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Cinderwerp : Beantwurding skriftlike fragen oer breedban

Achte hear Posthumus,

Jimme skriftlike fragen op grim fan 'Kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen
op 15 jannewaris 2018, mar al troch Jo op 18 desimber yntsjinne, beantwurdzje wy
as neikommend.

Yntroduksje
De FNP-fraksje is by tafal op it nijs stuite dat it der op liket dat KabelNoord foar it
projekt Breedban yntemet nei alle gedachten net binnen de kontraktuele termyn fan
13 wiken de rjochtsjildige oerienkomst mei de provinsje tekenje kin.
Dat omdat KabelNoord neist de efterstelde liening mei de provinsje Fryslan noch
€ 60 miljoen nedich hat fan de banken. Probleem is dat sander dy oanfoljende
finansiering KabelNoord net begjinne kin mei de oanlis fan glesfezel yn de
batengebieten fan Fryslan.

Fraach 1:
Is boppesteand nijs ek by it Kolleezje bekend? Sa ja, hat KabelNoord DS der sels
fan op 'e hichte steld en wannear? Werom is dat oant no ta noch net dield mei de
Steaten?

Antwurd fraach 1:
Dat is Os bekend en yn Os brief fan 19 desimber 2017 (brief mei skaaimerk
01473276) hawwe wy jimme der oer ynformearre.
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Fraach 2:
Kloppet de ynformaasje dy't yn de berjochten fan Telecompaper en VerbindDrenthe
stiet? Sa ja, wat is der de reaksje fan DS op?

Antwurd fraach 2:
Dy ynformaasje is korrekt, sjoch Os brief fan 19 desimber 2017

Fraach 3:
Hawwe DS al reagearre/aktearre nei oanlieding fan it nijs? Sa ja, wat sil dien wurde
om in moo glik Otstel fan it tekenjen fan de rjochtsjildige oerienkomst, en dermei fan
de wurksumheden, foar te kommen? Kin de provinsje Fryslan sels ek wat dwaan om
in fluggere beslutfoarming te befoarderjen?

Antwurd fraach 3:
Yn Os brief fan 19 desimber 2017 hawwe wy jimme ynformearre oer Os reaksje op it
fersyk fan Kabelnoord en de ynspannings dy't dien wurde om dit proses dien te
meitsjen.

Fraach 4:
Binne der sowieso sinjalen dat de eksteme finansiering (troch de banken) mooglik
net slagje sil? Kin it Kolleezje fan DS yngean op de fraach werom't dit by de
beslOtfoarming troch de Steaten yn jannewaris 2017 troch DS net as in risiko yn it
PS-stik beneamd is? Is op himsels wol nei dit risiko sjoen?

Antwurd fraach 4:
Der binne by Os gjin sinjalen bekend dat de eksterne finansiering fan banken foar de
finansiering fan it glestrieprojekt fan Kabelnoord net ofsletten wurde kin. Yn 2016
hawwe der petearen oer de finansiering fan sa'n glestrieprojekt tusken de provinsje
en inkelde banken west. Troch dy banken is doedestiids oanjun dat mei de parsjele
efterstelde finansiering fan de provinsje, de finansiering fan de bank gjin probleem
is. Dat makket dat dit gjin grut risiko is.
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Fraach 5:
Wat is de aktuele ferwachting wannear't it `echte wurk' begjinne kin (de
sprekwurdlike skeppe yn de gran)?

Antwurd fraach 5:
De planning fan de Offering is de ferantwurdlikens fan Kabelnoord. Nei
Ondertekenjen fan de finansieringsoerienkomst moatte sy uterlik binnen in healjier
mei de oanlis fan it netwurk Otein sette.

Mei rju achting,

Deputearre StONen fan Fryslan,

bar dizze, de loko-foarsitter

drs. A.A.M. WA*, foarsitter

R.E. 'Botritis - Riemersma, MBA MOM, sikretaris
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