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Inhoudelijk
Aanleiding

In maart 2016 is het plan van aanpak Digitale Agenda aangeboden.
GS hebben in oktober 2016 aangegeven dat vraagbundeling nodig is om
tot een solide business case te komen om snel internet in het
buitengebied te realiseren. In de contacten met providers blijkt
voorfinanciering in Zeeland problematisch te zijn. Na deze signalen is
door BNG/NIA (Nederlands Investment Agency) een analyse gemaakt.
Conclusie van dit advies is dat het oprichten van een Provinciaal
breedbandfonds de meest kansrijke oplossing is.

Bevoegdheid

PS om in te stemmen met het aangaan van een lening door middel van
een fonds en GS om overeenkomst met Impuls aan te gaan.

Wat stellen GS voor?

€ 370.000,-- ter beschikking stellen aan N.V. Economische Impuls
Zeeland (Impuls) voor het vormen van een revolverend breedbandfonds,
met een looptijd van 3,5 jaar, t/m 31 december 2020.
Impuls gaat vanuit het Investeringsfonds Zeeland B.V. marktconforme
leningen verstrekken aan providers als er een solide businesscase wordt
overlegd. De looptijd van de leningen is maximaal 36 maanden en de
rente is marktconform. Na het beëindigen van de looptijd, in het 1ste
kwartaal van 2021 komt het geld terug naar de provincie.

Argumenten

De uitgangspunten van het Plan van Aanpak Digitale Agenda zijn het
inzetten op vast-draadloze techniek en het laten realiseren van de
netwerken door de markt.

Doelen en effecten

Alle 9000 witte adressen in het Zeeuwse buitengebied de mogelijkheid
bieden van een snelle toekomstbestendige breedbandverbinding

Controleren

Impuls zal de leningen monitoren en jaarlijks aan de provincie
rapporteren.

Uitvoering

Informeren
Kosten en dekking

Met het statenvoorstel is € 400.000,-- gemoeid:
- € 30.000,-- voor de werkzaamheden van Impuls in opdracht van
GS (bevoegdheid GS)
- € 370.000,-- voor het afsluiten van de leningsovereenkomst met
Impuls voor het vormen van een revolverend fonds. Het
uitgeleende bedrag wordt inclusief rente uiterlijk in 2021
terugbetaald aan de Provincie.

Overige informatie

Er zijn beheersmaatregelen genomen om het risico dat niet wordt
terugbetaald tot een minimum te beperken.
De overeenkomst met Impuls is ter informatie bijgesloten.
Wilt u technische vragen vóór woensdag 14 juni melden bij de
commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl ?
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