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Op 6 juli 2017 stelde onze fractie schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) 
over mobiele datacommunicatie. De beantwoording van 15 november 2017 heeft bij onze fractie 
zorgen opgewekt over diverse issues. D66 zich af waarom de provincie zelf niet proactief in dit dossier 
staat. Er wordt verwezen naar anderen, maar de concrete rol van de provincie en vooral de intentie 
van de provincie blijft onduidelijk: geen betrokkenheid om dit direct of indirect te stimuleren/ 
verwezenlijken. In plaats van proeven met nieuwe technieken naar Drenthe te halen verwijst GS naar 
elders: de proef is dan al voorbereid en de locatie vastgesteld. Zo is de 5G proef een logisch vervolg 
van lobby; de verwijzing naar LoRaWan gaat voorbij aan de stormachtige ontwikkeling van lowcost 
datanetwerkapplicaties. Volgens onze fractie mist Drenthe kansen.  
 
Voorts wordt ‘onderbemasting’ neergelegd bij operators als gevolg van financiële afwegingen. Dit was 
bekend. De provincie legt zich neer bij het commerciële belang van operators die ertoe leiden dat in 
buitengebieden minder geïnvesteerd wordt. Wij vinden dit volstrekt onbevredigend, en geen getuige 
van een voortvarende aanpak van kansen. GS geeft helaas niet aan hoe zij in dezen de marktwerking 
in het belang van Drenthe zal behartigen. Naast telefoniebereik (noodzaak voor noodgevallen) wordt 
data in de praktijk de belangrijkste vorm van communicatie (toepassingen). Juist data zal in de 
komende jaren een grote ontwikkeling doormaken en heeft daarvoor een toenemend aantal zend-
masten nodig. Een gedegen lobby om ons relatieve nadeel (dun bevolkt) om te zetten in een voordeel 
(zoals proeftuin applicaties toerisme) moet wat D66 betreft plaatsvinden. In het vergunningentraject 
heeft het helemaal overlaten aan gemeenten veel verlies aan tijd en geld opgeleverd en verlies van 
investeringen in zendmasten.  
 
D66 vindt dat alle Drenten een goede mobiele datacommunicatie moeten kunnen gebruiken. Er zijn 
vitale zaken die hiermee in relatie staan (zoals 112), maar ook het verschil in niveau van 
voorzieningen per gebied. Volgens D66 is dit, ook in het licht van de initiatieven die er wél zijn in het 
kader van breedband, een gemiste kans.  
 
Visie van de fractie:  
 
Volgens D66 moet de provincie op actieve wijze bijdragen aan het wegwerken van onderbemasting en 
aan het realiseren van een goede mobiele datacommunicatievoorziening. Hierin moet zij actiever 
optreden en minder laten afhangen van externe partijen. 

 
Vragen voor de andere fracties:  
 
1. Bent u het met D66 eens dat het van vitaal belang is dat in alle Drentse gebieden een op zijn minst 
goed functionerende mobiele datacommunicatie mogelijk is? 
2. Deelt u de visie van D66 dat de provincie actief dient bij te dragen aan het oplossen van 
onderbemasting? 
 
Vragen aan het college: 
 

1. N.a.v de beantwoording van de vraag of GS het nuttig acht praktijkproeven inzake mobiele 
datacommunicatie naar Drenthe te halen: welke lobby voert zij (of heeft zij gevoerd) hiervoor?  

2. Gezien de antwoorden lijkt GS zich neer te leggen bij het commerciële belang van operators 
om minder te investeren in minder rendabele gebieden, waardoor Drenthe relatief achterblijft. 
Nogmaals vragen wij u ons te laten weten welke aanpak u van plan bent uit te voeren, en op 
welke termijn u welke resultaten verwacht te scoren. 

3. Gegeven de verschillende werkwijzen per gemeente w.b aanvragen en het belang voor 
Drenthe: heeft GS operators gevraagd naar de huidige gang van zaken en naar kansen voor 
verbetering, dan wel gaat GS dit op korte termijn doen om PS te informeren? 

