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Onderwerp
Verzoek financiële ondersteuning aanleg glasvezel
Gevraagd besluit
1. Een positieve houding aan te nemen om het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie
Glasvezel Noord financieel te ondersteunen door middel van een lening voor grijze
aansluitingen in onze gemeente, rekening houdend met een financiële bandbreedte zoals
genoemd in het voorstel.
2. Het college te vragen een raadsvoorstel voor te bereiden voor de leningen zodra er
duidelijkheid is over de hoogte daarvan, waarbij tevens de voorwaarden zijn beschreven.
3. Geen aandelen te nemen in de BV van het Drents Glasvezel Collectief.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Snel internet van vitaal belang voor het platteland
In de grote kernen is door de markt in 2014 glasvezel aangelegd. Commerciële partijen hebben
echter geen belangstelling om snel internet in het buitengebied aan te leggen. Snel internet is van
groot belang voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het buitengebied. Zo zien we
een toenemende automatisering bij agrarische bedrijven en het gebruik van internet voor
bijvoorbeeld de mestboekhouding. Voor onderwijs zijn scholieren steeds meer aangewezen op
internet. Ook voor de zorg op afstand gaat internet een steeds belangrijkere rol spelen. Mede
daardoor kunnen ouderen langer thuis wonen. Door het achterwege blijven van snel internet dreigt
het buitengebied (verder) achterop te raken. In de afgelopen jaren zijn in Drenthe diverse
bewonersinitiatieven gestart om zelf glasvezel te regelen. Het is een onderwerp dat hoog op de
agenda staat bij de dorpen. Binnen onze gemeente zijn het Drents Glasvezel Collectief en
Coöperatie Glasvezel Noord actief. Alle lokale glasvezelinitiatieven binnen onze gemeente maken
inmiddels deel uit van deze twee organisaties. Daarnaast maken ook initiatiefgroepen in Aa en
Hunze, Assen en Noordenveld er deel van uit. We vinden het belangrijk dat iedereen op het
platteland toegang kan krijgen tot snel internet en we willen de lokale initiatieven ondersteunen om
dit mogelijk te maken.
Financiering voor grijze aansluitingen
De verzoeken van Het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie Glasvezel Noord gaan om
aanvullende financiering voor de zogenaamde grijze aansluitingen. Dat zijn aansluitingen waar nu
al kabel aanwezig is. De verwachting is dat kabel voor internetgebruik op termijn ook tekort zal

