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O. Wijnhoven

Geachte heer Wackers,
Op 12 juni 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voorde
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
glasvezel in het buitengebied.
Onderstaand treft u, met opnemingen van uw opneming, onze antwoorden op uw vragen aan.
Via krant en andere media worden wij de laatste tijd overspoeld met berichten van geslaagde
acties met betrekking tot de realisatie van snel internet in de buitengebieden van diverse
gemeenten en regio's in onze provincie. Ik noem hierbij bv de gebieden rondom de
gemeenten Venray, Nederweert, Leudal, Maasgouw, maar ook grensoverschrijdend nabij
Schinveld. Ook in onze gemeente wordt regelmatig gevraagd naar de mogelijkheden om in
ons mooie en uitgestrekte buitengebied digitaal beter bereikbaar te kunnen zijn.
In dit verband zou ik u de volgende vragen willen stellen:
Vraag 1:

Antwoord:
Vraag 2:
Antwoord:
Vraag 3:

Antwoord:

Is het college het eens met de stelling dat in deze tijd van snelle digitale
communicatie ook de inwoners van de minder bevolkte gebieden in onze
gemeente in principe recht hebben op snel internet?
Ja.
Is het college op de hoogte van de bovengenoemde initiatieven en bekend
met de inhoud daarvan?
Ja.
Is het college bereid onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om
dergelijke initiatieven ook in onze gemeente te ontplooien en de resultaten
daarvan met de gemeenteraad te delen?
Ja , we zijn voornemens om dergelijke initiatieven in de gemeente te
ontplooien en de resultaten hiervan te delen met de gemeenteraad.

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
Pagina 1 van 2 - 574775

Geme

|^Echt-Susteren

Het college constateert dat er in toenemende mate behoefte is aan een snelle
internetverbinding bij onze inwoners , instellingen en bedrijven. In de buitengebieden
constateren we dat snelle internetvoorzieningen achterblijven ten opzichte van de kernen in
het stedelijk gebied.
Recent is de provincie met een traject gestart om te komen tot snel internet in het
buitengebied in Noord-Limburg, in het gebied ten oosten van de Maas. Gelet op de
maatschappelijke, economische en politieke vraag en de actieve betrokkenheid van de
Provincie Limburg, heeft het college op d.d. 5 juni jl. besloten om de mogelijkheden te gaan
onderzoeken in samenwerking met de gemeenten ten oosten van de Maas. Deze
samenwerkende gemeenten zijn Beesel, Bergen, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen,
Roermond en Venlo.
Door Echt-Susteren is inmiddels een intentieverklaring ondertekend. Deze
intentieverklaring heeft als doel alle betrokken partijen op één lijn te krijgen. Via deze
verklaring spreken partijen uit dat zij binnen hun wettelijke en bestuurlijke bevoegdheden
waar mogelijk een intermediaire, faciliterende en voorwaardenscheppende rol willen
vervullen om de buitengebieden te ontsluiten met snel internet. De verwachting is dat de
andere gemeenten de intentieverklaring ook willen aangaan, waarna in het 3 of 4 kwartaal
de eerste stappen kunnen worden gezet richting (het onderzoeken) van snel internet in
het buitengebied.
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Om de communicatie naar burgers te bundelen is nu nog geen ruchtbaarheid gegeven aan
dit initiatief. De communicatie hierover wil de provincie combineren met een vraagbundeling.
Zodra het onderzoek naar snel internet is afgerond, zullen de resultaten met de
gemeenteraad via een raadsinformatiebrief worden gedeeld.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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