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Betreft:

Schriftelijke vragen betreffende snel internet voor iedereen

Geacht college,
Wij namen kennis van de volgende artikelen: ‘Traag internet remt vernieuwing van het onderwijs’
(Trouw, 17 augustus), ‘Snel internet voor iedereen’ en ‘Breedband opsteker platteland, de hele
economie profiteert ervan’ (Telegraaf, 15 augustus).
Het buitengebied van Limburg wordt door de ongunstige economische kosten/batenanalyse door de
markt niet ‘vanzelf’ van een hoogwaardige breedbandinfrastructuur voorzien, terwijl juist hier de
maatschappelijke urgentie van het in stand houden van maatschappelijke diensten en het
ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen het hoogst is. Ook rondom de ontsluiting van
bedrijventerreinen en instellingen functioneert de markt onvoldoende. Onderzoek van Heliview
(2012) laat zien dat ongeveer een kwart van de bedrijven (27%) op bedrijventerreinen momenteel op
glasvezel is aangesloten, maar dat dit zou toenemen tot meer dan 60% als glasvezel op
bedrijventerreinen (beter) aanwezig zou zijn. Momenteel is de aanleg van glasvezel duur en alleen
voor grotere bedrijven betaalbaar, terwijl het MKB de kurk is waar onze economie op drijft. Digitale
bereikbaarheid wordt steeds belangrijker in onze werkomgeving en in ons persoonlijke leven. Naar
aanleiding van deze berichtgeving hebben wij de volgende vragen aan uw college:
1. ‘Gebrek aan snelheid van het internet dreigt op basisscholen de vernieuwing van het
onderwijs te blokkeren’, aldus de PO raad (belangenorganisatie schoolbesturen). Welke rol
kan uw college vervullen om deze problematiek op te lossen?
2. Een groep investeerders wil aan de slag om iedereen van snel internet (glasvezel) te
voorzien. Heeft uw college al contact met deze groep investeerders en indien ja, wat is de
stand van zaken? Zo nee, wilt u hiertoe dan initiatief nemen?
3. Is uw college het, net als de CDA‐fractie, eens met de stelling van de Telegraaf dat de hele
economie profiteert van een uitstekende digitale infrastructuur?
4. In de beantwoording van uw brief van 2 juni (n.a.v. de rapportage ‘snel internet in Limburg’)
geeft u aan slechts een faciliterende rol te willen spelen bij de realisatie van snel internet. Is
een activistische houding, zoals u zelf in het coalitieakkoord propageert, gezien de recente
ontwikkelingen niet meer gewenst?
5. Minister Kamp van economische zaken onderkent het belang van fatsoenlijk internet. Hij
moet zich nu aansluiten bij de digitale agenda van Europa. Kan uw college samen met het rijk
en de Limburgse gemeenten komen tot een concreet actieplan om te komen tot snel
internet voor iedereen?
Namens de CDA‐fractie,
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