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Inleiding 
 
Het hoeft wat het CDA betreft geen betoog dat internet en dus een goede en snelle aansluiting hiervan onmisbaar in deze 
tijd. Dit is echter nog niet overal geregeld. Maar ook voor huizen, instellingen en bedrijven in die witte gebieden is snel 
internet van groot belang voor de leefbaarheid.  
 
Juist in buitengebieden zijn er veel mensen met een bedrijf aan huis. En bijvoorbeeld melkrobots worden digitaal aangestuurd 
en op campings wil men ook wifi kunnen aanbieden. Ook scholen in deze omgeving hebben snel internet nodig om ook 
digitaal onderwijs te kunnen geven,  wat hoort bij deze tijd. 
 
De provincie heeft de ambitie uitgesproken deze bestuursperiode om gemeenten te stimuleren snel internet aan te leggen. 
Zij heeft hiervoor een kwartiermaker aangesteld.  Daarnaast is  de komende drie jaar overheidssteun voor de aanleg van 
breedband in witte gebieden uitgezonderd van de Europese toets voor staatsteun.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 

1. Bent u ermee bekend dat overheidssteun voor de aanleg van breedband in buitengebieden (de zogenaamde witte 

gebieden) de komende drie jaar is uitgezonderd van de Europese toets voor staatssteun? 

2. Zijn er binnen onze gemeentegrenzen witte vlekken te vinden wat betreft digitale bereikbaarheid? Zo ja, welke 

gebieden zijn dat?  

3. Wat is de ambitie van de gemeente wat betreft de digitale bereikbaarheid in deze gebieden en welke termijn hangt 

daaraan vast?  

4. Op welke manier stimuleert/faciliteert de gemeente de aanleg van snel internet/glasvezel in deze gebieden? Wat 

doet de gemeente, bijvoorbeeld met de legestarieven, om het voor investeerders aantrekkelijk te maken breedband 

in deze gebieden aan te gaan leggen?  

5. Is de gemeente over dit onderwerp al in gesprek met de kwartiermaker van de provincie en wat zijn de uitkomsten 

van deze gesprekken tot nu toe? 

Antwoorden college 
De provincie Noord-Holland streeft naar het aansluiten van witte percelen in de buitengebieden op het digitale netwerk. 
Deze ambitie dient in 2020 voor een belangrijk deel te zijn gerealiseerd. 
 
Digitale bereikbaarheid is voor het huidige college zeker van belang. Zij deelt de ambitie van de provincie Noord-Holland 
dat “de digitale bereikbaarheid op orde is en voor iedereen beschikbaar is”.  
 
De provincie heeft een lijst met “witte vlekken” opgesteld. De genoemde “witte vlekken” gebieden liggen allen in het 
buitengebied. Voor deze gebieden geldt dat publieke investeringen in de geliberaliseerde telecommarkt voor deze 
gebieden mogelijk zijn. Dit biedt kansen, ook voor de “witte vlekken” in Gooise Meren.  
 
Op basis van het rapport is de ambtelijke organisatie in overleg met de kwartiermaker van de provincie om te bekijken 
welke acties er genomen worden om deze laatste “witte vlekken” in onze gemeente digitaal aan te sluiten. 
 

 


