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Snel internet op het Drentse platteland 
Voor de leefbaarheid van het Drentse platteland is snel internet van groot belang. PvdA-ge-
deputeerde Van der Tuuk: "Drenthe bestaat vooral uit kleine dorpen met weinig inwoners. 
Snel internet is van steeds groter belang voor de ontwikkeling van en leefbaarheid in ons bui-
tengebied." Het platteland dreigt echter verstoken te blijven van snel internet omdat het aantal 
aansluitingen te gering is om aanleg rendabel te maken. "Snel internet is een belangrijke ves-
tigingsvoorwaarde en kan ondernemers over de streep trekken om te komen wonen en werken 
in een mooi Drents boerderijtje. Ook ouderen, die steeds langer thuis blijven wonen, moeten 
kunnen vertrouwen op de technologische mogelijkheden van digitale ondersteuning", aldus 
Van der Tuuk. 
Van der Tuuk krijgt hierbij de steun van de landelijke politiek. De PvdA-Kamerleden Jac-
ques Monasch en Albert de Vries roepen het kabinet op dit zo snel mogelijk te doen. Voor 
het platteland, en dan met name in krimpgebieden, is bereikbaarheid van groot belang. De 
moderne manier van bereikbaarheid is een goede breedbandvoorziening op glasvezelniveau, 
vinden de sociaal-democraten. Die zou er ook moeten zijn voor de onrendabele gebieden.  
Op 17 maart a.s. organiseert de afdeling Aa en Hunze van de PvdA in Hotel Erkelens in Rolde 
(Grolloërstraat 1) een bijeenkomst om te discussiëren over het belang van snel internet in Aa 
en Hunze. Het programma ziet er als volgt uit: 
19.30  - 20.00 uur Ontvangst met koffie 
20.00 – 20.05 uur Opening door PvdA kandidaat Statenlid Ronald Koch 
20.05 – 20.30 uur Het belang van snel internet op het platteland -  Jacques Monasch, 

Tweede Kamerlid PvdA 
20.30 – 20.55 uur Wat kan de provincie Drenthe betekenen in het realiseren van snel in-

ternet op het platteland? – Evert Blansjaar, kwartiermaker Breedband, 
provincie Drenthe 

20.55 – 21.10 uur Pauze 
21.10 – 21.35 uur ‘Oostermoerders nemen het heft in eigen handen’ - bestuurslid ECO- 

Oostermoer Verbindt 
21.35 – 22.00 uur Paneldiscussie 
22.00 – 22.10 uur Afsluiting 
Aanmelden kan via ronald.koch@hotmail.com. Vol = vol! 
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