
Geachte raadsleden en burgemeester en wethouders, 

Dank voor de uitnodiging om de achtergrond van het voorliggende verzoek nog 
even kort te mogen toelichten.

Je woont op een prachtige plek in de gemeente Tynaarlo. Je hebt, als je uit het 
raam kijkt, ruim zicht op je directe omgeving. Maar helaas heb je onvoldoende 
mogelijkheden om snel en efficiënt digitaal met de wereld buiten je directe 
omgeving te communiceren. Wat voor zowel burgers als bedrijven (waaronder 
niet in de laatste plaats de boeren) in toenemende mate van belang is. Maar 
dat hoef ik, denk ik, niet nader te onderbouwen. 

Dat is kort samengevat de reden dat, mede op initiatief van de provincie 
Drenthe, de Coöperatie Glasvezel Noord enkele jaren geleden is gestart met de 
aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden. In de gemeente 
Noordenveld en ook al in een gedeelte van Tynaarlo, hebben wij ervoor 
gezorgd dat nu 1600 adressen de mogelijkheid hebben om van snel internet 
gebruik te maken. Ruim 1.000 adressen doen dat ook.

Wij hebben echter vastgesteld dat er nog meer  buitengebieden zijn, die ook 
heden ten dage nog maar een uiterst traag internet hebben. Een gedeelte 
daarvan ligt in uw gemeente. Daarom hebben wij in nauw overleg met de 
provincie en de betrokken gemeenten (naast Tynaarlo ook Noordenveld en 
Assen) besloten om ook daar glasvezel aan te gaan leggen. 

Dat kunnen wij in het buitengebied van Tynaarlo echter niet zonder hulp van u 
als gemeente. Daarom ligt ons verzoek nu bij u ter besluitvorming. In de 
stukken hebt u een uitgebreide onderbouwing van het verzoek kunnen vinden; 
daar hoef ik nu niet verder op in te gaan. Als er nog vragen zijn aan 
de coöperatie wil ik die natuurlijk graag beantwoorden.  

Overigens zijn de gemeenten Assen en Noordenveld u al voorgegaan en 
hebben ingestemd met soortgelijke verzoeken. De provincie verstrekt de 
noodzakelijke leningen voor de witte en grijze gebieden (de grijze voor 50%).

Namens de bewoners van Tynaarlo in het buitengebied hopen wij natuurlijk dat 
u positief op ons verzoek zult gaan besluiten. Dan kunnen wij, vrijwel zeker nog 
voor de komende zomervakantie, gaan starten met de aanleg. De aanleg van 
het gehele gebied van 2.000 adressen zal ongeveer een jaar in beslag gaan 
nemen.

Ik wens u een goede besluitvorming toe.


