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Geachte volksvertegenwoordigers,

De Rabobank heeft becijferd dat er op lange termijn potentieel heel veel geld is te verdienen 
met glasvezel. Volgens de Rabobank zijn de eerste vijf tot zeven jaar na de opstart financieel 
gezien echter nauwelijks door te komen. Verreweg de meeste glasvezelondememingen gaan 
in die eerste jaren failliet. Vandaar dat de Rabobank haar glasvezeltak (CIF) inmiddels heeft 
afgestoten.
Ondanks de sombere prognose van de Rabobank stemmen de provincie Drenthe en de ge
meente Midden-Drenthe, ofwel stemt u, in het najaar van 2016 in met subsidiëring van glas- 
vezelcoöperatie Sterk Midden-Drenthe (CSMD). De subsidiëring betreft enkele miljoenenle
ningen van in totaal 13.000.000 miljoen euro tegen een gereduceerd rentetarief en met een 
looptijd van twintig jaar. Dit, voor de aanleg van het zogenaamde passieve deel van een glas
vezelnet in het buitengebied van Midden-Drenthe. Ofwel de glasvezel zelf, ook wel laag 1 ge
noemd.

Verbanden tussen informatie afkomstig van CSMD zelf en informatie verkregen van meer
dere personen en instanties die nauw zijn betrokken bij CSMD, wekken de suggestie dat u, en 
met u de CSMD-leden (uw burgers), aanhoudend bent en wordt misleid. Misleid, in de zin dat 
CSMD:

1. Uw miljoenen destijds heeft aangevraagd op basis van a) een te rooskleurig voorge
stelde en/of niet meer actuele businesscase en b) een boterzacht ledenpercentage;

2. De oorzaak van de samenwerkingsbreuk met haar oorspronkelijke providers (het ver
lies van al haar toenmalige leden en daarmee een potentieel faillissement tot gevolg 
hebben) heeft gelegd bij die providers, maar volgens de Noordelijke Rekenkamer bij 
CSMD zelf ligt;

3. Uw miljoenen niet uitsluitend heeft aangewend voor het doel waarvoor u ze hebt ver
strekt;

4. Uw miljoenen zodanig heeft aangewend dat wellicht sprake is van ongeoorloofde 
staatssteun;

5. Niet behoorlijk wordt bestuurd zoals een coöperatie betaamt en daardoor geen sprake 
is van ordentelijk toezicht op de besteding van uw miljoenen;



6. In dc mcdia ronkende succesverhalen afiteekt maar in werkelijkhcid afstevent op on-
vermijdehjke vele jaren durende liquiditeitsproblemen;

7. Invloed heelt op de advisering naar het politieke bestuur en u daardoor niet vanzelf-
sprekend onafhankelijk en objectief wordt geinformeerd.

Als volksvertegenwoordiger controleert u of gemeenschapsgelden rechtmatig worden aange-

wend. Het is dan ook aan u om vast te stellen of er daadwerkelijk sprakc is (geweest) van mis-
leiding. Slechts ter ondersteuning van uw controlerende taak, treft u in dc brjlage bij deze

brief de infurmatieverbanden aan die ons zijn opgevallen en welke potentieel misleidende in-
vloeden van die verbanden kunnen (ztjn) uit(ge)gaan.
Overigens is de bijlage niet uitputtend. We hebbcn ons beperkt tot dc mcest in het oog sprin-
gende verbanden die betrekking hebben op de (oorzaken, gevolgen cn nasleep van de) samen-
werkingsbreuk tussen CSMD en haar oorspronkelijke providers en die welke direct of indircct
zijn gerelateerd aan uw miljoenenverstrekking cn het burgerbelang dat u daarmee dient.

De personen die wij sprakcn stelden hun kennis, infbrmatic en documentatie welwillend bc-
schikbaar, onder de voorwaarde dat zij anoniem konden blijven. Bijvoorbeeld omdat zij nog

stceds in cnige vorm of zelfs nauw zijn betrokken b¡ CSMD. Omdat wij het in ons gestelde

vertrouwen niet willen beschamen zult u bijgevoegd geen bewijsstukken aantreffèn. Wij ach-

ten het overigens ook niet nodig om bewijsstukken tc overleggen. Hct gaat om de te leggen
verbanden. De feitelijkheden die eronder liggen zijn in essentie terug te vinden in stukken en

publicaties waartoe ook u vrijelijk toegang hebt.
Niettcmin kunnen we stellen dat de feitelijkheden die we opvoeren en de verbanden die daar-
uit voortvloeien afkomstig zijn van tenminste twee, maar veelal meerdere bronnen, die onaf'-

hankehlk van elkaar hun infbrmatie met ons deelden.

Tot slot: desgewenst zijn wij van harte bereid eventuele vragen van uw kant te beantwoordcn.

