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Project Glasvezel in de kleine kernen

Geachte leden van de raad,
Onlangs is het glasvezelproject 'SlEE' (Snel Internet Buitengebied Emmen, voor alle 'witte' adressen
waar geen enkele vorm van sneller internet was) afgerond. De firma Glasdraad (marktpartij) heeft dit
project uitgevoerd.
Glasdraad wil graag in het tweede kwartaal van 2021 starten met een campagne voor de kleine kernen
(alle kleinere dorpen en [verbindings]wegen waar nog geen glasvezel is maar wel de Coax kabel van Ziggo
ligt). In de bijlage treft u een kaart aan met daarop de beoogde aansluitingen.
Dit betekent ook dat adressen die eerder buiten de boot vielen en dit ook aanhangig maakten in de
gemeenteraad via de LEF! fractie, een aanbod tot aansluiting zullen ontvangen. Of het project
daadwerkelijk gerealiseerd wordt, hangt af van voldoende deelname (minimaal go'é), De gemeente kan
hier geen actieve rol in spelen omdat de telecommarkt geliberaliseerd is en er in dit project geen sprake is
van marktfalen (er is immers wel aanbod van internet in de kleine kernen).
Kosten voor de inwoners
Voor de inwoners die zich aanmelden voor dit project geldt dat ze aansluitkosten zullen moeten betalen.
Alle adressen binnen de bebouwde kom van kernen (op de kaart herkenbaar als blauwe stipjes) zullen €:
250,- moeten betalen voor een aansluiting. De adressen die buiten de bebouwde kom vallen (op de kaart
herkenbaar als rode stipjes) betalen €: 950,- voor een aansluiting. Voor deze laatste categorie geldt dat dit
ook mee te nemen is in een af te sluiten abonnement (zij betalen dan €: 9,50 per maand extra voor de
aansluiting gedurende 15 jaar). Ter vergelijking; De aansluitkosten in het SlEE project waren C 1.850,-.
Voor de gemeente is aanbod van glasvezelinternet in alle dorpen (en wijken) van de gemeente belangrijk.
Het vergroot de digitale bereikbaarheid en daarmee de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de
dorpen. Glasvezelinternet vergroot de mogelijkheden voor (agrarische) bedrijvigheid en thuiswerken
doordat er sprake is van een grotere capaciteit dan bij de bestaande coax-kabel.
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De gemeente zal dit project daarom positief ondersteunen (binnen de grenzen van redelijkheid en
neutraliteit ten opzichte van private partijen), onder andere door Glasdraad in verbinding te stellen met
de Erkende Overlegpartners van de kernen die het aanbod gaan krijgen. De realisatie van dit project
gebeurt echter geheel voor rekening en risico van Glasdraad.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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