schieten. Glasvezel wordt als het meest toekomstbestendig gezien. De glasvezelinitiatieven geven
aan dat ze heel moeilijk financiering in de markt vinden. Daarom heeft de provincie Drenthe voor de
witte aansluitingen een lening voor 100% van de benodigde middelen beschikbaar. Witte
aansluitingen zijn plekken waar nu alleen internet via koperleiding (telefoonlijn) aanwezig is. Daar
schiet het internet nu al tekort. Voor de grijze aansluitingen leent de provincie tot maximaal 50%,
voor zover het meeleggen van grijs efficiënt is om bij witte aansluitingen te komen. De provincie
heeft zich op het standpunt gesteld, dat de financiering van het overige deel voor grijze
aansluitingen van andere partijen moet komen. Daarbij wordt er ook naar de gemeenten gekeken.
De glasvezelinitiatieven geven aan dat het meeleggen van glasvezel in grijze gebieden
noodzakelijk is voor het realiseren van een goede businesscase. Het al dan niet verkrijgen van
financiering van de gemeente voor grijze aansluitingen lijkt bepalend te worden voor het slagen van
de glasvezelinitiatieven.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De twee genoemde glasvezelorganisaties die actief zijn in onze gemeente hebben een verzoek
ingediend voor financiële ondersteuning voor de aanleg van glasvezel. Deze organisaties zijn in de
uitvoeringsfase beland en willen nu zicht krijgen op hoe de financiering van het glasvezelnetwerk
kan plaatsvinden. Daarom wil men graag weten of zij kunnen rekenen op (aanvullende) financiering
voor grijs door de gemeente.
Wat ging er aan vooraf
In de voorjaarsbrief heeft ons college aangekondigd dat wij een standpunt zouden bepalen op
welke wijze de gemeente een rol wenst te vervullen bij de realisering van snel internet in het
buitengebied. Nu er verzoeken liggen van het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie Glasvezel
Noord komen wij met een voorstel aan uw raad.
Hoe informeren we de inwoners?
We gebruiken daarvoor een persbericht en een artikel op de gemeentepagina.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De twee organisaties willen eerst weten of de gemeente bereid is om voor (aanvullende)
financiering voor grijze aansluitingen te zorgen. Op het moment dat duidelijk is wat de exacte
hoogte is van de benodigde leningen, komen wij bij uw raad terug met een voorstel om een
concreet bedrag beschikbaar te stellen voor grijze aansluitingen. Daarin worden ook de
belangrijkste voorwaarden voor de leningen benoemd.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Om welke bedragen gaat het?
Het Drents Glasvezel Collectief vraagt om € 700.000,- waarvan € 350.000,- als lening en
€ 350.000,- als cumulatief preferente aandelen in een BV. Daarbij is nog niet gerekend met een
bijdrage van de provincie voor grijs. Het Drents netwerkbedrijf Rendo is gevraagd om op dezelfde
manier bij te dragen en te participeren. Het Drents Glasvezel Collectief richt zich in onze gemeente
op 650 grijze en 1050 witte aansluitingen. Coöperatie Glasvezel Noord vraagt om een lening van
bijna € 500.000,- en gaan er daarbij vanuit dat de provincie voor het maximale percentage van 50%
voor grijs bijdraagt. Coöperatie Glasvezel Noord richt zich op 444 grijze en 113 witte aansluitingen
binnen onze gemeente.
Gemeentelijk leningenbeleid
De gemeente voert een terughoudend beleid als het gaat om verstrekken van leningen. In
bijzondere gevallen kan een lening worden verstrekt als er sprake is van een publieke taak en/of
maatschappelijk nut. De bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. In het verlengde van het
leningenbeleid kan gesteld worden dat de gemeente nog terughoudender zal zijn om financieel in
een bedrijf deel te nemen middels aandelen. De bestuurlijke aandacht, verantwoordelijkheden en
de risico's zullen naar verwachting groter zijn dan bij het beschikbaar stellen van een lening. Wij zijn

van mening dat het lenen voor de aanleg van glasvezel in deze situatie wel past binnen de kaders
van het leningenbeleid. We adviseren om niet te financieren door middel van aandelen.
Voorlopige bedragen
De bedragen die gevraagd worden kunnen nog wijzigen. Onder meer door het uiteindelijke aantal
deelnemende grijze aansluitingen, de bijdrage van de provincie voor grijze aansluitingen en de
definitieve business case. Daarom wordt nu gerekend met een globale bandbreedte van €
850.000,- tot € 1.700.000,- als gemeentelijke bijdrage aan de leningen voor grijze aansluitingen in
onze gemeente. De gewenste looptijd van de leningen is 20 jaar en het rentepercentage is
marktconform. Bij lagere rentepercentages is sprake is van ongeoorloofde staatssteun.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,
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Raadsbesluit nr. 21
Betreft: Financiële ondersteuning glasvezelinitiatieven in de gemeente Tynaarlo
Raadsvoorstel ‘verzoek financiële ondersteuning aanleg glasvezel’
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Overwegende dat:
-

Snel internet is van groot belang voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het
buitengebied;
Door het achterwege blijven van snel internet het buitengebied (verder) achterop dreigt te raken.
De markt faalt om internet gerealiseerd te krijgen in het buitengebied;
In de afgelopen jaren in Drenthe diverse bewonersinitiatieven gestart zijn om zelf glasvezel te regelen.
De provincie initiatieven op diverse manieren ondersteunt;
Glasvezelinitiatieven moeilijk geld in de markt kunnen lenen;
Een deel van de financiering van gemeenten wordt verwacht;
Ons leningenbeleid terughoudendheid vereist voor het verstrekken van leningen, maar ruimte biedt om
voor deze situatie een uitzondering te maken;

B E S L U I T:
1. Een positieve houding aan te nemen om het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie Glasvezel
Noord financieel te ondersteunen door middel van een lening voor grijze aansluitingen in onze
gemeente, rekening houdend met een financiële bandbreedte zoals genoemd in het voorstel.
2. Het college te vragen een raadsvoorstel voor te bereiden voor de leningen zodra er duidelijkheid is over
de hoogte daarvan, waarbij tevens de voorwaarden zijn beschreven.
3. Geen aandelen te nemen in de BV van het Drents Glasvezel Collectief.

Vries, 26 september 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

