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Datum: 02 juli 2017

Geachte leden van beide colleges,
In bijlagen treft U een verzoek aan van de samenwerkende glasvezelinitiatieven in de gemeenten Aa en Hunze en Tynaario {Glas van
Aa tot Hunze, Glasvezel Verbind(t)Annen, Snel Internet Yde De Punt, Naobers VerglAazen, Zeegse, Tynaario -Oost, De Groeve en
Midlaren) voor de reservering en allocatie van middelen in Uw begroting 2018.
We spreken over een investeringsbehoefte van in totaal € 11 miljoen voor circa 5.000 aansluitingen. In de bijlage kunt U lezen welke
bijdragen wij van de gemeenten en de twee andere beoogde partners vragen.
Wij geven graag een nadere toelichting op ons verzoek tijdens het aanstaande overleg van 20 juli in het Provinciehuis te Assen.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet.
Namens de samenwerkende glasvezel initiatieven,
Theo Wieleman

(vice-voorzitter stuurgroep)

Meindert Krijnsen

(voorzitter stuurgroep)

cc:
College van Gedeputeerde Staten
VerbindDrenthe

t.a.v. de heer H. Jumelet
t.a.v. mevrouw K. Sierts

Rendo

t.a.v. de E. Veenstra

Rendo

t.a.v. de P. Pittau

Beleidsambtenaar Tynaario

de heer J. Willemse

Beleidsambtenaar Aa en Hunze

de heer E. Jans

Beleidsambtenaar prov. Drenthe

mevrouw M. Hamstra

Aan:

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze

Van;

Samenwerkende glasvezelinitiatieven in de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze (Glas van
Aa tot Hunze, Glasvezel Verbind(t)Annen, Snel Internet Yde De Punt, Naobers VerglAazen,
Zeegse, Tynaarlo -Oost, De Groeve en Midlaren)

Datum:

1 juli 2017

Betreft: Verzoek tot reservering en allocatie in de begroting 2018 voor de gemeenten Tynaarlo en
Aa en Hunze ten behoeve van de aanleg van snel internet door middel van glasvezel

Samenvatting
De glasvezelinitiatieven Glas van Aa tot Hunze, Glasvezel Verbind(t) Annen, Snel Internet Yde De
Punt, Naobers VerglAazen, Zeegse, Tynaarlo-Oost, De Groeve en Midlaren hebben recentelijk hun
krachten gebundeld.
Aan de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze wordt gevraagd respectievelijk EUR. 700.000 en
3.030.000 te reserveren en toe te wijzen in hun begrotingen voor 2018 ten einde realisatie van snel
internet op korte termijn mogelijk te maken door middel van de aanleg van een glasvezelnetwerk in
de werkgebieden van de genoemde glasvezelinitiatieven.

Inleiding
Ter stimulering van de leefbaarheid en bedrijvigheid in de kleine kernen en het buitengebied heeft
de provincie Drenthe zich gecommitteerd om deze te ontsluiten met snel internet door middel van
een glasvezelnetwerk. Immers, winst gedreven marktpartijen laten het hier volledig afweten. De
provincie heeft ervoor gekozen om de burgers in de dorpen het initiatief te laten nemen en deze
vervolgens te faciliteren. Dit doet zij door het verstrekken van een geldlening tegen aantrekkelijke
voorwaarden en door de oprichting van breedbandplatform VerbindDrenthe. Deze organisatie
ondersteunt de burgerinitiatieven met kennis en ervaring. Sinds 2014 zijn in veel dorpen van de
gemeente Tynaarlo en Aa en Hunze initiatieven ontstaan.

