Beste allen,
Jullie hebben ongetwijfeld de LC gelezen waarin gekopt wordt dat er geen
provinciale financiering komt voor gebieden waar coax ligt. Uiteraard is dit
teleurstellend, maar het stuk vraagt iets meer nuancering dan zo wordt opgelepeld in
de LC. Voor ons is het weer een hick up, maar daarmee is het plan niet van de baan,
ook niet voor GS. Vandaar deze mail.
Het stuk van GS waar de krant aan refereert is bijgevoegd.
Onze interpretatie:
Wij hebben vorige week vrijdag overleg gehad met de directeur Uitvoering, Arie Piet,
Sieds Hoitinga projectleider en Richtsje van Berkum projectmanagement. In dit
overleg is met geen woord gerept over deze brief die onderweg bleek naar PS. Dat
vinden wij niet zo fraai.
Over de inhoud hebben we het in dat overleg wel gehad: de provincie kan niet één
op één lenen uit de 12 miljoen, want daarvoor is geen beleidskader gemaakt sinds
januari 2017 (!)
Maar dat daarmee ook de pilot Lemmer-Heerenveen-Haulerwijk en de afspraak met
de gemeente voor de andere dorpen, zoals wij met zijn allen in gang gezet hebben,
niet gefinancierd zou kunnen worden, is nog geen gelopen race. Ons is door Arie
Piet aangegeven dat een verzoek daartoe aan GS een mogelijkheid is. Afgezien van
het feit dat dat verzoek via de ambtelijke lijn er al ruim een half jaar ligt (want waar
praten we anders over??) zullen we dat zeker doen. Daarnaast hebben we een stuk
klaarliggen voor Provinciale Staten.
Terug naar de krant en wat wij jullie mee willen geven: gelezen bovenstaande gaat
de krant gaat dus voorbij aan de mededeling van GS dat een formele aanvraag om
financiering wel beoordeeld kan worden op effectiviteit. Juist daarom moeten we het
haalbaarheidsonderzoek met het beste mogelijke resultaat af zien te ronden!
Wat er lijkt te gebeuren is dat de provincie eerst de haalbaarheid afwacht (juni 2019)
en dan eens gaat nadenken. Dat is niet de afspraak en daar gaan onze brief aan GS
en PS dan ook over.
De datum 2019 oplevering haalbaarheidsonderzoek komt overigens voort uit het plan
van gelijktijdige vraagbundeling met Kabelnoord, en is gekoppeld aan de planning
voor Heerenveen. We zullen de financieringsaanvraag voor haalbaarheid grijs
Ooststellingwerf daarvan niet afhankelijk maken. De gegevens voor Ooststellingwerf
zijn immers ook van belang voor de gemeente die nog steeds ambities heeft voor
grijs en ook goed op de hoogte is van de risico’s die marktpartijen met zich brengen.
Die kiezen immers vanuit een winstgedrevenheid, niet voor het belang van de burger.

De uitkomst voor grijs in de dorpen gaat echt naar een haalbare case! Dat zullen we
volgende week ook aan Marcel Bos aangeven en we vertrouwen erop dat de
gemeente er met deze resultaten anders in zit dan de provincie.
Los van bovenstaande werken we met de FOM (Friese Ontwikkelingsmaatschappij)
ook naar een oplossing voor het hoofdtracé.
We begrijpen jullie zorg en zeker de impact op jullie actie en inzet. Makkinga heeft de
eerste inloopbijeenkomst. Hebben jullie aan bovenstaande nuancering voldoende
veerkracht. We hopen het van harte, want eigenlijk moet dit nu de eye opener zijn
naar een ontwikkeling die we niet willen: marktpartijen die de krenten uit de pap
halen. Wat dat betreft is er een geluk dat Kabelnoord Ooststellingwerf al gedaan
heeft, waardoor de verwachting is dat zij niet actief worden in grijs. Het gaat hen
namelijk om het wit, niet om het grijs, wat de provincie ook beweert! We helpen jullie
graag en zijn stand by morgenavond voor vragen die hierover zouden gaan.
Onze boodschap is te blijven inzetten op een toekomstbestendige voorziening en
met DFMopGlas is ie – ondanks deze hick up- in Ooststellingwerf het meest dichtbij.
Met niks doen, komt er zeker niks… Still going strong , fan bûgje fremd! (ook al is dat
laatste Frysk, er is vast een Stellingwerfse variant)
Als er nog vragen zijn, dan horen we het graag!
Hartelijke groet, ook van Jaap
Anja

