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Betreft: Reactie op Statenstuk 2014‐612 (‘Next Generation Access’ Breedbandnetwerken in 

Drenthe; plan van aanpak) 

 

Geachte commissieleden, 

 

Onderstaand treft u de reactie van ECO‐Oostermoer (verder: ECO) aan op het tijdens uw 

Statenvergadering van 26 maart a.s. voorliggende ‘Plan van aanpak’ voor de stimulering van 

de realisatie van een breedbandnetwerk in de Provincie Drenthe. Gezien de inhoud van deze 

notitie, maar ook vanwege de voorgeschiedenis,  hebben wij gemeend te moeten en aanvul‐

lend op 26 maart a.s. gebruik te maken van het inspreekrecht.  

 

Deze reactie heeft de volgende opbouw: 

1. Inleiding, wat vooraf ging; 

2. Enkele reacties op het Statenstuk 2014‐612; 

3. Voorlopige conclusies. 

 

1 Inleiding, wat vooraf ging  

Op 6 november 2013 (Statenontmoeting) en op 11 december 2013 (Commissievergadering 

Omgevingsbeleid, breedband) heb ik u geïnformeerd over ECO en één van haar initiatieven, 

te weten de voorgenomen aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeenten Aa en Hunze, 

Borger‐Odoorn en Tynaarlo, de voortgang hiervan en de rol die de Provincie Drenthe hierbij 

zou kunnen spelen. 

  

Tijdens de commissievergadering van 11 december bleek groot draagvlak te zijn voor de sti‐

mulering van ‘breedband voor iedereen’ in Drenthe. De gedeputeerde gaf te kennen dit dos‐

sier voortvarend aan te pakken ( aanstelling kwartiermaker en de toezegging van een noti‐
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tie voor de Statenvergadering van 26 maart over het ‘hoe’) en ‘tipte’ ECO gebruik te maken 

van de subsidieregeling “Vitaal Platteland, dorpsinitiatieven”.  

Na afloop was ECO door al deze signalen optimistisch gestemd.  En ging dus voort op het 

door haar ingeslagen pad. Daarnaast verwachtte zij op 26 maart slechts als geïnteresseerde 

toehoorder op de publieke tribune aanwezig te hoeven zijn. Niets bleek minder waar! 

 

Op 6 januari jl. is de kwartiermaker gestart en op 14 jan heeft hij een gesprek/interview met 

ECO gehad. Dit gesprek verliep plezierig. Afgesproken werd o.a. elkaar over en weer goed te 

informeren. De kwartiermaker zou: binnenkort technisch/inhoudelijke informatie aan ECO 

bieden en ECO informeren over andere initiatieven en ontwikkelingen (in haar werkgebied). 

ECO sprak de bereidheid uit nauw samen te willen werken met andere initiatieven en om 

haar opgedane kennis en ervaring provincie breed te willen delen.  

Eveneens hebben wij de kwartiermaker gevraagd onderzoek te doen naar de Drenthe‐ring (= 

een ‘open’ glasvezelnetwerk medio 2006/2007 aangelegd door de provincie Drenthe en 

Drentse gemeenten), omdat het interessant kan zijn voor de verschillende Drentse initiatie‐

ven hier gebruik van te maken c.q. op aan te sluiten.  

Op dit moment maken vooral gemeentehuizen, onderwijsinstellingen, hulpdiensten, e.d. 

gebruik van dit netwerk. Voor zover ECO heeft kunnen nagaan (m.b.v. internet) lag het des‐

tijds in de bedoeling dat het breder toegankelijk zou zijn/worden (zie bijlagen). Op een be‐

paald moment is dit netwerk ‘overgedragen’ aan Essent, de precieze condities waaronder 

zijn door ons ECO niet te achterhalen. Eveneens is onduidelijk waarom de Drenthe‐ring in de 

huidige beleidsstukken ‘vergeten’ lijkt, temeer omdat hier destijds substantiële overheids‐

bedragen mee gemoeid waren.  Nader onderzoek leek ons daarom nuttig.  In het voorlig‐

gende notitie wordt hier niets over geschreven, het waarom is onduidelijk. 

  

Door het gewekte vertrouwen/optimisme besloot ECO haar voornemen op korte termijn te 

starten met vraagbundeling onverkort te handhaven.  

Wij waarderen het dat met grote voortvarendheid  aan het ‘plan van aanpak’  is gewerkt en 

nu op uw agenda van 26 maart a.s. staat. Wij vinden het jammer dat dit, volgens ons, ten 

koste is gegaan van de zorgvuldigheid.  

 

Op 20 februari jl. kreeg ECO een vooraankondiging ‘afwijzing subsidieaanvragen Vitaal plat‐

teland, dorpsinitiatieven’. De teleurstelling was groot, temeer omdat een vergelijkbaar initia‐

tief uit Midden Drenthe, wel in aanmerking kwam voor deze aanvraag. ECO was er steeds 

van uit gegaan, dat het alleszins redelijk zou zijn beide initiatieven te honoreren(‘fifty‐fifty’). 

