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Verslag Statenwerkgroep Breedband - woensdag 6 februari 2019 
 

Aanwezig: Jurr van Dalen (D66; voorzitter), Willemien Meeuwissen (VVD), Bert Vorenkamp (PVV), 

Frank Duut (50Plus), Ko Vester (OPD), Bart van Dekken (CDA), Harm Henk Veldsema 

(CU), Henk Nijmeijer (GL), Robert Hoogendorp (VerbindDrenthe), Henk Jumelet 

(gedeputeerde), Maaike Hamstra (projectleider), Kim de Vries (bestuursadviseur) en 

Annemarie Koning (projectsecretaris; verslag)  

 

Afwezig:  Aimée van der Ham (SL) en Michel Berends (PvdA) 

 

1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter meldt dat de heer Berends en mevrouw Van der Ham zijn 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 

De mail van de heer Van den Berg aan de voorzitter van de Statenwerkgroep wordt besproken. 

De twee Wob-verzoeken die nu lopen worden afgewacht. Het besluit en de documenten worden 

op de provinciale website openbaar gemaakt.   

 

4. Verslag statenwerkgroep 19 december 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. Stand van zaken initiatieven 

De laatste stand van zaken van de breedbandinitiatieven is uitgewerkt in een factsheet. Aan de 

hand van deze factsheet licht mevrouw Hamstra de meest actuele ontwikkelingen toe:  

• Glasvezel Noord: zijn bezig met de voorbereiding van fase 2. Het initiatief heeft een 

financieringsaanvraag ingediend bij de provincie en de betrokken gemeenten. 

• Glasvezel Zuidenveld (Coevorden): in december 2018 is de financiering door provincie, 

gemeente Coevorden en RE-NET rondgekomen. De vraagbundeling loopt op dit moment. Op 

1 april moet 40% vraagbundeling zijn behaald.  

• Breedband Borger-Odoorn: het benodigde aantal abonnees voor de vraagbundeling is nog 

niet gehaald. Er vindt op dit moment een heroverweging plaats, er worden diverse scenario’s 

uitgewerkt. 

• Drents Glasvezel Collectief: het benodigde percentage vraagbundeling is behaald. Zoals 

eerder besproken gaat het om een totale investering van € 18 miljoen door Glasvezel Buitenaf 

/ RE-NET, waarbij de marktpartijen hebben aangegeven zelf € 16 miljoen aan financiering te 

kunnen realiseren. Om alle witte adressen te kunnen aansluiten wordt € 2 miljoen subsidie 

gevraagd aan de gemeenten (€ 1,5 miljoen) en de provincie (€ 500.000). De gemeente Aa en 

Hunze is penvoerder voor de subsidieaanvraag. Het subsidieverzoek wordt binnenkort aan PS 

voorgelegd ter besluitvorming. 

• ECO Oostermoer: dit netwerk zal niet meer worden uitgebreid. In overleg met het initiatief 

wordt onderzocht wat dit betekent voor de toekomst van het netwerk. 

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de kaart die bij dit verslag is gevoegd. 
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6. Stand van zaken VerbindDrenthe 2019 

De heer Hoogendorp vertelt dat VerbindDrenthe nog tot 1 juli 2019 in kleinere omvang actief is. 

De activiteiten bestaan onder andere uit het organiseren van bijeenkomsten, verzorgen van 

nieuwsbrieven en de ondersteuning van initiatieven. Focus ligt op de initiatieven met een lening 

van de provincie. De opdracht van VerbindDrenthe is deze initiatieven voor te bereiden op de 

toekomst. De heer Hoogendorp deelt de toekomstvisie de komende tijd met de initiatieven. Samen 

met de provincie wordt gekeken hoe een en ander te organiseren. De heer Hoogendorp is ook 

met de initiatieven in gesprek over de Drenthe-ring. Om deze te realiseren zouden nog drie 

verbindingen moeten worden aangelegd tussen initiatieven. Geschatte kosten: € 150.000 tot  

€ 200.000. Voordeel voor de initiatieven is een kostenbesparing en het openstellen van een groter 

marktgebied voor providers. 

 

7. Rondvraag 

Dit is de laatste Statenwerkgroep breedband. De voorzitter dankt ieder voor de betrokkenheid; het 

is een unieke werkgroep geweest van Gedeputeerde en Provinciale Staten, voor een voor onze 

provincie groot onderwerp, met deelname van alle fracties. Het is een goede manier om 

statenleden te informeren. Wellicht is het in de volgende statenperiode, ook voor andere 

onderwerpen, voor herhaling vatbaar. De voorzitter bedankt mevrouw Hamstra voor haar inzet en 

complimenteert haar voor het goede werk.  

Mevrouw Meeuwissen geeft haar beschouwing op de ontwikkelingen van breedband de afgelopen 

jaren en heeft grote waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers. Ze bedankt de statenleden 

voor hun medewerking. De heer Jumelet sluit hierbij aan. Hij vindt het een mooie samenwerking. 

Het is bovendien mooi om te zien hoe krachtig en betrokken de Drentse samenleving is. 

 

 


