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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z05468
Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat over de aanleg van glasvezel op het platteland (ingezonden
20 maart 2019).
Vraag 1
Kent u het bericht «Glasvezelmarkt in vizier ACM na «pesterijen» KPN»?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat vanwege het toenemende belang van snelle internetverbindingen en het toekomstbestendig maken daarvan, dat glasvezel een
belangrijke rol heeft in heel Nederland? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Deelt u de mening dat glasvezelverbindingen kunnen bijdragen aan de
concurrentiepositie van Nederland en dat burgers en bedrijven diensten
kunnen afnemen die bij hun behoeften aansluiten? Zo ja, waarom? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 4
Deelt u ook de mening dat burgers en bedrijven op het platteland, inclusief
de buitengebieden van gemeenten, glasvezelverbindingen zouden moeten
kunnen krijgen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Deelt u de mening dat als een bedrijf plannen heeft om ook dunbevolkte
gebieden te gaan voorzien van glasvezel, dat dit de voorkeur zou moeten
hebben boven plannen van een bedrijf dat slechts dichtbevolkte gebieden wil
«verglazen»? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Vraag 6
Bieden wet- en regelgeving nu de mogelijkheid om voorrang te geven aan
plannen voor het aanleg van glasvezel in een hele gemeente inclusief de
buitengebieden boven plannen die zich slechts op het dichtbevolkte deel van
een gemeente richten? Zo ja, welke mogelijkheid betreft dit? Zo nee, waarom
niet en acht u het zinvol om dergelijke wet- en regelgeving te ontwikkelen?
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Vraag 7
Bent u bereid om belemmeringen uit de (mededingings)wetgeving weg te
nemen om bewonersinitiatieven en gemeenten meer ruimte te geven voor
het aanleggen van glasvezelverbindingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
welke?
Vraag 8
Deelt u de mening dat de aanleg van twee glasvezelnetten in (gedeelten) van
gemeenten niet kosteneffectief is en dat dit voorkomen zou moeten worden?
Zo ja, waarom en welke mogelijkheden bestaan er om dit te voorkomen? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 9
Welke aanvullende maatregelen bent u bereid te gaan treffen om ervoor te
zorgen dat in heel Nederland de toegang tot en beschikbaarheid van snel
internet wordt gewaarborgd?
Vraag 10
Kunt u bovenstaande vragen voor het aanstaande algemeen overleg
Telecommunicatie op 4 april 2019 beantwoorden?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid
Futselaar (SP), ingezonden 15 maart 2019 (vraagnummer 2019Z05231).
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