Immers beiden verkeren in een min of meer vergelijkbaar ontwikkelingsstadium. Wij ver‐

moedden dat het feit dat deze subsidie onder de verantwoordelijkheid van een andere ge‐

deputeerde viel hier mogelijk debet aan is/was? 

 

Eveneens was ECO voor 20 februari uitgenodigd aanwezig te zijn bij de afsluiting van een 

werkbezoek van de verantwoordelijke gedeputeerde voor o.a. breedband, aan de gemeente 

Aa en Hunze. Tijdens deze afsluiting zou namelijk de website ‘verbindDrenthe’ feestelijk 

worden gepresenteerd in café/restaurant Hofsteenge te Rolde.  
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Leden van de werkgroep ‘breedband’ en de  breedband ambassadeurs van ECO, de kwar‐

tiermaker en de desbetreffende ‘breedbandambtenaar’ waren aanwezig in café restaurant 

Hofsteenge te Rolde voordat het gezelschap (gedeputeerde, wethouder en ondernemers) 

arriveerde om het werkbezoek af te sluiten met de feestelijke ‘opening van de nieuwe web‐

site’. ECO gaf dit de gelegenheid de kwartiermaker en beleidsambtenaar te vragen of zij wis‐

ten dat Midden Drenthe wel en wij niet in ‘de prijzen’ waren gevallen. Men bleek goed op de 

hoogte van de afwijzende beschikking voor ECO. De regeling ‘Vitaal platteland’ was overte‐

kend en ECO zou later (eind maart) alsnog via een andere regeling ondersteuning door de 

Provincie tegemoet kunnen zien. Op grond hiervan hebben wij besloten niet in beroep ge‐

gaan tegen de afwijzing van onze subsidieaanvraag. 

 

Toevallig (niemand had ons daar op geattendeerd!?), werden wij  zondag 9 maart jl. gewaar 

dat het ‘plan van aanpak’ voor 26 maart aanstaande inmiddels openbaar is. Na lezing bleek, 

tot onze verbazing/teleurstelling dit plan, anders uit te pakken dan onze kennelijk ‘te hoog 

gespannen verwachtingen’? Dit plan zet ons immers voor de tweede keer ‘op achterstand’ 

(1. Afwijzing ‘Vitaal Platteland. 2. Inhoud van de te bieden ondersteuning in het ‘plan van 

aanpak’).  

 

2 Enkele reacties op het Statenstuk 2014‐612 (‘Next Generation Access’ Breedband‐

netwerken in Drenthe; plan van aanpak) 

 

Algemeen 

De noodzaak van breedband, ook voor het platteland, en de ondersteuning van burgerinitia‐

tieven wordt onderkend. Dit juichen wij toe.  

De nadere uitwerking hiervan roept echter nogal wat vragen op, te weten: 

 

Het tijdpad.  

Indien het voorliggende voorstel op 26 maart a.s. door de Statencommissie wordt onder‐

steund, dan zal dit vervolgens op 16 april Provinciale Staten moeten passeren, waarna de 

‘uitvoeringsregeling hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe’ moet worden uitge‐

werkt. Op grond van een grove schatting betekent dit vermoedelijk dat deze regeling in 

mei/juni gereed is. Afgaand (hopelijk ten onrechte) op de eisen die aan een dergelijk plan 

gesteld worden (p. 18/39 ‘plan van aanpak’, 2.3.2 Procesmodel algemeen) gaat er vervol‐

gens, voor ons, veel tijd en werk zitten een dergelijk plan op te stellen. Vervolgens zal het 

één en ander na indiening beoordeeld worden, waarna de ‘stimulerings/procesgelden’ 

wel/niet worden toegekend. Dit betekent geschat dat deze gelden op zijn vroegst na de zo‐

mer beschikbaar kunnen zijn. Voor ECO is dit te laat.  

 

Het beschikbare bedrag. 

In de beleidsbrief wordt aangegeven, dat de toe te kennen ‘stimulerings‐/procesgelden’ (€ 

250.000,‐) “geschikt zijn voor zo’n tien initiatieven”: dus €25.000,‐ elk?  
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Afgaand op het schema1 op p. 12/39 heeft de kwartiermaker met 8 initiatieven gesproken. 

Uit dit schema valt niet helemaal op te maken in welke ontwikkelingsfase de verschillende 

initiatieven zich bevinden. Hoewel de status van b.v. Midden‐Drenthe en ECO ‘georgani‐

seerd’ wordt genoemd bevinden deze initiatieven zich in een verschillende ontwikkelingsfa‐

se: Midden‐Drenthe is nog geen coöperatie en heeft het plan na de zomer te starten met 

vraagbundeling; ECO is een coöperatie en is gestart met vraagbundeling en zou ‘ijs en weder 

dienende’ rond de zomer kunnen starten met de uitrol van glasvezel in haar eerste sub‐

regio.  

Ter informatie. In de gemeente Bergen (ca. 90.000 inwoners en ook nog aanmerkelijk ‘dich‐

ter’ bevolkt dan Drenthe) heeft één breedbandinitiatief  € 250.000,‐ van de Provincie Noord‐

Holland ter beschikking gekregen voor ‘stimulerings‐/proceskosten’. Het werkgebied van 

ECO omvat circa 100.000 inwoners.  

