
                                                                                                    
 
 
 
AMENDEMENT Hoogwaardige Communicatienetwerken Drenthe (Breedband) 
 

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 11 maart 2015, ter behandeling van 

Statenstuk 2015-671 betreffende Hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe (breedband), 

 

Besluiten in bovengenoemd Statenstuk de bestaande tekst in de beleidsbrief onder advies 

 

Advies  

1. Instemmen met het ondersteunen van de totstandkoming van het Breedbandplatform Drenthe.  

2. Instemmen met het beschikbaar stellen van € 100.000, - per jaar voor de periode 2015-2017 voor 

de oprichting van het Breedbandplatform Drenthe en dit dekken uit bestaand budget.  

3. Kennisnemen van het inzetten van de gereserveerde € 3 miljoen (Reserve opvang revolverend 

financieren) voor het verstrekken van leningen aan initiatieven en instemmen met de criteria 

waaronder deze middelen worden ingezet.  

4. Afzien van de in artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe (ASV) 

neergelegde procedure van wensen en bedenkingen bij subsidiëring door ons college boven € 

150.000, -. 

 

te wijzigen als volgt: 

Advies 

  
I. In te stemmen met het ondersteunen van de totstandkoming van het Breedbandplatform Drenthe 
t.b.v. de witte gebieden in Drenthe; (toevoeging, vet) 
 
II. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 100.000, - per jaar voor de periode 2015-2017 
voor de oprichting van het Breedbandplatform Drenthe en dit te dekken uit bestaand budget; 
(ongewijzigd) 
 
IIa. Gebruik te maken van kennis en kunde van recent gerealiseerde projecten met succesvolle 
vraagbundeling, zoals in Fryslân en Overijssel, waarbij professionele inzet aanvullend op de 
coöperaties mogelijk is. (nieuw) 
 
IIb. Zorgen voor een ervaren, succesvolle partij (of partijen), die eerder heeft bewezen binnen 
afzienbare tijd breedbandprojecten te realiseren vanuit vraagbundeling en realisatie samen met of 
aanvullend aan coöperaties. Het doel is mede om: 

• de inwoners tegen de laagst mogelijk tarieven te voorzien van breedband,  

• zorg te dragen dat inwoners ook de keuze hebben voor A-merken  

• voor de provincie een lager risicoprofiel voor de financiering te realiseren, waarbij het netwerk 
verkoopbaar is aan en compatibel met marktpartijen. (nieuw) 

 
III. Kennis te nemen van het inzetten van de gereserveerde € 3 miljoen (Reserve opvang revolverend 
financieren) voor het verstrekken van leningen aan initiatieven en in te stemmen met de criteria 
waaronder deze middelen worden ingezet: 
 1. interne beoordeling van de aanvraag; 
 2. bereidheid van de desbetreffende gemeente om mee te financieren; 
 3. het netwerk moet aansluiten op bestaande infrastructuur en verkoopbaar zijn;  
 



IV. af te zien van de in artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe neergelegde 
procedure van wensen en bedenkingen bij subsidiëring door Gedeputeerde Staten boven € 150.000, -. 
Assen, 11 maart 2015 Provinciale Staten voornoemd (ongewijzigd) 
  
 
 
 
 
Dick Dijkstra (CDA)                                                       Jurr van Dalen (D66) 