4. Bent u bereid een plan te formuleren dat zich richt op een nieuwe rol voor de provincie en 
waarin in ieder gebied een goed niveau van mobiele datacommunicatie gerealiseerd wordt?  
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Op 6 juli 2017 stelde onze fractie schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) 
over mobiele datacommunicatie. De beantwoording van 15 november 2017 heeft bij onze fractie 
zorgen opgewekt over diverse issues. D66 zich af waarom de provincie zelf niet proactief in dit dossier 
staat. Er wordt verwezen naar anderen, maar de concrete rol van de provincie en vooral de intentie 
van de provincie blijft onduidelijk: geen betrokkenheid om dit direct of indirect te stimuleren/ 
verwezenlijken. In plaats van proeven met nieuwe technieken naar Drenthe te halen verwijst GS naar 
elders: de proef is dan al voorbereid en de locatie vastgesteld. Zo is de 5G proef een logisch vervolg 
van lobby; de verwijzing naar LoRaWan gaat voorbij aan de stormachtige ontwikkeling van lowcost 
datanetwerkapplicaties. Volgens onze fractie mist Drenthe kansen.  
 
Voorts wordt ‘onderbemasting’ neergelegd bij operators als gevolg van financiële afwegingen. Dit was 
bekend. De provincie legt zich neer bij het commerciële belang van operators die ertoe leiden dat in 
buitengebieden minder geïnvesteerd wordt. Wij vinden dit volstrekt onbevredigend, en geen getuige 
van een voortvarende aanpak van kansen. GS geeft helaas niet aan hoe zij in dezen de marktwerking 
in het belang van Drenthe zal behartigen. Naast telefoniebereik (noodzaak voor noodgevallen) wordt 
data in de praktijk de belangrijkste vorm van communicatie (toepassingen). Juist data zal in de 
komende jaren een grote ontwikkeling doormaken en heeft daarvoor een toenemend aantal zend-
masten nodig. Een gedegen lobby om ons relatieve nadeel (dun bevolkt) om te zetten in een voordeel 
(zoals proeftuin applicaties toerisme) moet wat D66 betreft plaatsvinden.  In het vergunningentraject 
heeft het helemaal overlaten aan gemeenten veel verlies aan tijd en geld opgeleverd en verlies van 
investeringen in zendmasten.  
 
D66 vindt dat alle Drenten een goede mobiele datacommunicatie moeten kunnen gebruiken. Er zijn 
vitale zaken die hiermee in relatie staan (zoals 112), maar ook het verschil in niveau van 
voorzieningen per gebied. Volgens D66 is dit, ook in het licht van de initiatieven die er wél zijn in het 
kader van breedband, een gemiste kans. De rest van de partijen gaat geen initiatief nemen om de 
provincie over behoefte, gevaren en kansen te informeren. 
 
Visie van de fractie:  
 
Volgens D66 moet de provincie op actieve wijze bijdragen aan het wegwerken van onderbemasting en 
aan het realiseren van een goede mobiele datacommunicatievoorziening. Hierin moet zij actiever 
optreden en minder laten afhangen van externe partijen. 

 
Vragen voor de andere fracties:  
 
1. Bent u het met D66 eens dat het van vitaal belang is dat in alle Drentse gebieden een goede 
mobiele datacommunicatie mogelijk is? 
2. Deelt u de visie van D66 dat de provincie zich actiever dient op te stellen op het gebied van mobiele 
datacommunicatie? 
 
Vragen aan het college: 
 

1. N.a.v de beantwoording van de vraag of GS het nuttig acht praktijkproeven inzake mobiele 
datacommunicatie naar Drenthe te halen: welke lobby voert zij (of heeft zij gevoerd) hiervoor?  

2. Gezien de antwoorden lijkt GS zich neer te leggen bij het commerciële belang van operators 
om minder te investeren in minder rendabele gebieden, waardoor Drenthe relatief achterblijft. 
Nogmaals vragen wij u ons te laten weten welke aanpak u van plan bent uit te voeren, en op 
welke termijn u welke resultaten verwacht te scoren. 

3. Gegeven de verschillende werkwijzen per gemeente w.b aanvragen en het belang voor 
Drenthe: heeft GS operators gevraagd naar de huidige gang van zaken en naar kansen voor 
verbetering, dan wel gaat GS dit op korte termijn doen om PS te informeren? 

