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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, l3 oktober 2014

Ons kenmerk 41 13.512O1 4005969
Behandeld door mevrouw M. Benali (0592) 36 59 37

Ondenverp : Hoogwaardi ge com m u n icatienetwerken Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Wij willen u graag nader informeren over de voortgang van de toekomstvaste digitale
ontsluiting van Drenthe. Hoogwaardige, toekomstbestendige en open breedbandnet-

werken zijn van essentieel belang voor economie, verblijfsrecreatie, leefbaarheid,

ondenrvijs, veiligheid en zorg. ln de provincie Drenthe zijn veel bewonersinitiatieven.
Als overheid spelen wij in op de bestaande energie bij deze initiatieven en willen dit in
onze faciliterende en ondersteunende rol een stapje verder brengen. Daarnaast willen
we middelen beschikbaar stellen die dienen als vliegwiel om de financiering van de
aanleg van de infrastructuur mogelijk te maken.

Fase I
Per 2 juni 2014 kunnen bewonersinitiatieven gebruikmaken van de regeling Hoog-
waardige communicatienetwerken Drenthe. De provincie stelt in deze regeling

€ 250.000,-- beschikbaar voor de opstartfase van de op te richten coöperaties. De
regeling blijkt een groot succes te zijn. Vijf initiatieven hebben al succesvol een beroep
op deze regeling gedaan en er zijn nog circa tien initiatieven in voorbereiding. Daar-
mee is er een grotere financieringsbehoefte dan het beschikbare budget. Dit is voor
ons aanleiding om het beschikbare budget te verhogen met € 500.000,-.

Fase 2

De provincie Drenthe gaat bij de begroting € 3 miljoen vrijmaken. Dit geld is bedoeld
voor de financiering van de aanleg van de infrastructuur als onderdeel van de totale
business case. De bijdrage van de provincie is van essentieel belang. De bedoelde

€ 3 miljoen zal revolverend worden ingezet door middelvan achtergestelde leningen
Daarvoor richten wij een fonds in waarover u in januari 2015 een statenstuk van ons
zult ontvangen.
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De Drentse aanpak kenmerkt zich door de intensieve samenwerking tussen bewo-

nersinitiatieven, gemeenten en provincie. Om bewonersinitiatieven maximaal te on-

dersteunen, richten we in Drenthe een platform op. Kijkend naar de toekomst is het

van groot belang de coöperaties te ondersteunen op het gebied van financiering, ad-
ministratie en techniek. Het is noodzakelijk om dit te verankeren en standaarddiensten
aan te bieden, zodat niet in elk gebied het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Dit bespaart kosten op het niveau van de individuele coöperaties. De provincie zal het
voortouw nemen in het opzetten van een ondersteunend platform in samenwerking
met de gemeenten en bewonersinitiatieven. ln januari 2015 wordt u nader geïnfor-
meerd over de inrichting van dit platform.

Er is in Drenthe al een aantal kansrijke initiatieven. lndien er bij één van de initiatieven

een financieringsbehoefte voor de aanleg van de infrastructuur ontstaat voordat het

fonds is opgericht, zal een beroep worden gedaan op het beschikbare budget uit de

eerste fase. Zo kunnen we de voortgang behouden en kan het project als voorbeeld-
project dienen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris voorzitter

wa.coll


