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De Winter voorbij

Financiering

De voorjaarsvakantie en het carnaval zijn inmiddels
voorbij. De volgende feestdagen zijn al weer in zicht.
Het voorjaar dient zich al in de verte aan. De
agrariërs om ons heen zijn begonnen met het
voorbereiden van de essen en akkers voor het
nieuwe seizoen. Vogels komen terug uit verre
streken om hier hun ei te gaan leggen en uit te
broeden.Westerveld op Glas is ook druk met de
laatste voorbereidingen om een mooi groeiseizoen
te starten. Het moment van ‘de definitieve eerste
schop in de grond’, nadert met rasse schreden. Zoals
wij al in onze vorige nieuwsbrief hebben
aangekondigd laten wij dat moment zeker niet
ongemerkt voorbij gaan. We willen hier zeker een
feestdag van maken. Wij houden u op de hoogte via
deze nieuwsbrief maar natuurlijk ook via facebook
(WesterveldOpGlas), twitter ( #westerveldopgl ),
website ( www.westerveldopglas.nl ) en diverse
andere media.

In de gesprekken met de diverse potentiele
financiers is door hen aangegeven dat naast een
gedetailleerde financiële onderbouwing van fase 1
ook een meer gespecificeerde onderbouwing voor
heel Westerveld gewenst is. Inmiddels zijn deze
gegevens aan hen aangeleverd. Ook zijn de eerste
reacties hierop al terug ontvangen. Het is voor ons
natuurlijk heel fijn om te zien dat deze allen zeer
positief zijn.
Door de potentiele (niet particuliere) financiers is de
wens uitgesproken om regelmatig een gezamenlijk
overleg op te starten. Recent heeft de eerste
bijeenkomst plaats gevonden. Aan tafel zaten, naast
het bestuur van Westerveld op Glas, ambtenaren
van de Provincie Drenthe, een gedegen afvaardiging
van de Rabobank Zuidwest Drenthe, de directie van
de Rendo en ambtenaren van de Gemeente
Westerveld. Partijen hebben naar elkaar
uitgesproken zich nadrukkelijk te willen inspannen
om tot een sluitende financiering te komen. Een
ieder heeft wel aangegeven binnen welke kaders zij
mogelijkheden hebben. Ook is een eerste aanzet
gegeven aan welke voorwaarden de exploitatie van
Westerveld Op Glas dient te voldoen om tot
financiering te komen.
Dit alles overziend kan op dit moment
geconcludeerd worden dat er zeker, en met name
de financiering, duidelijke vooruitgang is geboekt. Er
lijken op dit moment geen onoverkomelijke
hindernissen te zijn die een sluitende financiering in
de weg staan.

Bedrijfsplan
Uit eerdere nieuwsbrieven heb t u kunnen lezen dat
de diverse betrokken leveranciers werd gevraagd
om vaste prijsafspraak zonder bijkomende kosten.
Deze methode van werken wordt ook wel ‘turn key’
genoemd. Het enige wat de opdrachtgever (in dit
geval Westerveld op Glas) nog moet doen na de
oplevering is ‘de sleutel in het slot om draaien’ en
beginnen. Om te kunnen beginnen is er wel een
goed doordacht uitvoeringsplan nodig. Om een goed
en betrouwbaar netwerk te hebben en te houden
zijn er met de leveranciers service overeenkomsten
opgesteld. Ook is er een overleg opgestart tussen de
diverse leveranciers om de onderlinge
communicatie tijdens de uitvoeringsfase soepel te
laten verlopen. Een en ander wordt verwerkt in ons
bedrijfsplan dat mede als basis dient voor de
financieringsaanvragen.
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Vervolg
Om de financiering definitief rond te krijgen worden
de huidige opgestarte overleggen geïntensiveerd.
Ons doel is en blijft namelijk: op zeer korte termijn
te kunnen aankondigen op welke datum de
glasschep in Westerveld definitief de grond in gaat.
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