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Onderwerp: lncidentele subsidie in de vorm van een geldlening aan Vekoglas B.V
voor overname netwerk ECO-Oostermoer Verbindt
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe (ASV), stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of beden-
kingen met betrekking tot ons voornemen om € 145.000,-- subsidie te verlenen aan
Vekoglas B.V. uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of
Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Uw Staten zijn vanal de start van het breedbandproject in 2014 zeer betrokken ge-
weest bij de aanleg van breedband in Drenthe. Hoewel de subsidie lager is dan het in
de ASV genoemde bedrag, vinden wij het gezien uw grote betrokkenheid toch wense-
lijk de voorhangprocedure toe te passen.

Vekoglas 8.V., een dochtermaatschappijvan de Stichting Kabelnet Veendam, heeft
een kredietsubsidie van € 145.000,- aangevraagd voor de overname van het breed-
bandnetwerk van de Coöperatie ECO-Oostermoer Verbindt U.A. (ECO), teneinde het
als pilot aangelegde netwerk in bedrijf te houden.

Eind 2015 is aan ECO een subsidie in de vorm van een geldlening van € 200.000,-
verstrekt voor de aanleg van een breedbandnetwerk in Eexter- en Gieterzandvoort.
ECO is gestart als pilotproject, een uniek project met 75 witte adressen, om te laten
zien dat met de aanpak van onderop de doelstelling van de provincie 'snel internet in

de witte gebieden' kan worden gerealiseerd. Destijds is het risico dat de lening niet
zou kunnen worden terugbetaald, afgewogen tegen het belang dat in het gebied ge-
start kon worden met de aanleg van snel internet. De subsidie is verstrekt onder de
voorwaarden dat het netwerk verkoopbaar is en zalworden uitgebreid.
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Sinds medio 2016 is het netwerk in bedrijf. Uitbreiding van het netwerk is uiteindelijk
niet gelukt, omdat omliggende bewonersinitiatieven de uitvoering en exploitatie van
een breedbandnetwerk wilden overlaten aan een commerciële partij. Dit betekent dat
ECO niet kan groeien naar een groter toekomstbestendig netwerk. Om faillissement te
voorkomen, zijn de mogelijkheden voor overname van het netwerk door marktpartijen
onderzocht. lnmiddels is met Vekoglas B.V. overeenstemming bereikt om het netwerk
over te nemen. Daarvoor heeft Vekoglas B.V. een lening bij ons aangevraagd.

Wijzijn voornemens een kredietsubsidie van € 145.000,- te verlenen aan
Vekoglas B.V. voor de overname van het netwerk van ECO. Een subsidie in de vorm
van een geldlening draagt bij aan onze doelstelling: snel internet voor iedereen in de
witte gebieden. Het feit dat ECO een pilot is en met de verkoop van het netwerk een
faillissement wordt voorkomen, is aanleiding om in deze bijzondere omstandigheden
een marktconforme financiering te verstrekken. De overname van het netwerk is een
goede zaak voor alle betrokkenen. De bewoners behouden hun snelle internet en de
provincie krijgt het restant van de aan ECO verstrekte lening (€ 180.000,--) in zijn ge-
heelterug.

Ter uitvoering van de subsidieverlening sluiten wij een overeenkomst van geldlening
met Vekoglas B.V. ln deze overeenkomst worden onder andere een regime voor beta-
ling van rente en aflossing en afspraken met betrekking tot zekerheden (recht van eer-
ste hypotheek) opgenomen. De overige voonraarden uit de Algemene Groepsvrijstel-
lingsverordening zijn ook van toepassing op deze subsidie.

Jaarlijks leggen we verantwoording af over de leningenportefeuille via de reguliere
planning en control cyclus.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten Drenthe,

, voorzitter

md/coll


