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Verslag Statenwerkgroep Breedband - woensdag 19 december 2018 
 

Aanwezig: Jurr van Dalen (D66; voorzitter), Willemien Meeuwissen (VVD), Bert Vorenkamp (PVV), 
Frank Duut (50Plus), Marinus Prins (SL, vervangt Aimée van der Ham), Robert 
Hoogendorp (VerbindDrenthe), Henk Jumelet (gedeputeerde), Maaike Hamstra 
(projectleider) en Annemarie Koning (projectsecretaris; verslag)  

 
Afwezig:  Michel Berends (PvdA), Ko Vester (SP), Bart van Dekken (CDA), Harm Henk Veldsema 

(CU) en 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.  

• 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 31 oktober 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

5. Stand van zaken initiatieven 
Mevrouw Hamstra vertelt over de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden sinds de vorige 
vergadering. 

• Drents Glasvezel Collectief: op 17 december 2018 is bekend gemaakt dat de benodigde 
45% vraagbundeling is gehaald (49,6%). De totale investering door Glasvezel Buitenaf / 
RE-NET bedraagt € 18 miljoen, waarbij de marktpartijen hebben aangegeven zelf € 16 
miljoen aan financiering te kunnen realiseren. Om alle witte adressen aan te kunnen 
sluiten, hebben Glasvezel Buitenaf / RE-NET aan de betrokken gemeenten en provincie 
€ 2 miljoen subsidie gevraagd. De gemeenten hebben de provincie gevraagd of zij  
€ 500.000 wil bijdragen. De besluitvormingsprocedure over de financiering wordt nu 
gestart. In het voorjaar zal het verzoek om subsidie aan PS worden voorgelegd. De heer 
Jumelet vult aan dat de gemeente Aa en Hunze penvoerder is. Dit betekent dat de 
bijdrage van de provincie naar de gemeente Aa en Hunze gaat en niet rechtstreeks naar 
de marktpartijen. Zij handelt de subsidieaanvraag namens de andere gemeenten en 
provincie verder af. De gemeente Aa en Hunze heeft haar bijdrage in de begroting 
opgenomen, de Gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. De gemeente Tynaarlo is ook 
voornemens bij te dragen en neemt binnenkort een besluit. De heer Jumelet uit zijn 
waardering voor alle financiers. 

• Breedband Borger-Odoorn: de vraagbundelingscampagne wordt verlengd. Er zijn 920 
abonnementen nodig, dit is 65% van het totaalaantal aansluitingen dat ze willen 
realiseren. 

• In Emmen is de benodigde 50% vraagbundeling gehaald. Komend jaar wordt daar door 
marktpartij GlasDraad/Mabin gestart met de aanleg.   

• Zuidenveld (Coevorden): de financiering is rond. GS hebben op 18 december 2018 
besloten een lening van € 5,6 miljoen toe te kennen voor de witte adressen. De 
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gemeente Coevorden en RE-NET dragen bij in de financiering van de grijze adressen, 
via eigen vermogen en een lening. In totaal dragen gemeente en RE-NET € 8,9 miljoen 
bij. Op 1 april 2019 moet er 40% vraagbundeling zijn gerealiseerd. 

• Glasvezel De Wolden: zit in de laatste fase van de aanleg. 

• RE-NET Hoogeveen: is bezig met de aanleg. 

• Sterk Midden-Drenthe: de aanleg is klaar. Het initiatief is bezig met het werven van meer 
abonnees. 

• Glasvezel Noord: fase 1 is klaar. Het initiatief is bezig met de pro forma aanvraag voor 
fase 2. Hiervoor wordt ook financiering gevraagd aan de gemeenten Assen, Tynaarlo en 
Noordenveld. Er zijn nog geen toezeggingen gedaan. 

• Westerveld op Glas: de marktpartij is bezig met de aanleg. 
 
De heer Jumelet vindt dat door alle betrokken partijen een mooie prestatie is neergezet. 
 
Mevrouw Meeuwissen vraagt of de initiatieven die nog geen financiering geregeld hebben, kans 
zien tijdig een (pro forma) aanvraag voor een lening in te dienen (dit kan nog tot 1 januari 2019). 
Mevrouw Hamstra antwoordt dat dit het geval is.  
 

6. VerbindDrenthe 2019 
De heer Hoogendorp schetst de ambitie van VerbindDrenthe voor de 1e helft van 2019. De focus 
ligt op consolidatie en op de initiatieven die een lening hebben van de provincie. Het komende 
halfjaar gaat de heer Hoogendorp met deze initiatieven in gesprek over het koppelen van de 
netwerken en een overkoepelende organisatie om efficiency te bereiken in de bedrijfsvoering. Dit 
moet uiteindelijk leiden tot robuustere initiatieven. Daarnaast wil de heer Hoogendorp proberen in 
de zorg een toepassing te implementeren waarvoor een goede en stabiele breedbandverbinding 
gebruikt kan worden. 
De heer Hoogendorp heeft het plan van aanpak voor de 1e helft van 2019 besproken met de RvT 
en de RvA en heeft een terugkoppeling gedaan naar alle besturen. De RvA ziet geen rol meer 
voor zichzelf en is opgeheven. Vanaf nu zal er direct contact zijn met de besturen van de 
initiatieven.  
Het loket van VerbindDrenthe blijft het 1e halfjaar nog open voor vragen. De 
vraagbundelingscampagne wordt voortgezet. 
 
Zie voor meer informatie de presentatie en het plan van aanpak van VerbindDrenthe voor de 1e 
helft van 2019 die bij dit verslag zijn gevoegd.  
 