Hoewel het lastig is te bepalen wat een redelijk bedrag voor ‘stimulerings‐/proceskosten’ 

voor levensvatbare initiatieven is, maakt dit voorbeeld o.i. duidelijk dat €250.000,‐ voor tien 

initiatieven misschien wel erg zuinig is. En dit met alle risico’s van dien: De initiatieven in 

Drenthe komen niet echt van de grond en de Provincie zet daarmee o.i. de sociale en eco‐

nomische ontwikkeling van het platteland van Drenthe op het spel.  

Zoals onderbouwd in onze subsidieaanvraag Vitaal Platteland, dorpsinitiatieven denken wij 

met circa € 50.000,‐ voor een periode van 3 jaar een heel eind te kunnen komen.  

Zoals geschetst tijdens onze ‘optredens’ op 6 november en 11 december jl. hadden wij het 

plan in het voorjaar te starten met onze eerste (van de 12), maar ook belangrijkste, campag‐

ne om tot vraagbundeling te komen. Vier maart jl. zijn wij hiermee gestart. De bodem van 

onze beschikbare middelen komt echter nu in zicht.  

Immers tot dusverre hebben twee van de drie gemeenten ons € 4.833,‐ toegekend, binnen‐

kort komt ook de derde gemeenten met  € 1.500,‐  over de brug. Let wel, deze bedragen zijn 

verstrekt om de algemene start‐/oprichtingskosten van ECO‐Oostermoer te financieren (ook 

onze duurzaamheidsactiviteiten). Dus niet specifiek voor ons ‘breedbandinitiatief’ alleen.  

 

Het ‘businessmodel’ c.q. verdienmodel 

Tijdens de Statenontmoeting 6 november jl. hebben wij uitgelegd waarom wij vanuit het 

oorspronkelijke initiatief in Eexterzandvoort behalve de doelstellingen ook het werkgebied 

hebben opgerekt. We hebben dit gedaan, omdat de activiteiten van de coöperatie straks wel 

financieel ‘uit moeten kunnen’. Voor een energiecoöperatie is hiervoor ongeveer 100.000 

inwoners de ondergrens (ervaringen in Duitsland), vandaar o.a. onze uiteindelijke keuze voor 

een coöperatie voor met drie Drentse gemeenten op de grens van het veen en het zand 

(20% van het aantal inwoners van de Provincie Drenthe). Wij konden echter toen nog niet 

weten dat wij inmiddels ons ook (in het kader van onze leefbaarheid doelstelling) actief op 

de telecommarkt zouden gaan begeven. Afgaand op één van de kleinste levensvatbare tele‐

combedrijven in Nederland SKV, te Veendam, die al flink wat jaren bestaat, is een onder‐

grens van circa 30.000 inwoners kennelijk haalbaar.  

                                                            
1 In dit schema staat abusievelijk vermeldt, dat het werkgebied van ECO‐Oostermoer de gemeente Aa 
en Hunze is. Dit is onjuist. Het werkgebied van ECO‐Oostermoer zijn de gemeenten: Aa en Hunze, 
Borger‐Odoorn en Tynaarlo, totaal circa 100.000 inwoners.  
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Als voorgaande klopt, dan zou dit één van de criteria kunnen zijn glasvezel initiatieven in 

Drenthe wel/niet financieel te ondersteunen of alvorens deze steun te verlenen te vragen 

samen te werken met initiatieven bij de ‘buren’. In het voorliggende rapport wordt de indruk 

gewekt dat ieder initiatief, mits zij een goed verhaal hebben, ondersteund wordt?  

Wij zijn pas sinds kort in het bezit van Statenstuk 2014‐612 en zullen uiteraard op korte ter‐

mijn contact opnemen met de daarin vermelde initiatieven in ons werkgebied die ons niet 

bekend waren om voor te stellen met hun samen te werken. Naast deze initiatieven heeft 

ECO inmiddels al eerder contact gelegd en afspraken gemaakt met vergelijkbare, niet in het 

rapport genoemde, initiatieven in o.a. Papenvoort, Nieuw‐Buinen, Zuidlaarderveen, het 

Mondengebied, e.d. 

Kortom het lijkt ons niet verstandig als de Provincie straks allerlei initiatieven ‘rijp en groen’, 

‘klein en groot’ de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de beperkte ‘stimulerings‐

/procesgelden’.  

