
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3072 

 

Onderwerp 

Snel internet voor iedereen 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van 

Provinciale Staten C.H.  Schaapman en H. van Dieren (SGP & 

ChristenUnie) d.d. 26 augustus 2015 bij mij de volgende vragen hebben 

ingediend: 

 

Toelichting 

Op maandag 17 augustus jongstleden kwam de PO-Raad met het advies naar buiten 

dat basisscholen zo snel mogelijk geld moeten krijgen om allemaal een 

glasvezelverbinding te krijgen. Zeker de scholen in de buitengebieden kampen met 

slechte, trage en onstabiele internetverbindingen. Daardoor is lesgeven met digitale 

lesmethoden slecht of niet mogelijk. 

Onze fractie onderschrijft dit belang van een goede glasvezel- (of koper-)verbinding 

ten behoeve van internet. Overigens niet alleen voor scholen, maar ook voor bedrijven 

en particulieren. Onze fractie heeft aan Gedeputeerde Staten (GS) eerder gevraagd 

naar de mogelijkheden om als provincie Zuid-Holland een brede uitrol van glasvezel in 

de provincie te stimuleren en te ondersteunen. GS antwoordden daar toen onder meer 

op dat 5G vanaf 2020 wel de oplossing zou brengen, maar dat duurt veel te lang en 

biedt (dus) onvoldoende oplossing.  

Om die redenen hebben wij de volgende vragen aan GS. 

 

1. Hebben GS kennis genomen van het advies van de PO-Raad? 

2. Onderkennen GS het belang van snel internet voor iedereen? 

3. Zijn GS met onze fractie van mening dat het verschil in internetvoorzieningen tussen 

stad en platteland veel te groot is c.q. steeds meer achterstand(en) creëert? 

4. Zijn GS met onze fractie van oordeel dat dit grote verschil in internetvoorzieningen 

tussen stad en platteland ook huishoudens, instellingen en bedrijven en dus de 

economie raakt? 

5. Hebben GS kennis genomen van de stimulerende maatregelen en fondsen die andere 

provincies in den lande hebben genomen/ingesteld om snel internet te stimuleren in 

buitengebieden? 

6. Waarom wenden GS in Zuid-Holland zich tot nu toe af van dit probleem, terwijl er o.a. 

vanuit de oogpunten economie en leefbaarheid ook een taak voor de provincie ligt, 

naast een taak voor andere overheden? 



 

Pagina 2/2 7. Welke mogelijkheden zien GS om snel internet voor iedereen alsnog mede mogelijk te 

maken mét stimulering en ondersteuning van de provincie en in samenwerking met 

bijvoorbeeld de rijksoverheid en geïnteresseerde (pensioen)fondsen? 

 

 

Den Haag, 26 augustus 2015 

 

De voorzitter van Provinciale Staten 

van Zuid-Holland, 

 

 

Drs. J. Smit 

 


