Van: Glasvezel Noord [mailto:info@glasvezelnoord.nl]
Verzonden: dinsdag 11 juli 2017 13:21
Aan: Gemeente Tynaario
Onderwerp: Re: Ontvangst bevestiging

Excuus,
Graag de eerder gestuurde brief verwijderen en deze graag ervoor In de plaats.

Met vriendelijke groet
Alle Hut
Directeur/bestuurder
Coöperatie Glasvezel Noord
Mobiel 06 51925206
Adres postbus 42 9300 AA Roden
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noord
Gemeente Tynaario schreef op 2017-07-11 13:15:

Geachte heer / mevrouw,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail. Wij zullen u zo snel mogelijk informeren over de
verwachte afhandelingstermijn. Indien wij aanvullende informatie nodig hebben, nemen wij contact met u
op.
Met vriéndelijke groet,
Gemeente Tynaario
Postbus 5, 9480 AA Vries | Bzk: Kornoeljeplein 1 Vries
T (0592) 266 662 1 F (085) 2084923 | E info@tvnaarlo.nl
I www.tvnaarlo.nl
^ Tynaario gaat voor groen! U ook? Denk na voordat u print...
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Aan de gemeenteraad van Tynaario
Kornoeljeplein 1
9481 AW
Vries

Huister Heide, lOjuii 2017
Betreft: aanieg giasvezeinetwerk in m.z. Tynaario

Per maiipost naar info@tvnaario.ni

Geachte Leden van de gemeenteraad van Tynaario,
Zoais u bekend iegt de Coöperatie Giasvezei Noord U.A. (hierna CGN) op dit moment een glasvezeinetwerk aan in de dorpen Een, Een-West, Zuidveide, Westerveide, Huis ter Heide, Peest, Langeio en Lieveren, Norg en in de gemeente Tynaario de dorpen Bunne en Winde en enkeie woningen in Peize en
Eelde.
Een totaai van 1650 aansiuitingen, waarvan 65% in dit gebied een abonnement hebben genomen.
Een korte schets
De bewoners en bedrijven in voorai het buitengebied (we noemen dat wit gebied) van Tynaario hebben
momenteei via ADSL een zeer iage sneiheid van hun internet aansiuiting. De aansiuitingen in deze
gebieden zijn met minder dan 7 Megabit per seconde niet in staat om moderne internetfuncties te
accommoderen. De witte gebieden zonder giasvezei hebben nu ai een beiangrijke sociaie- en economi
sche achterstand opgeiopen en bepaien het vestigingskiimaat negatief.
In de dorpskernen zijn momenteei wei coaxverbindingen van Ziggo en/of ADSL2 van KPN aanwezig en
dat noemen we grijs gebied. Echter coax en ADSL2 ieveren met sneiheden beneden 100 Megabit per
seconde op termijn onvoidoende sneiheid (voorai upioadsneiheid) om de groeiende vraag naar band
breedte aan te kunnen. Grijze gebieden worden binnen enkeie jaren de nieuwe witte gebieden.
Uit markconsuitatie is gebieken, dat KPN en Ziggo geen voornemen hebben om binnen 3 jaar een
giasvezeinetwerk in Drenthe in het buitengebied van Tynaario te gaan aanieggen. Omdat er wei be
hoefte is, maar 'de markt' niet aaniegt is er sprake van marktfaien. Het opwaarderen van bestaande
koperkabeis en coax zijn iapmiddeien en geen serieus antwoord op de exponentieei groeiende behoefte
aan snei en betrouwbaar internet. Bovendien biijkt uit onderzoek dat draadioze verbindingen zoais 4G
en 5G geen serieuze vervangers zijn voor een bedraad giasvezeinetwerk. Dit nog afgezien van het feit,
dat deien van ons gebied nu ze\fs nog niet over een 4G (en soms zeifs niet over een 3G) verbinding
kunnen beschikken. Bovendien zijn deze verbindingen niet geschikt voor teievisieontvangst.
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De rol van de Provincie Drenthe en VerbindDrenthe
De Provincie Drenthe heeft de ambitie uitgesproken om in een periode van vier jaar de 24.000 witte
aansiuitingen in Drenthe voor het einde van 2019 te vergiazen. Daartoe is in 2014 het breedbandpiatform VerbindDrenthe opgericht, dat bewonersinitiatieven ondersteunt bij het reaiiseren van een giasvezeinetwerk. De provincie hanteert het 'bottom up' principe om niet in conflict te komen met de Europese
regels met betrekking tot staatssteun. Marktpartijen als KPN en Ziggo mogen geen concurrentie onder
vinden door oneerlijke ondersteuning vanuit de overheid. Consequentie is dat de overheden alleen witte
aansluitingen mogen financieren tegen een lage rente. Grijze aansluitingen mogen door de overheden
wel tegen een marktconforme rente worden gefinancierd.
Het eenmalige aanbod voor financiering door de Provincie Drenthe loopt tot circa 2019; daarna wordt
het definitief gestopt en is de kans nihil dat er ooit een glasvezelnetwerk wordt gerealiseerd.

