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Onderwerp
De best bereikbare provincie

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
De Europese Unie trekt in de periode 2017-2019 een bedrag van € 120 miljoen uit
voor het project WiFi4EU. Dit geld is bestemd voor de installatie van moderne wifiapparatuur op drukbezochte, openbare locaties. Te denk valt dan aan parken, pleinen,
ziekenhuizen, bibliotheken, overheidsgebouwen etc.
De Europese Unie verstrekt een maximale subsidie van € 15.000,00 per gemeente via
een zogenaamd WiFi4EU-voucher, welke de kosten voor installatie en de apparatuur
van WiFi-hotspots dekt. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij minsten 3 jaar het
internetabonnement en de onderhoudskosten van de betreffende apparatuur betalen.
De voucher kan worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur of voor de
vervanging van verouderde apparatuur door betere en modernere installaties.
Nieuwe projectvoorstellen kunnen vanaf 15 mei 2018 weer worden ingediend.
Aangezien Zuid-Holland voorop loopt als het gaat om de best bereikbare en slimste
provincie te zijn heeft het CDA Zuid-Holland een aantal vragen:
1.

Bent u op de hoogte van deze subsidiemogelijkheden voor het installeren van gratis
WiFi op openbare locaties?
Antwoord
Ja, het bestaan van deze regeling is ons bekend.

2.

Hoewel het indienen van project voorstellen voorbehouden lijkt aan gemeenten
bestaat er wellicht mogelijkheid om ook als Provincie projectvoorstellen in te dienen.
Bent u bereid om dit te onderzoeken?
Antwoord
Ja, dat is uitgezocht. Hieruit blijkt het volgende.
Met alle deelnemende landen is overeengekomen dat gemeenten (of gelijkwaardige
lokale overheden) in aanmerking komen voor de WiFi4EU-regeling. Uit de
Nederlandse lijst van entiteiten die een aanvraag mogen indienen blijkt dat
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“gelijkwaardige lokale overheden” de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
en openbare lichamen in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn.
Er bestaat dus geen mogelijkheid om als Provincie voorstellen in te dienen.
3.

Indien u het belang van dergelijke zogenaamde WiFi hotspots onderkent, bent u
bereid en op welke wijze geeft u daar invulling aan om de WiFi4EU-vouchers onder de
aandacht van de gemeenten in Zuid-Holland te brengen en eventueel actief te
stimuleren?
Antwoord
Het belang van digitale connectiviteit onderschrijven wij. Het WiFi4EU-project, dat is
bedoeld om iedereen vrij toegang te geven tot wifi in de openbare ruimten, kan daar
een bijdrage aan leveren. Er gelden verschillende criteria voor de regeling. Zo komen
wifi-projecten, die overlappen met een al bestaand gratis particulier of publiek aanbod
met soortgelijke kenmerken, niet voor WiFi4EU-financiering in aanmerking. Op veel
plaatsen is al gratis WiFi beschikbaar, zowel particulier als publiek. De EU-regeling
financiert apparatuur en installatiekosten. Gemeenten zijn gedurende minimaal 3 jaar
verantwoordelijk voor abonnement en beheer en onderhoud van de apparatuur. In hun
afweging of zij van de regeling gebruik willen maken, zullen gemeenten deze kosten
en de al bestaande gratis WiFi hotspots moeten betrekken.
Wij gaan er van uit dat veel gemeenten al op de hoogte zijn van de WiFi4EU regeling.
De VNG heeft hier meermalen over bericht, met verwijzing naar het Kenniscentrum
Europa Decentraal, dat informatie over de regeling beschikbaar heeft. Wij zullen
aanvullend daarop in een bericht op de provinciale site wijzen op de mogelijkheden
van deze regeling.

Den Haag, 24 april 2018
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris,
voorzitter,
ir. J.C.van Ginkel MCM

drs. J. Smit
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