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Vragen van de leden Aptroot en
Szabó (beiden VVD) aan de minister
van Economische Zaken over
introductie van High Definition
Television in Nederland. (Ingezonden
18 juli 2005)

1
Bent u bekend met de technologische
ontwikkelingen rond High Definition
Television (HDTV) zowel in Nederland
als daarbuiten?

2
Deelt u de mening dat HDTV de
toepassingsmogelijkheden van ICT
stimuleert en daarmee een bijdrage
levert aan het behalen van de
Lissabon-doelstellingen?

3
Kunt u aangeven welke rol uw
ministerie speelt in de implementatie
van HDTV in Nederland en in het bij
elkaar brengen van partijen die
geïnteresseerd zijn om HDTV in
Nederland mogelijk te maken?

4
Bent u bereid om een voortrekkersrol
te spelen, zodat tijdens het
Wereldkampioenschap voetbal in
2006 de Nederlanders die over een
TV toestel beschikken op basis van
plasma- of LCD-technologie gebruik
kunnen maken van HDTV?

Antwoord

Antwoord van minister Brinkhorst
(Economische Zaken). (Ontvangen
12 augustus 2005)

1
Ja.

2
De toepassingsmogelijkheden van
ICT worden vooral vergroot door
verdergaande digitalisering en
toename in bandbreedte. HDTV kan
worden beschouwd als een driver
voor digitalisering, daar gebruikers
door een merkbaar kwaliteitsverschil
een duidelijk voordeel ervaren. In die
zin draagt HDTV indirect bij
aan het vergroten van de
toepassingsmogelijkheden van ICT.
Een ander effect is echter dat door de
noodzakelijke bandbreedte voor
HDTV de toename van het aanbod
mogelijk in het gedrang komt indien
te veel capaciteit naar één dienst
gaat.

3
Op dit moment speelt het Ministerie
van Economische Zaken geen andere
rol dan er zorg voor te dragen dat er
voor de introductie van HDTV door
marktpartijen geen onnodige
regulerende belemmeringen zijn.

4
Nee. Ik ben van mening dat
introductie van een dergelijke
technologie bij uitstek een taak van
marktpartijen is.
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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden
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