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Verslag Statenwerkgroep Breedband - woensdag 11 jul i 2018 
 

Aanwezig: Jurr van Dalen (D66; voorzitter), Willemien Meeuwissen (VVD), Michel Berends (PvdA), 
Ko Vester (SP; vanaf 11 uur), Bart van Dekken (CDA), Bert Vorenkamp (PVV; tot 11 uur), 
Henk Jumelet (gedeputeerde), Maaike Hamstra (projectleider), Jelly Stapert (Statengriffie) 
en Annemarie Koning (projectsecretaris; verslag)  

 
Afwezig:   Frank Duut (50Plus), Aimée van der Ham (SL), Henk Nijmeijer (GL), Harm Henk 

Veldsema (CU) en Robert Hoogendorp (VerbindDrenthe) 

 
1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter meldt dat de heren Duut en Veldsema zich hebben afgemeld. Mevrouw Hamstra 
meldt dat de heer Hoogendorp is verhinderd. 

• Er zijn geen vragen/opmerkingen n.a.v. de diverse publicaties die sinds de vorige 
statenwerkgroep zijn gemaild.  

• De vergaderdata voor de 2e helft van 2018 zijn akkoord. NB: Het overleg van de werkgroep 
die op 7 november zou plaatsvinden is verplaatst naar 31 oktober. 

 
2. Vaststelling agenda 

De agenda is akkoord. 
 
3. Ingekomen stukken 

Naast de stukken die zijn geagendeerd zijn er geen andere ingekomen stukken. 
 

4. Verslag statenwerkgroep 23 mei 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

5. Stand van zaken initiatieven/Drenthe-ring 
Tijdens het overleg is een geactualiseerde kaart uitgedeeld met de stand van zaken van de 
breedbandinitiatieven per 1 juli 2018. De kaart is voor de volledigheid ook bij dit verslag gevoegd. 
Mevrouw Hamstra geeft een presentatie over de stand van zaken van de breedbandinitiatieven. 
De presentatie is bij dit verslag gevoegd. In de presentatie komt de naam Glasvezel Buitenaf voor, 
dit was voorheen CIF. 
 
Mevrouw Hamstra vertelt dat Glasvezel De Wolden (GDW) een aanvullende lening heeft 
aangevraagd om extra adressen te kunnen aansluiten, het gaat dan onder andere om 
aansluitingen van nieuwe woningen, recreatiewoningen op parken en bedrijventerreinen. In de 
praktijk blijken de BAG-lijsten niet actueel te zijn, dit geldt voor heel Nederland. Deze lijsten 
worden gebruikt bij het bepalen van de scope van een initiatief. De voorzitter vraagt of de 
problematiek rondom de extra adressen, zoals bij Glasvezel De Wolden, ook speelt bij andere 
initiatieven. Mevrouw Hamstra antwoordt dat dit het geval is, maar doordat de aanbesteding bij 
deze initiatieven lager uitviel, konden de extra adressen gefinancierd worden uit de reeds 
verstrekte lening. De heer Jumelet meldt dat GS op 10 juli hebben besloten de aanvullende lening 
van € 2 miljoen aan GDW te verstrekken. De gemeente De Wolden en RE-NET financieren elk  
€ 410.000. 
 
De heer Van Dekken vraagt of de witte adressen duurder zijn dan de grijze. Mevrouw Hamstra 
antwoordt dat dit het geval is. Dit is dan ook de reden dat er naar verhouding meer financiering 
nodig is voor witte adressen. 
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Mevrouw Hamstra vertelt dat er een vraag ligt bij de provincie en de gemeenten Aa en Hunze, 
Tynaarlo en Assen voor een bijdrage in de financiering voor de aanleg in het gebied van het 
Drents Glasvezel Collectief inclusief overig Aa en Hunze. Hierover worden momenteel gesprekken 
gevoerd. De heer Jumelet vult aan dat het gaat om een investering door marktpartijen en dat zij 
een financiële bijdrage nodig hebben om de business case sluitend te krijgen. Richting het 
initiatief is aangegeven dat we ons hierop willen bezinnen. Er wordt nu gezocht naar oplossingen. 
Er is een belangrijke rol voor de betrokken gemeenten.  
Mevrouw Meeuwissen vindt dat onderzocht zou moeten worden hoeveel extreem dure percelen in 
de scope van het initiatief zitten en of je die allemaal mee zou moeten nemen. 
De heer Van Dekken vraagt of de regiodeals nog mogelijkheden bieden. De Jumelet geeft aan dat 
dit te lang duurt. 
 
