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

Beste dorpsgenoten,
Het is nog maar een maand geleden sinds de vorige nieuwsbrief, maar er is weer nieuws te
melden dat we graag met u willen delen.
Samengevat:
1. Voortbouwend op de reeds ingezette samenwerking met Snel Internet Yde de Punt en met
Glasvezel Verbindt Annen wordt momenteel een nieuw samenwerkingsverband (cluster)
opgebouwd waar ook Zeegse, Tynaarlo-Oost, Midlaren en De Groeve zich bij aansluiten.
2. Glas van Aa tot Hunze heeft de samenwerking met Coöperatie Glasvezel Noord (CGN)
beëindigd, na de bekendmaking dat de providers NetVisit en PlinQ zich hebben
teruggetrokken.
3. Het nieuwe cluster zoekt samenwerking met Rendo als commerciële partner. Momenteel
zijn de gesprekken hierover in een verkennend stadium. Ook wordt een actieve deelname
van de gemeenten gevraagd.
4. Op provinciaal niveau worden op dit moment principe-afspraken gemaakt met een flink
aantal providers. Ook onze huidige providers NetVisit en PlinQ zijn hiervoor in beeld. Voor u
als deelnemer aan ons glasvezelproject betekent dit naar verwachting een verruiming van
het aanbod voor internet, Tv en telefoon.
Nieuw samenwerkingsverband
In de afgelopen maanden is er steeds intensief overleg geweest tussen Snel Internet Yde de Punt
en Glas van Aa tot Hunze, eerst over de petitie aan gedeputeerde Jumelet (zie vorige
nieuwsbrief), daarna over de vervolgstappen. Al vrij snel heeft Glasvezel Verbindt Annen zich bij
ons aangesloten. Samen hebben we in de afgelopen weken (weer) contact gezocht met Zeegse,
Tynaarlo-Oost, Midlaren en De Groeve. Al deze initiatieven hebben positief gereageerd op onze
vraag samen een nieuw samenwerkingscluster te vormen.
In de nieuwe richtlijnen van de provincie wordt gevraagd om een clustergrootte van minimaal
2000 potentiële aansluitingen. Dat is verzekerd met de huidige aanpak. Het totaalaantal
mogelijke aansluitingen voor dit nieuwe verband is ca. 4000.
In alle genoemde dorpen is reeds een interessepeiling uitgevoerd, waaruit een hoge tot zeer
hoge belangstelling voor deelname aan het glasvezelproject naar voren kwam. Ruim voldoende
basis om samen de schouders te zetten onder een gezamenlijke aanleg van ons netwerk.
Beëindiging samenwerking met Coöperatie Glasvezel Noord
De providers NetVisit en PlinQ hebben om uiteenlopende redenen aangegeven niet verder te
willen samenwerken met CGN. Door het terugtrekken van deze providers vervallen formeel
gesproken de afspraken tussen u en de providers en ontstaat een geheel nieuwe situatie.
Daarnaast was er nog een aanleiding om onze samenwerking met CGN niet te vervolgen: de
financiering. Volgens de nieuwe richtlijnen van de provincie Drenthe zullen er naast de
provincie andere medefinanciers nodig zijn, zoals de gemeenten en/of commerciële partners.
Deze vorm sluit niet aan bij de aanpak van CGN en daarmee vervalt voor ons een belangrijke
reden om door te gaan met CGN.

Rendo als partner
U kent Rendo als nutsbedrijf, met name in Zuid West Drenthe, maar zij is ook betrokken bij
andere glasvezelinitiatieven, zoals in de gemeente De Wolden, waarbij zij zowel de rol vervult
van financier (en aandeelhouder) als van toekomstig netwerkbeheerder. Rendo heeft daarnaast
in deze gemeente ook een actieve rol in de uitwerking van de plannen voor de aanleg van het
netwerk. Ook de gemeente de Wolden is in dit project een belangrijke samenwerkingspartner.
Deze aanpak is een uitstekend voorbeeld voor ons nieuwe samenwerkingsverband en wordt als
zeer kansrijk beoordeeld door alle betrokken partijen, inclusief de gemeenten (Aa en Hunze,
Tynaarlo en Assen) en de provincie. Ondertussen zijn de voorbereidende gesprekken hierover
volop gaande. De doelstelling is om voor de zomer samen een bedrijfsplan op te stellen, waarin
de rolverdeling en de bijdrage van alle deelnemers wordt uitgewerkt.
Providers
Verbind Drenthe heeft als ondersteunende provinciale organisatie het voortouw genomen om
afspraken te maken met kandidaat-providers. De ambitie is om zoveel mogelijk providers te
interesseren om hun aanbod voor internet, Tv en telefoon beschikbaar te stellen aan de Drentse
initiatieven. Deze aanpak heeft verschillende voordelen. Ten eerste hoeft niet elk initiatief zelf
deze onderhandelingen meer te voeren, maar het levert ook schaalvoordelen op. Nog
belangrijker voor u als toekomstige deelnemer aan het project is de uitbreiding van de
keuzemogelijkheden. Sommige providers etaleren zich graag als ‘prijsvechter’, terwijl andere
extra aandacht geven aan de aansluitmogelijkheden binnenshuis voor Tv en internet. Sommige
providers leveren een groter Tv-aanbod, terwijl andere het accent leggen op supersnel internet.
Ook NetVisit en PlinQ horen bij deze kandidaat-providers. De kans is dus reëel dat u uw reeds
gemaakte keuze niet hoeft te veranderen.
Wat betekent dit voor u als deelnemer?
Zoals al aangegeven vervallen de getekende afspraken met Coöperatie Glasvezel Noord en met
de door u gekozen provider. Na de zomer zal het nieuwe samenwerkingsverband zich
presenteren en worden de nieuwe algemene voorwaarden voor deelname bekend gemaakt. In
dezelfde fase presenteren de nieuwe providers hun aanbod aan abonnementen en kunt u
opnieuw uw keuze maken.
U kunt ervan uitgaan dat de prijzen van deze abonnementen niet veel zullen verschillen van de
aanbiedingen die u vorig jaar heeft gekregen.
Planning
We gaan er nog steeds vanuit dat er geen echte vertragingen optreden in onze plannen voor de
aanleg van ons glasvezelnetwerk en dat begin 2018 de eerste schop de grond in kan.
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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