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Statengriffie

Van: Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe 
<info=sterkmiddendrenthe.nl@mail70.atl11.rsgsv.net> namens Stichting 
Marktverkenning Sterk Midden Drenthe <info@sterkmiddendrenthe.nl>

Verzonden: zondag 14 september 2014 22:23
Aan: Statengriffie
Onderwerp: Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe is opgericht.

Het laatste nieuws over de ontwikkeling van snel internet 
in uw omgeving.  

Bekijk deze email in uw 
browser  

 

 

 

 

Beste Staten griffie griffie, op vrijdag 12 september 2014 is 

de Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe 

opgericht.  

Wie is de Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe. 
Inmiddels al weer bijna twee jaar geleden (december 2012) is in de 

gemeente Midden Drenthe de gemeentelijke werkgroep Glasvezel Midden 

Drenthe geïnstalleerd. Aanleiding hiertoe was de komst van Reggefiber 

naar onze gemeente die zich voornamelijk heeft toegelegd op het 

verglazen van de 5 grotere kernen binnen onze gemeente. (Beilen,Smilde, 

Bovensmilde, Hoogersmilde en Westerbork). 

Opvallend genoeg waren dit de kernen (met kabeltelevisie/internet) waar 

de behoefte aan een sneller internetnetwerk minder noodzakelijk was/ is 

als in de overige 20% woon- en werkadressen binnen onze gemeente 

grenzen, maar deel uitmakend van het buitengebied. 

De gemeentelijke werkgroep heeft zich in de afgelopen 2 jaar toegelegd 

om binnen de bestaande discussie over het ontbreken van een goede 

internetvoorziening in het buitengebied, te komen tot een 

oplossingsgerichte aanpak, voor het bestaande marktfalen. 
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Ook de politiek moest hierin worden benaderd, omdat de aanleg van een 

toekomst gericht netwerk niet vanuit een economische, maar op basis van 

een sociaal maatschappelijk grondslag moet worden gerealiseerd. Voor 

marktpartijen geldt, dat hun aandeelhouders niet zijn geïnteresseerd in de 

aanleg van netwerken in minder economisch aantrekkelijke gebieden. 

De ontwikkelingen in onze maatschappij vragen om een goede ontsluiting 

via het internet. De behoefte in het buitengebied is groot, omdat daar 

eigenlijk geen volledig gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden 

van internet, omdat de lage snelheden van de verbinding (data overdracht) 

de remmende factor is. 

De gemeentelijke werkgroep Glasvezel Midden Drenthe heeft daarom de 

initiatieven vanuit het Dorpen Overleg Midden Drenthe en het 

Burgerinitiatief Glasvezel Midden Drenthe samengevoegd en met 

gemeentelijke ondersteuning gezocht naar een oplossing om juist in de 

buitengebieden van Midden Drenthe te komen tot een effectieve en 

toekomstgerichte oplossing van het aldaar bestaande internet 

probleem.  De keuze: glasvezel achter iedere voordeur. 

 

Om tot realisatie van dit netwerk te kunnen komen zijn diverse 

inventarisaties gedaan. Het type netwerk, netwerkstructuur, 

organisatievorm en projectkosten zijn daarbij leidend geweest. 

Maar inmiddels is de werkgroep aanbeland bij de belangrijkste 

inventarisatie : “Vraagbundeling”. 

Met de vraagbundeling start de inschrijf procedure voor werkelijke 

aanmelding. Daartoe is de Stichting Marktverkenning Sterk Midden 

Drenthe opgericht.  Deze zal zich vooral richten op het informeren over het 

glasvezelnetwerk en de te leveren diensten voor bewoners en bedrijven in 

het buitengebied van Midden Drenthe. 

Doel is te komen tot de werkelijke aanleg onder de voorwaarde dat 

voldoende inschrijvingen voor deelname zijn/ worden gedaan, en het aan 

te trekken benodigd vreemd vermogen ten behoeve van de investering is 

zeker gesteld. 

Dit project van bijna 5600 toekomstige aansluitingen heeft een dusdanige 

omvang, dat is gekozen voor een solide constructie. Als de 

vraagbundeling en de financiering beiden het sein op “groen” zetten, zal 

worden overgegaan tot de oprichting van een coöperatie die zich met de 

uitrol en de bedrijfsmatige kant van het glasvezelnetwerk gaat bezig 
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houden. 

 

Juist deze coöperatieve vorm maakt het tot een netwerk dat ten goede 

komt aan en volledig in eigendom is van haar eigen gebruikers. 

Het is een netwerk voor en van onszelf. De eigenaren van de coöperatie 

zijn wijzelf. U en ik. En daardoor draagt de coöperatie bij aan de 

leefbaarheid op het platteland en de dynamiek van onze lokale 

bedrijvigheid. 

De onderlinge verbondenheid op het platteland en bij de lokale nijverheid 

is groot en  kenmerkt de specifieke kracht op maatschappelijk terrein. 

Vanuit het principe van deze verbondenheid wordt het mogelijk om dit 

project, met het oog gericht op de toekomst van ons allen, inhoud te geven 

en te brengen tot een daverend succes. 

Het is natuurlijk glashelder dat wij gaan voor een Sterk Midden Drenthe ! 

 

Vele handen zijn nodig. Zeker ook die van jou. 

Meldt je aan als Vrijwilliger/ Ambassadeur om ons in dit vraagbundeling 

proces te komen helpen. 

 

Jullie ondersteuning, om buurtbewoners en/ of dorpsgenoten, dan wel 

branchegenoten te informeren over en te enthousiasmeren voor dit project 

en deelname, is onontbeerlijk. Met jullie hulp kunnen we iedereen over de 

mogelijkheden en het voordeel van een snel internet vertellen. 

Omdat juist nu de mogelijkheid erg dichtbij is om een glasvezelnetwerk 

met al haar voordelen te realiseren, krijgen leefbaarheid en bedrijvigheid 

weer toekomst. Ons doel is duidelijk. Een zo hoog mogelijke score van 

inschrijvingen te krijgen gevoed vanuit de eigen leefgemeenschap. 

 

Wij geloven in de onderlinge samenhang en verbondenheid binnen de 

kleine dorpen en buurtschappen in Midden Drenthe. Het is een fenomeen 

kenmerkend voor jullie: onze doelgroep. 

 

Inschrijven als vrijwilliger kan via het  e-mailadres: 

vrijwilliger@sterkmiddendrenthe.nl 

 

Vanaf nu zal de Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe het 

aanspreekpunt zijn voor alle zaken betreffende de 
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vraagbundeling.  Binnenkort zal ook de website 

www.sterkmiddendrenthe.nl  worden gepubliceerd. 

 

Volg ons via diverse media zoals Twitter, Facebook, lokale week-/ 

dagbladen en onze regionale omroep RTV Drenthe. 

 

Het is een belangrijke stap die nu wordt gezet op weg naar de digitale 

ontsluiting van het buitengebied van Midden Drenthe. 

 

Met dank aan onze partners 

- de gemeente Midden Drenthe 

- de provincie Drenthe  

 

 

 

Vind jij dat die internetvoorziening 

zo spoedig mogelijk moet zijn 

gerealiseerd aarzel dan geen 

moment en meld je aan als 

vrijwilliger. 

Stuur ons je gegevens via 

vrijwilliger@sterkmiddendrenthe.nl 

en wij nemen contact met je op. 

Bellen kan ook via  06 33 630 031.  
  

Meld je nu aan als 
ambassadeur van de 

stichting  

 

Facebook Twitter
 

Website  
 

Email  
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