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Aan:

de heer T. Stelpstra

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 15 januari 2015

Ons ken m e rk 31 3.1 0 I 20 1 4006924
Onderuverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake provin-

ciaal beleid over hoogwaardige communicatienetwerken

Geachte heer Stelpstra,

ln uw brief van 29 november 2014 hebt u een aantal vragen gesteld over het Drentse

beleid rondom hoogwaardige communicatienetwerken. Deze vragen beantwoorden wij

als volgt.

Vraaq 1

Was u van dit initiatief op de hoogte?

Antwoord 1

Vraag2
Op welke manier is de situatie met betrekking tot het niet-aanleggen van glasvezel

door het bedrijfsleven in Gelderland vergelijkbaar met die in Drenthe?

Antwoord 2
De situatie is niet vergelijkbaar met Drenthe. ln Gelderland heeft een samen-

werking plaatsgevonden met marktpaftijen, deze is in de /aafsfe fase niet van

de grond gekomen. Provincie en gemeenten in Gelderland hebben daarna

besloten zelf het breedbandnetwerk te gaan aanleggen en exploiteren.

ln Drenthe hebben wij en uw Sfafen ervoor gekozen om van onderop de

aanleg van breedband in het buitengebied te stimuleren. De subsidieregeling

waarmee lokale initiatiefnemers worden ondersteund in de vraagbundeling is

zeer succesvol. WI staan nu aan de vooravond van fase twee waarin de eer-

ste netwerken daadwerkelijk zullen worden aangelegd. Ook daarvoor ziin al

middelen vrijgemaakt ter ondersteuning van de financiering van die aanleg.

Ja.
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Vraaq 3

Op welke wijze is een dergelijk initiatief inhoudelijk ook in Drenthe mogelijk?

Antwoord 3
Of een vergelijkbare werkwijze in Drenthe mogeliik is hangt mede af van

de opstelling van marktpartijen. Op dit moment liikt het ook financieel niet

haalbaar. Zie het antwoord op vraag 4.

Vraaq 4
Kunt u aangeven wat een dergelijk initiatief voor gemeenten en provincie in Drenthe

zou gaan kosten?

Antwoord 4
ln Gelderland legt de provincie zo'n € 32 miljoen in voor het proiect en de ge-

meenten samen € 25 tot € 30 miljoen. ln Drenthe zou u aan een vergeliikbaar

bedrag moeten denken.

Vraaq 5

Bent u bereid in samenwerking met gemeenten een dergelijk initiatief op de kortst

mogelijke termijn te verkennen en daarover verslag te doen aan Provincie Staten?

Antwoord 5
Uw Staten en wfi hebben als gezegd samen besloten om in Drenthe een an-

dere aanpak te hanteren. Begin 201 5 ontvangt u een statenstuk over de ver-

dere uitwerking van het Drentse beleid rondom hoogwaardige communicatie-
netwerken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde n Drenthe,

, secretaris

wa.coll



Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
in de provincie Drenthe 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen. 
 
 
Datum: 29 november 2014 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van Provinciale Staten, over aanleg glasvezel. 
 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Op 29 november stond in het Nederlands Dagblad het volgende bericht: 
 
Overheid start eigen bedrijf aanleg glasvezel 

Tien Achterhoekse gemeenten beginnen samen met de provincie Gelderland een 
eigen bedrijf om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Ze voelen zich 
daartoe gedwongen omdat het bedrijfsleven geen interesse heeft. Het bedrijf moet 

zorgen voor aanleg van snel internet in gebieden waar bewoners en bedrijven zich 
nu nog behelpen met een telefoonlijn. De provincie betaalt 32 miljoen euro, de 

gemeenten zorgen samen voor de overige 25 tot 30 miljoen euro. 
  
Naar aanleiding daarvan wil ik u de volgende vragen stellen.  
 

1. Was u van dit initiatief op de hoogte? 
2. Op welke manier is de situatie met betrekking tot het niet-aanleggen van glasvezel 

door het bedrijfsleven in Gelderland vergelijkbaar met die in Drenthe? 
3. Op welke wijze is een dergelijk initiatief inhoudelijk ook in Drenthe mogelijk? 
4. Kunt u aangeven wat een dergelijk initiatief voor gemeenten en provincie in Drenthe 

zou gaan kosten?  
5. Bent u bereid in samenwerking met gemeenten een dergelijk initiatief op de kortst 

mogelijke termijn te verkennen en daarover verslag te doen aan Provincie Staten? 
 

Hoogachtend 
Tjisse Stelpstra  
Statenfractie ChristenUnie 
 
t.stelpstra@drenthe.nl 
 
fractiesecretariaat: 
G.L. Hendriks 
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7827 AP Emmen 