Het verdienmodel van ECO‐Oostermoer (op het scherp van de snede, om het aanbod aan‐

trekkelijk te houden/maken voor de inwoners) komt neer op € 1,‐ per aansluiting voor ont‐

wikkelings‐, onderhouds‐, proces‐ en organisatiekosten kan op termijn uit. Maar in de aan‐

loopperiode (de eerste twee jaar) als het aantal aansluitingen nog niet groot is niet. Vandaar 

dat wij bij meerdere organisaties de vraag hebben neergelegd ons in deze aanloopperiode te 

ondersteunen (Rabobank, gemeenten, provincie, agenda voor de veenkoloniën, LTO‐Noord, 

de Heidemaatschappij, het Oranjefonds, de Stichting Doen, enz, enz.). Bijna al deze organisa‐

ties gaven te kennen ons initiatief zeer te ondersteunen, maar hebben hier of geen geld voor 

(over), of dit initiatief past niet in hun (o.i. vaak bureaucratische) prioriteitsstellingen. Desal‐

niettemin heeft ECO steeds het uitgangspunt gekozen ‘wat je zegt, moet je doen’ en dat be‐

tekent ondanks de nodige teleurstellingen dat wij ‘gewoon’ doorgegaan zijn op het ingesla‐

gen pad.  

Wij zijn ervan overtuigd dat ons ‘breedband verdienmodel’ op termijn levensvatbaar is, maar 

hebben daarvoor, zeker in de aanloopfase, niet alleen begrip, maar ook keiharde financiële  

ondersteuning nodig. En gezien onze ervaringen met onze aanvraag voor ‘Vitaal platteland’ 

en het voorliggende plan zijn wij daar niet meer zo zeker van.  

 

Het voorgestelde fasemodel 

Er wordt in de notitie uitgegaan van twee fasen. En voor elke fase wordt de rol van de Pro‐

vincie omschreven.  

Fase 1, de faciliterende rol van de Provincie (de ‘stimulerende‐/proceskosten), onze visie 

hierop is o.i. in het voorafgaande voldoende belicht. 

Fase 2, de stimulerende rol van de Provincie 

Op p. 3 van de ‘Beleidsbrief’ wordt onder 4.1. aangegeven, dat voordat tot fase 2 kan wor‐

den overgegaan “er eerst zicht dient te zijn op de uitwerking van fase 1”.  

Zoals eerder vastgesteld verschillen de breedband initiatieven in Drenthe qua omvang van 

hun potentiële werkgebied, maar ook qua ontwikkelingsfase: Midden Drenthe en ECO kun‐

nen voorlopers genoemd worden, veel andere initiatieven bevinden zich in een beginstadi‐

um.  Het uitgangspunt geformuleerd onder 4.1. betekent dan, mits juist geïnterpreteerd, dat 

eerst alle initiatieven (ook die zich later aandienen!) op een gelijk niveau moeten worden 

gebracht voordat voor fase 2 concrete voorstellen ontwikkeld worden. Of anders geformu‐
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leerd: ‘de zwakste schakels’ bepalen het tempo. Voor Midden Drenthe en ECO betekent dit 

dat zij nu flink op de rem moeten trappen in afwachting van de voortgang van het initiatief 

dat zich het laatste heeft aangemeld.  

In het ‘plan van aanpak’ van de kwartiermaker wordt voorgesteld de initiatieven van Midden 

Drenthe en ECO, ‘de voorlopers’, de (financiële) ruimte te geven ‘gewoon’ door te gaan, zo‐

dat zij daarmee een voorbeeld kunnen zijn voor andere en voor initiatieven die nog ‘gebo‐

ren’ moeten worden (olievlekwerking).  

Onduidelijk is waarom in de beleidsbrief hiervan afgeweken wordt. Het effect hiervan is, 

naar onze mening, dat deze ‘insteek’ eerder een belemmerend/vertragend effect heeft, dan 

dat sprake is van stimulering. Immers ECO verwacht, al deze zomer te starten met het gefa‐

seerd uitrollen van een glasvezelnetwerk. De Provincie is dan, afgaand op de voorliggende 

notitie, net klaar met het formuleren van de subsidievoorwaarden voor de faciliterende rol. 

Vervolgens kan het nog wel één à twee jaar duren voordat fase 1 is afgerond (= alle initiatie‐

ven een gelijk ontwikkelingsniveau hebben) en de Provincie haar stimulerende rol (‘co‐

financiering, ‘revolving funds’, e.d.’) en de daarvoor benodigde instrumenten kan/zal inzet‐

ten. Uiteraard  hopen wij, dat tijdens de bijeenkomst van de Statencommissie van 26 maart 

a.s. onze interpretatie van de beleidsbrief, op belangrijke onderdelen, volledig ‘onderuit’ 

gehaald wordt.  

 

3  Voorlopige conclusies 

Voor ECO is het voorliggende voorstel, mede in het licht van de voorgeschiedenis, ronduit 

teleurstellend.   

 

Heel Drenthe dient op één gelijk kennisniveau gebracht te worden, dit kan/zal één à twee 

jaar gaan duren (fase 1). Voor ECO kan dit zelfs betekenen, dat wij terug naar de tekentafel 

moeten, omdat wij op onderdelen voor een ietwat andere insteek gekozen hebben, dan in 

het voorliggende rapport.  

 

Er wordt geen/onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de verschillende initiatie‐

ven in een verschillende fase van hun ontwikkeling zitten, noch met het feit dat een ‘breed‐

band initiatief’ voor bijvoorbeeld Eexterzandvoort ( 52 woningen) iets anders is dan voor een 

hele gemeente. Een maatpak i.p.v. een confectiepak zal volgens ons ook nog uiteindelijk 

goedkoper en doelmatiger uitpakken. 

