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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp; 

 

Constaterende dat: 

- Internet een eerste levensbehoefte geworden is; 

- De verschillen in internetbereikbaarheid  en -snelheid tussen platteland en stad groot zijn en verder 

toenemen; 

- Scholen meer en meer overgaan op digitale lesprogramma´s, die vragen om een online verbinding van 

voldoende `breedte`; 

- (Agrarische) Bedrijven meer en meer in hun in- en verkoop en in hun handling gebruik maken van 

internet, hetgeen in de buitengebieden ernstig wordt bemoeilijkt; 

- Bewoners in buitengebieden, op het platteland verstoken zijn van internet waarbij video-streamen of 

foto's downloaden niet mogelijk is. Evenmin interactieve televisie;   

 

Overwegende dat: 

- Digitale lesprogramma´s mogelijk moeten zijn voor alle leerlingen in Zuid-Holland c.q. niet mag 

afhangen van het al dan niet hebben van snel internet; 

- Snel internet nodig is voor economische groei én ondernemerschap stimuleert, wat ook nodig is in de 

buitengebieden, zowel recreatief als niet-recreatief; 

- Bewoners meer nodig hebben dan een 3 of 4G verbinding voor breed internet gebruik; 

- Telecombedrijven actiever worden en meer mogelijk maken, maar er meer nodig is om tot een snel 

internet voor iedereen te komen; 

- Aansluitingen per huishouden in dunner bevolkte gebieden duur zijn;  

- Bewonersinitiatieven bijdragen aan meer snel internet in buitengebieden; 

- (lopende) bewonersinitiatieven ondersteuning nodig hebben; 

- Veel van de provincies dergelijke initiatieven reeds ondersteunen 

 

Spreken uit dat: 

Het wenselijk is dat in heel Zuid-Holland scholen, (agrarische) bedrijven, instellingen en bewoners kunnen 

beschikken over snel internet; 

 

Verzoeken het college: 

Begin 2016 aan Provinciale Staten een aanpak te presenteren waarin Initiatieven tot aanleg van snel 

internet in heel Zuid-Holland mogelijk worden gemaakt c.q. ondersteund worden en deze zo nodig in 

overleg met Rijk, gemeenten en telecombedrijven op te stellen 

 

en gaan over tot de orde van de dag!  
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