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Betreft: Informeren over Kamerbrief: Uitvoering motie Inge van Dijk
c.s. over snel internet buitengebieden

1 8 JULI 2022
Kenmerk
1097150/1867412

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u ter informatie de Kamerbrief van 28 juni 2022 met
als onderwerp Uitvoering moties Inge van Dijk c.s. over snel internet
buitengebieden en Inge van Dijk-Rajkowski over mobiele bereikbaarheid
112.

Uw kenmerk

Op 9 mei jongstleden is in de commissie EFB onze brief over snel
internet, met kenmerk 1 0971 50/1 799529 besproken.
In deze brief hebben wij u geïnformeerd over onze keuze om voor
de restopgave snel internet in Noord-Holland (minder dan 3.000
adressen met een aansluiting <1 00 Mbit/s) de markt voorlopig haar
werk te laten doen en verder de ontwikkelingen vanuit het Rijk in de
gaten te houden.
In de brief informeren wij u ook over de motie- Van Dijk c.s. 24095, nr.
536', over snel internet voor de moeilijk gelegen adressen in de
buitengebieden. In deze motie wordt de regering verzocht om de
kosten voor de aanleg van snel internet op deze adressen in kaart te
brengen en te onderzoeken welke technologische alternatieven er zijn
om ervoor te zorgen dat alle huishoudens in Nederland kunnen
beschikken over snel internet.

Inmiddels heeft de minister van EZK een reactie op de motie van Dijk
c.s. naar de Kamer gestuurd. Zie dejjnk voor de volledige KamerbrieF.
De conclusie is dat het huidige kabinet de ambitie heeft om snel
internet in alle delen van het land aan te leggen. In de brief geeft de
minister aan dat er nu echter geen financiële dekking is om snel
internet naar de in totaal nog 1 9.000 moeilijk gelegen adressen
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(landelijke opgave) te realiseren. Bij de voorjaarsbesluitvorming 2023
zal zij dit opnieuw zal bezien.

Naar aanleiding hiervan verkennen wij in IPO verband de mogelijkheid
om een lobby in te zetten om het Rijk te overtuigen wel geld te
reserveren voor deze opgave, zodat daarmee de opgave in NoordHolland alsnog gerealiseerd kan worden.

Wanneer hier meer duidelijkheid over komt, zullen wij u nader
informeren.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

inciesecretaris

R.M. Bergkamp

zitter

A.Th.H. van Dijk

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

1459192 /I 799529