 

In tegenstelling tot fase 1 (faciliterende rol Provincie), is fase 2 (stimulerende rol Provincie) 

nog nauwelijks uitgewerkt. Voor initiatieven, zoals ECO is het van het grootste belang dat de 

‘stimulerende’ rol van de Provincie (financieringsmogelijkheden/instrumenten, e.d.) op korte 

termijn al duidelijk wordt/is.  

 

Het is jammer, dat er niet voor gekozen is Midden Drenthe en ECO de status van voorbeeld‐

projecten te geven, inclusief de hierbij behorende ondersteuning. Dit is niet alleen voor deze 

initiatieven van belang, maar ook in de volle breedte voor de hele Provincie Drenthe. Immers 

deze voortrekkers kunnen de nu nog prille initiatieven dan mee op ‘sleeptouw’ nemen. Dit 
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lijkt ons heel wat productiever/effectiever , dan zoals in deze notitie wordt voorgesteld dat 

de ‘zwakste schakels’ het ontwikkelingstempo voor de hele Provincie bepalen. 

 

Tenslotte.  

Wij hebben enkele dagen geaarzeld voor het schrijven van deze reactie.  

Immers indien ons commentaar serieus wordt genomen, dan kan dit in het ergste geval be‐

tekenen, dat de voorliggende notitie ‘van tafel gaat’ en wij en de andere breedbandinitiatie‐

ven voorlopig helemaal niets van de Provincie te verwachten hebben. 

Niet reageren zou o.i. echter ‘impliciet’ betekenen dat wij ‘instemmen’ met het  voorgestel‐

de ‘Plan van aanpak’ en daarmee ‘accepteren’ dat de Provincie de ‘wet van de‐te‐remmen‐

voorsprong’ toepast.  

Kortom voor ons was/is dit een lastig dilemma.  

 

ECO‐Oostermoer is een nog jonge coöperatie (zonder winstoogmerk), waarbinnen vrijwil‐

ligers zich met veel enthousiasme/idealisme en weinig middelen inzetten het platteland 

duurzaam en leefbaar te maken en te houden.  

De sociale‐ en economische ontwikkelingen van het platteland baren ons grote zorgen 

(krimp, vergrijzing, verschraling van voorzieningen, e.d.). Samen staan we sterk en willen we 

deze ontwikkelingen een halt toeroepen c.q. flink temporiseren. Op dit moment heeft ECO 

vier projecten onder handen, waaronder het ‘breedband project’.   

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

M.M. (Rienus) Ferwerda 

Voorzitter ECO‐Oostermoer 
 

 

Bijlagen 2.  
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1. Aanleiding 

 

De gemeente Emmen heeft in 2006 geparticipeerd in aanleg van het Gronings/Drents 
glasvezeltracé (Drenthering). Hiermee zijn het gemeentehuis, tal van basisscholen en 
Wooncom aangesloten op glasvezel en er is een basis gelegd voor de aansluiting van 
bedrijven en instellingen in Emmen. 
In april 2006 heeft het College besloten om het bureau Clear Mind IT opdracht te geven om 
een plan van aanpak uit te werken voor het Bahco II project ontwikkeling ICT-
kennisuitwisseling.  
In juli heeft de NOM in een brief ter afsluiting van het provincial project geadviseerd dat de 
gemeente en de Vereniging Parkmanagement Bargermeer samen de vraagbundeling en het 
stimuleren van ICT ter hand nemen. Dat zou er met name toe moeten leiden dat de bedrijven 
op Bargermeer worden aangesloten op de Drenthering. 
In september 2006 heeft de Raad ingestemd met het Projectplan Bahco Fase II. Hierin zijn 
tweeprojecten benoemd: voorbereiden infrastructuur en stimulering kennisuitwisseling. 
 
Vanuit het Bahco Fase II programma heeft de gemeente Emmen heeft eind 2006, op basis 
van de verkenning door Clear Mind, relevante partijen bij elkaar gebracht in het ICT-Platform. 
De deelnemers aan dit Platform willen door uitwisseling en onderlinge afstemming samen 
het ICT-gebruik door bedrijven en instellingen stimuleren en bevorderen dat de benodigde 
infrastructuur snel en tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden voor bedrijven en instellingen 
in Emmen breed beschikbaar is. In januari 2007 heeft de Stuurgroep Bahco ingestemd met 
de instelling het ICT-platform als adviesorgaan voor ICT-ontwikkelingen. 
 
Het ICT-Platform heeft een informeel en flexibel karakter en het kan qua samenstelling in de 
tijd veranderen, aansluitend op de dynamische ontwikkelingen op ICT-gebied. 
Deelnemers zijn tot nu toe: MKB-Emmen, VPB, Drenthe College, Hogeschool Drenthe, 
Stichting ICT-Experience, Bedrijvenloket en gemeente Emmen. 
 
