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3. Begrotingswijziging.

Onderwerp
Aanvraag subsidie glasvezelaanleg Coöperatie Glasvezel Noord

Gevraagd besluit

1. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 390.000,- voor het verstrekken van een 
subsidie aan CGN voor de aanleg van glasvezel in witte gebieden binnen onze gemeente.

2. Een marktconforme lening te verstrekken aan CGN van € 258.075,- voor de aanleg van 
glasvezel in de grijze gebieden binnen onze gemeente.

3. De kosten van de te verstrekken subsidie van € 390.000,- te dekken uit incidenteel nieuw 
beleid 2020 (Aanleg Glasvezel Buitengebied).

4. De structurele rentelasten uit het beschikbaar stellen van de lening van € 258.075,- te 
dekken door voor de lening een marktconforme rentevergoeding in rekening te brengen.

5. Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijziging. 
 

Wat willen wij hiermee bereiken?
Wij willen dat iedere inwoner kan beschikken over een betaalbare toekomstbestendige 
internetverbinding. Glasvezel voorziet hierin. Een snel en betrouwbaar internet is belangrijk voor 
ondernemerschap, voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling en de leefbaarheid van 
het platteland. Dit sluit aan bij de doelstellingen uit het coalitieakkoord 2018-2022. Door de 
inspanningen van lokale inwonersinitiatieven ontstaan nu concrete kansen om glasvezel in het 
buitengebied te krijgen. De ondersteuning door lokale overheden is noodzakelijk om de aanleg 
mogelijk te maken.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Er ligt een verzoek van Coöperatie Glasvezel Noord (CGN) om financiële ondersteuning voor de 
aanleg van een glasvezelnetwerk in het gebied van Donderen, Zeijen en randen van Vries. In 
november heeft de verplichte marktconsultatie plaatsgevonden en is op 5 december jl. afgerond. Er 
hebben zich geen andere partijen gemeld die interesse hebben om een breedbandnetwerk met 
subsidie aan te leggen. Daarmee is de weg vrij om aan CGN financiële ondersteuning te kunnen 
geven. In de begroting 2020 zijn de bedragen al opgenomen in de lijst van incidenteel nieuw beleid. 
Daarbij is aangegeven dat we voor het beschikbaar stellen van budget voor de subsidie en voor de 
lening, een apart voorstel aan uw raad zouden voorleggen. 



Wat ging er aan vooraf
In onze gemeente is in de grote kernen in 2013 al glasvezel aangelegd door Reggefiber. Weinig 
commerciële partijen zijn geïnteresseerd om glasvezel in het buitengebied aan te leggen, omdat 
het rendement te laag is. De lange afstanden tussen de adressen en het vele graafwerk dat nodig 
is, maakt de aanleg in het buitengebied kostbaar. Daarom zijn de afgelopen jaren op veel plaatsen 
in Drenthe bewonersinitiatieven ontstaan. 

In onze gemeente zijn twee glasvezelinitiatieven actief die zich inspannen om glasvezel in het 
buitengebied aangelegd te krijgen. Zij zijn voortgekomen uit lokale bewonersinitiatieven. Het gaat 
om het Drents Glasvezel Collectief (DGC) en Coöperatie Glasvezel Noord (CGN). DGC heeft met 
Glasvezel Buitenaf (GVB) afspraken gemaakt over de aanleg van glasvezel in het werkgebied van 
DGC. Uw raad heeft op 26 februari 2019 gelden beschikbaar gesteld voor een eenmalige subsidie 
aan GVB van in totaal bijna 8 ton. GVB en CGN dekken samen het hele buitengebied en de kleine 
kernen van de gemeente. 

Eerder heeft CGN glasvezel in de gemeente Noordenveld en Tynaarlo aangelegd. In onze 
gemeente is dat gebeurd in Bunne en omgeving. Deze 1e fase werd uitgevoerd zonder subsidies en 
leningen van gemeenten omdat de businesscase voor de 1e fase sluitend was. Wel heeft de 
provincie een witte lening verstrekt. Dat de businesscase sluitend was, had vooral te maken met 
het hoge deelnemerspercentage van 60 – 65% en de gunstige aanbesteding. De marktsituatie was 
destijds anders. De vraag naar bedrijven die glasvezel aanleggen is sterk toegenomen, waardoor 
de prijzen stijgen. Het deelnemerspercentage in onze gemeente is nu in de 2e fase 45%.  

Om de aanleg van de 2e fase van het glasvezelnetwerk van CGN mogelijk te maken, heeft de 
organisatie eenmalige subsidies en leningen nodig. Deze 2e fase wordt aangelegd in de gemeenten 
Noordenveld, Tynaarlo en Assen. De gemeenten trekken samen op met de provincie Drenthe om 
de financiële ondersteuning mogelijk te maken. 

Hoe informeren we de inwoners?
Na het besluit van uw raad worden inwoners hierover via de gemeentelijke communicatiekanalen 
geïnformeerd. Dit gebeurt in samenspraak met CGN en de andere overheden.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na besluitvorming door uw gemeenteraad, geeft ons college de benodigde subsidiebeschikkingen 
af en wordt een leningovereenkomst afgesloten met CGN. 

In deze documenten worden diverse zekerheden opgenomen, zoals een eerste recht van 
hypotheek, een pandrecht en bepalingen omtrent situaties als beëindiging van de onderneming en 
vervreemding van het netwerk. 