Floogachtend

Jan de Recht, Witteveen

Piet van den Berg,
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Bijlage

Boterzacht ledental
De politieke besluitvorming rond uw miljoenenverstrekking aan CSMD vindt plaats in okto
ber 2016 en is gebaseerd op de veronderstelling dat CSMD heeft voldaan aan uw voorwaarde 
dat zij 65% van de doelgroep tot haar ledenbestand mag rekenen. Dat is immers het percen
tage dat CSMD aan politiek en burgers heeft voorgehouden. Feitelijk beschikt CSMD op dat 
moment inderdaad bijna over het genoemde ledenpercentage. Maar feitelijk is ook dat CSMD 
op het punt staat, al haar leden weer te verliezen.
CSMD is namelijk in de zomer van 2016 gebrouilleerd geraakt met haar providers en er is 
geen perspectief op het doorbreken van de ontstane impasse. CSMD voert zelfs al oriënte
rende gesprekken met alternatieve providers (wat ook niet helpt om uit de impasse te gera
ken).
Op het moment van politieke besluitvorming bestaat er dus al een reële dreiging dat de oor
spronkelijke providers hun samenwerking met CSMD zullen opzeggen en alle lidmaatschap
pen zullen vervallen. Lidmaatschappen lopen namelijk via providersabonnementen.
In uw besluitvormingsdebatten wordt deze dreiging niet meegewogen omdat u daarvan onwe
tend bent. Wij achten het verre van aannemelijk dat de verantwoordelijk gedeputeerde respec
tievelijk wethouder u de betreffende informatie heeft onthouden. Waren zij bekend geweest 
met de dreiging dan hadden zij de miljoenenverstrekking vrijwel zeker niet met een positief 
advies ter besluitvorming aan u voorgelegd. Ze zouden daarmee immers enkel politiek onheil 
over zichzelf hebben kunnen afroepen. Het is zodoende aannemelijk dat CSMD de volledige 
politiek onwetend heeft gehouden van de dreiging.
Valt relevante informatie achterhouden bij een subsidieaanvraag anders te duiden dan als een 
ernstige vorm van misleiding?

Onschuldige providers
In februari 2017, ofwel amper drie maanden na uw miljoenenverstrekking, zeggen de oor
spronkelijke providers daadwerkelijk hun samenwerking met CSMD op. CSMD legt de 
schuld onmiddellijk bij die providers. Zij zouden privé- respectievelijk capaciteitsproblemen 
kennen en bovendien onredelijke belichtingseisen stellen. Belichtingseisen, die het fundament 
onder de CSMD-businesscase zouden wegslaan. De Noordelijke Rekenkamer rapporteert een 
jaar later echter dat de schuld bij CSMD zelf ligt: " Wanneer providers te sterk onder druk 
worden gezet om snel veel adressen aan te sluiten, bestaat het risico dat zij afhaken. Dit is bij 
twee coöperaties in Drenthe gebeurd ".
De twee coöperaties betreffen CSMD en Glasvezel Noord dat qua competence CSMD volgt. 
In feite doelt de Noordelijke rekenkamer dus expliciet op CSMD. Bedoelde overmatige bui
tensporige aansluitdruk is slechts de druppel die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen. 
Voorafgaand daaraan heeft CSMD reeds eenzijdig een door de provincie geïnitieerde belich- 
tingsovereenkomst met haar oorspronkelijke providers opgezegd. Het betreft de zogenaamde 
Blansjaardeal, waarvoor op dat moment al enkele tonnen zijn geïnvesteerd om CSMD te kun
nen laten participeren. Tonnen, die als verloren moeten worden beschouwd. Ook heeft CSMD 
dan al in strijd met de heersende wet- en regelgeving een voor de oorspronkelijke providers 
onacceptabel en niet met hen besproken non-concurrentiebeding opgevoerd in de conceptcon- 
tracten.
Recentelijk stipte RTV-Drenthe de conclusie van de Noordelijke Rekenkamer aan in een in
terview. Algemeen CSMD-directeur directeur Seele reageerde: “De uitrolsnelheid van de 
BAM lag voor de oorspronkelijke providers te hoog”. In weerwil van het Rekenkamerrapport 
legt Seele daarmee volkomen misplaatst opnieuw de schuld bij de providers en suggereert hij



bovendien dat de huidige CSMD-providers, in tegenstelling tot hun voorgangers, de uitrol- 
snelheid wel konden volgen. Feit is echter dat de huidige providers de geplande doorlooptijd 
met meer dan 100% overschrijden. Seele laat na dat te vermelden en laat ook na, te vermelden 
dat geen enkele provider, behoudens de grote telecomreuzen KPN en Ziggo, de uitrolsnelheid 
van de BAM had kunnen volgen. Anders dan KPN en Ziggo zijn ze voor een omvangrijk pro
ject als dat van CSMD namelijk afhankelijk van externe voorfinanciering. Het is logisch dat 
financiers lopende de implementatie al een beginnende batenstroom willen zien. Providers 
kunnen dus slechts gedoseerd investeren.
Zijn in het licht van de bevindingen van de Noordelijke Rekenkamer, de vele verklaringen 
omtrent het opzeggen van de Blansjaardeal, het gestelde in de conceptcontracten en de ge
kleurde verklaring tegenover RTV-Drenthe, de opeenvolgende eigen lezingen van CSMD an
ders te duiden dan als een ernstige vorm van misleiding?

