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Geachte heer van Winkoop,
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw e-mail van 4 oktober gericht aan Vice-Voorzitter
mevrouw Kroes, die me vroeg om deze te beantwoorden in haar naam.
De Europese Commissie is zich bewust van de moeilijkheden om een goede snelle
infrastructuur in buitengebieden te krijgen. Het voorstel van de Commissie voor het
'Connecting Europe Faciliteit' (CEF) en de hele Europese begroting voor 2014-2020 is nu
ter discussie in de Europese Raad en het Europees Parlement. Ik verwacht dat dit duurt
tot 2013. CEF steun wordt een combinatie van financiële producten zoals garanties en
projectobligaties en toelages afhankelijk van bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid en
andere factoren die de vraag beïnvloeden. In 2014 zal deze faciliteit beschikbaar zijn
voor alle lidstaten en regio's in Europa. In de tussentijd kunt u kennismaken met
bestaande initiatieven die innovatieve manieren testen om hoge snelheid breedband
infrastructuur te financieren.
Zoals u misschien al weet hebben ongeveer 30 gemeenten in Brabant in Nederland
onlangs het Broadband Manifesto1 gepubliceerd wat gericht is op het financieren van de
voorziening van glasvezel op basis van een open netwerk door middel van een coöperatie
van gebruikers. Dit bottom-up initiatief zal een combinatie zijn van directe investeringen,
een lening gegarandeerd door de lokale autoriteiten en de toekomstige financiering van
het kabelbedrijf Reggefiber.
Het initiatief is bijzonder interessant omdat het een groot aantal lokale spelers betrekt
(inclusief brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, de Kamer van Koophandel,
ouderen organisatie, lokale universiteiten en grote woningcorporaties) die geïnteresseerd
zijn zowel in het investeren en het gebruik van deze infrastructuur wat weer de
duurzaamheid op lange termijn waarborgt.
Het initiatief is gegroeid uit de succesvolle ervaring van het project uit Nuenen2 waar een
gelijkaardig initiatief van een combinatie van gebruiker investeringen en een kleine
subsidie er in geslaagd is om een glasvezel infrastructuur te financieren en een
penetratiegraad te bereiken van meer dan 90%.
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http://groups.google.com/group/fiber-for-communities/browse_thread/thread/f5dc788cdedce328
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http://www.closethegap.nl/index.php?item=74, Contactpersoon: Kees.Rovers@closethegap.nl
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De Commissie volgt de ontwikkeling van deze en soortgelijke initiatieven in heel Europa
om een mechanisme te ontwikkelen waarmee de CEF een reeks van
investeringsmodellen kan steunen met inbegrip van "bottom-up modellen". Ik zou u
adviseren de vertegenwoordigers van deze projecten te contacteren met als doel een
soortgelijk initiatief in uw regio op te zetten. U kunt ook contact opnemen met het
'European Broadband Portal3 ' wat u advies kan geven over investeringen, technische
zaken en u in contact kan brengen met andere soortgelijke initiatieven wat u kunt
gebruiken om uw eigen initiatief op te zetten.

Met vriendelijke groet,

[eSigned]
Detlef Eckert
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See http://www.broadband-europe.eu/Pages/Home.aspx
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