




E: @verbinddrenthe nl

Post: Stichting Breedbandplatform Drenthe, Brink 8, 9401 HS Assen



Van:
Aan:
Onderwerp: je wordt gebeld of gemaild door 
Datum: woensdag 7 december 2016 10:27:14

Dag 

Ik werd net gebeld door  van Plinq. Hij wil graag in gesprek over de risico’s die hij ziet
vanuit zijn perspectief. Dat gesprek voerde ik al vaker met hem. Dit raakt ook weer aan de projecten die jullie
hebben gefinancierd als provincie: is het jullie te doen om laag 1, en vinden jullie dat laag 2 in beginsel gewoon
geleverd moet worden door een leverancier, of steunen jullie de initiatieven ook die op een andere manier zelf
invulling geven aan laag 2 (dit klinkt suggestiever dan ik het bedoel, maar kan even geen betere formulering
bedenken).

Ik heb jouw mailadres gegeven aan , omdat ik denk dat het goed is dat jullie als financier ook kennis
maken met deze stakeholder die laag 3 (als Plinq) en laag 2 (als Compenz) leveren.

Bij een evt. gesprek ben ik uiteraard bereid aanwezig te zijn, als je dat nuttig vindt.

Groet,

Directeur/bestuurder VerbindDrenthe
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weg waarlangs deze moet worden geborgd; de wijze waarop dit dient te worden uitgevoerd; de 
interpretatieruimte van de strekking van regelgeving etc. etc. 
Daarnaast merken wij op dat veel van deze regelgeving een verlengstuk lijken te zijn van de lobby door grote 
marktpartijen onder overheden tot in Europa. 
Initiatieven als de onze hebben nimmer gelijke kansen hun tegen geluid aldaar te laten klinken waardoor 
regelgeving niet een volwaardige vertegenwoordiging van het speelveld borgt.  
Wij vertrouwen dat onze aandachtspunten naar betreffende instanties kunnen worden gespreid.  
Vriendelijke groet, 

 
Technisch directeur 
Projectmanager  
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Van:  [mailto: @drenthe.nl]  
Verzonden: vrijdag 2 december 2016 13:12 
Aan:  < @sterkmiddendrenthe.nl> 
Onderwerp: FW: beschikking leningovereenkomst. 
Dag  
Ik sprak vanochtend  en begreep van haar dat ze inmiddels terugkoppeling heeft gedaan over de 
vraag m.b.t. de voorwaarde in onze geldleningsovereenkomst waarin gesteld wordt dat SMD verplicht is 
om het toegang te verlenen aan alle actieve operators. En dat zij in haar terugkoppeling ook het 
antwoord van de provincie heeft meegenomen. 
Mijn vraag is nu, is deze terugkoppeling voldoende of wordt er vanuit de provincie nog iets verwacht? 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Westerbrink 1 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
T: (0592)  
E: @drenthe.nl 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, uitgezonderd woensdagmiddag. 
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Van:                                            @verbinddrenthe.nl>

Verzonden:                             maandag 4 juli 2016 11:29

Aan:                                            

Onderwerp:                            nav ons overleg - De Kop Breed

 

Dag 

Zoals net besproken:

Vanuit De Kop Breed heb ik dit weekend signalen gekregen over gemaakte keuzes binnen dat initiatief door de directeur,

Voor laag 2 en de interfacing tussen laag 2 en laag 3 is leverancier Plinq nu een platform aan het bouwen. Dat is nog niet
gereed (en de tijd gaat dringen, want de eerste huizen worden volgens de planning binnenkort geactiveerd). Dat platform
bestaat eruit dat klanten kunnen wisselen van provider op laag 3, en is ook een belangrijke schakel in de facturering.

De benodigde investering om dit te bouwen schijnt aanzienlijk te zijn. Het is daarom noodzakelijk dat andere initiatieven
hier ook op worden aangesloten om de benodigde massa te krijgen en de investering te laten renderen. Bij Noordenveld
Zuid-West wordt het te bouwen platform ook ingezet, maar ook Noordenveld Zuid-West is nu hard op zoek naar andere
initiatieven om bij hen aan te sluiten. Dat lijkt te lukken, omdat bijv Glas van Aa tot Hunze bij NV Z-W gaat aansluiten.

Zorgen De Kop Breed

De Kop Breed maakt zich zorgen over een paar dingen:

- wat zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen  en Plinq? Vreemd genoeg heeft de directeur de Raad van
Beheer hier tot op heden geen inzicht in gegeven en lijkt het erop dat deze afspraken met Plinq mondeling gemaakt zijn

- welke kosten rusten er op De Kop Breed? En welke kosten moeten worden afgewenteld op andere initiatieven om de Kop
Breed niet kopje onder te laten gaan? Welke strategie heeft  (directeur De Kop Breed en directeur NV ZW)
om dit platform verder uit te rollen? (n.b.: Sterk Midden-Drenthe wilde hierin niet meegaan en heeft een andere laag
2/interface-oplossing gekozen, dit tot groot ongenoegen van  en Plinq. Maar ja: afspraken zijn nooit gemaakt
met het initiatief maar met 

- daarnaast moet er nog een administratief systeem komen voor de eigen boekhouding ivm het maken van de jaarrekening
etc.  heeft hiervoor iets aangeschaft (Osiris) waar het initiatief niet van wist, en vult nu dit
systeem. Ook dt wist het initiatief niet, en vindt het initiatief niet de meest wenselijke oplossing.

- ten slotte is de voorzitter van De Kop Breed verrast dat de provincie tot nog toe geen tussenrapportages heeft opgevraagd
of langs is gekomen om de stand van zaken te bespreken. De provincie toont zich een financier op grote afstand. Zeker nu
het initiatief de zorgen heeft die het heeft, is meer nabijheid gewenst.

- Plinq geeft aan dat als er geen uitzicht is op grotere aantallen, ze laag 2 niet gaan aansluiten (stekkers in de POPs) en geen
diensten gaan leveren op laag 3. Het initiatief loopt daarbij natuurlijk zware averij op, ook als het gaat om hun buren en
mededorpsgenoten.

Afspraken De Kop Breed

Ik heb met De Kop Breed drie zaken afgesproken:

- De Kop Breed gaat bij zijn directeur te rade over de gemaakte afspraken met Plinq: wat is er afgesproken, voor welk
bedrag?
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-  overlegt met de provincie (ambtelijk en bestuurlijk) en geeft bij de provincie aan dat het wenselijk lijkt bijv. in de
week van 18 juli (  is 17 juli terug uit Belize) een gesprek te hebben

- VerbindDrenthe gaat na welke alternatieven er snel en goed te implementeren zijn voor laag 2/interface met laag 3 mocht
Plinq wegvallen.

Zoals ik je ook aangaf heb ik de afgelopen weken  aangegeven dat het goed zou zijn te kijken bij de al
verstrekte financiering bij De Kop Breed of de praktijk gelijke tred houdt met de theorie zoals geschetst in de business case.

 heb ik vorige week een signaal gegeven dat het mij verstandig lijkt als de provincie gaat kijken bij De Kop
Breed.

Richting het initiatief heb ik ook aangegeven dat alle betrokken stakeholders (initiatief, provincie, VerbindDrenthe) er op uit
zijn een stevig project en netwerk neer te zetten. Het in beeld hebben van (potentiële) problemen, maakt het zoeken naar
een oplossing mogelijk. Ik hoop door dit zo uiteen te zetten bij te dragen aan een oplossing.

Groet,

06-




