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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3120
Vragen van het lid Weverling (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat over de berichten «Deurne krijgt echt twee keer glasvezel»,
«Aanleg glasvezel vertraagd» en «E-Fiber en KPN samen in één sleuf»
(ingezonden 29 mei 2019).
Mededeling van Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)
(ontvangen 21 juni 2019).
Vraag 1
Kent u de berichten «Deurne krijgt echt twee keer glasvezel»1, «Aanleg
glasvezel vertraagd»2 en «E-Fiber en KPN samen in één sleuf»?3
Vraag 2
Herkent u het geschetste beeld dat de uitrol van glasvezel in Nederland
vertraging oploopt? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Deelt u de mening dat Nederlanders zo snel mogelijk moeten beschikken over
een zo hoog mogelijke internetsnelheid? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Kunt u aangeven in welke delen van Nederland op dit moment nog geen
glasvezel is aangelegd? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Kunt u aangeven in welke delen van Nederland bewoners op dit moment nog
te maken hebben met internetsnelheden die trager dan gemiddeld zijn? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 6
Onderschrijft u nog steeds de ambitie uit het Actieplan Digitale Connectiviteit4 met betrekking tot het verder verglazen van Nederland, zodat de
capaciteit van vaste netwerken kan worden vergroot? Zo nee, waarom niet?
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Vraag 7
Op welke manier werkt u aan het realiseren van bovenstaande ambitie? Kunt
u voorbeelden geven van uw werkzaamheden die het realiseren van de
ambitie kracht moeten bijzetten? Wat kunt u nog meer doen om bovenstaande ambitie te realiseren?
Vraag 8
Op welke manier wordt de motie-Weverling c.s.5 betrokken bij het realiseren
van snelle internetverbindingen in Nederland, zowel in stedelijk gebied als in
het buitengebied?
Vraag 9
Kunt u voorbeelden noemen van overleggen met provincies, gemeenten,
bedrijven en andere organisaties die op basis van de motie-Weverling c.s. zijn
georganiseerd?
Vraag 10
Zijn er op basis van de motie-Weverling c.s. concrete afspraken gemaakt met
provincies, gemeenten, bedrijven en andere organisaties teneinde de uitrol
van snel internet te bevorderen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 11
Wanneer verwacht u de uitkomsten van het onderzoek van de Autoriteit
Consument en Markt (ACM) naar de glasvezelmarkt aan de Kamer te doen
toekomen?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Weverling (VVD)
van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
over de berichten «Deurne krijgt echt twee keer glasvezel», «Aanleg glasvezel
vertraagd» en «E-Fiber en KPN samen in één sleuf» (ingezonden 29 mei 2019)
niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, wegens
afstemming over de beantwoording.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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