PETITIE OVER VERBINDEN

Aangeboden door vertegenwoordigers van 20 glasvezelinitiatieven uit 60 Drentse dorpen:
Anloo, Gasteren, Loon, Oudemolen, Schipborg, Taarlo, Zuidlaarderveen, Annen, BorgerOdoorn, Dalen, Gees, Oosterhesselen, Wachtum, Dalerveen, Holsloot, Den Hool, Padhuis,
Vlieghuis, Stieltjeskanaal, Weijerswold, Donderen, Altena, Lieveren, Langelo, Zeijen, Emmen
(buitengebied), De Groeve, Midlaren, Nijeveen, Oosterduinen, Pesse, Fluitenberg, Stuifzand,
Roderesch, Alteveer, Steenbergen, Nieuw-Roden, Schiphorst, Rogat, Broekhuizen, Sleen,
Noord Sleen, Diphoorn, Erm, Achterste Erm, ’t Haantje, Kibbelveen, Tynaarlo Oost,
Veenhuizen, Yde, De Punt, Schoonoord, De Kiel, Zweeloo, Aalden, Benneveld, Meppen,
Wezup, Wezupbrug.

Aan: de Provincie Drenthe
College van Gedeputeerde Staten
T.a.v. H.G. Jumelet
Postbus 122
9400 AC ASSEN
Datum: 24 januari 2017
Betreft: Petitie over Verbinden

Geacht College,
Namens een groot aantal lokale glasvezelinitiatieven in de provincie Drenthe, bied ik u hierbij de
‘Petitie over Verbinden’ aan.
Met deze petitie vragen wij uw aandacht voor de belemmeringen en inefficiëntie die de lokale
initiatieven – die doorgaans bestaan uit vrijwilligers – op dit moment ervaren. Niet omdat het
ontbreekt aan enthousiasme of doelgerichtheid, maar omdat zij onvoldoende kennis, capaciteit en
(financiële) middelen tot hun beschikking hebben. We zien dat veel initiatieven ieder voor zich het
wiel aan het uitvinden zijn, hetgeen de ontwikkeling van een adequaat glasvezelnetwerk onnodig
vertraagt.
Na de buitengewoon voorspoedig verlopen campagnes (met een respons van veelal meer dan 65%),
moet nu de slag worden gemaakt om tot een meer bedrijfsmatige en professionele aanpak te komen.
Wij menen dat een dergelijke werkwijze onontbeerlijk is om ons gemeenschappelijke doel te kunnen
realiseren: toegang tot een glasvezelnetwerk voor alle burgers en bedrijven in de provincie Drenthe.
Met dat doel voor ogen, vragen wij onverwijld uw steun en initiatief om op zeer korte termijn
professionele ondersteuning beschikbaar te stellen aan de glasvezelinitiatieven en -coöperaties die
dat wensen. Uw hulp is niet alleen nodig voor de aanleg van het glasvezelnetwerk, maar ook voor
het regelen van de benodigde financiering, administratie en vergunningen.
Daarnaast verzoeken wij u om een faciliterende projectorganisatie op te richten die, op de lange
termijn, als zelfstandige onderneming het beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling van het
glasvezelnetwerk kan begeleiden.
Wij vragen u derhalve om, in samenwerking met Verbind Drenthe, onze lokale initiatieven te helpen
bij het realiseren van de ambitieuze doelstelling dat heel Drenthe in 2019 is voorzien van snel
internet.
Uw reactie op onze petitie zien wij graag tegemoet. Wij staan klaar om er samen met u een succes
van te maken.
Met vriendelijke groeten,
namens de samenwerkende Drentse glasvezelinitiatieven

Meindert Krijnsen,

Bijlage: Petitie over Verbinden
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PETITIE OVER VERBINDEN