De heer Vorenkamp vraagt hoe de initiatieven staan ten opzichte van een Drenthe-ring. De heer 
Hoogendorp antwoordt dat de initiatieven waar een marktpartij zorgt voor de aanleg hierover geen 
zorgen hebben, dit wordt geregeld door de marktpartij. De overige initiatieven zien hier het belang 
van in. Voor de Drenthe-ring zullen nog wat graafwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Om de 
ring compleet te maken moeten er nog koppelingen worden gelegd tussen: De Kop Breed en 
Glasvezel Noord, Sterk Midden-Drenthe en Glasvezel De Wolden, Zuidenveld en Breedband 
Borger-Odoorn of Sterk Midden-Drenthe. De betrokken initiatieven hebben onvoldoende financiële 
middelen om dit zelf te financieren. De heer Hoogendorp geeft aan dan ook met een gefundeerde 
subsidieaanvraag te zullen komen bij de provincie. Hij geeft aan dat het ook in het belang van de 
provincie is dat er een Drenthe-ring komt. Hierdoor worden de netwerken robuuster richting de 
toekomst.    
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7. Verzoek initiatieven met betrekking tot financiering 
De heer Jumelet meldt dat de Coöperatie Sterk Midden-Drenthe (CSMD), Coöperatie Glasvezel 
Noord (CGN) en Glasvezel de Wolden (GDW) een verzoek hebben ingediend bij de provincie voor 
een rente- en/of aflossingsvrije periode. Ze lopen tegen het feit aan dat gedurende de aanlegfase 
de kosten voor de baten gaan, de inkomsten worden pas gegenereerd op het moment dat de 
aansluitingen zijn gerealiseerd. Hierdoor beschikken ze over onvoldoende liquide middelen om 
aan de eerste verplichtingen tot betaling van rente en aflossing te kunnen voldoen. Mevrouw 
Hamstra geeft aan dat een belangrijke oorzaak is dat de aanleg van de netwerken wordt vertraagd 
door ontwikkelingen in de markt, zoals: capaciteitsproblemen bij de graafploegen en ploegen die 
de huisaansluitingen realiseren, gebrek aan leveranciers en materialen etc. Ontwikkelingen die 
ten tijde van de toekenning van de lening niet konden worden voorzien. De genoemde initiatieven 
zijn voorlopers. 
De heer Jumelet meldt dat GS op 18 december 2018 hebben ingestemd met het toekennen van 
een rente- en/of aflossingsvrije periode gedurende de bouwfase. Dit geldt in zijn algemeenheid 
voor alle breedbandinitiatieven die een lening hebben van de provincie. Hierdoor krijgen de 
initiatieven tijd om hun organisatie financieel toekomstbestendig te maken. Mevrouw Hamstra vult 
aan dat dit betekent dat zij nog geen rente en/of aflossing hoeven te betalen gedurende de bouw- 
en aanloopfase van het breedbandnetwerk. Zodra de aanleg gereed is en de subsidie is 
vastgesteld, start de periode van betaling van rente en aflossing, gedurende een periode van 
maximaal 20 jaar. Gedurende de bouw-/aanloopfase wordt wel rente berekend, dit wordt 
toegevoegd aan de hoofdsom van de lening. 
Ook de betrokken gemeenten, waar eenzelfde verzoek is binnengekomen, gaan een rente- en 
aflossingsvrije periode toekennen. Daarin trekken provincie en gemeenten gezamenlijk op. 
 
Mevrouw Meeuwissen vraagt of de bouwfase variabel is. Mevrouw Hamstra antwoordt dat dit niet 
voor elk initiatief hetzelfde is, maar dat het wel binnen redelijke grenzen zal zijn. Een groter 
initiatief is langer bezig met de aanleg dan een kleiner initiatief.  
De heer Jumelet vult aan dat er wel voorwaarden zullen worden gesteld aan de rente- en 
aflossingsvrije periode. Zo zullen er onder meer aanvullende zekerheden aan worden gekoppeld 
en zal ook worden gestuurd op meer samenwerking. Dit zal worden opgenomen in de 
leningsovereenkomst. Hierover gaat de provincie de komende tijd in gesprek met de initiatieven. 
De heer Jumelet meldt dat de financiële consequenties meevallen. Dit zal binnen het 
breedbandbudget van de Investeringsagenda worden verdisconteerd. Daar is voldoende ruimte 
voor. 
 
Naast een rente- en aflossingsvrije periode hebben de CSMD en CGN ook gevraagd of zij de 
grijze lening (marktconforme rente) eerder mogen aflossen dan de witte lening (lage rente). 
Hierover is bestuurlijk overleg geweest met de initiatieven. Daarin is aangegeven dat de provincie 
niet akkoord kan gaan met dit verzoek. De aanleg van breedband is een gezamenlijke ambitie van 
de provincie en gemeenten en de financiers trekken hierin dan ook gezamenlijk op. Uiteindelijk is 
met de initiatieven geconstateerd dat dit verzoek op dit moment niet aan de orde is als 
medewerking wordt verleend aan het toekennen van een rente- en/of aflossingsvrije periode. 
 

8. Rondvraag 
De heer Jumelet deelt mee dat de heer De Recht twee WOB-verzoeken heeft ingediend met 
betrekking tot Sterk Midden-Drenthe.  
  
 

De volgende vergadering is op woensdag 6 februari 2019 van 9.00-10.30 uur in vergaderkamer 
A0.04 op het provinciehuis. 


