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Onderwerp: Internetproblematiek in de gemeente Westerveld 

Geachte mevrouw Voerman, 

provincie l,renthe 

Naar aanleiding van uw brief aan de voorzitter van de Statenwerkgroep breedband 

de heer J. van Dalen, waarin u aandacht vraagt voor de internetproblematiek in de 

gemeente Westerveld, ontvangt u hierbij onze reactie. 

Uit onderzoek blijkt dat 10% van de Drentse huishoudens en bedrijven (24.500) zich 

bevinden in zogenaamde witte gebieden. Dit zijn gebieden waarin geen aansluiting is 

op breedband. Wij begrijpen uit uw brief dat uw perceel ook behoort tot de witte 

adressen. 

Het aansluiten van geheel Drenthe op breedband is één van de speerpunten in het 

collegeprogramma (2015-2019). Provinciale Staten hebben dan ook ingestemd met 

het plan van aanpak realisatie breedband in Drenthe. Met als beoogd resultaat om in 

het voorjaar van 2019 in geheel Drenthe breedband beschikbaar te hebben dat mini

maal voldoet aan de Europese norm voor Next Generation Access (30 MB/sec). 

Uitgangspunt voor het plan van aanpak is de in het collegeprogramma opgenomen 

doelstelling: 

Samen met partners zetten wij in op de realisatie van breedband binnen heel 

Drenthe; 

Wij ondersteunen de coöperatieve aanpak en zetten onze middelen zoveel 

mogelijk revolverend in. 
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Wij hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van de lokale organisatiekracht door 

lokale initiatieven te ondersteunen en te faciliteren. De provincie facifiteert en biedt 

(financiële) ondersteuning aan samenwerkingsverbanden, die de vraag bundelen, 

business cases opstellen voor de fysieke aanleg van breedband in de witte gebieden 

en zorg dragen voor de realisatie van het netwerk. 

Binnen uw gemeente Westerveld is het initiatief Westerveld op Glas actief. Doel van 

dit initiatief is om de aanleg van een snel internet netwerk te onderzoeken en te reali

seren. De provincie faciliteert dit initiatief met subsidie voor vraagbundeling. 

Wij begrijpen uit uw brief dat u ook een actieve rol vervult dan wel hebt vervuld in de 

vraaginventarisatie. Hiervoor willen wij onze waardering uitspreken. 

U geeft aan dat 75% deelnemers moet worden behaald voordat kan worden overge

gaan tot de financiering en de aanleg. Deze eis wordt niet vanuit de provincie gesteld. 

Uitgangspunt voor financiering door de provincie is namelijk een goed business plan 

en een rendabele business case voor de aanleg van breedband in een gebied van 

een minimale omvang. 

Wij zijn momenteel daarover in gesprek met Westerveld op Glas. Wij hopen dan ook 

dat dit uiteindelijk gaat resulteren in de daadwerkelijke aanleg van breedband in Wes

terveld en bij uw woning en bedrijf. 

Tenslotte, we hebben de afgelopen ander half jaar gezien dat de aanleg van breed

band een complexe opgave is. De ontwikkelingen en de behaalde resultaten tot nu toe 

laten zien dat onze aanpak een groeimodel is. Dit betekent dat we onze huidige aan

pak voortzetten en lokale initiatieven blijven faciliteren en ondersteunen. Verder gaan 

we door middel van de stichting Verbind Drenthe aanvullend maatwerk leveren m.b.t. 

opschaling en samenwerking (uitbreiding van de netwerken), professionaliteit van de 

organisatie, financiering en beheer en onderhoud. Met als doel om samen breedband 

te realiseren in Drenthe. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

Bijlage(n): 

tw/coll. 
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