Opgezegde Blansjaardeal
In 2014 bereikt toenmalig provinciaal kwartiermaker Evert Blansjaar consensus met meerdere 
Drentse glasvezelinitiatiefnemers en hun beoogde providers over het meest complexe en 
meest kwetsbare deel van een glasvezelnetwerk, de te gebruiken belichtingstechniek, ook wel 
laag 2 genoemd. Tot die Drentse glasvezelinitiatiefnemers behoren ook CSMD en hun oor
spronkelijke providers. Deze ‘Blansjaardeal’ voorziet in het gebruik van bewezen technologie 
tegen een maandtarief van 10 euro per abonnee.
Aangezien CSMD en haar oorspronkelijke providers pas in de zomer van 2016 met elkaar in 
conflict raken en u dan al beschikt over de CSMD-businesscase, mag worden aangenomen dat 
die businesscase voorziet in genoemd belichtingstarief. Het is dan ook op z’n minst curieus 
dat CSMD ten tijde van de providersbreuk stelt dat de belichtingseisen van haar oorspronke
lijke providers het fundament onder haar businesscase wegslaan. Die belichtingseisen betref
fen namelijk niets anders dan naleving van de Blansjaardeal.
Dat gegeven roept de vraag op of CSMD u een niet sluitende businesscase heeft voorgelegd 
of dat CSMD heeft gelogen dat de belichtingseisen van haar oorspronkelijke providers het 
fundament onder haar businesscase zouden wegslaan.
Welke van twee waar is, is niet relevant. Want is willekeurig welke van de twee gevallen an
ders te duiden dan als een ernstige vorm van misleiding?

Potentieel faillissement
Niet de belichtingseisen van de oorspronkelijke providers maar CSMD zelf sloeg het funda
ment onder haar businesscase weg. Door het te laten aankomen op een providersbreuk verloor 
CSMD immers in een klap al haar leden en was het in feite potentieel failliet. Zonder leden 
kan CSMD immers geen inkomsten generen om de uw miljoenen af te lossen. In juridische 
zin hield CSMD zelfs op te bestaan. Een coöperatie is namelijk een bijzondere vorm van ver
eniging. Geen leden meer, betekent geen coöperatie meer en daarmee ook geen bevoegdheid 
meer om uw miljoenen uit te geven. Deze miljoenen waren immers verstrekt aan de rechtsper
soonlijkheid coöperatie.
Het is dan ook op z'n minst curieus dat CSMD na de providersbreuk bleef doorgaan met uw 
miljoenen uitgeven. En minstens zo curieus is de aard van het bestedingspatroon. Er werd na
melijk geïnvesteerd in een nieuwe vraagbundeling met bijbehorend charmeoffensief Terwijl 
uw miljoenen uitsluitend zijn verstrekt voor de aanleg van de glasvezel zelf.
Op het moment dat u vanwege de volledige ledenterugval al reden hebt, te vrezen dat de uw 
miljoenen nooit geheel zullen worden afgelost, gaat CSMD dus door met spenderen van uw 
miljoenen.
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Tegenover haar leden verklaart CSMD dat de doorstart plaatsvindt met politieke goedkeuring. 
Ondanks het grote financiële afbreukrisico van de doorstart blijkt uit uw notulen echter ner
gens een heroverweging van de miljoenverstrekking.
Dit kan drie dingen betekenen. Ofwel uw gedeputeerde respectievelijk wethouder heeft 
CSMD ontheven van een aantal subsidievoorwaarden en extra financieel risico aanvaard met 
betrekking tot de aflossing, zonder u daarover te informeren. Ofwel CSMD heeft gelogen 
over de politieke goedkeuring. Ofwel CSMD heeft zonder enig overleg met haar geldschieters 
de subsidievoorwaarden aan haar laars gelapt.
Welke van de drie waar is, is niet relevant. Want is willekeurig welke van deze drie varianten 
anders te duiden dan als een ernstige vorm van misleiding?

Kansloze vraagbundeling
Er bestonden vele redenen waarom CSMD het nooit had mogen laten aankomen op een provi- 
dersbreuk. Een van die redenen was de wetenschap dat het met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid in tweede vraagbundeling niet weer in de buurt zou komen van een voor 
levensvatbaarheid en subsidiewaardigheid vereiste respons van 65%. De glasvezelaanleg was 
immers reeds aangevangen en onomkeerbaar. Wie dus enkel uit solidariteit tijdens vraagbun
deling I lid was geworden, hoefde dat in de tweede vraagbundeling niet weer te doen. Daar
naast zouden burgers die bij de eerste vraagbundeling al aanhikten tegen het kostenaspect, in 
de tweede ronde niet zomaar intekenen bij onvermijdelijk duurdere providers. En niet in de 
laatste plaats kon CSMD weten dat de providersbreuk hoe dan ook het vertrouwen in CSMD 
zou hebben aangetast, ondanks dat CSMD de schuld meteen bij de oorspronkelijke providers 
had gelegd.
Vraagbundeling 11 levert inderdaad geen 65% maar slechts 50% respons op, ondanks het ver
loten van cadeaus als tablets, onder de laatste paar honderd aanmelders. Niettemin laat CSMD 
recentelijk (8 juni) in het Dagblad van het Noorden optekenen dat het levensvatbaar is.
Dit kan drie dingen betekenen. Ofwel CSMD heeft politiek en burgers jarenlang misleid door 
te stellen dat 65% respons noodzakelijk was voor levensvatbaarheid. Ofwel CSMD heeft ge
logen tegen het Dagblad van het Noorden dat het ook bij 50% respons levensvatbaar is (bij
voorbeeld om op oneigenlijke gronden vertrouwen te behouden respectievelijk te herwinnen). 
Ofwel CSMD heeft aan de kostenkant een significant besparing gerealiseerd, zonder politiek 
en burgers daaromtrent te informeren.
Welke van de drie waar is, is niet relevant. Want is willekeurig welke van deze drie varianten 
anders te duiden dan als een ernstige vorm van misleiding?