Deze notitie is gebaseerd op de door het ICT-Platform onderschreven notitie: Plan van 
aanpak breedband Emmen die in november 2006 is opgeleverd door Renné Sturre en geeft 
de actuele situatie weer en de rol van de gemeente bij verder uit te voeren activiteiten op dit 
gebied. 
 

2. Actuele situatie 

 

Volgens het ministerie van EZ is 40% van de innovatie in het bedrijfsleven ICT-gedreven.  
Vooral moderne kennisintensieve bedrijven, waarvoor informatie een belangrijke 
productiefactor is, hebben belang bij een optimale ICT-infrastructuur. 
Het bedrijfsleven in Emmen is in hoge mate kennisintensief: kennisintensieve industrie telt 
ruim 5.400  arbeidsplaatsen en kennisdiensten nog eens 5.200 arbeidsplaatsen. 
ICT speelt ook in het algemeen in de bedrijfsvoering, maar daarmee ook in de 
kostenstructuur van bedrijven en instellingen een steeds grotere rol. 
 
De marktomstandigheden in de markt voor ICT-infrastructuur veranderen snel en vergen ook 
van de gemeente om daar voortdurend flexibel op in te spelen. 
Nog maar enkele jaren geleden kwamen nieuwe mogelijkheden op, die nu worden 
aangeduid als Breedband-internet. Aanvankelijk was (A)DSL van KPN de meest bruikbare 
techniek en daarom heeft de gemeente Emmen zich samen met de Vereniging 
Parkmanagement met succes beijverd om (A)DSL voor bedrijven op Bargermeer Zuid 
beschikbaar te krijgen. Bij breedband gaat het om snelle verbindingen met een veel grotere 
capaciteit dan voorheen.  
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Met de komst van glasvezel kwamen vervolgens een enorme snelheid en capaciteit bij een 
zeer goede kwaliteit en betrouwbaarheid binnen bereik. Voor de gangbare toepassingen 
levert dat al snel flinke besparingen op. 
Nieuwe ICT-ontwikkelingen kregen daardoor een flinke steun in de rug, met name internet en 
telefonie op basis daarvan. Bedrijven kunnen grote bestanden snel uitwisselen en het werd 
ook steeds interessanter om ICT-diensten op afstand (on-line) te gaan aanbieden, zoals het 
beschikbaar stellen van software, het beheer van computerwerkplekken en het maken van 
back-ups van bestanden en data. 
 
Voor verreweg de meeste bedrijven lijkt dat allemaal nog ver weg en het is niet goed te 
voorspellen in welk tempo deze diensten door zullen breken. Alle deskundigen zijn er van 
overtuigd dat die doorbraak er komt. In welke mate glasvezel op termijn weer wordt 
vervangen, of uitsluitend wordt aangevuld door draadloze technieken is onzeker. Voorlopig is 
draadloos internet echter vooral een aanvulling met de nodige beperkingen in capaciteit, 
snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid en is ook voor draadloos internet een netwerk nodig 
dat de punten verbindt waar het signaal uiteindelijk draadloos wordt uitgewisseld. 
Duidelijk is wel dat een mogelijke ontwikkeling in die richting niet kan worden afgewacht.  

 
Het ICT-platform is er van overtuigd dat Emmen op korte termijn tenminste moet beschikken 
over glasvezel op Bargermeer en het Bedrijvenpark A37 en zo snel mogelijk ook op andere 
bedrijvenlocaties. Bovendien moeten de kosten voor aansluiting zo laag mogelijk worden 
gehouden en moet het aanbieden van ICT-diensten via een open netwerk aantrekkelijk zijn. 
Het gaat immers niet alleen om glasvezel, maar vooral om wat daarmee kan worden gedaan. 
Veel bedrijven zijn daarvan nog onvoldoende op de hoogte en daarom vindt het ICT Platform 
het ook belangrijk om het ICT-bewustzijn en daarmee het gebruik te stimuleren. 
 
Hoewel stimulering van het ICT-gebruik de vraag naar glasvezel vergroot, is het voor een 
spoedige aanleg van glasvezel goed om de ICT-stimulering en de aanleg van glasvezel als 
afzonderlijke trajecten te behandelen. Beide trajecten moeten elkaar zeker versterken, maar 
hebben elk een eigen dynamiek, tijdpad en betrokkenen. De organisatie van de aanleg van 
glasvezel op met name Bargermeer en het Bedrijvenpark A37 moet niet wachten op de 
verdere uitvoering en organisatie van projecten om het ICT-gebruik te stimuleren.  
 
 

3. Aanleg en aansluiting op glasvezel 

 
De aanwezigheid van aansluitmogelijkheden op glasvezel tegen redelijke voorwaarden is 
voor steeds meer bedrijven een absoluut vereiste. 
Zowel voor de verdere ontplooiing van bestaande bedrijven als voor te de werving van 
nieuwe bedrijven is de beschikbaarheid van een goede, open glasvezelinfrastructuur van 
groot belang. Glasvezel kan niet alleen de ICT en telecommunicatiekosten van bedrijven 
verlagen, maar is onmisbaar voor moderne toepassingen, die steeds meer in belang 
toenemen. 
 
