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Ondenruerp: Breedband; hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe, fase 2
financiering

Geachte voorzitter/leden,

Wijwillen u graag meenemen in de voortgang van de toekomstvaste digitale ont-

sluiting van Drenthe. ln onze huidige informatie- en netwerksamenleving worden sa-
menleving en economie steeds afhankelijker van een hoogwaardige en toekomstvaste
breedbandinfrastructuur. ln april hebt u Statenstuk 2O14-612 Next Generation Access
(NGA) Breedbandnetwerken in Drenthe; plan van aanpak aangenomen. Dit wordt op

dit moment ten uitvoer gebracht.

Wat is het belang van breedband?
De behoefte aan datacapaciteit neemt toe - zowel via een vaste verbinding, als via

een draadloze verbinding - door de enorme toename in het gebruik van tablets en

smartphones. Wij signaleren deze groeiende behoefte aan datacapaciteit in ontwikke-
lingen in de zorg, ondenvijs, MKB, cottage industries, energie, recreatie en toerisme,

landbouw etc. Een breedbandnetwerk maakt (digitale) diensten mogelijk waarmee
onder andere leefbaarheid, bedrijvigheid, mobiliteit, veiligheid en sociaal-maatschap-
pelijke cohesie versterkt kunnen worden. Breedband vormt daarmee een motor voor
de (kennis)economie en maatschappelijke ontwikkelingen. Onderzoeken wijzen uit dat
het internet uitgroeit tot een basisvoorziening. Digitale vaardigheden worden hierdoor

net zo belangrijk als het kunnen lezen en schrijven.

De beschikbaarheid van een breedbandnetwerk is steeds meer een vereiste om te
kunnen voldoen aan de vraag van de huidige en toekomstige maatschappij: een op de

toekomst voorbereid digitaal vestigingsklimaat voor zowel burgers als bedrijven.
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Breedband vormt hierbijgeen doel op zich, maar een middel. lcr kan zowel pro-
cessen als diensten en producten doelmatiger, goedkoper, transparanter en efficiënter
maken.

Niet alle delen van Drenthe groeien vanzelfsprekend mee in deze digitale ontwik-
keling. Vooral huishoudens en bedrijven in de dunner bevolkte gebieden blijven ver-
stoken van een toekomstbestendig breedbandnetwerk. Wij hebben hier te maken met
een onderscheid tussen voor de markt rendabele en onrendabele gebieden. Om een
digitale kloof binnen onze provincie te voorkomen, is een proactieve houding gewenst.

Wat doen wij?
Vanaf 2 juni 2014 is de regeling (fase 1) NGA Breedbandnetwerken operationeel. Met
deze regeling ondersteunen wij breedbandinitiatieven en nodigen wij hen uit actief aan
de slag te gaan. Voor deze fase kan aan de hand van een gedragen projectplan en
planning de provincie financieel bijdragen in de organisatie en vraagbundeling (pro-
ceskosten). Het faciliteren door míddel van de kwartiermaker breedband zetten wij
hierin voort. Daarnaast is in het statenstuk besloten dat het financieringsmodel met
instrumenten (fase 2) verder uitgewerkt dient te worden.

Het financieringsmodel met instrumenten (fase 2) wordt op dit moment verder uit-
gewerkt. ln het statenstuk 2014-612 is een aantalscenario's besproken met be-
trekking tot financiële modellen. Hierin is geadviseerd scenario 4 verder te onder-
zoeken. ln het vierde scenario wordt uitgegaan van een combinatie van financiering
overheden (Rijk, provincie en gemeenten), afnemers en commerciële financiers. Er ís
een oneindig aantal verschillende combinaties te maken met elk zijn merites. Het is
daarom lastig een doorrekening te geven. Er dient eerst zicht te zijn op de uitwerking
van fase 1 voordat totfase 2 kan worden overgegaan.

Marktconsultatie
De vraagbundeling en organisatie hiervan ligt bij de bewonersinitiatieven, ondersteund
door de provincie en de desbetreffende gemeente. Tijdens of na de vraagbundeling in
een gebied zal gestimuleerd worden om marktconsultatie te laten plaatsvinden.
Omdat er gekozen is voor vraagbundeling door en voor bewoners zal de keuze of het
besluit voor deze consultatie afhangen van het bewonersinitiatief. De provincie heeft
hierin een adviserende rol. Als blijkt dat de marktpartijen niet geÏnteresseerd zijn van-
wege de binnen hun business case onrendabele situatie van het gebied zal het bewo-
nersinitiatief financieel ondersteund moeten worden om zelf tot aanleg over te kunnen
gaan. Als marktpartijen wel geÏnteresseerd zijn, zrjn voor de consultatie de gebieds-
analyse en het business model een belangrijk uitgangspunt. Daaruit zal blijken wat de
daadwerkelíjke onrendabele top van het aan te leggen netwerk is en hoe dit deel ge-
financierd kan gaan worden.

Financieringsvraag
Naar schatting bevinden zich circa 20.000 tot 30.000 van de Drentse huishoudens en
bedrijven in wit en grijs NGA-gebied. Dat zijn gebieden waar geen NGA aanwezig is
en waar de markt geen initiatief neemt om het de komende drie jaar aan te leggen.
De gemiddelde aansluitkosten per aansluiting liggen tussen € 1.s00,-- en € 3.s00,--.
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Per bewonersinitiatief zullen de aansluitkosten verschillen; dit hangt samen met de
business case van het gebied. Als een bewonersinitiatief een kwalitatief goede
business case bevat, kan financiering van ondersteunend belang zijn in het verkrijgen
van een bancaire lening voor het netwerk en de participatie van bewoners hierin.
Deze vorm stimuleert bewoners financieel bij te dragen of deel te willen nemen aan
een "eigen" netwerk. Het gaat dus om een aanjaagfunctie en niet om volledig finan-
cieren door de provincie. Voor een initiatief is een business model gemaakt dat verder
wordt uitgewerkt. Aan de hand van dit model kan een doorrekening gemaakt worden,
die gebruikt kan worden bij het opstellen van een revolverend fonds of reserve.

Op basis van vorenstaande (globale cijfers) wordt geschat dat de provincie Drenthe
een klein percentage zou kunnen financieren, in de vorm van achtergestelde leningen.
Er wordt nog uitgezocht wat het risicoprofiel van de leningen is; naar verwachting zal
dit risicoprofiel beperkt zijn. Daardoor kan er een beperkt bedrag gereserveerd worden
voor oninbare leningen. De achtergestelde leningen zullen worden aangemerkt als
eigen vermogen op de balans van de stichtingen en/of coöperaties. Een achterge-
stelde lening van de overheid is een middel om op een revolverende manier projecten
mogelijk te maken. Door een deel van de financiering uit dit instrument te halen, wordt
de business case veel aantrekkelijker. Voor de achtergestelde leningen wordt een
bedrag gereserveerd uit de vrij beschikbare middelen uit de Voorjaarsnota 2O14.

Wij hebben aandacht voor de financiering en de taak- en rolverdeling tussen over-
heden en andere partijen. Wij zullen u via de reguliere beleidscyclus informeren over
de voortgang en de ontwikkeling van NGA-netwerken in Drenthe.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

wa.coll