Vanwege de beperkt beschikbare tijd geeft mevrouw Hamstra een korte presentatie over de 
Drenthe-ring. Ook deze presentatie is bij het verslag gevoegd. Mochten hierover nog vragen zijn, 
dan kunnen deze worden gemaild naar mevrouw Hamstra.  

 
6. Beëindiging uitvoeringsregeling breedband 

De heer Jumelet vertelt dat alle gebieden een stap verder zijn qua realisatie. Ook zien we dat 
marktpartijen zich meer verbinden aan onze opgave. In de brief van 20 januari 2016 aan de 
gemeenten staat een aantal mijlpalen. Het jaar 2016 stond in het teken van vraagbundeling, op 31 
december 2016 is de regeling hiervoor gesloten. 2017 en 2018 zijn de jaren van voorbereiding en 
van de realisatie. We zitten redelijk op schema. In het voorjaar van 2019 hebben weliswaar nog 
niet alle witte adressen de beschikking over breedband, maar er is wel zicht op realisatie. In 
september/oktober komen er nog een paar aanvragen, daarnaast is een aantal initiatieven bezig 
met marktpartijen.  
Gezien de ontwikkelingen en de gestelde ambitie en mijlpalen is het voornemen om de 
uitvoeringsregeling voor de aanleg per 31 december 2018 te sluiten en initiatieven de mogelijkheid 
te bieden om tot en met 31 december 2018 nog een pro-forma aanvraag in te dienen die vóór 1 
juli 2019 moet leiden tot een complete definitieve aanvraag. Dit zal tijdens een bijeenkomst op 18 
juli worden voorgelegd aan de initiatieven. De statenwerkgroep is ook uitgenodigd voor deze 
bijeenkomst. Na de bijeenkomst wordt een definitief besluit genomen over sluiting van de regeling. 
De statenwerkgroep zal hierin worden gekend.  
 

7. Kamerbrief en actieplan Digitale connectiviteit 
De voorzitter vraagt welke mogelijkheden het actieplan biedt. De heer Jumelet geeft aan dat de 
provincie en VerbindDrenthe input hebben geleverd voor het plan. Bij het plan gaat het vooral om 
faciliteren en kennisdeling en niet om geld. In het plan wordt gesproken over een koepelregeling 
en een gereedschapskist. De gereedschapskist moet nog verder vorm krijgen. De koepelregeling 
ligt ter besluitvorming bij de EU, waarschijnlijk komt dit voor Drenthe te laat. 
 

8. Brief van de heren De Recht en Van den Berg over  Coöperatie Sterk Midden-Drenthe 
De voorzitter meldt dat er vanuit de provincie een gesprek wordt gearrangeerd met beide heren. 
De heer Jumelet vult aan dat de gemeente ook bij dit gesprek zal zijn. Bedoeling is het gesprek 
vóór het zomerreces te laten plaatsvinden. De statenwerkgroep vindt dit een goed plan. De 
uitkomst van het gesprek zal worden teruggekoppeld aan de statenwerkgroep. 
 
De heer Van Dekken benadrukt dat er geen enkele twijfel bestaat over de uitstekende 
ondersteuning van de ambtenaren. Hij wil verre van hem werpen dat de statenleden misleid 
worden. Mevrouw Meeuwissen meldt dat de directie van Sterk Midden-Drenthe heeft aangeboden 
dat de statenleden alle stukken mogen komen inzien als ze dit willen. De heer Jumelet geeft aan 
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dat de provincie eraan hecht dat er op ordentelijke en respectvolle wijze met elkaar om wordt 
gegaan.  
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
  
 

De volgende vergadering is op woensdag 12 september  2018 van 9.30-11.00 uur in 
vergaderkamer A0.04 op het provinciehuis. 


