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Waarom snel internet in het 
buitengebied?

Bepalend voor leefbaarheid en economische ontwikkeling

Agrarische sector (wettelijke registraties, automatisering)

Recreatiebedrijven 

Bedrijven (aan huis)

E-Health (zorg op afstand, langer thuiswonen)

Gebruik voor onderwijsdoeleinden



Hoogwaardig Breedband in de gemeente 

 Glasvezel in de grote kernen sinds 2014 door 
Reggefiber

 Eelde-Paterswolde, Eelderwolde gedeeltelijk, 
Vries, Zuidlaren en Tynaarlo

 Totaal 9.200 woningen

 Marktpartijen zijn niet geïnteresseerd in aanleg in 
onrendabele gebieden   



Initiatieven in Drenthe



Ondersteuning door provincie Drenthe

 Professionele ondersteuning van lokale 
initiatieven door VerbindDrenthe 

 Opstartsubsidie voor vraaginventarisatie en 
marktconsultatie (regeling is afgesloten)

 Financieringsregeling voor witte gebieden (100%)

 Grijze gebieden indien efficiënte oplossing en 
maximaal 50%



Bewonersinitiatieven 

Drents Glasvezel Collectief (DGC)
Dorpen in Tynaarlo: 
Zuidlaarderveen, De Groeve, Zeegse, Taarlo, Oudemolen, Yde-De Punt

Coöperatie Glasvezel Noord (CGN)
Dorpen in Tynaarlo: 
Zeijen, Donderen, Bunne, Winde e.o. 

 



Leningen Drents Glasvezel Collectief 
en

Coöperatie Glasvezel Noord

 Lening voor circa 650 grijze aansluitingen in het 
werkgebied van DGC (daarnaast zijn er nog circa 
1050 witte)

 Lening voor circa 440 grijze aansluitingen binnen 
CGN (daarnaast zijn er nog circa 110 witte)



Lening grijze gebieden 

 In DGC-gebied 50% Rendo en 50% gemeente,
circa 650 grijze aansluitingen x € 2.200,- = circa € 
1,4 miljoen. Rendo en gemeente ieder 700.000,- .

 DGC  wil graag voor de helft financiering via 
aandelenconstructie. 

 In CGN-gebied circa 440 grijze aansluitingen x € 
2.200,- = circa 1 miljoen.

 Provincie maximaal 50% voor grijs voor zover dit 
bijdraagt aan een efficiënte oplossing. 



Lening grijze gebieden

 Lening voor grijs tegen marktconforme rente en 
looptijd 20 jaar

 Risico voor grijs iets hoger dan voor wit door 
keuzemogelijkheid bestaand kabelnetwerk

 Grijs biedt coöperatie mogelijkheid tot extra 
volume tegen relatief lage kosten en daardoor 
betere businesscase
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