Samenwerking
Recent hebben de initiatieven Glas van Aa tot Hunze, Glasvezel Verbind(t)Annen, Snel Internet Yde
De Punt, Naobers VerglAazen, Zeegse, Tynaarlo-Oost, De Groeve en Midlaren de krachten
gebundeld. Hierdoor is een coalitie is ontstaan van nu 26 dorpen. Met uitzondering van het dorp
Loon (gemeente Assen) behoren alle dorpen tot de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze.
In de gemeente Tynaarlo zijn dit Yde de Punt, Tynaarlo-Oost, Zeegse, Midlaren, de Groeve, Taario,
Oudemolen en Zuidlaarderveen (Daarnaast zijn er in gemeente Tynaarlo nog de dorpen Zeijen en
Donderen die zich bij Coöperatie Glasvezel Noord hebben aangesloten).
In de gemeente Aa en Hunze zijn dit Annen, Anioo, Gasteren, Schipborg, Amen, Ekehaar, Eldersloo,
Eleveld, Geelbroek, Deurze, Grolloo, Marwijksoord, Nijlande, Nooitgedacht, Papenvoort, Schoonloo
en Vredenheim (Daarnaast zijn er in gemeente Aa en Hunze nog een aantal dorpen die zich
momenteel hebben aangesloten bij Coöperatie Eco-Oostermoer).

Er staat nu een eendrachtig en krachtig samenwerkingsverband met een potentieel van ruim 5.000
aansluitingen, dat gedragen wordt door een paar honderd vrijwilligers die in alle dorpen de werving
van intentieverklaringen en vervolgens de abonnementen verzorgen. Nog niet in alle dorpen is de
belangstellingsregistratie afgerond. De belangstellingsregistratie, waar compleet, staat nu op
gemiddeld 68%. Daarmee wordt nu al ruimschoots voldaan aan de door de provincie gehanteerde
minimum aantallen.
Wij beschouwen de Provincie Drenthe, VerbindDrenthe, de gemeenten Tynaario en Aa en Hunze en
nutsbedrijf RENDO als strategische partners. Deze partijen hebben een groot belang en/of
verantwoordelijkheid om ons project te laten slagen.

Investeringsplan
op dit moment loopt er in opdracht van VerbindDrenthe een gebiedsanalyse die de basis vormt voor
het netwerkontwerp. In juli respectievelijk augustus zullen de resultaten van beiden beschikbaar
komen. Vervolgens zullen wij samen met RENDO en VerbindDrenthe de business-case opstellen dat
het hart vormt van het direct daarna uit te werken businessplan. Wij verwachten deze laatste in
september te kunnen aanleveren. Omdat de colleges al op korte termijn de begrotingsbehandeling
hebben geagendeerd kunnen wij deze stukken nu nog niet overleggen. Omdat uitstel een
onoverkomelijk afbreukrisico is gaan wij uit van een inschatting van het investeringsbedrag. Deze
schatting is getoetst met business cases van andere initiatieven en afgestemd met RENDO die
beschikt over de nodige kennis en ervaring (en beoogd mede-eigenaar, medefinancier en exploitant
is).
In de business case gaan we uit van:
Iedereen aansluiten in 2018 (wit en grijs tegelijk);
Een technische levensduur van 30 jaar;
Een afschrijving in 20 jaar;
Een looptijd van de leningen van 20 jaar;
Een aantrekkelijke commerciële rente voor de gemeenten;
Bij een marktconforme abonnementsprijs levert dit jaarlijks een voldoende kasstroom op om de
leningen met rente terug te betalen.

Totale investeringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt naar schatting EUR 11 miljoen. Wij hebben hierbij gerekend
met 5.000 aansluitingen en een investeringsbedrag van EUR 2.200 per aansluiting.

Financieringsplan
Provincie Drenthe (witte aansluitingen) lening 20 jaar:
RENDO (grijze aansluitingen)
Gemeente Aa en Hunze (grijze aansluitingen)
Gemeente Tynaario (grijze aansluitingen)
Totale financieringsbehoefte

EUR. 3.540.000
EUR. 3.730.000
EUR. 3.030.000
EUR. 700.000
EUR. 11.000.000

Als grote belanghebbenden en strategische partners vragen wij aan de gemeenten en RENDO om
hun financiering 50/50 % te structureren in de vorm van aandelen en een lening. Hierdoor krijgt de
onderneming een kredietwaardige solvabiliteit van ca. 30 % en dalen de rentelasten die daardoor
deels uit de winst betaald worden.
Aan de gemeente Tynaario vragen wij derhalve:
•
•

Lening van EUR. 350.000 met een looptijd van 20 jaar tegen een commerciële rente;
Storting van EUR .350.000 op cumulatief preferente aandelen in de B.V.