4. Bent u bereid een plan te formuleren dat zich richt op een nieuwe rol voor de provincie en 
waarin in ieder gebied een goed niveau van mobiele datacommunicatie gerealiseerd wordt?  
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Geachte heer Van Dalen,

ln uw brief van 6 juli 2017 stelde u een aantal vragen over mobiele datacommunicatie
in Drenthe. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Erkent u dat inzet voor genoemde nieuwere technieken de aantrekkelijkheid voor di-
verse doelgroepen van toeristen vergroot? Zo ja, bent u van plan te investeren in het
stimuleren van dergelijke toepassingen voor Drenthe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1

Ja. Nieuwe technieken zoals Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR)
kunnen bijdragen om de aantrekkelijkheid van Drenthe voor diverse doel-
groepen van toeristen te vergroten. Het is aan de ondernemers zelf om deze
digitale kansen te grijpen. Als provincie stimuleren wij innovatie, de toeris-
tische secfor kan daar ook gebruik van maken. Daarnaast is er door uw
Sfafen een impuls gegeven aan de zeven grote Drentse musea voor dooront-
wikkeling van hun collecties. Ook hierbijspeelf de digitale/virtuele component
een sfeeds belangrijkere rol.
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Vraag 2
Bijna wekelijks worden proeven geannonceerd van toepassingen die gebruik maken
van mobiele communicatie. Geen van deze proeven/pilots vinden plaats in Drenthe. ln
onze ogen is dit een gemiste kans om vruchten te plukken van vroegtijdige toepassing
en binnenhalen van nieuwe kennis en kunde. Bent u van plan om zich in te spannen
dergelijke praktijkproeven naar Drenthe te halen? Zo ja, waaruit blijkt dat, zo nee,

waarom niet?

Antwoord 2
WI zullen de bekendmakingen van proeven of pilots met datacommunicatie in
de gaten houden. De íG-pilot in Groningen is bijvoorbeeld een initiatief van de

Economic Board Groningen, waarbij er geld beschikbaar rs gesfe/d door de
Nederlandse Aardoliemaatschappij BV en de provincie Groningen ter com-
pensatie van de aardbevingsproblematiek. Vanuit Drenthe springen wij, naast
breedband, in op LoRaWAN. Een energiezuinig communicatienetwerk met
lage bandbreedte. Dit is uitsluitend geschikt om apparaten met elkaar te laten

communiceren, het zogenaamde lnternet of Things. Dus ook wij experimen-
teren met nieuwe vormen van communicatietechnologie.

Vraaq 3
Volgens het Antennebureau telde Nederland in april2017 43933 masten voor GSM,

UMTS (= opvolger van GSM) en 4G. Was en wordt evenredig geïnvesteerd in met
name datacommunicatie (o.a. zendmasten; dus niet alleen voor spraak t.b.v. noodop-
roepen) in vergelijking met andere provincies? Zo ja, waaruit blijkt dat, zo nee, welke
acties onderneemt GS om het aandeel van Drenthe op gelijk niveau te krijgen?

Antwoord 3
Voor de beantwoording van deze vraag hebben wij navraag gedaan bij het
Agentschap Telecom. Zij geven aan dat waar wel of geen masten worden
geplaatst een bes/rssrng is van de mobiele operators. ln de meeste gevallen

moe te n d aarvoor b ij ge me e nte n ve rg u n n i n ge n word e n aa ng e vra ag d wa ar b ij
er ook rekening wordt gehouden met de belangenafweging in verband met
bezwaren van omwonenden. Het aantal masten is doorgaans groter in dicht-
bevolkte gebieden dan in landelijke (minder bevolkte) gebieden. Dit heeft te

maken met het feit dat het plaatsen van een mast onder andere een financiële

afweging is. Operators maken daarbij een inschatting of de te maken kosten
kunnen worden terugverdiend en op welke termijn. Zodoende is er geen

sprake van evenredigheid.

Mobiele bereikbaarheid is in eersfe instantie een verantwoordelijkheid van
gemeenten en telecomoperators. Zij kunnen hierover in gesprek gaan en
kijken naar de mogelijkheden voor het al dan niet plaatsen van extra masten
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Vraao 4

Wordt of werd deze evenredigheid gerelateerd aan geografische eenheden of aantal
inwoners (zie ook dekkingskaartjes 4G van resp. operators)? Waaruit blijkt dit? Waar
is sprake van 'onderbemasting'?

Antwoord 4
Zie het antwoord op vraag 3.

Vraaq 5

Voor de bevordering van mobiele datacommunicatie is de rol van de gemeente cru-
ciaal, onder meer bij het verlenen van vergunningen voor zendmasten. Hanteren alle
Drentse gemeentes dezelfde aanpak en doorlooptijden voor een aanvraag? En is dit
ook de ervaring van de operators?

Antwoord 5

Voor de beantwoording van deze vraag hebben wij navraag gedaan bijde
Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG). De inzet en aanpak verschilt per
gemeente.

