
 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 1 april 2021  
van : Daisy Vliegenthart-Goedhart (CDA) 
onderwerp : Mobiele bereikbaarheid  

 
 
Inleiding 
De mobiele bereikbaarheid in onze provincie is al heel lang een issue.  
Zeker als het gaat om de mobiele dekking van 112 moet dat 100% zijn. Al jaren maakt het CDA zich 
zorgen om dit thema en zet dit dan ook regelmatig op de agenda. 
In december 2016 is een motie breed aangenomen door de staten die GS opriep om hier breed 
aandacht aan te besteden; in het IPO maar ook richting telecomproviders en het ministerie van Justitie 
en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken. En als laatste is de toezegging gedaan om 
PS regelmatig te informeren over de voortgang. 
 
Onlangs berichtte Omroep Gelderland dat de mobiele bereikbaarheid in Gelderland nog steeds slecht 
is1. Dit bericht schetst een beeld dat de mobiele bereikbaarheid in Gelderland nog steeds 
onvoldoende is. Vandaar dat wij de volgende vragen hebben. 
 
 
Vraag 

1. Herkent GS de berichtgeving van Omroep Gelderland en de zorgen om de mobiele 
bereikbaarheid? 

2. Kan GS ons informeren welke stappen er zijn genomen op de 2 punten in het dictum van de 
motie 16M85: 
a. Zo spoedig de kwestie rond mobiele bereikbaarheid in het IPA verband aan de orde te 
stellen om zo gezamenlijk met andere provincies op te treden in dit dossier. 
b. Een brief te sturen vanuit het IPO aan de telecomproviders en het Ministerie van Justitie & 
Veiligheid en het Ministerie van Economische Zaken waarin wordt aangegeven dat de dekking 
van 112 100% moet zijn. 

3. Er is toegezegd om PS jaarlijks te informeren over de voortgang. Wij constateren dat dat niet 
is gebeurd. Kunt u ons informeren in de ontwikkelingen in de mobiele bereikbaarheid in het 
algemeen en de bereikbaarheid van 112 in het bijzonder? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6804234/Mijn-dochtertje-stikte-bijna-en-ik-had-geen-
mobiel-bereik 


