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MOTIE BREEDBAND
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 17 april2013, ter behandeling van
Statenstuk 201 3-565 Vitaal Platteland

Overwegende dat:
. Het voor een vitaal platteland van groot belang is om ook op het platteland over een goede

digitale infrastructuur te beschikken;
¡ Dat een goede digitale infrastructuur zowel voor particulieren (wonen, zotg en welzijn) als voor

bedrijven een steeds belangrijker wordende vestigingsvoorwaarde c.q. reden om niet te
hoeven vertrekken is;

Constaterende dat:
. Momenteel marktpartijen alleen de rendabele gebieden uitkiezen om breedband aan te leggen

en daardoor grote delen van het Drentse platteland verstoken blijven van een goede digitale
ontsluiting;

o Het college van GS nut en noodzaak van breedband én bovenstaande probleem wel erkent,
maar in het statenstuk niet verder wil gaan dan coördineren, verbinden en faciliteren;

o Het college van GS werkt aan een uitgebreidere visie op breedband voor het landelijk gebied
van Drenthe en wat de rol van de provincie daarin zal moeten zijn (medio 2013 gereed);

. Er door diverse gemeenten en werkgroepen (o.a. Midden Drenthe, De Wolden) concreet
onderzoek is en wordt gedaan naar manieren om in samenwerking met marktpartijen en

overheden te komen tot een brede uitrol van breedband, ook in de zogenaamde onrendabele
gebieden, waarbij de financiering nog niet rond is;

Van mening zijnde dat:
. Gezien de situatie het wel eens noodzakelijk zou kunnen zijn om als provincie méér te doen

dan coördineren, verbinden en faciliteren, namelijk ook investeren, om het gewenste doel
"Breedband breed beschikbaar op het platteland", te bereiken of actief vraagbundeling te
stimuleren samen met gemeenten;

o Provinciale Staten in staat gesteld dienen te worden een weloverwogen keuze te maken om

wel of niet te investeren in breedband op het platteland;

Dragen het college van GS op om in de Visie Breedband die medio 2013 wordt opgeleverd óók de

volgende zaken op te nemen:
. Wat zouden mogelijke business modellen zijn om een optimale digitale infrastructuur

(breedband, 4G) op het platteland te realiseren?;
o Welke beheersvormen zouden daar bij passen? (Meerdere opties uitwerken, bijvoorbeeld een

organisatievorm als DEO, coöperatie, een nieuw (tijdelijk) nutsbedrijf, of andere vorm
aangedragen vanuit de gemeenten);

. Welke rol kan de provincie hierin nemen, ook in financiëel opzicht?;

. Op welke (andere) wijze kan de Provincie financiëel bijdragen aan het realiseren van
breedband? Bv in het cofinancieren van pilots, het leveren van een revolving fund of
su bsidieverstrekking ;

o Waarbijde mogelijke investeringen voorzien worden van een dekkingsvoorstel;
o Een advies vanuit het college: haar voorkeur voor beheersvorm en redenen om wel/niet te

kiezen voor de diverse investeringsvormen.

En gaan over tot de orde van de dag.
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