
Raadsvraag 12 juli 2013 
  

Mede n.a.v. onderstaand bericht hebben wij de volgende raadsvragen: 

* welke concrete activiteiten heeft het College (verantwoordelijk wethouder) in 2013 

genomen om 'verglazing' en daarmee internet voor de buitengebieden (buiten de bebouwde 

kommen) van Leudal dichterbij te brengen? 

* is het College het met ons eens dat er actie gezet moet worden om internet voor het 

buitengebied te realiseren. Zo ja, welke actie zet het College nog in (naast de activiteiten die 

al ingezet zijn). 

* n.a.v. eerdere raadsvragen rond dit onderwerp heeft het College aangegeven en toegezegd 

dat getracht wordt om de provincie en europa als (mede-)financier te betrekken bij dit 

onderwerp. Wat is de stand van zaken?   

* is het College het met ons eens en wil het College dit bewerkstellingen dat dit onderwerp bij 

GOML (en daarmee indirect de provincie Limburg) op de agenda komt en als een uit te 

voeren project op de uitvoeringslijst wordt geplaatst? 

  

Mart Janssen 

PvdA-Limburg 

 

Antwoord van het college 06-08-2013  

In antwoord op uw vraag over internet in het buitengebied delen wij u het volgende mee. 

 

Los van de nog steeds bestaande mogelijkheid voor bewoners in het buitengebied om via een 

telefonische inbelverbinding het internet op te gaan, is de aanleg van bijvoorbeeld een 

glasvezelnetwerk een verantwoordelijkheid van marktpartijen. 

 

In Leudal heeft voor ons dit jaar het toezien op de aanleg van het glasvezelnet door 

Reggefiber in de dorpen prioriteit gekregen. Daarbij heeft Reggefiber, zoals al eerder is 

medegedeeld, aangegeven landelijk een aantal pilots opgestart te hebben waarin nieuwe 

aanlegtechnieken (bijvoorbeeld via het riool) en financieringsvormen worden beproefd die 

wellicht aanleg in het buitengebied in de toekomst wel mogelijk maken. Naar verwachting 

zullen deze pilotprojecten dit jaar zijn afgerond. Vervolgens wordt dan bekeken of en hoe de 

ervaringen kunnen worden geprojecteerd op de gemeente Leudal. Als gemeentebestuur willen 

daar dan op dat moment ook actief mee aan de slag gaan. 

 

Verder is door Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg de voor dit voorjaar aangekondigde 

nota over haar glasvezelbeleid verschenen. Zowel ten aanzien van de consumentenmarkt als 

voor wat betreft bedrijven(terreinen) blijft GS van mening dat er op dit moment voor de 

Provincie Limburg geen reden is om een actieve rol op te pakken bij de realisatie van een 

provinciedekkend netwerk. 

De markt is vergaand in staat om dat op te pakken, mits de afnemers bereid zijn om daarvoor 

voldoende te betalen. Een stimulering door de provincie kan die marktwerking gaan verstoren 

en zou forse budgetten vergen.   

Wel is er overleg met andere provincies. Bij die samenwerking staan twee onderwerpen 

voorop.Ten eerste het opbouwen en uitwisselen van kennis en ten tweede samenwerking in de 

richting van de verkrijging van Europese bijdragen voor de realisatie van toekomstvaste 

breedbandinfrastructuur in de buitengebieden. Met name de provincies Overijssel, 



Gelderland, Friesland en Noord-Brabant zijn momenteel actief bezig met ICT en Breedband. 

Besluitvorming over de inzet van provinciale middelen is in die provincies nog niet definitief. 

 

Zoals u ook al is medegedeeld staat de aanleg van glasvezel ook in het kader van onze 

regionale samenwerking op de agenda. In het kader van Keyport 2020 wordt een masterplan 

breedband opgesteld. Dit richt zich primair op bedrijven, onderwijs en zorginstellingen in de 

regio. Na de zomer krijgt het Algemeen Bestuur van Keyport 2020 een voorstel ter 

besluitvorming voorgelegd. 

 

De ontwikkelingen in Limburg en in onze omgeving (andere provincies en Europees) zullen 

verder worden gevolgd door ons college. Zodra besluitvorming binnen Keyport 2020 over het 

masterplan breedband heeft plaatsgevonden of andere ontwikkelingen worden actueel, dan 

zult u daarover op de gebruikelijke manier nader geïnformeerd worden. 

 

 

Commentaar PvdA Leudal: 
 
Conclusie....het College stelt, dat "de markt" hier aan zet is. Men doet niets, dit in 

tegenstelling tot de actieve opstelling (medewerking) toen Reggefiber aanklopte om 

Leudal (de kernen) te verglazen en Vodafone met Jenson Button naar Leudal (Roggel) 

kwam. Het College werkt niet aan het binnenhalen van Europese subsidie voor Leudal 

(en regio) of kijkt naar andere initiatieven zoals van de provincie Friesland waar 

internet via de satelliet opgepakt wordt. Het College (coalitie) laat economische 

(ontwikkel)mogelijkheden en daarmee kansen op werkgelegenheid liggen...... 
 
Mart Janssen 

PvdA-Limburg  

  

  

 

 

 