WIJ,
Allen betrokken bij Drentse Glasvezelinitiatieven,

CONSTATEREN:
1. dat burgers en bedrijven glasvezelinternet als een openbare nutsvoorziening beschouwen,
noodzakelijk om zich maximaal te kunnen ontwikkelen;
2. dat er sprake is van marktfalen, omdat commerciële dienstverleners niet voornemens zijn om
een dekkend glasvezelnetwerk aan te leggen in heel Drenthe;
3. dat het College van Gedeputeerde Staten beleid heeft ontwikkeld met als doel dat de gehele
provincie Drenthe in 2019 beschikt over snel internet;
4. dat het College ten behoeve van het stimuleren en opstarten van lokale glasvezelinitiatieven,
financiële middelen beschikbaar heeft gesteld voor het peilen van de belangstelling;
5. dat de provincie Drenthe voor het initiëren, ondersteunen en verbinden van de lokale initiatieven
op 2 maart 2015 het breedbandplatform Verbind Drenthe in het leven heeft geroepen;
6. dat onder dit beleid inmiddels een groot aantal initiatieven is ontstaan in de gehele provincie
Drenthe;
7. dat veel inwoners uit de kleine kernen en buitengebieden als vrijwilliger actief betrokken zijn bij
de eerste voorbereidingen van de aanleg van een glasvezelnetwerk;
8. dat de provincie Drenthe inmiddels aan een vijftal initiatieven leningen heeft verstrekt voor het
aanleggen van een glasvezelnetwerk;
9. dat nog te weinig lering wordt getrokken uit de ervaringen van de voorloper-initiatieven;
10. dat alle initiatieven geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden;
11. dat gezien de kleine schaal, commerciële banken niet voornemens zijn om leningen te
verstrekken aan de lokale initiatieven;
12. dat het de meeste lokale initiatieven - ondanks de gewaardeerde ondersteuning van Verbind
Drenthe - ontbreekt aan de noodzakelijke professionaliteit, waardoor zij door middel van ‘trial
and error’ projecten aan het uitvoeren zijn;
13. dat het in (bijna) alle gevallen gaat om vrijwilligers met beperkte capaciteit die geen of
onvoldoende kennis hebben van, bijvoorbeeld, de telecomwet, aanbestedingen, techniek en
organisatie;
14. dat het in bijna alle initiatieven, in ieder geval op onderdelen, ontbreekt aan voldoende kennis en
kunde om op basis van continuïteit een glasvezelnetwerk te exploiteren;
15. dat het lijkt of alle initiatieven tegelijkertijd hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn en dat deze
inefficiëntie als zeer demotiverend wordt ervaren door alle hardwerkende vrijwilligers;
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16. dat ondanks het enthousiasme van alle betrokkenen bij de lokale initiatieven, de schaal waarop
wordt samengewerkt te klein is om een gelijkwaardige en competente gesprekpartner te zijn
voor relevante stakeholders;
17. dat opschaling van groot belang is voor de uitbreiding van de noodzakelijke expertise, het
versterken van de onderhandelingspositie, en het beperken van de (financiële) risico’s;
18. dat het in Drenthe op dit moment ontbreekt aan een professionele organisatie die het
management kan verzorgen voor alle lokale initiatieven die dat wenselijk vinden;
19. dat veel initiatieven succesvol zijn geweest in het peilen van voldoende (>65%) belangstelling
voor glasvezel, maar dat er grote aarzelingen zijn om de volgende stap te nemen, omdat
voldoende capaciteit, expertise en organisatiekracht ontbreekt;
20. dat voor de Provincie Drenthe nu het natuurlijke momentum is aangebroken om niet alleen een
adviserende rol te vervullen, maar ook krachtige steun te verlenen aan de uitvoering van de
noodzakelijke vervolgstappen;
21. dat vertraging in de aanleg van een snel glasvezelnetwerk in Drenthe de belangstelling van
bewoners en bedrijven om zich aan te sluiten op glasvezel ernstig kan schaden; zeker wanneer
deze vertraging negatief in de publiciteit komt;
22. dat gezichtsverlies van alle partijen voorkomen moet worden; tenslotte zet iedereen zich in om
hetzelfde doel te bereiken, namelijk het realiseren van snel internet voor iedereen in de provincie
Drenthe;
23. dat de initiatieven zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden en dat het daarom niet
mogelijk en niet wenselijk is om op korte termijn een samenwerkingsvorm dwingend op te
leggen, maar dat het niettemin noodzakelijk is dat op termijn door overleg grotere provinciale
samenhang, efficiency en professionaliteit worden bereikt;
24. dat het in verband met de netwerkefficiency en de technische kwaliteit, niettemin van groot
belang is dat de initiatieven op korte termijn hun activiteiten kunnen ontplooien binnen de
context van een samenhangend provinciaal netwerkontwerp.