Aan de gemeente Aa en Hunze vragen wij derhalve:
•

Lening van EUR. 1.515.000 met een looptijd van 20 jaar tegen een commerciële rente;

•

Storting van EUR. 1.515.000 op cumulatief preferente aandelen in de B.V.

Ter toelichting op bovenstaande financieringsvraag geldt het volgende:
•

Het investeringsbedrag per aansluiting kan worden gezien als een maximum;

•

Er wordt uitgegaan van 32% witte aansluitingen en 68% grijze aansluitingen;

•

De verdeelsleutel per gemeente is gebaseerd op het potentieel aantal aansluitingen. Aa en
Hunze 2750 grijs en 550 wit; Tynaario 650 grijs en 1050 wit;

•

De lening vanwege de provincie kan iets hoger uitvallen en daarmee die van de gemeenten en
RENDO lager, omdat de provincie bereid is eveneens een lening te verstrekken voor de
verbinding tussen de witte gebieden.

De gemeenten en RENDO krijgen als aandeelhouders een stem in zeggenschap en toezicht bij de
onderneming. Dit wordt toegelicht onder organisatiestructuur en governance.
Mogelijk gaat Coöperatie Glasvezel Noord leningen aanvragen voor grijze aansluitingen in Zeyen en
Donderen.

Organisatiestructuur en Governance
De verbinding van de dorpen met het glasvezel initiatief
Uitgangspunten:
•

Alle dorpen zijn even belangrijk en hebben één gemeenschappelijk doel;

•

Alle dorpen dienen verbonden te zijn en te blijven in de te ontwerpen organisatiestructuur;

•

Alle inwoners moeten het gevoel hebben dat het "ons glasvezel" is;

•

Allen realiseren zich dat alleen door solidariteit en samenwerking aanleg en instandhouding van
ons netwerk mogelijk is.

Belang van de dorpen
•

Lokale inwoners zijn wervers voor de intentieverklaringen en de abonnementen;

•

Voor de lange termijn geldt dat zij als belanghebbende en ambassadeur blijvend actief zijn voor
het behouden van bestaande maar ook voor de werving van nieuwe abonnementen.

Om dit belang vorm te geven wordt een Stichting opgericht die enerzijds de verbinding legt naar de
dorpen en anderzijds naar een zakelijke onderneming, een Besloten Vennootschap, die het netwerk
aanlegt en exploiteert.

Stichting met een maatschappelijk doel
De kenmerken van een stichting zijn dat het een rechtspersoon is die zelfstandig verbintenissen kan
aangaan en uitsluitend een ideëel of sociaal doel kan hebben. Ze kent een bestuur maar heeft geen
leden. Winst mag geen doelstelling zijn - er geldt een uitkeringsverbod. Een Raad van Advies is
mogelijk.
De keuze voor een stichting is gebaseerd op de volgende argumenten
•

•

Elke inwoner of bedrijf heeft maar één doel: toegang krijgen tot een snel, stabiel, betrouwbaar
en toekomst-vast Internet. Met een goede service, prijs en keuze uit goede pakketten. Immers
als gevolg van markt-falen zijn onze initiatieven geboren. Ons bewonerslnltiatlef Is geen doel op
zich maar het middel om ons doel te realiseren;
De stichting heeft maar één maatschappelijk doei: het mogelijk maken van de aanleg en
exploitatie van een professioneel glasvezelnetwerk met mogelijk aanvullende diensten;

•
•

De stichting moet adequaat en professioneel acteren als aandeelhouder in de B.V.;
Slagvaardigheid Is daarvoor in zowel de aanleg- als de exploltatlefase essentieel;