Vraaq 6

Wat kan de provincie (verder) doen om de mobiele datacommunicatie verder te doen
vergroten en wat is GS nog van plan op dit gebied?

Antwoord 6

Als de VDG/gemeenten onze ondersteuning vragen dan zijn wfi bereid om bij-
voorbeeld een gesprek met Monet te faciliteren. Monet is een vereniging die
namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2 de plaatsing

van antennes afstemt met overheden. W|horen graag waar behoefte aan is

en willen waar nodig en gewenst een actieve rolop ons nemen.

Op 3 november 2016 hebben wij in gezamenlijkheid met de VDG een brief
gestuurd aan minister Kamp. Hierover bent u gei'nformeerd in de brief met
kenmerk 513.31 201 600451 2.

Hoogachtend,

îï"""

e Staten van Drenthe,

,wnd. secretaris

wa.coll



Onderwerp: schriftelijke vragen ex.art.41 RvO Mobiele datacommunicatie in Drenthe

Zuidwolde, 6 juli 2017

Geachte heer Van Aartsen, 

Ontwikkelingen op het terrein van mobiele datacommunicatie doen steeds vele nieuwe toepassingen ontstaan; 
D66 ziet daarin kansen voor gebruikers en aanbieders. Ondermeer het gebruik van apps voor bewegwijzering, 
achterliggende informatie over de omgeving en informatie bij persoonlijke calamiteiten zijn steeds belangrijker 
geworden. Van belang voor inwoners, toeristen en dus ook voor de economie. Bij bewegwijzering gaat het ook 
om in snel toenemende mate om andere toepassingen met technieken als Augmented Reality (AR) en Virtual 
Reality (VR) – denk aan Pokémontoepassing, maar dan met andere (bijv. Drentse) onderwerpen. 

Drenthe wil fiets- en wandelprovincie zijn en blijven. Om aantrekkelijk te blijven zijn mobiele toepassingen als 
geografische informatie nodig, maar vooral VR en AR vormen nieuwe dimensies van aantrekkelijkheid voor 
veel doelgroepen. Hiervoor is mobiele dekking nodig; deze dekking is in Drenthe ronduit bedenkelijk; de witte 
vlekken voor mobiel bereik in Drenthe zijn bekend (zie o.m dekkingskaarten van de verschillende operators). 
Het is daarom dat D66 de volgende vragen heeft:

1. Erkent u dat inzet voor genoemde nieuwere technieken de aantrekkelijkheid voor diverse doelgroepen 
van toeristen vergroot? Zo ja, bent u van plan te investeren in het stimuleren van dergelijke 
toepassingen voor Drenthe? Zo nee, waarom niet? 

2. Bijna wekelijks worden proeven geannonceerd van toepassingen die gebruik maken van mobiele 
communicatie. Geen van deze proeven/pilots vinden plaats in Drenthe. In onze ogen is dit een gemiste 
kans om vruchten te plukken van vroegtijdige toepassing en binnenhalen van nieuwe kennis en kunde.  
Bent u van plan om zich in te spannen dergelijke praktijkproeven naar Drenthe te halen? Zo ja, waaruit 
blijkt dat, zo nee, waarom niet?

3. Volgens het Antennebureau telde Nederland in april 2017 43933 masten voor GSM, UMTS (=opvolger 
van GSM) en 4G. Was en wordt evenredig geïnvesteerd in met name datacommunicatie (o.a zend-
masten; dus niet alleen voor spraak t.b.v noodoproepen) in vergelijking met andere provincies? Zo ja, 
waaruit blijkt dat, zo nee, welke acties onderneemt GS om het aandeel van Drenthe op gelijk niveau te 
krijgen? 

4. Wordt of werd deze evenredigheid gerelateerd aan geografische eenheden of aantal inwoners (zie ook 
dekkingskaartjes 4G van resp. operators)? Waaruit blijkt dit? Waar is sprake van ‘onderbemasting’?

5. Voor de bevordering van mobiele datacommunicatie is de rol van de gemeente cruciaal, ondermeer bij 
het verlenen van vergunningen voor zendmasten. Hanteren alle Drentse gemeentes dezelfde aanpak en 
doorlooptijden voor een aanvrage? En is dit ook de ervaring van de operators?

6. Wat kan de provincie (verder) doen om de mobiele datacommunicatie verder te doen vergroten en wat 
is GS nog van plan op dit gebied?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Jurr van Dalen




