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Verslag Statenwerkgroep Breedband - woensdag 23 mei 2018 
 

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

 
Afwezig:  Michel Berends (PvdA), Henk Nijmeijer (GL) en Harm Henk Veldsema (CU) 

 
1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter heeft afmeldingen ontvangen van de heren Berends en Nijmeijer. 

• 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 

Mevrouw Hamstra meldt dat er een uitnodiging is ontvangen van Sterk Midden Drenthe. Op 8 juni 
is de officiële afronding van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Mevrouw Stapert vult aan dat 
deze uitnodiging is meegestuurd met de weekmail van 18 mei, waarmee de in die week 
ontvangen uitnodigingen naar PS worden toegezonden. Verder zijn er geen ingekomen stukken. 

 
4. Verslag statenwerkgroep 11 april 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en zal op het SIS worden geplaatst. NB: Alleen de 
verslagen worden op SIS geplaatst, niet de eventuele bijlagen of presentaties. 
 

5. Stand van zaken initiatieven 
Mevrouw Hamstra vertelt dat er geen grote wijzigingen zijn ten opzichte van het vorige overleg en 
licht de stand van zaken per initiatief kort toe aan de hand van het kaartje met de 
breedbandinitiatieven.  
De heer Jumelet geeft aan dat er veel gebeurt. In een aantal gebieden gaat het voortvarend, in 
andere wat minder. Het is van belang om de vinger aan de pols te houden en op enig moment de 
balans op te maken, zodat waar nodig maatregelen kunnen worden getroffen om de aanleg van 
breedband te stimuleren. Een maatregel zou kunnen zijn om de regeling voor de aanleg van 
breedband per 31 december 2018 stop te zetten. De heer Hoogendorp vult aan dat het van 
belang is de balans te vinden tussen resultaat en proces. 
De heer Duut vraagt waarom het in sommige gebieden langer duurt. De heer Jumelet antwoordt 
dat dit te maken heeft met de complexiteit van het vraagstuk, er zijn nieuwe gemeentebesturen, 
marktpartijen zijn aan het bewegen. Bovendien zit de provincie niet altijd aan het stuur.  
De heer Vorenkamp vraagt of de urgentie minder wordt gevoeld in Zuidoost-Drenthe. De heer 
Hoogendorp antwoordt dat inwoners zonder snel internet de urgentie wel degelijk voelen. 
Bewoners op een grijs adres voelen dit niet of minder. 
De voorzitter vraagt of eind 2018 ongeveer een derde van alle witte adressen de beschikking 
heeft over snel internet. Mevrouw Hamstra antwoordt dat dit inderdaad het geval is, het gaat dan 
om de aansluitingen van Glasvezel De Wolden, Sterk Midden Drenthe, Glasvezel Noord, De Kop 
Breed en ECO Oostermoer. Aan de initiatieven wordt nog gevraagd hoeveel witte aansluitingen ze 
daadwerkelijk realiseren. Dit wordt meegenomen in de monitor met de stand van zaken per 1 juli.  
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De heer Jumelet geeft aan dat als er één aanbieder (marktpartij) komt voor het totale gebied aan 
de oostkant van Drenthe, de noodzaak voor de overheid om zich er mee te bemoeien een stuk 
kleiner is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal dit worden voorgelegd aan de 
statenwerkgroep. 
 

6. Drenthe-ring 
De heer Hoogendorp geeft een presentatie over de Drenthe-ring. Deze ring moet alle initiatieven 
met elkaar verbinden. Er zijn dan in heel Drenthe drie toegangen tot internet nodig, aanmerkelijk 
minder dan zonder de ring. Dit is een gangbare techniek bij de grote marktpartijen. Belangrijkste 
voordelen zijn: kostenbesparingen, verhoogde beschikbaarheid (redundantie), efficiëncy en 
verhoging van de waarde van het geheel. In eerste instantie gaat het om laag 1. In een later 
stadium kan gekeken worden naar uniformiteit op laag 2.  
Belangrijkste vraag is hoe je dit gaat organiseren. VerbindDrenthe gaat de komende tijd met 
initiatieven in gesprek hierover. Via de Drenthe-ring zouden meerdere (overkoepelende) 
functies/taken geregeld kunnen worden.  
De Drenthe-ring is uiteindelijk van belang voor de continuïteit van de initiatieven. Schaalgrootte is 
nodig om de kosten in de toekomst te reduceren. 
 
Mevrouw Meeuwissen verwijst naar de vraag die zij tijdens de statencommissie op 18 april heeft 
gesteld over uniformiteit op laag 2 en het stellen van eisen op dit punt in de regeling. De heer 
Hoogendorp antwoordt dat in de regeling staat dat netwerken koppelbaar moeten zijn. De 
provincie kan echter niet echt afdwingen dat netwerken ook daadwerkelijk aan elkaar gekoppeld 
zijn. Er zijn bovendien flinke bedragen mee gemoeid. Een aantal initiatieven komt nu in een 
nieuwe fase en je ziet dat zij nu over een Drenthe-ring gaan nadenken. Mevrouw Hamstra vult aan 
dat het ook lastig is vanuit de regeling voorwaarden te stellen aan laag 2, omdat de provincie 
alleen laag 1 financiert. Bovendien is een van de voorwaarden een open toegang van het netwerk 
voor derden. De heer Hoogendorp geeft aan dat in een later stadium wel de discussie gevoerd 
kan worden over uniformiteit op laag 2. Het is van belang eerst de basis (laag 1) te regelen. 
Mevrouw Hamstra vult aan dat de apparatuur van laag 2 een betrekkelijk korte afschrijvingstermijn 
heeft, gemiddeld 5 jaar. Je kunt er naartoe werken dat dit op termijn uniform wordt. De heer 
Hoogendorp meldt dat grote partijen niet geïnteresseerd zijn in apparatuur van andere partijen, ze 
willen alleen dark fibers (= laag 1). 
De heer Vorenkamp vraagt of een Drenthe-ring nog wel gerealiseerd kan worden nu er al 
verschillende apparatuur wordt gebruikt. De heer Hoogendorp antwoordt dat dit het geval is. 
Bedrijven kunnen apparatuur plaatsen om aan te kunnen sluiten op de Drenthe-ring.  
 
De heer Van Dekken mist bij de ontwikkeling van nieuwe specifieke diensten nog diensten 
rondom brandveiligheid. De heer Hoogendorp geeft aan dat dit ook een van de specifieke 
diensten zou kunnen zijn.  
 

7. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
  
 

De volgende vergadering is op woensdag 11 juli 2018 van 10.30-12.00 uur in vergaderkamer 
A0.04 op het provinciehuis. 