•

De gezamenlijke uitgangspunten en belangen van de dorpen kunnen uitstekend worden
behartigd in de stichting;
Om de verbinding met de dorpen goed gestalte en inhoud te kunnen geven wordt een Raad van
Advies ingesteld. Elk dorp wordt gevraagd een lid voor deze raad af te vaardigen. We gaan ervan
uit dat elk dorp een vereniging Dorpsbelangen of anderszins heeft die iemand kan aanbevelen
ter benoeming in de RvA. Dit impliceert tevens dat in het geval van toekomstige aansluiting van
andere initiatieven/dorpen zij ook op deze wijze worden verbonden. Onze structuur is hiermede

•

flexibel en voorbereid op de toekomst;
•

Wettelijk is geregeld dat bij de oprichting van de stichting het bestuur wordt benoemd en
vervolgens het bestuur voorziet in vervanging conform het rooster van aftreden of vertrek
anderszins. Wij achten het wenselijk dat de RvA de voordracht tot {herjbenoeming van
bestuursleden doet. Te regelen in een huishoudelijk reglement en een reglement RvA.

We kunnen ons voorstellen dat de profielen van de bestuursleden aangepast worden na afsluiting
van de aanlegfase en de start van de exploitatiefase. Hiermede kan rekening worden gehouden door
het rooster van aftreden pas na twee jaar te laten ingaan en vervolgens (deels) nieuwe bestuurders
met een ander profiel voor te dragen.
•

Bestuurs- en RvA-leden hebben een zittingstermijn van maximaal twee keer vier jaar;

•

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Bestuursleden worden
benoemd op basis van hun kwaliteiten, competenties en ervaring. Tenminste 2 bestuursleden
komen uit het werkgebied.

Besloten vennootschap voor de bedrijfsactiviteiten
Een besloten vennootschap (B.V.) is bij uitstek de ondernemingsvorm en rechtspersoon voor het
uitoefenen van een bedrijf. De B.V. kent een bestuur/directie. Raad van Commissarissen en
desgewenst een Raad van Advies.
De stichting is aandeelhouder maar in verband met de noodzakelijke en wenselijke structurering van
de financieringsbehoefte en zeggenschap zijn mede-aandeelhouders nodig. Onze beoogde medeaandeelhouders zijn RENDO en de gemeenten.

Voordelen van een B.V.
1. Er kunnen meerdere eigenaren zijn en de eigendom ligt exact vast in het aantal aandelen (bij
2.
3.
4.
5.
6.
7.

een coöperatie niet mogelijk);
Er kunnen meerdere soorten aandelen worden onderscheiden;
Stemverhouding: het aantal aandelen per aandeelhouder hoeft niet gelijk te zijn aan het
aantal stemmen in de aandeelhoudersvergadering;
Kapitaal: het aantal aandelen per aandeelhouder hoeft niet gelijk te zijn aan het gestorte
vermogen (nominaal + agioreserve);
Raad van Commissarissen: overeen kan worden gekomen dat, ongeacht het aantal aandelen
per aandeelhouder, één aandeelhouder meer commissarissen mag benoemen;
Bij eventuele (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming worden aandelen verkocht. (Een
coöperatie kan niet worden verkocht);
Desgewenst kan ook een Raad van Advies worden ingesteld.

Tot slot
Het spreekt voor zich dat de gemeenten, RENDO en de stichting in overleg treden over de meest
wenselijke structurering en governance in de B.V. als wel de financiering in aandelenkapitaal en in
leningen.
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Geachte leden van beide colleges.

In de bijlage treft U een verzoek aan van de samenwerkende glasvezelinitiatieven in de gemeenten
Aa en Hunze en Tynaario {Glas van Aa tot Hunze, Glasvezel Verbind(t)Annen, Snel Internet Yde De
Punt, Naobers VerglAazen, Zeegse, Tynaarlo-Oost, De Groeve en Midlaren) voor de reservering en
allocatie van middelen in Uw begroting 2018.
We spreken over een investeringsbehoefte van in totaal € 11 miljoen voor circa 5.000 aansluitingen.
In de bijlage kunt U lezen welke bijdragen wij van de gemeenten en de twee andere beoogde
partners vragen.
Wij geven graag een nadere toelichting op ons verzoek tijdens het geplande overleg van 20 juli 2017
met de Gedeputeerde, Wethouders, Rendo en VerbindDrenthe in het Provinciehuis te Assen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
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