Komt er een kink in de kabel?
Vorige maand hebben we u bedankt voor de massale steun die u ons heeft gegeven richting de gemeenteraad van
Westerveld. Als gevolg van die steun heeft de gemeenteraad unaniem besloten om Westerveld op Glas (WOG)
te financieren.
Organisatiestructuur WOG
Om tegemoet te komen aan de wensen van bewoners en financiers, heeft WOG een organisatiemodel ingericht
dat gebaseerd is op een meerderheidsbelang van de bewoners in WOG, via de nog op te richten Stichting
Administratie Kantoor (STAK) WOG. Om dit belang concreet te maken is elk certificaat, dat uitgegeven wordt
bij een abonnement, gekoppeld aan een aandeel STAK. Doordat de STAK 100% aandelen heeft in de WOG
Holding BV en deze minimaal 51% aandelen heeft in de werkmaatschappij, staan de bewoners aan het stuur.
Dit model gaat uit van het door de gemeente gehanteerde principe in 2014: door de bewoners van de bewoners.
Het model komt ook tegemoet aan de wens van de bank om bewoners sterker aan WOG te binden dan alleen met
een abonnement.
Omdat de bewoners niet direct geld inbrengen in WOG (pas later, via de abonnementen) moeten de financiers,
die wel geld inbrengen, beschermd worden tegen financiële dwalingen van de meerderheid van de
aandeelhouders. Het mag niet mogelijk zijn dat de bewoners (met meerderheidsaandeel) risicovolle besluiten
nemen en het risico afwentelen op de financiers. Om die reden moet het risico voor de financiers afgedekt
worden, bijvoorbeeld via commissariaten of afspraken over zeggenschap.
Abonnementen
We hebben nu ongeveer 400 abonnementen afgesloten voor de eerste fase. Deze abonnementen zijn afgesloten
op basis van de hierboven genoemde voorwaarden.
Financieel overleg 28 juni
Bij het financieel overleg waren aanwezig: provincie Drenthe, gemeente Westerveld, Rendo, een bank en WOG.
In dit gesprek gaf de Rendo aan dat het meerderheidsbelang naar hun mening niet bij de bewoners kan liggen
omdat deze geen kapitaal inbrengen. Het meerderheidsbelang zou volgens de Rendo moeten liggen bij de Rendo
en de gemeente. De gemeente Westerveld bevestigde dit standpunt, hoewel het afwijkt van het oorspronkelijke
principe (door de bewoners van de bewoners).
Wij als bestuur van WOG zijn het daar niet mee eens. Ons argument is dat bewoners wel degelijk hebben
bijgedragen, door de investering in tijd en geld door de bewoners, ambassadeurs en bestuur WOG. Dit heeft
geleid tot uitgewerkte plannen om het glasvezelnetwerk aan te leggen waarvoor al meer dan 400 abonnementen
zijn afgesloten. Dit vertegenwoordigd een flinke financiële waarde. Deze waarde hebben we door een financieel
deskundige laten berekenen.
Financieringsvoorstel van de financiers
Omdat we hier te maken hebben met een patstelling, hebben we aan de financiers gevraagd om met een voorstel
te komen. In dit voorstel verwachten wij de wensen terug te zien van alle partijen, waaronder die van de
bewoners. Het voorstel van deze financiers zal bepalen of we de financiering rondkrijgen met deze financiers
voor de aanleg van glasvezel in Westerveld.
Het concept voorstel krijgen wij rond 20 juli. Wij zullen vanuit WOG dit voorstel bestuderen en voorleggen aan
u als bewoners.
Alternatief
Van de 22 miljoen euro zal naast de 16 miljoen euro van de provincie we nog 6 miljoen elders moeten
financieren. De eerste contacten met andere mogelijke financiers zijn al gelegd.
Onze belangrijkste activiteiten van de afgelopen maand
Week 23 (05-06 – 11-06)
• Meerdere overleggen WOG bestuur inzake financieringsoverleg
• Nieuwsbrief
• Meerdere overleggen ketenpartners laag 1,2 en 3

Week 24 (12-06 – 18-06)
• Meerdere overleggen WOG bestuur inzake financieringsoverleg
• Financieel overleg financiers (bij de provincie)
• Regulier overleg WOG (Westerveld op Glas)
Week 25 (19-06 – 25-05)
• Meerdere overleggen WOG bestuur inzake financieringsoverleg
• Overleg Rendo
• Meerdere overleggen ketenpartners laag 1,2 en 3
Week 26 (26-06 – 02-07)
• Regulier overleg WOG (Westerveld op Glas)
• Overleg met financieel deskundige voor bedrijven
• Financieel overleg financiers (bij de provincie)
• Afronden bestuurswisseling Westerveld op Glas Holding bv.

Wegens vakantie zal de volgende nieuwsbrief pas begin september worden verstuurd.