VERZOEKEN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN:
1. om op zeer korte termijn een netwerkontwerp voor de witte én grijze gebieden in heel Drenthe
op te laten stellen, dat aansluit bij en samenhang brengt tussen de lokale initiatieven;
2. om op zeer korte termijn een pool van projectleiders in het leven te roepen waaruit de
initiatieven en coöperaties kunnen putten ter professionalisering en ondersteuning van de door
hen ontplooide activiteiten; om - in aansluiting op de projectleiderspool - met voorrang stappen
te ondernemen die het op korte termijn mogelijk maken om een krachtige en provinciebrede
facilitaire projectorganisatie in het leven te roepen, die alle noodzakelijke vervolgstappen (zoals
het opstellen van een businesscase, de aanvraag van de financiering, de aanbesteding van de
infrastructuur, het sluiten van de contracten met providers en andere dienstverleners, alsook het
beheer van het glasvezelnetwerk en het verzorgen van de projectadministratie) voor haar
rekening kan nemen, indien en voor zover de initiatieven en coöperaties dat wensen;
3. om met deze projectorganisatie prestatieafspraken te maken gedurende een nader te bepalen
periode, maar in ieder geval tot en met 2019, en deze organisatie zodanig te faciliteren dat zij
kan uitgroeien tot een toekomstbestendige onderneming die - geheel autonoom en functionerend
binnen het maatschappelijk belang - het beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling van het
glasvezelnetwerk kan begeleiden;
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4. om in afstemming met de initiatieven te zoeken naar een gedeelde verantwoordelijkheid, die in
overeenstemming is met de Europese en Nederlandse wetgeving, en om vervolgens de meest
geschikte juridische entiteit van deze maatschappelijke onderneming te bepalen;
5. om alle juridische en organisatorische creativiteit (zoals regels voor innovatie) aan te wenden om
de nieuwe maatschappelijke onderneming zodanig te organiseren dat die de initiatieven
maximaal kan ondersteunen;
6. om parallel aan dit traject heldere en eenduidige criteria en voorwaarden te formuleren waaraan
glasvezelprojecten dienen te voldoen, en dit alles met inachtneming van het beleidsuitgangspunt
dat in 2019 hoogwaardige breedband is gerealiseerd;
7. om het breedbandplatform Verbind Drenthe tot in ieder geval 1 januari 2019 te faciliteren voor
het ondersteunen van, het delen van kennis met, en het uitwisselen van ervaring met de lokale
glasvezelinitiatieven; en om deze expertise uiteindelijk gefaseerd over te dragen aan de nog op
te richten maatschappelijke onderneming;
8. om dit op korte termijn te realiseren, zodanig dat in 2019 ook daadwerkelijk iedereen in Drenthe
kan beschikken over glasvezel;
9. om in alle fases en geledingen van dit proces de glasvezelinitiatieven en -coöperaties maximaal
te betrekken;
10. om daar waar nodig, ook andere belangrijke partners in een vroeg stadium te betrekken, zoals
het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Rijkswaterstaat,
Staatsbosbeheer en de Drentse gemeenten;
11. om proactief mee te denken en problemen op te lossen bij nieuwe zich aandienende
aandachtspunten, zoals:
a. het slechten van de financiële drempels die ontstaan wanneer moeten worden
voldaan aan de ‘staatssteunregels’ zoals de Provincie Drenthe die hanteert;
b. het voorkomen van black spots in Drenthe;
c. het creëren van een open netwerk;
d. de oplossing voor de financiering van laag 2;
e. een netwerk voor iedereen, ook wanneer het dure aansluitingen betreft;
f. het uitzetten van ‘lastige’ tracés en bouwbegeleiding tijdens de aanleg;
g. overleg m.b.t. divergerende gemeentelijke regelgeving;
h. het bevorderen van de ontwikkeling van duurzame (dus groene) netwerken;
i. het aansluiten van scholen en overheden bij de lokale initiatieven;
j. meedenken over het gebruik van de netwerken van de initiatieven door derden;
k. het leveren van content door bijvoorbeeld RTV-Drenthe en lokale omroepen.

Pagina 5 van 7

Ondertekening 1

Initiatief
Anloo, Gasteren, Loon, Oudemolen,
Schipborg, Taarlo, Zuidlaarderveen
Annen
Borger-Odoorn
Dalen, Gees, Oosterhesselen,
Wachtum
Dalerveen, Holsloot, Den Hool,
Padhuis, Vlieghuis, Stieltjeskanaal,
Weijerswold
Donderen, Altena, Lieveren,
Langelo, Zeijen
Emmen (buitengebied)

Naam Handtekening
M. Krijnsen

P. Steenbergen
S. Janson
H. Lamberts

R. van Bommel

H. Baas

G. Scholten
Reimer

De Groeve

T. van Gils

Midlaren

H. van Dop

Nijeveen

C. Veen
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Ondertekening 2

Initiatief
Oosterduinen

Naam Handtekening
A. Koele

Pesse, Fluitenberg, Stuifzand

H. Beuling

Roderesch, Alteveer, Steenbergen,
Nieuw-Roden

M. van der
Meer

Schiphorst, Rogat, Broekhuizen

B. Morsink

Sleen, Noord Sleen, Diphoorn, Erm,
Achterste Erm, ’t Haantje,
Kibbelveen

E. Sterke

Tynaarlo Oost

P. Wever

Veenhuizen

Yde De Punt
Schoonoord, De Kiel

Zweeloo, Aalden, Benneveld,
Meppen, Wezup, Wezupbrug

P. van Urk

T. Wieleman
H. Mulder

J. Govaarts
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