De rol voor de Gemeente Tynaario in de dorpen Zeijen en Donderen en omgeving.
CGN beschikt over leningen van de provincie Drenthe voor de dorpen waar het netwerk nu wordt
aangelegd. CGN wil graag ook de andere dorpen, die behoren tot het buitengebied van de gemeente
Tynaario van een glasvezelnetwerk voorzien. Voor het slagen daarvan is de medewerking van de
gemeente Tynaario van cruciaal belang. CGN appelleert aan de verantwoordelijkheid van de gemeente
om de belangen van alle inwoners te behartigen als het gaat om de beschikbaarheid van een belangrijke
voorziening als glasvezel.
Zonder actieve steun van de gemeente Tynaario is het realiseren van een glasvezelnetwerk in de
genoemde dorpen feitelijk onmogelijk. De provincie Drenthe heeft haar beleid namelijk recent aangepast
en is nu bereid om 100% van de witte aansluitingen en maximaal 50% van de grijze aansluitingen te
financieren. De provincie verlangt van bewonersinitiatieven als CGN dat de andere 50% door anderen
wordt gefinancierd, waaronder de provincie nadrukkelijk ook de gemeenten rekent. Ons is bekend, dat
de provincie daarover met enige regelmaat overleg heeft (gehad) met de wethouders van de betrokken
gemeenten.
Overzicht gebied
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CGN vraagt dan ook aan de gemeente Tynaario een bereidheid uit te spreken om als medefinancier op
te treden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in boven genoemde dorpen. Uitgaande van ongeveer
222 grijze aansluitingen in de gemeente Tynaario en een gemiddelde geschatte kostprijs van € 2.200
per aansluiting heeft CGN circa € 488.400,00 nodig. Voor deze 50% willen wij een beroep doen op de
gemeente Tynaario.
Som:
50% financiering grijs door ge
meente

222
aansluitingen

€2.200,00 €488.400,00

Indien de gemeente(raad) die bereidheid uitspreekt zal CGN het initiatief nemen om voldoende deel
name in de vorm van abonnementen bij de door ons geselecteerde providers TriNed, Stipte en Fiber
in deze dorpen te bewerkstelligen, zodat de bewoners ook daar van snel internet kunnen gaan profite
ren. Zodra zicht bestaat op voldoende deelname zullen wij een concrete financieringsaanvraag indienen.
Overigens wijzen wij erop, dat een lening tegen marktconforme tarieven een aardig verdienmodel voor
de gemeente Tynaario kan zijn. De gemeente moet voor de financiering van grijze gebieden immers bij
CGN een marktconforme rente in rekening brengen, terwijl de gemeente zelf het kapitaal tegen een
veel lagere rente kan lenen.
Graag zouden wij op korte termijn met de Gemeenteraad over de invulling van het project in gesprek
willen. Wij lichten het project graag mondeling toe. Glasvezelinitiatief K7 sluit zich graag bij een ge
sprek aan.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Alie Hut
directeur/bestuurder Coöperatie Glasvezel Noord
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