Botsende karakters
Het is binnen (de groep van nauw betrokkenen bij) CSMD algemeen bekend dat de karakters 
van technisch CSMD-directeur De Vries en die van een van de directeuren van de oorspron
kelijke providers nadrukkelijk botsen. Aldus meerdere bronnen zou de onderlinge verstand
houding op enig moment zodanig zijn getroebleerd dat De Vries de betreffende provider geen 
samenwerkingscontract meer gunt. De disputen rond aansluittempo, belichting en non-con- 
currentiebeding zouden door De Vries bewust zijn opgezocht om een breuk te forceren. Het is 
zeer wenselijk dat wordt vastgesteld of deze beweringen op feitelijkheid berusten, want het is 
zonder meer curieus dat CSMD richting haar huidige providers concessies heeft gedaan ten 
aanzien van aansluittempo, belichting en non-concurrentie die het naar haar oorspronkelijke 
providers niet heeft willen doen en waarmee de providersbeuk had kunnen worden afgewen
teld. Waarbij bovendien zij opgemerkt dat de huidige providers niet allemaal het dienstverle- 
ningsniveau en de robuustheid bieden dat de oorspronkelijke providers zouden bieden. Enkele 
huidige providers verkeren of verkeerden de afgelopen jaren zelfs op de rand van faillisse
ment.



Als de beweringen rond het bewust opzoeken van de providersbreuk inderdaad op feitelijk
heid berusten is het verzwijgen van die feitelijkheid dan anders te duiden dan als een ernstige 
vorm van misleiding?

Georganiseerde klaploperij
Uw miljoenenleningen zijn aan CSMD verstrekt om alle adressen in het buitengebied van 
Midden-Drenthe een zogenaamde homes passed glasvezelaansluiting te bieden. Echter alleen 
CSMD-leden lossen die leningen af De ene helft van de burgers betaalt dus ook voor de an
dere helft. Want die andere helft neemt weliswaar geen ICT-diensten af via het glasvezelnet 
van CSMD, maar profiteert op kosten van de CSMD-leden evenzeer van leefbaarheidseffec- 
ten, waardevermeerdering van woningen en andere voordelen van de aanwezigheid van een 
glasvezelnet. Los van de vraag of hier nog sprake is van rechtsongelijkheid schurkt die situa
tie hoe dan ook aan tegen georganiseerde klaploperij.
Betalen doen de CSMD-leden via hun maandelijkse contributie (11 euro) en via hun maande
lijkse providersabonnement (25 euro). Het is dan ook curieus dat CSMD in het Dagblad van 
het Noorden van 8 juni jongstleden geruststellend beweert dat een ledental van 3000 ook vol
doende is. Voor continuïteit is het ledental inderdaad niet meer van belang. De glasvezelkabel 
is immers gelegd en wordt niet weer opgegraven. Bij een eventueel faillissement is er heus 
wel een partij die het glasvezelnetwerk voor een zacht prijsje uit de failliete boedel over
neemt.
Het percentage blijft niettemin wel degelijk van belang. Van belang, om de rente- en aflos- 
singslasten niet door slechts 3000 maar door zoveel mogelijk profiterende burgers te laten 
dragen. Hoe meer betalende leden, hoe kleiner het risico dat u als financier loopt, hoe geringer 
de georganiseerde klaploperij en hoe groter de kans dat CSMD financieel zwaar weer op af
stand kan houden. Sterker nog, juist in het bevolkingsdeel dat nu nog geen CSMD-lid is, ligt 
voor CSMD de potentie om, als het de eerste vijf tot zeven jaar jaren weet te overleven, uit
eindelijk de winstexplosie te boeken die de Rabobank benevens de grote kans op faillissement 
ook in het voorzicht heeft gesteld. Tenzij de CSMD-directie de intentie heeft om toekomstige 
winsten weg te sluizen, is haar belang toch niet anders dan juist die potentie over het voetlicht 
te brengen?
In dat licht bezien verdoezelen geruststellende bewoordingen over de impact van het huidige 
ledental juist de omvang van de gevolgen van de providersbreuk. Is dat anders te duiden dan 
als ernstige vorm van misleiding?
Overigens heeft CSMD die 3000 leden thans nog niet eens. Is de suggestie wekken dat dit wel 
zo is, anders te duiden dan als een ernstige vorm van misleiding?

