
Beste initiatiefnemer,

Dit is het aanvraagformulier provinciale lening voor de aanleg van breedband. Als initiatiefnemer heeft u de mogelijkheid om 
voor de aanleg van breedband in ‘wit gebied’ een provinciale lening aan te vragen. De provincie verstrekt deze lening tegen een 
gunstige rente. Om voor deze lening in aanmerking te komen, moet eerst een marktconsultatie zijn gehouden waarmee vastge
steld is dat ‘wit’ ook echt ‘wit’ is. Daarnaast moet een businesscase zijn opgesteld waaruit blijkt dat het project financieel uit kan 
en moet een organisatieplan voor aanleg, beheer en onderhoud worden aangeleverd. Bij financiering in wit gebied geldt een 
procedure voor de selectie van een aannemer.  

Pro forma aanvraag breedbandlening vóór 1 juli 2019 definitief indienen
Breedbandleningen konden nog tot en met 31 december 2018 aangevraagd worden. Heeft u een pro forma aanvraag ingediend, 
dan heeft u tot 1 juli 2019 de gelegenheid om de aanvraag te completeren. U kunt hiervoor het aanvraagformulier gebruiken. Vul 
deze volledig in en stuur het ondertekend retour. VerbindDrenthe kan u bij de aanvraag ondersteunen.

Schaalgrootte
Voor een provinciale lening wordt een ondergrens gehanteerd van 2.000 potentiële aansluitingen (homes en businesses passed) 
in wit gebied met een dekking van minimaal 1.200 adressen die daadwerkelijk breedbanddiensten zullen afnemen (homes 
en businesses activated). Dit is bedoeld om samenwerking en opschaling te stimuleren en daarmee initiatieven te helpen de 
 exploitatie rendabel te krijgen en te houden.

Wit en grijs
Om de businesscase rond te krijgen, is het soms nodig om ook een deel ‘grijs gebied’ te voorzien van breedband. De provinciale 
financiering van grijs gebied is beperkt. De provincie financiert alleen in grijs gebied als deze adressen direct aan de hoofd
structuur grenzen en dit de meest efficiënte oplossing is om witte gebieden aan elkaar te verbinden. In grijs gebied financiert de 
provincie maximaal 50% onder marktconforme voorwaarden. Andere financiers zijn dus nodig voor de aanleg in grijs gebied.

Let op:
• Bij meer dan 50% financiering in grijs door een (semi)overheid geldt er een aanbestedingsplicht. Deze 

aanbestedings plicht is dan ook van toepassing bij de financiering in het witte gebied. 

Advies op maat
Verkent u de mogelijkheden voor een passende financiering? De provincie kan u daarbij helpen met advies op maat  
over de bijpassende selectie of aanbestedingsprocedure. Neem hiervoor contact op met het Klantcontactcentrum:  
(0592) 36 55 55 of post@drenthe.nl.

Dit formulier kunt u m.b.v. Acrobat Reader invullen; u dient dan wel een geprint exemplaar  
te ondertekenen en te sturen. 
Wij verzoeken u vriendelijk de gevraagde gegevens compleet aan te leveren.

Aanvraag lening  
aanleg breedband

https://verbinddrenthe.nl
mailto:post%40drenthe.nl?subject=Aanvraag%20lening%20aanleb%20breedband
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Gegevens van de aanvrager

Naam aanvragende organisatie 

Rechtsvorm  stichting      vereniging      anderszins, namelijk: 

KvKnummer 

Postadres 

Postcode + vestigingsplaats 

Contactpersoon

Naam 

Functie 

Telefoon 

Email 

Bank/girorekeningnummer IBAN 

Is de organisatie BTWplichtig   ja      nee

Indien ja, BTWnummer 

Heeft uw organisatie de afgelopen   ja      nee

4 jaar een subsidie aangevraagd ▶ Indien ‘nee’, stuurt u dan een kopie van de oprichtingsakte/statuten of

bij de provincie Drenthe?  reglementen van de organisatie, een afschrift van bewijs van inschrijving en

  nummer KvK en de balans per einddatum vorig boekjaar of de jaar rekening

  over dat jaar mee met de aanvraag.

 ▶ Indien ‘ja’, dan hoeft u naast de balans per einddatum vorig boekjaar of de 

  jaarrekening over dat jaar alleen een kopie van de statuten of reglementen

  mee te sturen als deze sinds uw laatste aanvraag zijn gewijzigd. Als de 

  organisatievorm is gewijzigd in bijvoorbeeld een coöperatie, dient u alle 

  bovengenoemde stukken op te sturen.

