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Het belang van uitstekende breedband verbindingen voor inwoners en bedrijfsleven is enorm. Het 

leven zonder een smartphone is al bijna ondenkbaar en steeds meer dagelijkse voorzieningen gaan 

gebruik maken van het internet. Het bedrijfsleven kan niet meer zonder. 

 

Kort geleden is het bericht verschenen dat iedere gemeente bij de Europese Unie een voucher kan 

aanvragen om in aanmerking te komen voor subsidie.  Die voucher moet gebruikt worden om gratis 

WIFI in openbare ruimten mogelijk te maken. Het CDA vindt dat Dalfsen voorop moet lopen als het 

gaat om het mogelijk maken van gratis WIFI in de openbare ruimten van onze gemeente. Denk 

hierbij aan bijvoorbeeld de kernen van onze dorpen, parken, kulturhusen en ook het gemeentehuis. 

Hoe mooi zou het zijn, voor onze inwoners, de economie van onze gemeente en voor het toerisme 

als we binnenkort gratis WiFi in onze kernen kunnen aanbieden. 

 

De vragen van de CDA-fractie (inclusief reactie college): 

1. Onderschrijft het college het belang van snel internet, voor inwoner, bedrijfsleven en 

bezoeker?  

Ja. De gemeente Dalfsen heeft tot op heden altijd al een stimulerende en faciliterende rol 

genomen in de realisatie van adequate internettoegang voor de gehele gemeente.  

 

2. Hoe staat het college ten opzichte van gratis WiFi in openbare ruimte? 

Niet afwijzend, echter zijn wij op dit moment nog niet toe aan het innemen van een 

standpunt: er zijn veel pro’s, maar ook de contra’s zien wij.  

 

3. Is het college bekend met de mogelijke subsidie van de EU voor gratis WiFi en bent 

u bereid deze voor de gemeente aan te vragen? 

Wij zijn op hoofdlijnen bekend met de subsidiemogelijkheden zoals die recent zijn 

aangekondigd in de ‘State of the Union-toespraak’ van de voorzitter van de Europese 

Commissie. Wij zijn echter nog niet voldoende op de hoogte van de details van de regeling 

om een definitief standpunt in te nemen. Wij hebben vernomen dat de EU wil investeren in 

de techniek, maar dat de vaste lasten voor rekening van de aanvrager komen. Wij willen een 

mogelijke subsidieaanvraag in perspectief beoordelen, aangezien ook het gebruik en de 

toegankelijkheid van 4g netwerken een vlucht neemt*. De EU richt zich in de bij ons bekende 

informatie ook op martktpartijen. Aanleg van Telecomnetwerken is in de basis een privaat 

belang en wij zijn nog onvoldoende bekend met initiatieven uit de markt. Ook dit vraagt nog 

nadere bestudering.  

*(https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15731/Nederlandse-consument-heeft-thuis-

steeds-vaker-snel-internet/)  
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