Onbewezen belichtingstechnologie
Zoals gesteld ontstaat de providersbreuk mede doordat CSMD zich een onbetrouwbare part
ner toont en zich eenzijdig terugtrekt uit de Blansjaardeal. CSMD kan dit straffeloos doen 
omdat de Blansjaardeal niet separaat op schift is gesteld maar geldt als uitgangspunt voor de 
businesscases van de participerende Drentse glasvezelinitiatieven en de op te stellen samen
werkingscontracten met providers.
Als CSMD een maandelijks belichtingstarief van 10 euro per abonnee te duur vindt, mag wor
den aangenomen dat zij thans een significant voordeliger belichtingsdeal heeft gesloten. Dat 
is inderdaad het geval. CSMD zou met WeServe een belichtingsdeal hebben gesloten voor 
een maandtarief van 4 euro per abonnee. Met dien verstande dat daarvoor geen bewezen tech
nologie maar onbewezen technologie van Chinese makelij wordt ingezet. De storingen waar
mee CSMD afgelopen winter maandenlang kampte, zijn direct terug te voeren op de thans ge
bruikte belichtingstechnologie. Naar haar leden communiceert CSMD echter dat slechts 
sprake is van kinderziekten.
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Valt het als kinderziekten kwalificeren van die storingen, gelet op het feit dat CSMD bewust 
voor onbewezen technologie heeft gekozen en gelet op het feit dat de storingen die daarvan 
het gevolg waren, het vertrouwen in CSMD in hoge mate hebben aangetast (de ledenaanwas 
zelfs volkomen tot stilstand brachten en zelfs schadeclaims opleverden) anders te duiden dan 
als een ernstige vorm van misleiding?

Schimmig miljoenenspel
Bij een looptijd van 22 jaar (CSMD heeft volgens enkele bronnen de looptijd met twee jaar 
verhoogd, zonder dat duidelijk is of dit voetstoots is gebeurd of met goedkeuring van uw ge
deputeerde respectievelijkwethouder) correspondeert het verschil tussen een belichtingstarief 
van 10 euro of een belichtingstarief van 4 euro bij de beoogde 65% respons (laten we het per
centage uit de businesscase maar aanhouden) met een totaalbedrag van circa 6.000.000 euro 
(= 5700 adressen x 65% x 12 maanden x 22 jaar x 6 euro). Dat is ontegenzeglijk een signifi
cante besparing.
Tegenover deze besparing staat echter een inkomstenderving van ruim 7.000.000 euro, zijnde 
de inkomstenderving die is ontstaan doordat vraagbundeling II circa 750 leden minder ople
verde dan vraagbundeling I (= 750 leden x 36 euro contributie/providersbijdrage x 12 maan
den X 22 jaar). Kortom, de hele belichtingskwestie levert CSMD per saldo een verlies op van 
1.000.000 euro. Dus was er geen enkele aanleiding om de samenwerking met de oorspronke
lijke providers omwille van de belichting op de klippen te laten lopen. Het verlies is van een 
zodanige omvang dat het niet voorstelbaar is dat CSMD dat buiten haar periodieke voort
gangsrapportages aan provincie en gemeente kan hebben gehouden.
Bovenstaande berekening leert dat als de Blansjaardeal het fundament al onder de business
case zou wegslaan, zoals CSMD heeft gesteld, er met de actuele situatie helemaal geen sprake 
meer kan zijn van een sluitende businesscase. Aangezien, zoals reeds gesteld, CSMD het in 
het Dagblad van het Noorden doet voorkomen dat zij thans wel degelijk levensvatbaar is, 
moet zij ook levensvatbaar zijn geweest met een businesscase die was gestoeld op de Blans
jaardeal.
Kan, dit alles overwegende, de CSMD-communicatie en -calculatie omtrent de belichting in 
relatie tot de businesscase anders worden geduid dan als een ernstige vorm van misleiding?

Onvermijdelijke liquiditeitsproblemen
Los van bovenstaande calculatie zal CSMD met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk
heid de komende jaren in liquiditeitsproblemen komen en vele jaren in liquiditeitsproblemen 
blijven. Dat leert onderstaande berekening.
Het huidige ledental brengt jaarlijks 1.250.000 euro in (o.b.v. 2900 leden x 36 euro contribu
tie/providersbijdrage X 12 maanden). Daartegenover staat een uitgavensom die dat bedrag 
royaal overstijgt. Deze uitgavensom is als volgt opgebouwd: aflossing 650.000 euro (o.b.v. 
lineair af te lossen ondememersleningen met een looptijd van 20 jaar); rente 325.000 euro 
(o.b.v. 2,5% SWAP-rente); belichtingskosten 140.000 euro (o.b.v. 4 euro per lid per maand); 
vergoedingen Raad van Commissarissen 27.500 (o.b.v. vaststelling Ledenraad); salariskosten 
2 directeuren 112.500 euro (o.b.v. het simpele feit dat CSMD met dit salaris aan het eind van 
haar budget is. Het werkelijke salaris zal aanzienlijk hoger liggen. Enkele bronnen hebben 
zelfs indicaties afgegeven dat beide directeuren gezamenlijk boven de 200.000 euro per jaar 
ontvangen).
CSMD mag met de opsomming tot dusverre dan wel aan het eind van haar budget zijn, aan 
het eind van haar jaarlijkse uitgaven is CSMD zeker nog niet. Er zijn in ieder geval nog ove
rige personeelskosten, huisvestingskosten, kantoorkosten, mediakosten, declaratiekosten, ver- 
gaderkosten en niet te vergeten de beheer- en onderhoudskosten aan het glasvezelnet. Stuk 
voor stuk substantiële kosten. Overschrijding van het budget met meerdere tonnen is dan ook



