Nieuwsbrief Westerveld Op Glas januari 2018
Overleg met financier in afrondende fase
In onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat we een potentiële financier hebben gevonden die in principe
het hele project (heel Westerveld) wil financieren zonder aandelen te vragen, en die tevens materialen kan
leveren tegen gereduceerde prijzen.
Op dit moment zijn we met deze financier in de afrondende fase. Mondeling is alles rond, nu worden de
overeenkomsten juridisch getoetst. Als dit geregeld is, kunnen de handtekeningen gezet worden.
Ervan uitgaande dat dit de laatste puntjes op de i zijn, zal het ons als bewonersinitiatief dan zijn gelukt om via
een private financier, zonder overheidsfinanciering, de financiering rond te krijgen.
Zoals altijd de bedoeling is geweest, zal 51% van de aandelen gekoppeld zijn aan de abonnementhouders.
Daardoor hebben deze invloed op besluitvorming over zaken als wat te doen met de reserves en over het in de
toekomst wel of niet verkopen van het netwerk. Door deze 51% aandelen krijgen de abonnementhouders, zonder
eigen inleg, feitelijk de helft van de waarde van het netwerk in handen.
Ambassadeurs- en bewonersoverleggen
Nu alle lichten op groen staan, kunnen we eindelijk weer verder met waar het eigenlijk om zou moeten gaan: het
opstarten van de aanleg van het netwerk en het over dat netwerk leveren van snel internet. Hiervoor moeten er
nog vele abonnementen worden afgesloten.
Wij moeten de ambassadeursgroep versterken, waarvoor meerdere overleggen met de betrokkenen zijn gepland.
Ook zoeken wij nieuwe ambassadeurs. Wilt u een steentje bijdragen om de aanleg ook in uw gebied mogelijk te
maken, laat het ons dan weten.
Tevens organiseren we twee bewonersoverleggen. Tijdens deze bewonersoverleggen lichten we kort toe hoe het
allemaal gelopen is en gaan we in op het organisatiemodel en op de manier waarop bewoners invloed hebben op
de koers van Westerveld op Glas. We gaan het echter vooral hebben over hoe we gaan uitrollen, te beginnen in
het gebied van fase 1 (grofweg Lheebroek tot Kallenkote). Op deze avonden zullen ook de
infrastructuurspecialist (degene die gaat aanleggen) en de ISP (Internet Service Provider die de internetdiensten
levert) aanwezig zijn. We zullen u dan ook vertellen hoe ver wij zijn met andere providers.
Nog altijd onduidelijkheid over degeneratiekosten
Een ander punt dat nog van belang is voor de aanleg, zijn de zogenaamde degeneratiekosten. Dit zijn de kosten
die de gemeente in rekening brengt voor mogelijke graafschade, zoals verzakkingen in de berm. Deze kosten
bedragen circa € 1,5 miljoen. Ondanks dat we de gemeente sinds ons eerste verzoek in 2015 meerdere malen
gevraagd hebben hier iets aan te doen (in omringende gemeenten zijn deze kosten kwijtgescholden of drastisch
verlaagd), hebben wij hier van wethouder Klaas Smidt nog steeds geen uitsluitsel over gekregen.
Bestuurswissel
Hannah Ietswaart is gestopt met haar werkzaamheden als secretaris en contactpersoon naar de ambassadeurs,
Rik Kuijer heeft haar taken overgenomen. Wij bedanken Hannah voor haar inzet van het afgelopen jaar.
We hopen u te mogen begroeten op een van de bewonersoverleggen!
Datums: 20 februari, 7 maart
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Hotel de Brink, Brink 30 te Dwingeloo
Onze belangrijkste activiteiten van de afgelopen twee maanden
Week 49 (04-12 – 10-12)
Regulier overleg WOG
Week 50 (11-12 – 17-12)
Interview RTV Drenthe
Overleg PLINQ
Regulier overleg WOG
Week 51 (18-12 – 24-12)
Overleg Klaas Smidt
Regulier overleg Westerveld op Glas
Week 52 (25-12 – 31-12)
Kerstreces
Week 01 (01-01 – 07-01)

Regulier overleg WOG
Week 02 (08-01 – 14-01)
Overleg financier
Uitwerken organisatorische en juridische aanpassing WOG
Juridisch advies inzake WOG
Uitroepen Algemene Vergadering Aandeelhouders
Regulier overleg WOG
Week 03 (15-01 – 21-01)
Overleg financier
Overleg ICT-dienstverlener
Afronden organisatorische en juridische aanpassing WOG
Juridisch advies inzake WOG
Juridisch advies inzake leningsovereenkomst
Aanpassen van de business case
Regulier overleg WOG
Start organisatie van ambassadeurs- en bewonersoverleggen
Ketenoverleg (Spitters (Infra) en PLINQ (ISP))