Ondertekening1

Plaats 

Datum 

Handtekening

 ________________________________________________________________

1 Ondertekening dient plaats te vinden door de daartoe volgens de statuten/reglementen bevoegde persoon. Dit kan een ander zijn dan de contactpersoon. 

Door ondertekening van het formulier geeft de ondertekenaar aan dat het formulier naar waarheid is ingevuld. Indien achteraf blijkt dat er opzettelijk onjuiste 

gegevens zijn verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat een verstrekte subsidie geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken of dat de vaststelling ten nadele van 

de ontvanger wordt gewijzigd.
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Algemeen

Waar vraagt u een lening voor aan?  alleen wit gebied      wit én grijs gebied

Planning voor de uitvoering van de Start (maand, jaar) 

aanleg (incl. alle werkzaamheden) Eind (maand, jaar) 

Dekkingsgraad

Totale aantal potentiële aansluitingen   In wit gebied 

(homes en businesses passed) In grijs gebied 

Aantal ondertekende (voor)overeenkomsten  In wit gebied 

van eindgebruikers (abonnees) voor  In grijs gebied 

levering2 (homes en businesses activated)

Kosten

Geraamde kosten van de aanleg Wit gebied €  

 Grijs gebied €  

Medefinanciers

Hebt u gezocht naar medefinanciers?   ja      nee

Indien ja, wie is/zijn de medefinancier(s)?

•  Naam medefinancier 1 

 Naam contactpersoon 

 Telefoonnummer contactpersoon 

 Emailadres contactpersoon 

• Naam medefinancier 2 

 Naam contactpersoon 

 Telefoonnummer contactpersoon 

 Emailadres contactpersoon 

• Naam medefinancier 3 

 Naam contactpersoon 

 Telefoonnummer contactpersoon 

 Emailadres contactpersoon 

Indien nee, waarom niet? 

 

 

2 Levering van een of meer breedbanddiensten (telefonie, internet, televisie). 
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Financieringsplan

Lening provincie wit gebied €  

Lening provincie grijs gebied €  

Lening/financiering medefinancier 1 €  

Lening/financiering medefinancier 2 €  

Lening/financiering medefinancier 3 €  

Bijdragen toekomstige eindgebruikers  €  

(abonnees)

Overige inkomsten €  

Totaal €  

Vergeet u niet met uw aanvraagformulier de benodigde documenten mee te sturen.

 • Businesscase, volgens een model dat via VerbindDrenthe te verkrijgen is

 • Beheer en exploitatieplan

 • Gebiedsanalyse waaruit blijkt dat er voldoende vraag is; de gebiedsanalyse gaat in elk geval vergezeld van een lijst van 

toekomstige homes en businesses activated, uitgesplitst naar wit en grijs (desgevraagd dient inzicht te worden geboden in met 

toekomstige eindgebruikers gesloten (voor)overeenkomsten)

 • Uitkomsten van de marktconsultatie: overzicht op postcodeniveau van het aantal potentiële aansluitingen in het gebied 

 uitgesplitst naar wit en grijs

 • Projectplan, bestaande uit een inhoudelijke beschrijving van de activiteiten en een planning van de uitvoering en de oplevering

 • Ondertekende verklaring(en) van medefinancier(s) waaruit blijkt dat hij/zij (al dan niet onder voorwaarde dat de provincie 

meefinanciert) bereid is/zijn financiering te verstrekken tot de onder ‘Financieringsplan’ genoemde bedragen

 • Verklaring inzake eigen bijdragen van de toekomstige eindgebruikers (indien van toepassing)

 • Bewijs van inschrijving en nummer KvK

 • Kopie van de oprichtingsakte/statuten of reglementen

 • Balans per einddatum vorig boekjaar of de jaarrekening over dat jaar

 • Bankafschrift met rekeningnummer waarop u de voorschotten wilt ontvangen

Heeft u het formulier ingevuld? 

Print hem dan uit en vergeet niet uw handtekening te zetten. Stuur het vervolgens naar:

Provincie Drenthe, t.a.v. Team Subsidies en Inkoop, Postbus 122, 9400 AC ASSEN

Graag onderstaande knoppen gebruiken in plaats van de knop ‘Formulier verzenden’.
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