zeer aannemelijk. Businesscases van andere glasvezelondememingen leren dat alleen de be
heer- en onderhoudskosten al in de tonnen kunnen lopen. Bij dit alles is er nog geen euro ge
spaard om in de toekomst vervangingsinvesteringen te plegen.
Provincie en gemeente lopen dan ook een reëel risico dat zij over een lange reeks van jaren 
aflossingsuitstel moeten verlenen of CSMD eindeloos aan het financiële infuus moeten hou
den.
Kan, in het licht van dit alles bezien het suggereren dat 3000 leden ook voldoende is voor 
continuïteit en levensvatbaarheid anders te geduid dan als een ernstige vorm van misleiding?

Ongeoorloofde staatssteun
Behalve bovenstaande, riskeren provincie en gemeente nog een financiële bloedneus, in de 
vorm van een sanctie vanwege ongeoorloofde staatssteun. U hebt uw miljoenen namelijk ver
strekt tegen gereduceerd rentetarief Dat is volgens de wet- en regelgeving alleen toegestaan 
waar sprake is van marktfalen. Vandaar dat u uw miljoenen uitsluitend hebt verstrekt voor fi
nanciering van het passieve deel van het glasvezelnet, de glasvezel zelf 
Er is echter reden om aan te nemen dat CSMD ook andere investeringen heeft gefinancierd 
van uw miljoenen. CSMD heeft voor haar leden namelijk modems van het type Fritzbox aan
geschaft op een moment dat CSMD nog geen inkomsten genereerde. Eigen vermogen heeft 
CSMD niet, zodat alleen uw miljoenen als bron overblijven. Aangezien de Fritzbox een pro
duct is dat vrij verkrijgbaar is als consumentartikel, had deze niet betaald mogen worden uit 
overheidsgelden die tegen gereduceerd rentetarief zijn verstrekt en is er dus wellicht sprake 
van ongeoorloofde staatssteun.
Ook rond de belichting is mogelijk sprake van ongeoorloofde staatssteun. Als het belichtings- 
deel uit de providersbijdrage van 25 euro per maand hoger ligt dan de 4 euro per maand die 
CSMD per lid aan belichtingskosten betaalt, hetgeen aannemelijk is omdat de businesscase 
die aan u is voorgelegd moet zijn gebaseerd op 10 euro belichtingskosten per abonnee per 
maand, maakt CSMD in feite winst. Daar waar winstmarges mogelijk zijn is sprake van 
marktpotentie en is geen staatssteun tegen gereduceerd rentetarief niet toegestaan.
Nergens uit uw notulen blijkt dat met CSMD is overeenkomen dat zij in afwijking van de ge
stelde leningsvoorwaarden met uw miljoenen andere investeringen mocht financieren dan de 
aanleg van de glasvezel zelf
Valt in dat licht bezien het investeringspatroon van CSMD anders te duiden dan als een ern
stige vorm van misleiding?

Onwetende volksvertegenwoordigers
Van uw gedeputeerde respectievelijk wethouder mag u verwachten dat zij zich voortdurend 
op de hoogte hebben laten stellen van de aard, omvang en voortgang van de CSMD-plannen 
en de risico’s van overheidsfinanciering van CSMD. Het is dan ook ondenkbaar dat uw gede
puteerde respectievelijk wethouder niet op enige wijze is geïnformeerd over de spanningen 
tussen CSMD en haar oorspronkelijke providers, maar daarvan pas op de hoogte zijn gesteld 
toen de providersbreuk eenmaal een feit was. Het is zelfs ondenkbaar dat zij niet persoonlijk 
en/of via hun ambtenarenapparaat en/of via het provinciaal platform Verbind Drenthe actief 
hebben gesproken met de oorspronkelijke providers. Ergo, gesprekken met de oorspronkelijke 
providers hebben plaatsgevonden en daarbij hebben die providers toegelicht waarom zij de 
uitrolplanning van de BAM niet kunnen volgen, welke afbreukrisco’s zij zagen voortvloeien 
uit het opzeggen van de Blansjaardeal en welke extra financiële risico’s provincie en ge
meente zouden gaan lopen.
Uit uw notulen blijkt nergens dat uw gedeputeerde respectievelijk wethouder u heeft geïnfor
meerd omtrent hetgeen de oorspronkelijke providers hen hadden voorgespiegeld.
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Als u inderdaad relevante informatie met betrekking tot de risico’s aangaande de miljoenenle
ning aan CSMD is onthouden, valt dat dan anders te duiden dan als een ernstige vorm van 
misleiding?

