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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z18946
Vragen van de leden Van den Berg en Kuik (beiden CDA) aan de
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht
«Termunten is slecht bereik zat: «We moeten op de dijk staan om te kunnen
bellen»» (ingezonden 15 oktober 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Termunten is slecht bereik zat: «We moeten
op de dijk staan om te kunnen bellen»»?1
Vraag 2
Klopt het dat in Termunten en in Termunterzijl het mobiel telefoonbereik
dusdanig slecht is, dat inwoners, bedrijven, thuiszorgmedewerkers en
alarmnummer 112 regelmatig niet bereikbaar zijn?
Vraag 3
Deelt u de mening dat anno 2020 iedereen in Nederland over snel internet en
mobiele netwerkdekking moet kunnen beschikken, ongeacht waar men
woont, omdat dit van belang is voor onder andere veiligheid, leefbaarheid en
economische activiteiten?
Vraag 4
Wat is de precieze reden van het slechte mobiele telefoonbereik in Termunten
en in Termunterzijl? Komt dit door ligging van deze plaatsen in een grensgebied, onvoldoende netwerkdekking door onvoldoende masten of spelen ook
oorzaken als isolatie en weeromstandigheden een rol?
Vraag 5
Welke factoren stonden en staan een snelle oplossing van het bereikbaarheidsprobleem in Termunten en Termunterzijl in de weg?
Vraag 6
Bent u bereid Agentschap Telecom te vragen om met de gemeente Delfzijl,
telecomproviders en andere betrokken partijen in overleg te gaan ten
behoeve van een spoedige oplossing voor dit probleem?
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RTV Noord, 13 oktober 2020 «Termunten is slecht bereik zat: «We moeten op de dijk staan om
te kunnen bellen»» (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/751754/Termunten-is-slecht-bereik-zat-Wemoeten-op-de-dijk-staan-om-te-kunnen-bellen).
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Vraag 7
In hoeverre is de situatie ten aanzien van het mobiel telefoonbereik in
Termunten en Termunterzijl exemplarisch voor die in andere Nederlandse
plaatsen? In hoeveel en in welke andere Nederlandse gemeenten is de
mobiele bereikbaarheid in bepaalde delen momenteel nog niet op orde?
Welke acties lopen er om die te verbeteren?
Vraag 8
Hoe verloopt de uitvoering van de op 27 maart 2018 aangenomen motie-Van
den Berg, die de regering verzoekt de deadline waarvoor heel Nederland kan
beschikken over snel internet (minimaal 100 megabit per seconde, conform
de Europese ambitie) te vervroegen naar uiterlijk 2023 (Kamerstuk 24 095,
nr. 434)? Ligt de uitrol van dit snelle internet op schema? Zo nee, bent u
bereid extra stappen te zetten? Wanneer ontvangt de Kamer de eerstvolgende
Voortgangsrapportage Actieplan Digitale Connectiviteit?
Vraag 9
Wanneer ontvangt de Kamer de brief die toegezegd is in het algemeen
overleg Telecommunicatie op 11 juni 2020 over de telefonische bereikbaarheid in Overijssel (waaronder Vilsteren en Hoge Hexel)?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid
Moorlag (PvdA), ingezonden 14 oktober 2020 (vraagnummer 2020Z18797).
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