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Beste provinciale statenleden, 
 
In april 2011 hebben een aantal gemeenten binnen onze regio samen met 
Gedeputeerde Staten van Limburg een onderzoek laten verrichten naar de 
mogelijkheden voor de aanleg van snelle internetverbindingen. (bron: 
onderzoek draadloos breedband in het buitengebied i.s.m. provincie Limburg 7 april 
2011) 
 

In 2012 heeft de gemeenteraad van Gulpen-Wittem, unaniem en op 
initiatief van de fracties Franssen en CDA bij hun eigen College nagevraagd 
wat de stand van zaken is omtrent deze ontwikkelingen. Daaruit hebben 
wij geconcludeerd dat er op dit moment geen volledige marktwerking tot 
stand komt voor de aanleg van dit netwerk in het heuvelland. Dit komt 
door het omvangrijke buitengebied van de heuvelland gemeenten, 
waardoor de kosten voor de aanleg veel hoger zijn dan in andere gebieden 
en daardoor niet aantrekkelijk genoeg zijn voor commerciële aanleg. 
 
Overal in Nederland zijn er initiatieven opgestart om het aanleggen van 
glasvezel te versnellen, daar ook commerciële marktpartijen hun interesse 
tonen. De fracties Franssen en CDA vinden het voor de regio Maastricht – 
Heuvelland van belang om daar waar mogelijk mee te gaan in de 
ontwikkelingen van een snel, veilig en betrouwbaar fysiek netwerk. Met als 
doel: een nieuwe wereld aan mogelijkheden te creëren voor werken, 
zorgverlening hulpbehoevende in thuissituaties, studeren en ontspannen in 
Zuid-Limburg. 
 
Maar het gaat er niet alleen om onze inwoners te voorzien, ook bedrijven 
kunnen deze nieuwe technologie goed gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat 
de aanwezigheid van glasvezel breedband inmiddels tot de top vijf 
beslissende factoren in de keus voor een vestigingsplaats kan worden 
gerekend. Dat tezamen met ons prachtig landschap, lijkt ons dit een 
belangrijke rol in het bevorderen van werkgelegenheid, zorgverlening 
hulpbehoevende in thuissituaties, onderwijs, leefbaarheid, recreatie en 
toerisme. (bron: glasvezel Limburg) Voor ons omvangrijke buitengebied betekent dit ook 
dat de gebruiksmogelijkheden voor karakteristieke panden aanzienlijk vergroot kunnen worden. 
 
Middels dit schrijven willen wij u als bestuurders in de regio Maastricht – 
Heuvelland in kennis stellen van onze pogingen om in het heuvelland een 
dekkend, snel, veilig en openbare glasvezelinfrastructuur te verkrijgen. 
Voor een gemeente als Gulpen-Wittem alleen is het niet mogelijk om op 
eigen kracht een dergelijk grootschalig project te realiseren, vanwege ons 
omvangrijk buitengebied. Echter door de krachten te bundelen met u als 
regiobestuurders kunnen wij wel werken aan een dekkend 
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glasvezelnetwerk in Maastricht-Heuvelland in samenwerking met private 
partijen.  
Helaas hebben de gemeenten Valkenburg ad Geul (de enige gemeente met 
vooruitzicht op glasvezel!) en Maastricht afgehaakt, hetgeen voor onze 
gemeente betekent dat de kans voor het verkrijgen van snel internet 
aardig geslonken is vanuit, commercieel initiatief en waardoor onze 
vrees dat de private partijen zich beperken tot de meest aantrekkelijke 
gebieden en het omvangrijke buitengebied wordt buitengesloten (zoals dit in 
het verleden met de andere infrastructurele voorzieningen is gebeurd), zich wederom 
voltrekt. 
 
De fracties Franssen en CDA uit Gulpen-Wittem roepen u dan ook op om 
samen de handen in elkaar te slaan en met ons te komen tot een dekkend 
openbaar, snel en veilige infrastructuur voor snel internet, in het belang 
van onze inwoners en bedrijven voor de toekomstige (economische) 
ontwikkeling van Zuid-Limburg. Wij willen u dan ook nogmaals vragen om 
onze motie uit 2012 door te nemen en hiervoor aandacht te vragen bij de 
algemene beschouwingen voor de provincie Limburg a.s. vrijdag. Tevens 
hebben wij vernomen dat de CDA fractie een motie m.b.t. snel internet 
heeft voorbereid, wij zouden graag in aanmerking willen komen voor de 
pilot-suggestie die hierin is opgenomen. 
 
Wij zien uit naar uw reactie. 

  
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fracties CDA en Franssen 
 
Philip Laheij (Gemeenteraadslid CDA Gulpen-Wittem)  
 
& Robbert Dautzenberg  (Gemeenteraadslid Fractie Franssen) 
 