Medeplichtig platform
Het provinciale platform Verbind Drenthe vervult een coördinerende, adviserende en compe- 
tencecenter-achtige rol tussen provincie en glasvezelondememingen vice versa. Aangenomen 
mag worden dat uw gedeputeerde waarde heeft gehecht aan de inbreng van Verbind Drenthe 
waar het de CSMD-businesscase betrof, maar ook inzake het CSMD-providersconflict. Maar 
hoeveel waarde mag uw gedeputeerde hechten aan de inbreng van Verbind Drenthe als dit 
platform op haar beurt wordt geschraagd met de kennis en inzichten van de glasvezelondeme
mingen en dus ook wordt geschraagd met de kennis en inzichten van CSMD? Is een advies 
van Verbind Drenthe over CSMD dan niet een variant op een oud reclamespotje; “Wij van 
wc-eend adviseren wc-eend”? En is Verbind Drenthe door haar eigen constellatie dan niet im
pliciet medeplichtig (gemaakt) aan de in dit document mogelijk geachte vormen van ernstige 
misleiding? En zit Verbind Drenthe directeur Karma Sierts thans inderdaad met ziekteverlof 
thuis omdat zij haar integriteit belangrijker vindt dat haar commitment aan de bij Verbind 
Drenthe aangesloten partijen, zoals sommige bronnen beweren?

Verbind Drenthe heeft sinds december jongstleden in enkele publicaties geschreven dat zij 
zich over een te realiseren provincie-brede belichtingsring laat adviseren door een gremium 
waarin naast vertegenwoordigers van glasvezelondememingen ook CIF en Rendo participe
ren. Een provincie-brede belichtingsring is niets anders dan Blansjaardeal 2.0. Met het nastre
ven van zo’n ring erkent Verbind Drenthe impliciet de schadelijke effecten van het eenzijdig 
door CSMD opblazen van de oorspronkelijke Blansjaardeal.
Het feit dat Verbind Drenthe zich niet inspant om alsnog de Blansjaardeal te implementeren 
maar in plaats daarvan investeert in een nieuwe belichtingsdeal staat gelijk aan een handen
wassing in onschuld waar het de eigen tekortschieting betreft inzake het sneuvelen van de 
Blansjaardeal. Valt dat anders te duiden dan als een ernstige vorm van misleiding?

Onbehoorlijk bestuur
Zoals uw gedeputeerden en wethouders verantwoording afleggen aan u, volksvertegenwoordi
gers, zo legt een coöperatiebestuur verantwoording af aan haar leden en zien de leden toe op 
de rechtmatigheid van de financiële verrichtingen van het bestuur. Vooralsnog is dat echter 
niet het geval bij CSMD, waarmee ook adequaat toezicht op rechtmatige besteding van uw 
miljoenen ontbreekt. Simpelweg omdat de CSMD-leden hun stem is ontnomen.
Het CSMD-oprichtingsstatuut voorzag in ledenraadsverkiezing binnen twee jaar. Die termijn 
is 30 mei jongstleden verstreken, maar verkiezing bleef uit. En zodra verkiezing alsnog komt, 
mogelijk pas over een jaar, zal het gaan om slechts vijftig procent van de ledenraad, zodat de 
andere helft nog jaren kan aanblijven. Dat alles blijkt uit Glaspraat, een op 8 mei jongstleden 
verschenen CSMD-bulletin.
De door het CSMD-bestuur benoemde initiële ledenraad (althans wat ervan over is nadat in 
oktober 2017 twee leden opstapten omdat zij integriteit van bestuur misten) stemde kennelijk 
gretig in met een doortrapte statutenwijziging en zal, zoals gesteld, dus voor minstens vijftig 
procent nog jarenlang aanblijven. Zonder ledenmandaat. Tenzij u onbehoorlijk bestuur en 
burgermisleiding niet (langer) accepteert en ingrijpt. Bijvoorbeeld ingrijpt via de gemeente
lijke Commissaris, die curieus genoeg nimmer bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd, 
wat de vraag oproept of hij wel op vergaderingen is geweest en wel enige tegenprestatie heeft 
geleverd voor zijn jaarwedde. Ingrijpen kan door bevriezing van eventueel nog niet verstrekte 
leningsdelen.



De initiële ledenraad is onvoorwaardelijk loyaal aan het bestuur dat haar benoemde. Ergo, het 
heeft zich met dat bestuur vereenzelvigd. Die vereenzelviging wordt het best verbeeldt door 
een foto op website van de Midden-Drenthe krant (27 maart). De foto toont ledenraadsvoor
zitter Tanis in een genoeglijk onderonsje met de CSMD-directie, nota bene tijdens een inter
view met de pers. Tanis hoort daar simpelweg niet te zijn en zeker niet eendrachtig met 
CSMD-directie de pers te woord staan. Het ondermijnt zijn onafhankelijkheid als controle- 
uitoefenaar. Ter vergelijking: ook u gaat als volksvertegenwoordiger in functie geen onder
onsjes aan met het bestuur. In plaats daarvan laat u waar nodig geacht uw gedeputeerde of 
wethouder verantwoording afleggen in uw staten- of raadsvergadering.

