Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie MIE,
2 minuten. Alleen al het downloaden van de statennotitie bij mij thuis kost meer tijd!
Als initiatiefgroep zijn wij ruim anderhalf jaar bezig om ook in het buitengebied van
Putten een aansluiting op de digitale snelweg te krijgen. Want die hebben we niet. We
hebben geen glasvezel en we hebben geen coax of kabel. En we hebben ook geen
draadloos vanwege de hoge bomen. We hebben een koperen kabel waarover telefonie en
ADSL met een zeer lage snelheid wordt geleverd.
Communicatie is het sleutelwoord voor de komende jaren. De samenvatting van de
statennotitie is duidelijk. Goede digitale bereikbaarheid is van levensbelang. Maar de
bewoners kunnen het niet alleen. De kosten van aanleg in buitengebieden zijn hoog en
de inzet van marktpartijen is minimaal. Ingrijpen van de overheid is noodzakelijk.
Wat betekent geen goede digitale bereikbaarheid? Met moeite schoolcijfers van de
kinderen raadplegen, met heel veel moeite digitale loketten van overheden gebruiken,
met grote moeite internetbankieren, niet thuis studeren, niet thuis werken, geen zorg op
afstand, geen huisautomatisering, geen bedrijfsactiviteit. En ga zo maar door.
Met een goede digitale bereikbaarheid kunnen we dat dus wel. En wat levert het nog
meer op? Minder files, dus meer groen, minder leegloop van het buitengebied, wel
videobewaking, wel domotica en meer economische activiteit. En wat ik allemaal nog
vergeten ben.
Toen we geen waterleiding hadden, haalden we water uit de grond. Toen er geen
riolering was, groeven we een gat in de grond. Toen er geen aardgas was, zetten we een
olietank naast het huis. Maar nu er geen breedband is, hebben we geen
uitwijkmogelijkheid. Er is maar één echte oplossing. Een kabel, het liefst een van glas.
Geachte commissieleden, los de digitale tweedeling op! De sleutels voor het ontsluiten
van de bijna 80.000 woningen in het buitengebied van Gelderland liggen in uw hand!
Ik dank u voor uw aandacht.