De marktomstandigheden in de nog maar zeer jonge markt voor glasvezelverbindingen voor 
bedrijven zijn in korte tijd al weer ingrijpend gewijzigd. Voor aanbieders is de vraag nog zo 
beperkt, dat voor de marktbewerking de hulp van de gemeenten wordt ingeroepen. Niet 
(meer) om te investeren in glasvezel, want uit een artikel in de Staatscourant van 1 februari 
2007 blijkt dat de minister van Economische Zaken heeft bepaald dat gemeenten dit 
(behalve in heel specifieke situaties) niet is toegestaan. Gemeenten kunnen wel een 
essentiële rol vervullen bij het bundelen van de vraag tot een voor aanbieders interessant 
geheel, evenals bij het stimuleren van het ICT-gebruik. 
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Uitgangspunt voor Emmen is dat de gemeente niet zelf een netwerk zal gaan aanleggen, 
beheren  en exploiteren. Wel wil de gemeente netwerk- en dienstenaanbieders interesseren 
om op de bedrijventerreinen te investeren. 
 
In kader van Bahco fase I is in opdracht van de gemeente door het bureau Clear Mind een 
blauwdruk gemaakt voor glasvezel voor het te revitaliseren deel van Bargermeer Zuid. De 
gemeente heeft er aanvankelijk, op advies van ondermeer Clear Mind voor gekozen om op 
basis van deze blauwdruk mantelbuizen aan te leggen op die plaatsen op de 
bedrijventerreinen waar de grond als gevolg van weg- of rioleringswerkzaamheden open 
gaat. Graafkosten vormen de grootste kostenpost bij de realisatie van een netwerk. Bij de 
herstructurering van Bahco 1 zijn mantelbuizen aangelegd. Sindsdien is de situatie zodanig 
veranderd dat deskundigen nu adviseren om ook de aanleg van mantelbuizen over te laten 
aan de netwerkaanbieders. De inmiddels aangelegde mantelbuizen kunnen waarschijnlijk 
wel worden verkocht aan en gebruikt door de netwerkaanbieders. 
 
Voor het gehele Bargermeer is in opdracht van de NOM, als afsluiting van het provinciale 
ICT platform, een blauwdruk opgesteld door Volker Wessels Telecom. Gezien de 
marktontwikkelingen wordt deze blauwdruk niet verder uitgewerkt. 

 

De bereidheid van netwerkaanbieders om voor eigen risico te investeren in netwerken voor 
bedrijven neemt snel toe. Het ziet ernaar uit dat de aanleg en exploitatie aan marktpartijen 
kan worden overgelaten. Om hen daartoe te bewegen en om te waarborgen dat een 
werkelijk open net voor alle bedrijven tegen gunstige condities beschikbaar komt, is wel een 
rol voor de gemeente weggelegd. Een stimulerende rol verdient echter de voorkeur. 
  
Met het oog op deze ontwikkelingen is binnen het ICT-platform de mogelijkheid besproken 
dat de VPB de vraag naar glasvezel gaat activeren en bundelen en tot aanbesteding 
overgaat. De VPB en de gemeente Emmen zien dit als een taak die goed past binnen het 
doel van de VPB, maar onderkennen dat de VPB zich daarbij zal moeten laten ondersteunen 
door terzake deskundigen. De gemeente wil daarin voorzien door inschakeling van een 
deskundig adviesbureau. 
 
De VPB heeft in overleg met de gemeente offertes gevraagd bij een drietal adviesbureau’s. 
De gemeente Emmen draagt de kosten van de begeleiding en ondersteunt ook zelf actief de 
vraagbundeling door de VPB. De door de VPB te maken kosten maken deel uit van het plan 
van aanpak VPB. 

 

 

4. Stimulering ICT-gebruik 

 

Voor veel van de meest kansrijke ICT-toepassingen is breedband vereist. Breedband via 
glasvezel kan direct besparingen opleveren voor veel bedrijven voor basistoepassingen, 
zoals telefonie en internet voor bedrijven. 
Glasvezel biedt daarnaast goede perspectieven voor online ICT-toepassingen, zoals 
werkplekbeheer, back-updiensten en beveiliging, die binnen enkele jaren een grote vlucht 
lijken te gaan nemen. Op dit moment maken er nog weinig bedrijven gebruik van breedband 
in Emmen en in Nederland is er sprake van een stagnerende ontwikkeling van Breedband bij 
bedrijven. Het ministerie van EZ benadrukt dat dit samenhangt met onbekendheid bij veel 
bedrijven, waardoor het aanbod van ICT-diensten via glasvezel ook moeizaam van de grond 
komt. Door actieve vraagbundeling, ondersteund door vraagstimulering, kan daar 
verandering in worden gebracht. 
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Uit de succesvolle DoDo roadshows (Digitale Ontwikkeling Drentse Ondernemers), die door 
de Kamer van Koophandel Drenthe worden georganiseerd, blijkt dat veel ondernemers wel 
degelijk geïnteresseerd zijn in nieuwe ICT-toepassingen.  
Bij de deelnemers aan het ICT-platform bestaan, naast de Dodo bijeenkomsten van de 
Kamer van Koophandel, verschillende plannen om het ICT-gebruik bij bedrijven verder te 
stimuleren. De Kenniscampus bij de Hogeschool Drenthe is in aanbouw en er is een 
directeur benoemd die ook leiding moet gaan geven aan de verdere invulling van dit concept.  
De Kenniscampus zal een spilfunctie moeten gaan vervullen bij de kennisuitwisseling op 
ICT-gebied. Het demonstratieproject dat de Stichting ICT-Experience voor ogen heeft kan 
mogelijk ook een rol spelen bij het stimuleren van het ICT-gebruik en verdient verdere 
uitwerking. De Hogeschool Drenthe en het Drenthe College zien voor zichzelf eveneens een 
rol weggelegd bij de vraagstimulering en ontwikkelen daarvoor plannen. MKB-Emmen en de 
VPB spelen graag in op bruikbare projecten en willen daar hun steun aan geven.  
 