Die vereenzelviging gaat ver. In plaats van ledenbelangen over het voetlicht te brengen en be
leidsverantwoording af te dwingen, voert de CSMD-ledenraad operationele taken uit voor dat 
CSMD-bestuur. Zo bestaat driekwart van de Glaspraatredactie uit ledenraadsleden die het ge
voerde beleid blindelings verdedigen. Onbestaanbaar! Hoe kan een ledenraad ooit een objec
tief onafhankelijk oordeel vellen over beleid dat zijzelf actief uitdraagt?
Zo komt de vertraging van glasvezelaanleg volgens Glaspraat (ofwel volgens de ledenraad) 
door het winterweer. Alsof de glasvezelaanleg niet al maanden voordat de vorst inviel had 
moeten klaar zijn en het niet twee weken vroor maar negen maanden. Het aantal kilometers 
aan te leggen glasvezel bedraagt volgens Glaspraat 1200. Alsof CSMD op haar website, 
nieuwsbrieven en presentaties niet reeds afstanden heeft opgevoerd van minder dan de helft. 
De laatste aansluiting wordt volgens Glaspraat in juni 2018 gerealiseerd, iets dat door CSMD 
inmiddels met de nodige zang, dans en prosecco is gevierd. Alsof leden uit bijvoorbeeld Drij- 
ber niet zijn aangeschreven dat zij pas in september worden aangesloten en die zang, dans en 
prosecco daarmee niet voorbarig zijn. Voorbarig en misplaatst, als wordt bedacht dat de uit- 
rolplanning voorzag in een doorlooptijd van acht maanden en er tussen juni en september nog 
drie maanden liggen. Dat is bijna de helft van acht maanden. En tot slot is de ledenraadsver
kiezing volgens Glaspraat opgeschort om prioriteit te geven aan de glasvezelaanleg. Alsof 
glasvezelaanleg geen taak is van BAM en providers maar van het CSMD-bestuur.
Valt Glaspraat anders te duiden dan als een gebundelde vorm van ernstige misleiding?

Louche B. V.
Rond het fenomeen coöperatie bestaat het beeld van de ideale ondernemingsvorm. Van el
kaar, met elkaar en voor elkaar en zonder winstoogmerk. Met de leden als hoogste bestuursor
gaan gaat het zelfs door voor de ultieme democratie.
De wijze waarop CSMD thans wordt bestuurd voldoet echter in geen enkel opzicht aan dat 
beeld. De leden zijn volkomen buiten spel gezet. Ze mogen contributie betalen en er verder 
het zwijgen toe doen. Inspraak hebben ze niet. Wat het bestuur doet met die contributie, de 
leden hebben er geen zicht op; krijgen er geen inzage in. Zelfs in de businesscase krijgen zij 
geen inzage. De businesscase is tot supergeheim document verklaard. Nu kunnen we op basis 
van de informatie die we inmiddels ter beschikking hebben de businesscase vrij makkelijk re
construeren, maar waarom die geheimzinnigheid? Is dat om de verdoezelen dat CSMD in li
quiditeitsproblemen zal komen en u als controlerend orgaan niet wakker te maken? Hoe dan 
ook, de businesscases van andere glasvezelondememingen zijn wel openbaar. Ook die van 
glasvezelondememingen met wel een sluitende businesscase, maar die toch na een paar jaar 
ophielden te bestaan en dat geeft te denken.

CSMD mag na vraagbundeling II dan wel weer leden hebben, maar dat wil niet zeggen dat zij 
daarmee haar juridische basis terug heeft. Zo lang de leden het bij CSMD niet voor het zeg
gen hebben, zelfs niet worden vertegenwoordigd, is in feite geen sprake van een coöperatie
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maar van een B.V. Een louche B.V. die nagenoeg vrij spel heeft met gemeenschapsgeld en 
ledengeld, haar leden keer op keer voor voldongen feiten plaatst, leden onhoudbare plannin
gen voorspiegeld en recentelijk zelfs een adres buiten Midden-Drenthe, in casu buiten Dren
the heeft aangesloten op haar glasvezelnet, terwijl de primaire doelgroep nog niet volledig is 
aangesloten.
Zou een enquête van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof naar het handelen van 
CSMD misschien antwoord kunnen geven op de vraag of dit alles anders is te duiden dan als 
een vorm van ernstige misleiding?

Zwakke governance
Falend bestuur van de een mag niet zomaar worden geprojecteerd op de andere Drentse glas- 
vezelondememingen. Niettemin heeft de Noordelijke Rekenkamer in haar rapport van maart 
jongstleden de governance van de Drentse glasvezelondememingen in het algemeen als zwak 
betiteld, zeker in relatie tot de vele miljoenen die zij beheren. Bovendien rapporteerde de 
Noordelijke Rekenkamer dat toezicht veelal ontbreekt. Nu is governance een mooi woord 
voor bestuur. De Noordelijke Rekenkamer heeft het dus eigenlijk over zwak bestuur. Aange
zien u in CSMD en de andere initiatieven samen tot 70.000.000 euro aan gemeenschapsgeld 
hebt geïnvesteerd is zwak bestuur en het ontbreken van toezicht (op rechtmatige besteding 
van uw miljoenen maar ook op eventueel wegsluizen van mogelijke winsten in latere jaren, 
winsten die wel degelijk denkbaar zijn) niet alleen uiterst zorgwekkend maar tevens een voe
dingsbodem waarop gedrag kan gedijen waarvan gevraagd kan worden of het anders is te dui
den dan als een ernstige vorm van misleiding.




