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VERZONDEN - 3 . 12. 2014 

Geachte heer/mevrouw, 

Voor de gemeente Dalfsen is mobiele bereikbaarheid van het buitengebied belangrijk voor veiligheid en 
economische en sociale activiteiten. Ons buitengebied kent echter "communicatiegaten". 
De raad heeft op 6 november 2014 een motie aangenomen opdat mobiele bereikbaarheid als een 
basisvoorziening gerealiseerd worät, ook in het buitengebied van Dalfsen. Een kopie van de motie is 
bijgevoegd. 

Mobiel en bereikbaar? 
In delen van het buitengebied van de gemeente Dalfsen is er beperkte mobiele bereikbaarheid. De inzet 
door belanghebbenden en ons college heeft niet geleidt tot feitelijk resultaat bij aanbieders van mobiele 
telefonie. Er zijn nu meerdere gebieden in Nederland die mobiel onbereikbaar zijn. 

Inventarisatie 
Wij doen daarom het verzoek om een landelijke inventarisatie onder alle gemeenten in Nederland uit te 
voeren naar mobiele bereikbaarheid om te vernemen waar nog meer vergelijkbare "mobiele 
communicatiegaten" zitten. Het resultaat van deze inventarisatie kan aan alle gemeenten maar ook aan de 
Tweede Kamer worden aangeboden. 

Een afschrift van deze brief is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd. 
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Heeft u vragen? 
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met U. Lautenbach door te bellen met (0529) 48 83 09 of een e-
mail te sturen naar u.lautenbach@dalfsen.nl. Vermeld het zaaknummer dat bovenin deze brief staat. 

Met vriendelijke groet, 

ter, 
drs. H.C.P. Noten rs. J.H.J. Berends J. Leegwater 
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VERZONDEN -1 12. 2 

Geachte voorzitter, 

Voor de gemeente Dalfsen is mobiele bereikbaarheid van het buitengebied belangrijk voor veiligheid en 
economische en sociale activiteiten. In de raad van 6 november 2014 heeft de raad een motie 
aangenomen zodat mobiele bereikbaarheid als een basisvoorziening gerealiseerd wordt, ook in het 
buitengebied van Dalfsen. Een kopie van de motie is bijgevoegd. 
Bij de behandeling van het onderwerp - mobiele bereikbaarheid - roepen wij alle leden van de Tweede 
Kamer op aandacht te vragen voor "mobiele communicatiegaten". 

Mobiel en bereikbaar? 
In delen van het buitengebied van de gemeente Dalfsen is er beperkte mobiele bereikbaarheid. De inzet 
door belanghebbenden en ons college heeft niet geleidt tot feitelijk resultaat bij aanbieders van mobiele 
telefonie. Er zijn nu meerdere gebieden in Nederland die mobiel onbereikbaar zijn. 

Verzoek om inventarisatie door VNG 
Aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben wij gevraagd een inventarisatie bij alle gemeenten in 
Nederland te houden om te vernemen waar nog meer vergelijkbare "mobiele communicatiegaten" zitten. 
Het resultaat van deze inventarisatie kan aan alle gemeenten maar ook aan de Tweede Kamer worden 
aangeboden. Een afschrift van de brief is aan de VNG gestuurd. 
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Heeft u vragen? 
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met U. Lautenbach door te bellen met (0529) 48 83 09 of een e-
mail te sturen naar u.lautenbach@dalfsen.nl. Vermeld het zaaknummer dat bovenin deze brief staat. 

Met vriendelijke groet, 

de burg 
Leegwater drs. H.C.P. Noten 
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MOTIE 

Raadsaqenda: Betreffende het raadsvoorstel: 
6 november 2014 Begroting 2015 

Overeenkomst ig artikel 39 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden de volgende motie 
in: 

De Raad van de gemeente Dalfsen, in openbare vergadering bijeen op 6 november 2014 

Gelet op: 
de beperkte mobiele bereikbaarheid in delen van het buitengebied in de gemeente Dalfsen: 
het ontbreken van feitelijk resultaat bij aanbieders van mobiele telefonie ondanks de inzet 
door belanghebbenden en het college; 
het feit dat meerdere gebieden in Nederland mobiel onbereikbaar zijn; 
de beraadslagingen tijdens de eerste ronde in de gemeenteraad op 3 november 2014, 
waarbi j duidelijk is geworden dat de Tweede Kamer over dit onderwerp in december 2014 
spreekt 

overwegende dat: 
mobiele bereikbaarheid belangrijk ís voor veiligheid en steeds belangrijker wordt voor 
economische en sociale activiteit 

spreekt uit dat: 
mobiele bereikbaarheid met het oog op deze overwegingen als een vorm van 
basisvoorziening gerealiseerd wil len zien in het buitengebied van Dalfsen 

verzoekt het college 
een brief namens de gemeenteraad en het college op te stellen en deze voor de behandeling 
van het onderwerp naar de Tweede Kamer te sturen 
een afschrift van deze brief aan alle andere gemeenten te sturen 

- Į een landelijke inventarisatie te houden bíj alle gemeenten om te vernemen waar in Nederland 
À nog meer vergelijkbare "mobiele communícat iegaten" zitten en het resultaat eveneens aan de 

^ i Tweede Kamer aan te bieden. 

de indieners: 

LM Níjkamp J Ramaker J Uitslag J Wiltvank J. Rooijakkers 
ChristenUnie Gemeentebelangen CDA PvdA D66 
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