PROVINCIE FLEVOLAND
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:

f\

(in te vullen door de'gfffTier)

Onderwerp:

Connectiviteit (internet) Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Agendapunt:

10 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

11 januari 2017

Constaterende dat:
- Provinciale Staten het belang hebben uitgesproken van digitale ontsluiting van het landelijke gebied;
- In het coalitieakkoord 2015- 2019 is opgenomen dat de provincie gaat faciliteren In het, met stakeholders,
tot stand brengen van een programma voor snel Internet in landelijk gebied;
- dat in de Noordoostpolder inmiddels gestart is met de uitrol van snel internet;
- Dialogic en Stratix ook onderzoek hebben uitgevoerd in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland met als doel tot
onderbouwde keuzes te komen voor de realisatie van snel internet in het betreffende gebied;
- de resultaten van de onderzoeken inzicht geven in de huidige beschikbaarheid van snel internet in het
landelijk gebied van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland;
- circa 900 adressen in het landelijk gebied nog geen mogelijkheid hebben van aansluiting op snel internet;
- naar aanleiding van de onderzoeken (nog) geen concrete vervolgacties zijn gedefinieerd.
Overwegende dat:
/
- de provincie Flevoland groeiambities heeft m.b.t. wonen, werken, recreatie en natuur;
- connectiviteit (internet) de functie vervult van een basis-nutsvoorziening die in de toekomst in belang zal
groeien; denk in dit kader aan E-government, E-health, E-commerce, E-services en E-education, maar ook in
het licht van herbestemmen (bedrijfs)gebouwen in kernen, op bedrijfsterreinen en op het platteland;
- connectiviteit bijdraagt, door het versterken van digitale inclusie en sociale cohesie, aan het bereiken van
de doelstellingen van de Digitale Agenda van de EU;
- support van overheden nodig lijkt te zijn om alle, met name de zogenaamde onrendabele, gebieden
aangesloten te krijgen op toekomstbestendige breedbandnetwerken (glasvezel);
- een deel van het landelijk gebied snel internet middels een draadloze voorziening kan verkrijgen;
- het niet duidelijk is in hoeverre deze draadloze snel internetvoorziening de gewenste en benodigde
kwaliteit nu en in de toekomst levert.
ff
13 Verzoeken het college /

•

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- nog dit jaar een uitvoeringsplan op te stellen om te komen tot een volledige digitale ontsluiting van
Flevoland;
/
- met daarbij met een concrete oplossing voor de ontsluiting van de laatste onontsloten adressen, inclusief
kostenplaatje en financieringsmogelijkheden;
- inclusief het onderzoeken van de vraag in hoeverre er nog een 'een stip aan de (digitale) horizon' is na
volledige (grotendeels draadloze) digitale ontsluiting van het landelijk gebied, dat wil zeggen in hoeverre
sluiten vraag en aanbod qua gewenste stabiele kwaliteit op elkaar aan (nu en in de toekomst);
- rekening te houden met de mogelijkheden fiscaal, van Europese (mede)financieringsbronnen en/of in
samenhang met andere infrastructuurprojecten;
de financiële consequenties mee te nemen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017-2021
en gaan over tot de ord^van de dag.
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De motie is:

Aangenomen

Verworpen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Stateng/iffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek
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