In de voorwaarden van de eenmalige subsidiebeschikking wordt onder meer een ‘claw back-
regeling’ opgenomen. Het doel daarvan is dat de subsidie geheel of gedeeltelijk kan worden 
teruggevorderd als er in de toekomst bij een eventuele verkoop veel overwaarde blijkt te zijn. De 
leningen moeten bij verkoop in één keer worden afgelost. 

De betrokken overheden geven ieder voor zich subsidiebeschikkingen af en sluiten 
leningovereenkomsten af. De provincie vervult zoveel mogelijk de loketfunctie en de ook expertrol 
tijdens de uitvoeringsfase. Er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de overheden, 
onder meer over hoe onderling om te gaan met het uitoefenen van diverse zekerheidsrechten. 

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
CGN beschikt niet over eigen vermogen en kan 
ook moeilijk aan vreemd vermogen komen om 
de investeringen te doen. Daarom doet CGN 



een beroep op de lokale overheden. Het 
overzicht hieronder laat zien welke bijdragen er 
gevraagd worden. In onze gemeente gaat het 
om 103 witte en 461 grijze adressen.

De kosten voor leges en 
degeneratievergoedingen zijn volledig in de 
businesscase opgenomen. Hiervoor is dus 
geen aparte subsidie nodig.  

De provincie is bereid om een lening voor de 
witte adressen te geven. Daarnaast is zij bereid 
om 50% van de grijze leningen voor haar 
rekening te nemen. De gemeenten zijn bereid 
elk een eenmalige subsidie te geven en 
Noordenveld en Tynaarlo dragen daarnaast 
voor 50% bij aan de grijze lening. In de 
gemeente Assen zijn geen grijze adressen. De 
leningen worden in 20 jaar afgelost. 
Staatssteunregels vereisen dat voor de grijze 
lening een marktconforme rentevergoeding 
wordt gehanteerd. De vereiste marktconsultatie 
is al uitgevoerd. Voorwaarde is verder dat de 
aanlegwerkzaamheden straks volgens 
bepaalde spelregels wordt aanbesteed.  

De hoogte van de subsidie per wit adres is in 
de gemeente Tynaarlo relatief hoog en 
bedraagt omgerekend € 3.785,- per wit adres. 
De subsidie die aan de gemeenten wordt 
gevraagd is specifiek bepaald aan de hand van 
de deel-businesscases per gebied. In Tynaarlo 
gaat het om het gebied  Donderen en het 
gebied Zeijen/Vries. Dat de benodigde subsidie 
relatief hoog is, heeft te maken met de 
geografische en stedenbouwkundige 
kenmerken van deze gebieden. De lage 
dichtheden van de bebouwing en de relatief 
grote afstanden tussen de witte adressen 
leiden tot hoge aanlegkosten.

Wij willen dat alle inwoners in onze gemeente 
een betaalbare toekomstbestendige 
internetverbinding kunnen krijgen. Daarbij 
vinden we het belangrijk dat de vergoeding die 
inwoners betalen onderling niet heel veel 
verschillen. De prijs die deelnemers aan CGN 
betalen is min of meer vergelijkbaar met de 
prijs die deelnemers aan GVB betalen. Dat 
geldt voor de component abonnementskosten, 



maar ook voor de maandelijkse coöperatie- of 
aansluitbijdrage. Bij GVB bedraagt de 
maandelijkse bijdrage € 7,50. Bij CGN is de 
bijdrage € 5,- per maand maar het voornemen 
is dat dit vanaf 2021 wordt verhoogd naar € 8,- 
per maand. 

Dialogic is een onafhankelijk adviesbureau dat 
namens de betrokken overheden de 
businesscase van CGN heeft beoordeeld. 
Dialogic heeft geconcludeerd dat de 
businesscase en de gevraagde subsidies en 
leningen realistisch zijn en dat zonder die 
subsidies en leningen het glasvezelnetwerk niet 
of slechts gedeeltelijk kan worden aangelegd.  

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 15

Betreft: Subsidie aanleg glasvezel Coöperatie Glasvezel Noord

Raadsvoorstel subsidie glasvezelaanleg Coöperatie Glasvezel Noord

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overwegende dat:

- Snel en toekomstig internet van groot belang is 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 breedbandinitiatieven op diverse manieren ondersteunt; 
- Zonder subsidie en leningen CGN geen snel internet kan aanleggen; 
- De provincie bereid is om met leningen bij te dragen aan het initiatief; 
- De andere betrokken gemeenten samen willen optrekken in de ondersteuning van CGN;
- Wij de subsidie en de lening verstrekken onder voorbehoud dat de andere overheden dat ook doen;
- De provincie de marktconsultatie heeft uitgevoerd en er zich geen andere marktpartijen hebben 

aangediend om het netwerk aan te leggen;  
- De bijdragen van de betrokken overheden als rechtmatige staatssteun kunnen worden aangemerkt. 

Gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

B E S L U I T:

1. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 390.000,- voor het verstrekken van een subsidie 
aan CGN voor de aanleg van glasvezel in witte gebieden binnen onze gemeente.

2. Een marktconforme lening te verstrekken aan CGN van € 258.075,- voor de aanleg van glasvezel in de 
grijze gebieden binnen onze gemeente.

3. De kosten van de te verstrekken subsidie van € 390.000,- te dekken uit incidenteel nieuw beleid 2020 
(Aanleg Glasvezel Buitengebied).

4. De structurele rentelasten uit het beschikbaar stellen van de lening van € 258.075,- te dekken door voor 
de lening een marktconforme rentevergoeding in rekening te brengen.

5. Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijziging. 

Vries, 28 januari 2020

De raad voornoemd,

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

P. Koekoek, griffier




