Nieuwsbrief Glas van Aa tot Hunze
12 april 2017
Aan: inwoners van de Glas van Aa tot Hunze-dorpen
en haar buitengebieden.

Beste dorpsgenoten,
Het is al weer drie maanden geleden dat wij konden vieren dat ruim 65% van alle adressen in onze
dorpen en buitengebieden een abonnement reserveerden voor aansluiting op ‘ons’ glasvezelnetwerk.
U heeft een paar maanden niets van ons gehoord, maar we hebben in de tussentijd niet stil gezeten.
Nu komt het er op aan dat wij zo snel als mogelijk een duurzaam en betrouwbaar netwerk gaan
realiseren. Dat moet op een effectieve en efficiënte wijze gebeuren.
De wereld draait door
Wij hebben niet stilgezeten, maar ook de Drentse glasvezelwereld is volop in beweging. Er is door de
provincie en de initiatieven lering getrokken uit de pilotprojecten. Dat betekent onder andere dat de
provincie haar voorwaarden om leningen te verstrekken enigszins heeft aangepast. Dit heeft
gevolgen voor onze financieringsplannen. De provincie maakt hierbij verschil tussen ‘witte’ en ‘grijze’
aansluitingen (wit: alleen telefoonlijn beschikbaar; grijs: kabel beschikbaar). De focus van de
provincie ligt zoals bekend bij witte gebieden.
In ons geval (40% wit, 60% grijs) vraagt de provincie deelname van andere investeerders. Daarbij
wordt nadrukkelijk aan de gemeenten gedacht.
De petitie
Voldoende reden voor ons om ons te beraden op de vervolgstappen. Daarvoor is veel overleg geweest
tussen de verschillende initiatieven. Dit heeft ertoe geleid dat op initiatief van Glas van Aa tot Hunze
en van Snel Internet Yde De Punt een petitie is opgesteld die op 24 januari, tijdens een ronde tafel
bijeenkomst in het provinciehuis, aan gedeputeerde Jumelet werd overhandigd. Deze petitie werd
door maar liefst 21 van de 31 Drentse initiatieven ondertekend.
In de petitie vragen wij de Provincie om op korte termijn via Verbind Drenthe meer kennis en knowhow ter beschikking te stellen voor alle initiatieven, voor het hele traject van financiering t/m de
aanleg. Daarnaast vroegen wij de provincie om een faciliterende projectorganisatie op te richten die,
op langere termijn, als zelfstandige maatschappelijke onderneming het beheer, onderhoud en
verdere ontwikkeling van het glasvezelnetwerk in Drenthe zou kunnen ondersteunen. (Voor de
volledige tekst van aanbiedingsbrief en petitie zie onze website www.glasvanaatothunze.nl .)
Daadkracht provincie
De provincie heeft hier buitengewoon positief op gereageerd en de volgende concrete stappen gezet:
Ø Er is opdracht gegeven tot een provincie-brede gebiedsanalyse en een daarbij aansluitend
netwerkontwerp, zodat alle woningen in de buitengebieden en kleine dorpen worden
meegenomen in de plannen. Dit helpt aanzienlijk voor het opstellen van een bedrijfsplan en voor
de onderlinge afstemming van de initiatieven.
Ø Er komt extra geld beschikbaar, waarmee Verbind Drenthe in de gelegenheid wordt gesteld een
aantal experts aan te trekken die de initiatieven op alle noodzakelijke terreinen professioneel
kunnen ondersteunen.
Ø Karma Sierts, de nieuwe directeur van Verbind Drenthe, heeft een concreet provinciaal plan
opgesteld voor de aanpak van het hele traject van financiering t/m aanbesteding.

Ø Daarin is onder andere aandacht voor de schaalgrootte (minimaal 2000 aansluitingen in de
aanlegfase, met opschaling in de exploitatie-fase) om een rendabel beheer van het netwerk in de
toekomst te kunnen garanderen en te zorgen voor uniformiteit en standaardisatie.
Ø Er wordt nagedacht over het opzetten van een ‘maatschappelijke onderneming’ die na de aanleg
het beheer van het glasvezelnetwerk in Drenthe op zich kan nemen.
Wij zijn zeer content met deze ontwikkelingen, mede ook omdat de provincie onze petitie zeer ter
harte heeft genomen en ons betrekt bij het vervolg.
De Drentse glasvezelplannen zijn daardoor in de eerste maanden van 2017 in een stroomversnelling
gekomen. De kansen op een stabiele provinciale glasvezelorganisatie zijn daarmee aanmerkelijk
toegenomen en daar heeft Glas van Aa tot Hunze, samen met Snel Internet Yde de Punt, een
belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.
Gevolgen voor Glas van Aa tot Hunze
Welke stappen heeft de Stuurgroep verder gezet in de afgelopen weken:
Ø In afwachting van de concretisering van de provinciale plannen maken we even een pas op de
plaats in onze samenwerking met de Coöperatie Glasvezel Noord.
Ø Samen met Snel Internet Yde de Punt en met Glasvezel Verbindt Annen zijn we in gesprek met
een maatschappelijke partner. Deze is zeer geïnteresseerd in zowel het toekomstig onderhoud en
het beheer van het glasvezelnetwerk als in medefinanciering van de investering. Ondertussen
heeft op woensdag 29 maart in Gasteren al een 2e gesprek plaatsgevonden. Alle partijen hebben
het voornemen uitgesproken met elkaar verder te willen gaan. Hierover meer in een volgende
nieuwsbrief.
Ø Op ons verzoek heeft gedeputeerde Jumelet de wethouders en de betrokken ambtenaren van de
gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen, evenals de eerdergenoemde maatschappelijke
partner en de genoemde initiatieven uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 11 april.
Onderzocht wordt of een samenwerking tussen de provincie, de gemeenten, de initiatieven en
deze partner een reële optie is om vervolgens een financieringsplan uit te werken voor Glas van
Aa tot Hunze, Yde de Punt, Annen en mogelijk aansluitende kleinere initiatieven.
Uw belang
Wat betekent dit concreet voor u als deelnemer?
Ø Voor zover we nu kunnen overzien blijven de contracten met NetVisit en Plinq onverminderd van
kracht, onder de afgesproken voorwaarden.
Ø Het voorbereidingstraject is ingewikkelder dan gehoopt en gedacht, maar er is op dit moment
nog geen echte vertraging in onze plannen.
Ø Door meer uniformiteit en standaardisatie wordt de toekomstbestendigheid van het netwerk
verbeterd en hopelijk wordt de aanleg daardoor iets goedkoper.
Ø De toekomstige keuzemogelijkheden voor providers worden aanmerkelijk vergroot.
Via een volgende nieuwsbrief, via onze
website en via de plaatselijke
nieuwsbronnen houden we u graag
verder op de hoogte van de voortgang
van onze plannen.
Namens de Stuurgroep
Glas van Aa tot Hunze,
Meindert Krijnsen, voorzitter.
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