
Position paper: Breedband voor iedereen in Drenthe!!  
 

Oproep aan de Drentse politiek  
 
 
Breedband noodzakelijk voor vitaal platteland  
Bewoners, bedrijven, zzp-ers, boeren, recreatieondernemers, zorgaanbieders en gemeenten 
hebben groot belang bij snelle internet verbindingen. Breedband is daarbij  een  
basisvoorziening voor de uitvoering van tal van maatschappelijke, sociale en economische 
taken.  
 
Aanleg breedband stagneert in Drenthe 
Marktpartijen kiezen ervoor om alleen in de rendabele gebieden breedband aan te leggen; 
de markt wordt laag na laag afgeroomd. Hierdoor blijven grote delen van het Drentse 
platteland, namelijk daar waar de aanlegkosten relatief hoog  zijn, verstoken van een goede 
digitale ontsluiting. In de buitengebieden (witte gebieden) gaat het om 20.300 huishouden, 
710 geïsoleerde zakelijke aannemers en 1770 bedrijven (Bron:  Dialogic, Next Step).  
Er is op dit punt sprake van marktfalen. Dit zal de komende jaren in toenemende mate tot 
problemen leiden bij het behoud en aantrekken van economische dragers in het landelijke 
gebied. Het zal tevens beperkingen opleggen aan het gebruik van de van open 
breedbandnetwerken afhankelijke maatschappelijk diensten, en daarmee de leefbaarheid.  
 
Tijd voor gezamenlijke actie  
Dit moeten we zien te voorkomen, omdat de aanleg van glasvezel in het buitengebied in de 
toekomst anders onbetaalbaar gaat worden. Door nu in te grijpen, de vraag te bundelen, 
maximale zelfredzaamheid te organiseren en aanlegkosten te middelen, creëren we 
voorwaarden voor een blijvend  leefbaar platteland, ook in de toekomst. 
 
Samen optrekken 
De (versnelde) aanleg van snel internet, ook in minder rendabele gebieden, lukt alleen als 
alle partijen daarin samen optrekken. Daarom hebben LTO Noord, Recron, VNO-NCW/MKB 
Noord, STAMM en de BOKD hun krachten gebundeld. 
 
Maar ook wij kunnen het niet alleen. Ook de overheid is hard nodig.  Zonder een 
stimulerende, faciliterende en financieel voorwaarde scheppende rol van de provincie blijven 
belangrijke delen van de provincie verstoken van snel internet.  
 
Samen optrekken: Appel aan de Drentse politiek  
Wat vragen wij aan de Drentse politiek?  
 
1. Lokale en regionale initiatieven van bewoners, bedrijven en gemeenten actief  op 

meerdere terreinen te faciliteren om de vraag naar snel internet te bundelen en zich 
desgewenst coöperatief te organiseren; 
 

2. Daartoe op korte termijn een helder besluit te nemen in uw provinciale  staten; 
 

3. Een daadkrachtig ondersteuningsnetwerk te faciliteren voor het actief bundelen van de 
lokale en regionale vraag naar snel internet (geen nieuw e institutionalisering). Dit 
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