Dankzij u gaan we verder!
Vorige maand riepen we u op om te reageren op het besluit van het college van B&W Westerveld om feitelijk de
aanleg van glasvezel niet te financieren. Mede door de overweldigende hoeveelheid reacties naar de raadsleden,
heeft de gemeenteraad inmiddels unaniem besloten om Westerveld op Glas wel te financieren.
Wij danken u zeer voor uw inzet!
Het positieve besluit van de gemeenteraad betekent concreet dat we op 13 juni a.s. met alle financiers om de
tafel kunnen om te komen tot een financiële verdeling (wie betaalt wat en tegen welke voorwaarden).
Ondertussen is er een verschuiving gekomen in de financiële behoefte. Samen met de provincie hebben we nog
eens gekeken naar de verdeling in witte (minder dan 30Mbs) en grijze (meer dan 30 Mbs) gebieden. Deze
verdeling leidt op de kaart tot een lappendeken van wit en grijs; om de witte gebieden aan te sluiten moet je ook
door grijze gebieden. Dat was voor de provincie reden om de voedingskabel, waar die van wit naar wit door grijs
loopt, ook aan te merken als wit en wordt daarmee financierbaar door de provincie. De financieringsbehoefte in
grijs is hierdoor verlaagd van ca. 12 miljoen euro naar een kleine 6 miljoen. De financieringsvraag van deze 6
miljoen euro hebben we nu neergelegd bij gemeente Westerveld, Rendo en Rabobank. Het voordeel is dat de
kosten van de leningen hierdoor aanmerkelijk goedkoper uitvallen.
Naast de financiering moeten nog een aantal andere punten worden afgerond, zoals de verantwoording van de
aanbestedingsprocedures en de definitieve goedkeuring op businessplan en business case. Nieuwe versies waren
nodig vanwege de verschuiving van grijs naar wit.
Leveringsvoorwaarden en omschrijving uitstapfee
In de gemeenteraad is de suggestie gewekt dat de huidige abonnees geen leveringsvoorwaarden en geen
omschrijving van de uitstapfee hebben gehad. Dit beeld was ontstaan omdat deze twee documenten niet te
vinden waren op de website. Alle abonnees hebben echter informatie over de leveringsvoorwaarden en uitstapfee
gehad voorafgaand aan het afsluiten van hun abonnement.
De webpagina waar leveringsvoorwaarden en uitstapfee op staan, was door ons tijdelijk gedeactiveerd omdat dit
ook de pagina is waar abonnementen kunnen worden afgesloten. De vraagbundeling voor fase één was
afgesloten en het langer openstellen van inschrijving leek vanwege de onzekere financiering geen nut te hebben.
Inmiddels is de pagina; Abonnement afsluiten eerste fase weer in de lucht en kunt u de informatie over
leveringsvoorwaarden en uitstapfee weer online vinden.
Onze belangrijkste activiteiten van de afgelopen maand
Week 18 (01-05 – 07-05)
•
•
•
•
•
•
•
•

Overleg bij de fracties van de gemeente Westerveld (op ons verzoek)
Start bewonersactie naar aanleiding van Collegebrief
Nieuwsbrief inzake niet financieren door gemeente
Regulier overleg WOG (Westerveld op Glas)
Ketenoverleg laag 1,2 en 3
Overleg Provincie situatie Westerveld, herdefiniëren wit/grijs
Uitwerken consequenties in business case (BC) van wit/grijs
Overleg aannemer percentage voedingskabel per grijs gebied

Week 19 (08-05 – 14-05)
•
•
•
•
•
•

Overleg provincie eerste resultaten wit/grijs
Overleg aannemer om verhouding voedingskabel – huisaansluiting in grijs scherp te stellen
Commissie-overleg Fysiek Domein en Middelen
Interview RTV Drenthe
Regulier overleg WOG (Westerveld op Glas)
Uitwerken nieuwe versie BC/BP

Week 20 (15-05 – 21-05)

•
•
•
•
•

Overleg provincie
Extra nieuwsbrief
Uitwerken nieuwe versie BC/BP
Regulier overleg WOG
Ketenoverleg laag 1,2 en 3

Week 21 (22-05 – 28-05)
•
•
•

Tweede deel commissievergadering Fysiek Domein en Middelen
Uitwerken nieuwe versie BC/BP
Regulier overleg WOG

Week 22 (29-05 – 04-06)
•
•
•

Opleveren voorlopig definitieve versie BC en BP
Uitwerken versie verantwoording aanbesteding
Overleg provincie over verantwoorden aanbesteding

