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Het was veel te lang stil!
De vakantie is voorbij : onze e-mail In-box zit
vol. Veel vragen over de status van het
project “glasvezel voor Westerveld”. Veel van
u hebben na de nieuwsbrief van januari niets
meer van ons gehoord. Dat is niet goed, maar
wel verklaarbaar. De ontwikkelingen binnen
de werkgroep volgden elkaar zo snel op dat
informatie in bijna voltooide nieuwsbrieven
achterhaald waren. Een andere reden is dat
de leden van de werkgroep zoveel werk
verzetten dat de verdere uitwerking van de
nieuwsbrief er helaas bij ingeschoten is. Het
goede nieuws is dat we vanaf heden de draad
omtrent nieuwsvoorziening weer oppakken en
u zeker één keer per maand informeren.

Subsidies
Inmiddels hebben zowel onze Gemeente als
de Provincie Drenthe een subsidie aan ons
toegekend om een vraagbundeling voor te
bereiden en te organiseren. Er is dus werkkapitaal voor een gedegen voorbereiding voor
realisatie van het eigen glasvezelnetwerk. Dit
geld is puur voor fase twee van het project en
niet voor fase drie. Bij fase drie gaat het om
kosten voor daadwerkelijke uitvoer van een
glasvezel netwerk inclusief de daarbij voorafgaande technische voorbereidingskosten. Bij
fase twee hoort de al in de vorige nieuwsbrief
genoemde blauwdruk, de voorbereiding en
uitrol van de vraagbundeling.

Blauwdruk
Goed nieuws is dat eind april de blauwdruk
werd voltooid. Deze blauwdruk is nodig om
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inzicht te krijgen in het aantal kilometers
glaskabel en benodigde randapparatuur. Aan
de hand van deze inventarisatie is een reële
inschatting te maken van de kosten van het
project. Deze gegevens vormen uiteindelijk de
basis voor het bedrijfsplan. Om u een indruk
te geven over de omvang van het hele
netwerk volgen hieronder enkele getallen. Zo
moet er in totaal ruim 720 kilometer kabel de
grond in om heel Westerveld te verglazen.
Hiervan is 250 kilometer van de straat naar uw
meterkasten. Dit komt neer op een
gemiddelde afstand van straat naar voordeur
van bijna 25 meter! Westerveld is door het
ingenieursbureau dat wij in de arm namen
ingedeeld in 45 deelgebieden om zo op een
slimme manier de gebieden aan elkaar te
kunnen knopen en niet onnodig veel kabel in
de grond te hoeven leggen.

Financiering
Op dit moment zijn wij in gesprek met diverse
partijen die op basis van een goed bedrijfsplan
bereid zijn om (mede) te investeren. Het gaat
hier om banken, overheden en private
investeerders. De snelheid van de
ontwikkelingen op dit gebied is op dit moment
hoog. Wij informeren u later uitgebreider.

Hoe nu verder
Wij verwachten u op zeer korte termijn te
kunnen berichten wanneer en onder welke
voorwaarden in Westerveld de eerste schep
de grond in kan. De volgende nieuwsbrief
volgt zeker nog in september 2015.
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