De volgende vergadering is op woensdag 31 oktober 2 018 van 9.00-10.30 uur in vergaderkamer 
A0.04 op het provinciehuis. 