Een belangrijke rol bij de ICT-stimulering kan worden vervuld door een te ontwikkelen lokale 
onafhankelijke marktplaats. ICT-diensten kunnen daarop direct worden aangesloten en 
afgenomen via het lokale netwerk. Deze lokale marktplaats kan waarschijnlijk snel worden 
opgezet door samenwerking met  GN-IX  (Groningen Internet Exchange) en eventueel met 
ND-IX (Nederlands-Duitse Internet Exchange). Dit zijn internetknooppunten die de fysieke 
verbinding met de rest van de wereld regelen en gelegenheid bieden voor tal van 
internetbedrijven om diensten aan te bieden. De ICT-diensten die via de GN-IX worden 
aangeboden, zijn al beschikbaar via de Drenthering en doordat de diensten van ND-IX naar 
verwachting binnenkort zullen worden gekoppeld aan GN-IX , kunnen ook deze snel 
beschikbaar komen. De GN-IX is wellicht bereid het technisch beheer van een lokale 
marktplaats voor zijn rekening te nemen. 
Een lokale marktplaats garandeert de openheid van het net en een goed aanbod van 
diensten en biedt goede mogelijkheden voor lokale ICT-aanbieders, waarvan er 
verscheidene in Emmen zijn gevestigd. 
 
Via het ICT-platform wil de gemeente nieuwe kansrijke initiatieven voor het stimuleren van 
het ICT-gebruik stimuleren en daarin eventueel participeren. 
Met name het realiseren van een lokale marktplaats is voor de gemeente van groot belang. 
De Kenniscampus lijkt de aangewezen plaats voor een dergelijk nieuw initiatief. 

 

5. Vervolgactiviteiten en planning 
 
VPB wil met hulp van een samen met de gemeente geselecteerd en door de gemeente 
betaald adviesbureau in april beginnen met het bijeenbrengen van bedrijven die een 
aansluiting op glasvezel willen. Daarbij kunnen lokale ICT-aanbieders en bedrijven die al 
gebruik maken van glasvezel een belangrijke rol spelen. Er zullen verschillende 
bijeenkomsten gehouden worden en daarnaast zal de VPB bedrijven ook de contacten met 
de individuele bedrijven daarvoor benutten. Daarvoor zullen ‘business-cases’ worden 
gebruikt, waarmee het voordeel kan worden aangetoond. 
 
De vraagbundeling vormt de basis voor het uitnodigen van geselecteerde aanbieders van 
netwerken, die voldoen aan eisen die samen met het adviesbureau worden geformuleerd om 
offertes uit te brengen. In mei moet het offerte-aanvraag document zijn opgesteld dat aan 
potentiële aanbieders wordt verstrekt, moeten aanbieders zijn geselecteerd voor de 
offerteaanvraag en moeten criteria zijn opgesteld voor de selectie. 
 
Begin juli moet de vraagbundeling gereed zijn en de aanbieder gekozen, zodat na de zomer 
kan worden begonnen met de realisatie. 
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Het streven is erop gericht om nog voor het einde van het jaar glasvezel aansluitingen te 
hebben gerealiseerd op Bargermeer en op het Bedrijvenpark A37. 
Gedurende het traject zal worden nagegaan in hoeverre een verdere uitrol van glasvezel op 
andere bedrijventerreinen direct of binnen korte tijd tot de mogelijkheden behoort. 
 
Parralel aan dit traject zal worden nagegaan hoe een lokale marktplaats kan worden 
gerealiseerd en daarover zullen vervolgens, na raadpleging van het ICT-platform, nadere 
voorstellen aan het College worden gedaan. Een snelle realisatie ook hiervan staat voorop. 
 
Met het Dodo-project wordt al concreet inhoud gegeven aan de vraagstimulering , met een 
kleine financiele bijdrage van de gemeente. In het ICT-platform zullen andere projecten en 
plannen van de deelnemers worden afgestemd. De gemeente blijft ook de komende tijd 
nauw betrokken bij de Kenniscampus en stimuleert een praktische betrokkenheid daarvan bij 
de ICT-vraagstimulering. 
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