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Geachte
Op 9 mei2019 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project aanleg van een
Next Generation Access-netwerk (NGA-netwerk) in de buitengebieden van de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen. Naar aanleiding van de marktconsultatie
eind 2019 hebben wijop 10 maart2020 van u een herziene bussinesscase ontvangen. U vraagt een lening aan van totaal maximaal € 3.528.561,- voor het realiseren van 90í aansluitingen 'homes passed' in wit gebied. Daarnaast realiseert u in
grijs gebied 1 .170 aansluitingen. Hiervoor vraagt u een lening aan de provincie van
totaal maximaal € 597.523-- (dit is circa 51o/o van het benodigde bedrag in grijs
gebied). Voor de aansluitingen in wit en grijs gebied hebt u daarnaast financiering
gevraagd aan de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen.
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. ln deze brief informeren wij u over ons besluit
op uw aanvraag met betrekking tot het leenbedrag voor het witte gebied. Voor de
lening bij de provincie Drenthe in het grijze gebied ontvangt u van ons een aparte beschikking.

Beoordeling aanvraag
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene subsidieverordening Drenthe (ASV 2017), de Uitvoeringsregeling aanleg
breedband Drenthe 2017 en de toepasselijke staatssteunregels. Wij constateren dat
uw aanvraag voorziet in de aanleg en installatie van een NGA-netwerk met een minimale levensduur van twintig jaar, dat wholesale toegang biedt aan derden-exploitanten. Het NGA-netwerk maakt de distributie mogelijk van het gebruikelijke breedbanddienstenportfolio, te weten internet, telefonie en tv.
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De herziene businesscase omvat in totaal 2.071 adressen, waarvan 901 witte
adressen. Coóperatie Glasvezel Noord (CGN) heeft in fase 1 al 1.036 witte adressen
en 6'13 grijze adressen aangesloten. Samen met uw aanvraag voor fase 2 voldoet dit
echter niet geheel aan de minimumvereisten van artikel 5, lid 3, sub c, van de Uitvoeringsregeling aanleg breedband Drenthe 2017 dat minimaal 2.000 homes en
businesses passed en ten minste í.200 homes en businesses activated worden gerealiseerd. Met deze tweede aanvraag wordt het netwerk verder uitgebreid en wordt
de minimumvereiste bijna gerealiseerd. Dialogic, een onaÍhankelijk adviesbureau dat
de businesscase heeft beoordeeld, heeft aangegeven dat de gecombineerde
businesscase van fase I en fase 2 haalbaar is.
ln uw geval zien wij daarom voldoende reden om op grond van het vierde lid van artikel 5 af te wijken van deze verplichte ondergrens. Uw herziene businesscase is met
de huidige uitwerking als haalbaar en uitvoerbaar beoordeeld.

Besluit
Hoogte van de subsrdle
De beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u conform uw aanvraag en herziene
businesscase een subsidie verlenen in de vorm van een geldlening van maximaal
€ 3.528.561,-- voor de aanleg van een NGA-netwerk in de witte gebieden (901 aansluitingen) als voldaan is aan de hierna volgende opschortende voorwaarden. Tevens
geldt het volgende: Wij verlenen u deze lening tegen een lagere rente dan de marktconforme rente. De rente wordt definitief vastgesteld, zodra aan de volgende opschortende voonruaarden is voldaan.
O

pschorte nde voorwaarde n

Wijverlenen de subsidie aan u onder de opschortende voonivaarden:

1.

2.

dat u binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een uitvoeringsovereenkomst (de overeenkomst van geldlening) met de provincie Drenthe sluit. Deze
uitvoeringsovereenkomst maakt alsdan onlosmakelijk deel uit van deze subsidiebeschikking;
dat de in die uitvoeringsovereenkomst opgenomen opschortende voonivaarden
voor het verstrekken (en bevoorschotten) van de lening zijn vervuld.

