
Spier, 20 januari 2019. 

Aan: College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, 
Westerbrink 1, 
9405 BJ Assen. 

c.c.: Provinciale Staten van Drenthe.

Betreft: opvolging brief 27 december jl. inzake Coöperatie Sterk Midden-Drenthe (SMD). 

Geacht college, 

In mijn brief van 27 december jongstleden heb ik u onder meer toelichtingen gevraagd op zaken die 
uw provinciesecretaris, de heer Brenkman, op 21 december jongstleden schreef in zijn brief aan mij. 
Per omgaande ontving ik die 27e december een ontvangstbevestigingsmail waarin aangekondigd dat 
ik binnen twee weken een reactie zou mogen tegemoetzien.  

Inmiddels zijn bijna vier weken verstreken. Ofwel bijna tweemaal twee weken. Ik ontving tot 
dusverre echter alleen een reactie van de Provinciale Staten, aan wie mijn brief slechts in c.c. was 
gericht. Van u als geadresseerde vernam ik tot op heden taal noch teken; geen inhoudelijke reactie 
en evenmin een met redenen omkleed bericht van vertraging. Sta mij toe, dit burgeronvriendelijk te 
vinden. Temeer, omdat ik in mijn bief van 27 december juist schreef dat ik het tempo waarin de 
provincie haar toezeggingen naar mij nakomt, ervaar als traag of zelfs opzettelijk vertraagd.  

Ondertussen zijn de door mij gevraagde toelichtingen des te meer gewenst. Waar u de door de heer 
De Recht uit Witteveen en ondergetekende overlegde calculaties die aantoonden dat SMD bij 
significant minder dan 3600 leden nimmer financieel gezond kan zijn, tot dusverre negeerde, 
weersprak of zelfs wegzette als smaad en laster, blijkt u zich er namelijk alsnog in te herkennen. In de 
zin dat u blijkens verslag van de Statenwerkgroep Breedband, op 19 december jongstleden hebt 
gerapporteerd dat SMD niet aan haar verplichtingen kan voldoen en om betalingsuitstel heeft 
gevraagd. Uitstel, dat u inmiddels hebt verleend, zo blijkt uit andere stukken.  
Met name de volgende, in mijn brief van 27 december, gevraagde toelichting heeft aan importantie 
gewonnen. Te weten, of de provincie de opvatting deelt dat een ledental van 2750 een sluitende 
SMD-businesscase borgt, zoals wethouder Schipper van Midden-Drenthe, bij monde van het SMD-
bestuur, zijn gemeenteraad op 14 november jongstleden heeft voorgehouden. En als de provincie die 
opvatting inderdaad deelt, welke calculatie de provincie daarbij hanteert en of die calculatie is 
getoetst door Dialogic, zoals eerder de businesscase. Als u die opvatting niet deelt, zie ik graag 
toegelicht, hoe u het relaas van wethouder Schipper/SMD wel beoordeelt. Hoe u het in zichzelf 
beoordeelt, maar ook hoe u het beoordeelt in relatie tot het aan SMD verleende betalingsuitstel. 

Gelet op de door de heer De Recht en mij overlegde calculaties zult u begrijpen dat het SMD-verzoek 
tot uitstel van betaling mij volstrekt niet verrast. Dat doet wel de argumentatie die u de 
Statenwerkgroep Breedband hebt voorgehouden. Namelijk capaciteitsproblemen bij de SMD-
aannemers. Daardoor zou de inkomstenstroom later op gang zijn gekomen. Dat verrast mij omdat u 
in mei of juni 2018, met de nodige ‘zang en dans’, hebt gevierd dat SMD nagenoeg klaar was met de 
glasvezelaanleg. Dat betekent dat de capaciteitsproblemen, waaraan u richting Statenwerkgroep 
hebt gerefereerd, zich voordien moeten hebben voorgedaan. En dat betekent weer dat u al minstens 



een half jaar, wellicht langer, op de hoogte bent of althans had kunnen zijn en, gelet op de 
voorwaarden waaronder u SMD haar lening hebt verstrekt, dus had moeten zijn van de financiële 
problemen van SMD. Hoezeer u (al dan niet via uw ambtenaren) in reactie op de calculaties van de 
heer De Recht en ondergetekende, daarvan allerminst blijk hebt gegeven.  
Het betekent zelfs dat op 14 november jongstleden genoemde wethouder Schipper eveneens 
bekend was of bekend had kunnen zijn met de financiële effecten van die capaciteitsproblemen. Zijn 
woordvoerders, ofwel de SMD-bestuurders, hebben het op dat moment in ieder geval geweten. Toch 
predikten zij die 14e november financiële gezondheid, zonder te verblikken of te verblozen. 

Verder kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden gesteld dat het veronderstelde 
capaciteitsprobleem niet de, of althans niet de enige, reden is van de financiële tekorten. Weliswaar 
mag door het veronderstelde capaciteitsprobleem de inkomstenstroom ten dele later op gang zijn 
gekomen, maar daartegenover staat dat de investeringskosten ook ten dele later zijn uitgegeven. Het 
een heft het ander voor een groot deel op. Blijft over dat met name het actuele ledental fnuikend is 
voor de financiële positie van SMD. 

Dit alles ter illustratie, in welk perspectief u mijn toelichtingsbehoefte mag zien. 

Overigens roept het verleende betalingsuitstel de vraag op, hoe verder met SMD. Er is geen reden, 
om aan te nemen dat SMD de komende jaren wel aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen. Alle 
intenties ten spijt, zit daarvoor onvoldoende groei in het ledental. Ergo, het ledental is dalend; het 
afgelopen jaar zelfs zorgwekkend gedaald van 2950 naar 2750, zoals de SMD-bestuurders op 14 
november bekendmaakten. Wordt er straks jaarlijks uitstel van betaling verleend? Of wordt SMD 
overgenomen door een van de grote telecombedrijven en lekt het geïnvesteerde gemeenschapsgeld 
straks weg naar hun aandeelhouders? Op haar website zinspeelt uw provinciaal platform Verbind 
Drenthe openlijk op dergelijke overnames van kleine telecomondernemingen?  

Maar het roept ook andere vragen op. Weet u bijvoorbeeld calculaties niet op waarde te schatten en 
prikt u uzelf aldus een brevet van onvermogen op? Of knijpt u situationeel een oogje dicht ten 
faveure van het hogere doel, de verglazing van heel Drenthe? En zijn er in Drenthe hoe dan ook 
politici die niet van mening zijn dat de verglazing van heel Drenthe elk middel, elke feitenverdraaiing, 
elke andere misleiding en elke vlucht naar voren heiligt? Of moet er eerst verdenking van 
integriteitsschennis worden aangegeven, alvorens signalen serieus worden genomen?  
En bovenal de vraag: wie houdt nu eigenlijk wie voor de gek. Of liever: wie willen per se voor de gek 
worden gehouden en waarom?    

Hoe dan ook dreigt gemeenschapsgeld verloren te gaan, nu de provincie een lening heeft verstrekt 
aan een project waarvan de businesscase aantoonbaar niet blijkt te sluiten. 

Als betrokken burger van wiens belastingcenten u SMD hebt mede gesubsidieerd, verzoek ik u dan 
ook, mij per omgaande maar uiterlijk voor de eerstkomende vergadering van de Statencommissie 
Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, alsnog de inhoudelijke toelichtingen te geven zoals in mijn 
brief van 27 december jongstleden gevraagd en bedoeld en voor een deel in onderhavige brief 
verbijzonderd. 

Hoogachtend, 

P. van den Berg
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