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Aan: inwoners van de Glas van Aa tot Hunze-dorpen en
haar buitengebieden.
Beste dorpsgenoten,
De eerste twee nieuwsbrieven in april en mei*
volgden elkaar snel op; nu heeft het langer
geduurd. Toch is er achter de schermen veel
gebeurd. Tegelijkertijd met deze nieuwsbrief
ontvangt u ook de eerste nieuwsbrief van de
Stichting Drents Glasvezel Collectief (DGC): ons
nieuwe samenwerkingsverband. Met elkaar maken
we grote stappen richting het realiseren van een
glasvezelnetwerk in onze dorpen.
Samenwerking krijgt vorm
In de nieuwsbrief van mei hebben we reeds een
nieuw samenwerkingsverband aangekondigd, met
naast Glas van Aa tot Hunze ook Snel Internet Yde
De Punt en Glasvezel Verbind(t) Annen. Deze
voortvarende en enthousiasmerende aanpak heeft
geleid tot meer partners; ook het initiatief Naobers
VerglAazen aan de zuidkant van de gemeente Aa en
Hunze, Midlaren, De Groeve, Tynaarlo-Oost en
Zeegse hebben zich bij ons nieuwe collectief
aansloten. Samen goed voor maar liefst 6200
mogelijke aansluitingen in de gemeenten Aa en
Hunze, Tynaarlo en Assen (met enkele dorpen).
Een goede basis voor een gezonde exploitatie van
het aan te leggen glasvezelnetwerk.
Netwerk ontwerp
Zover is het echter nog niet. Er moet nog heel wat
gebeuren. De glasvezelkabels moeten op een
slimme manier gelegd worden. Daarvoor is een
technisch ontwerp nodig. Dit wordt gemaakt door
het bedrijf GeoStruct in opdracht van Verbind
Drenthe. Het ontwerp is nu bijna gereed, mede
dankzij de inzet van onze technische commissie.
Om de aanlegkosten scherp in beeld te krijgen
wordt zelfs een bomenschouw gehouden in het
hele gebied. Het passeren van de bomen is namelijk
een sterk kostenverhogende factor voor de aanleg.
Het technisch ontwerp vormt de basis voor een
bedrijfsplan, waarin de kosten tegen de baten
worden afgewogen en de haalbaarheid wordt
vastgesteld. Daar wordt nu aan gewerkt. In de
volgende nieuwsbrief van DGC verwachten we
concrete getallen te kunnen geven.
Op weg naar de aanbesteding
Voor het slagen van het Drents Glasvezel Collectief
is de medewerking van de gemeenten van cruciaal

belang. Zonder hun actieve steun is het realiseren
van een glasvezelnetwerk feitelijk onmogelijk.
Gelukkig hebben de colleges van B&W en de
gemeenteraden van de betrokken gemeenten zeer
positief gereageerd op ons verzoek tot medefinanciering. Wij verwachten dat de definitieve
besluitvorming in de maanden oktober en
november zal plaatsvinden. Daarna kan ook de
(Europese) aanbesteding worden uitgezet en
kunnen de aannemers en providers worden
geselecteerd.
Planning
Wij realiseren ons dat wij de aanvankelijke
verwachting dat begin 2018 de eerste schop de
grond in kan, niet waar kunnen maken. Dat zal een
of twee kwartalen later worden.
Wat betekent dit voor u als deelnemer?
De belangrijkste betrokkenen en belanghebbenden
zijn wij dorpsgenoten zelf. Zonder de inzet en
vasthoudendheid van nu al meer dan 300
vrijwilligers in het DGC-gebied waren wij niet
zover gekomen.
Zoals u ook in de eerste nieuwsbrief van het DGC
kunt lezen zullen wij u allen later in het jaar
opnieuw benaderen met de vraag om uw deelname
nogmaals te bevestigen.
Wij hopen op uw blijvende steun te mogen
rekenen!
Wij houden we u graag verder op de hoogte van de
voortgang van onze plannen via de nieuwbrieven
van DGC.
Namens de Stuurgroep Glas van Aa tot Hunze,
Meindert Krijnsen, voorzitter, tevens voorzitter van
het DGC.
* Beide vorige nieuwsbrieven zijn nog na te lezen
op onze website: GlasvanAatotHunze.nl
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact
op met: Meindert Krijnsen, T: 0592 – 231262,
E: m.krijnsen@planet.nl of met Ben Mulder,
T: 0592 -238033, E: b.m.mulder@gmail.com

