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Wat duurt het toch lang! Gebeurt er nog wel
iets…?
U zult het hebben gemerkt: de schop zit nog niet in
de grond.
Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt.
Integendeel! We zijn volop bezig met een heel
belangrijk onderdeel, en wel de financiering.
In totaal gaat het glasvezelnetwerk in Westerveld
zo’n € 22 miljoen kosten. Dat bedrag wordt in
eerste intantie betaald door financiers en in de loop
der jaren afgelost uit de abonnementen.
We pakten de financiering aanvankelijk per
deelgebied aan, omdat, zoals u weet, het
glasvezelnetwerk ook per deelgebied zal worden
aangelegd.
Begin 2017 kregen we echter te horen dat de
provincie, een van de potentiële financiers, geen
deelgebieden financiert, maar alleen het hele
gebied. Dat betekende voor ons onverwacht veel
huiswerk!
We hadden weliswaar al voor het hele gebied een
indicatie van de kosten, maar nu moest alles
geverifieerd worden. Verder moesten we exact
weten welke huizen ‘wit’ zijn (dus een
internetsnelheid hebben lager dan 30Mbs) en welke
‘grijs’ (hoger dan 30Mbs). Dat is van belang omdat
de overheid ‘wit’ goedkoper mag financieren dan
‘grijs’.
Inmiddels hebben we alles in kaart gebracht,
doorgerekend en doorgesproken met diverse
belanghebbenden. Dit totale financiële plaatje (de
business case) wordt nu getoetst door de mogelijke
financiers.
Als zij positief besluiten, kunnen we gaan graven !
We kunnen niet precies zeggen wanneer we hun
besluit zullen horen, omdat we nu afhankelijk zijn
van de interne procedures van de financiers.
Natuurlijk houden we u op de hoogte!
Wat doet het bestuur van Westerveld op Glas
eigenlijk?
We hebben u de afgelopen periode inhoudelijk
minder goed op de hoogte gehouden over de status
en de voortgang van de activiteiten van Westerveld
op Glas dan had gemoeten.
Vanaf nu kunt u van ons maandelijks een

nieuwsbrief verwachten met daarin de stand van
zaken.
In de nieuwsbrief geven we voortaan ook een
overzicht van onze belangrijkste activiteiten in de
voorbije periode. De activiteiten van de afgelopen
maand vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
Verandering in het bestuur
Op 23 maart van dit jaar is Frank Geukers
(secretaris) afgetreden als bestuurslid van
Westerveld op Glas. Zijn taken zijn overgedragen
aan Roel Vedder (penningmeester) en Eric Olaf
Brinkers (voorzitter).
Onze belangrijkste activiteiten van de afgelopen maand
Week 9 (27-02 – 5-03)
•
Overleg bij provincie met alle financiers
•
Terugkoppeling concept BC (business case) door provincie
•
Regulier overleg WOG (Westerveld op Glas)
•
Overleg directeur Rendo
•
Overleggen aanbieders laag 1,2 en 3
•
Uitwerken nieuwe BC
•
Review onderzoek i.o.v. gemeente naar besteding subsidie door
WOG
•
Opleveren selectieprocedure aannemer aan provincie
Week 10 (06-02 – 12-03)
•
Regulier overleg WOG
•
Regulier overleg provincie
•
Regulier overleg aanbieders laag 1,2 en 3
•
Opleveren adreslijst hele gemeente tbv bepaling wit–grijs door
provincie
•
Uitwerken nieuwe versie BC
Week 11 (13-03 – 19-03)
•
Overleg campingeigenaar
•
Overleg Gemeente Westerveld
•
Regulier overleg WOG
•
Uitwerken nieuwe BC
•
Uitwerken financieringsmodel
Week 12 (20-03 – 26-03)
•
Opleveren concept versie BC
•
Regulier overleg WOG
•
Regulier overleg provincie
•
Regulier overleg aanbieders laag 1,2 en 3
•
Bijstellen BC
Week 13 (27-03 – 02-04)
•
Opleveren concept versie BC en concept offertes (voor definitieve
beoordeling)
•
Opleveren financieringsmodel
•
Overleg bij provincie met alle financiers
•
Regulier overleg WOG
•
Ingelast regulieroverleg provincie
•
Versturen nieuwsbrief

