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Geachte heer Koopmans,
Nu de verkiezingen achter de rug zijn, zal uw provincie zich opmaken voor een nieuw bestuur. Zoals u in
uw verkiezingsprogramma aangeeft, staat Limburg voor een aantal grote maatschappelijke opgaven
waarvan verduurzaming en de energietransitie waarschijnlijk de grootste zijn. Tegelijk is het van belang
dat Limburg een aantrekkelijke plek blijft als woonplaats en als vestigingsplaats voor bedrijven.
Een goede digitale infrastructuur is hierbij randvoorwaardelijk. Zowel huishoudens als bedrijven nemen
dit steeds meer mee in hun afweging over de plek waar zij willen wonen of ondernemen. KPN begrijpt
dit. Wij verbeteren continu onze mobiele en vaste netwerken.
Deze ontwikkeling zal grotendeels plaatsvinden tijdens de aankomende periode van de Gedeputeerde
Staten. Om te zorgen dat het verbeteren en de aanleg van (nieuwe) digitale infrastructuur zo spoedig
mogelijk verloopt, is het van belang dat er goed wordt samengewerkt met de provinciale en
gemeentelijke overheden in Limburg.
Daarom vragen wij u prioriteit te geven aan de aanleg van digitale infrastructuur in het nieuwe
coalitieakkoord van uw provincie. Onderstaand licht ik graag nader toe waarom dit van belang is en
welke elementen onderdeel kunnen zijn van het coalitieakkoord.
Digitale technologie biedt volop mogelijkheden om de leefbaarheid van uw provincie te verbeteren. U
geeft aan dat digitalisering en robotisering nieuwe kansen biedt voor de economie van Limburg. Daarbij
staan we aan de vooravond van 5G, waarbij KPN samenwerkt met universiteiten, kennisinstituten en
startups voor het ontwikkelen en testen van diverse toepassingen. Met bijvoorbeeld de Brightlands
Smart Services campus in Heerlen heeft u een 5G proeftuin dichtbij huis op het gebied van automotive
en zelfrijdende auto's. Daarnaast zorgen opkomende technologieën zoals Internet of Things en Artificial
Intelligence er voor dat de hoeveelheid verstuurde data nog verder toeneemt, waarbij naast
bandbreedte ook reactietijd en snelheid steeds belangrijker worden.
Dit maakt dat een optimaal mobiel en vast netwerk een randvoorwaarde zijn voor de economische
ontwikkeling van uw provincie. De huidige en toekomstige toepassingen vragen om een hoogwaardige
en moderne digitale infrastructuur. Daarom gaan wij onze netwerken verder verbeteren en uitbreiden.
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Wij zijn actief in overleg met gemeenten, provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) om bij te
dragen aan het wegnemen van eventuele belemmeringen, zoals restrictief antennebeleid, hoge leges en
grondprijzen of onbegrip bij bewoners. We beseffen ons bijvoorbeeld dat sommige mensen zich zorgen
maken over elektromagnetische velden en verwijzen dan door naar onafhankelijke
onderzoeksinstanties. Dit leidt er echter lang niet altijd toe dat digitale infrastructuur spoediger wordt
aangelegd. In sommige gevallen loopt de vertraging op tot jaren.
Daarom zijn concretere en ambitieuze ambities vanuit de provincie nodig, waarin ook wordt erkend dat
de provinciale en lokale overheid een belang en rol hebben bij de aanleg van digitale infrastructuur. De
volgende elementen zijn van belang om hierbij mee te nemen:
1. Expliciet opnemen van de aanleg van digitale infrastructuur in provinciale beleids- en
streekplannen;
2. Richtlijnen formuleren voor de wijze waarop antennes in de gemeentelijke
bestemmingsplannen worden ingepast;
3. Monitoren en publiceren van lokaal antennebeleid, opdat grote verschillen inzichtelijk zijn en
duidelijk kan worden waar snelle uitrol van digitale infrastructuur mogelijk is;
4. Monitoring locaties, versoepelen van vergunningsregimes, en het reduceren van doorlooptijden;
5. Actief bijdragen aan beschikbaarstelling locaties vanuit provinciale instanties en provinciaal
vastgoed;
6. Oppakken van de rol als sociale en maatschappelijke verbinder, zoals het aanspreken van
partijen die provinciaal/regionaal actief zijn en vanuit beleidsoverwegingen geen digitale
infrastructuur toe te staan.
Wij vragen u in het coalitieakkoord of bij de Provinciale Staten aandacht te vragen voor de benodigde
digitale infrastructuur ten behoeve van bijvoorbeeld mobiliteit en bedrijventerreinen. Graag plan ik met
u een kennismakingsgesprek waarin we een dergelijke samenwerking kunnen bespreken.

Met vriendelijke groet,

Anja de Vos - Biemans
Regiodirecteur Zuid Nederland
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