Subsidiabele kosten
Deze subsidie mag worden benut ter dekking van de kosten van materialen benodigd
voor de aanleg van een passief NGA-netwerk en de kosten van civieltechnische werkzaamheden voor de aanleg van een passief NGA-netwerk (laag 1). Onder deze
kosten mogen tevens worden begrepen:
. de leges van voor de werkzaamheden benodigde vergunningen;
. de kosten van het vestigen van erfdienstbaarheden;
. de kosten van het inschrijven van het netwerk in de openbare registers;
o kosten met betrekking tot actieve elementen, bijvoorbeeld routers.
Kosten die al anderszins vergoed zijn door de provincie of andere publiekrechtelijke
rechtspersonen of openbare lichamen of door de Europese Commissie, mogen niet
worden betaald uit de verstrekte lening.
Deze subsidie mag voorts niet worden gebruikt:
ter dekking van de kosten voor de businesscase die gemaakt zijn vóór de datum
waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen;

.
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ter dekking van kosten van financieringen die door andere partijen aan uw
coóperatie worden verstrekt.
Btw als onderdeelvan de kosten van activiteiten is niet subsidiabel indien btw door uw
coóperatie kan worden teruggevorderd of verrekend.

Staatssteun
Het realiseren, in stand houden en exploiteren van een NGA-netwerk is een economische activiteit. Door de overheid verleende steun hiervoor moet worden aangemerkt
als staatssteun. Deze steun valt onder de werking van de Verordening (EU)
Nr.651/2014 (PbEU 2014,1187) van de Commissie van 17 juni2014 (Algemene
groepsvrijstell in gsverorden ing of AGW).
Uw aanvraag met de bijbehorende businesscase voldoet aan het bepaalde in artikel
52 en hoofdstuk I van de AGW. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect
in de zin van de

AGW.

Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig artikel 1 1, onder a,
van de AGW, binnen twintig dagen na het verzenden van deze beschikking kennis
aan de Europese Commissie en publiceren deze beschikking op onze website.
Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw onderneming
verleende steun onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
De verschuldigde rente voor de lening wordt bepaald op het moment van afsluiten en
ondertekenen van de overeenkomst van geldlening. Het rentepercentage is gedu-

rende de looptijd van de lening een vast percentage. Dit is een lagere rente dan de
marktconforme rente, die wij op grond van de Mededinging rentepercentages (PbEU
2008/C 14102) hebben berekend op3,69%.

Bevoorschotting
Na ondertekening van de overeenkomst van geldlening en vervolgens binnen vijf
werkdagen na het moment waarop aan alle opschortende voonirraarden genoemd in
die overeenkomst is voldaan, kunt u tegen overlegging van een eerste getekende
factuur een eerste verzoek tot termijnbetaling doen. Deze wordt per ommegaande
betaald. De opvolgende termijnbedragen (waarvan de hoogte wordt vastgelegd in de
overeenkomst) worden uitbetaald na het overleggen van getekende facturen, bankafschriften en periodiek een liquiditeitsplanning van de betalingen die betrekking
hebben op de aanleg van het netwerk. De betalingen zullen overgemaakt worden op

, ten name van Coóperatie Glasvezel Noord U.A.

Vaststelling
Binnen dertien weken na het voltooien van de aanleg van laag 1 van het NGA-netwerk
en na uitbetalen van de laatste voorschottermijn dient u een verzoek tot vaststelling
van de subsidie in en stellen wij het bedrag van de subsidie in de vorm van een geldlening vast. Dan zal ook een aflossingsschema opgesteld worden. De aflossing en
rentebetalingen van de geldlening en voorwaarden die daaraan verbonden zijn, worden vastgelegd in de overeenkomst van geldlening. U dient in deze dertien weken en
derhalve uiterlijk bij het verzoek om vaststelling van de subsidie de hypotheek ten
gunste van de provincie te hebben gevestigd.

4

Na de (onherroepelijke) vaststelling van uw subsidie blijft de overeenkomst van geldlening voortduren gedurende de in die overeenkomst vastgelegde periode. U blijft
verplicht na vaststelling van de subsidie en gedurende de looptijd van de geldlening af

te lossen tegen het overeengekomen rentepercentage en onder de in de overeenkomst van geldlening vastgelegde voorwaarden.
ln de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen op basis van deze subsidiebeschikking u dient te voldoen.

Wijwensen u veelsucces bij de uitvoering van uw project.
Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

,

voorzitter

secretaris

Bijlage Verplichtingen
wa/coll.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van
verzending ervan, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van
Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het
besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u
naar www. provi ncie. d renthe. n l/bezwaarproced u re.

