Aan de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
“Internet helpt bedrijven en consumenten om informatie te zoeken, contacten te onderhouden en
producten te kopen of verkopen. Toegang tot snel internet draagt bij aan, en is vaak een voorwaarde
voor, economische groei.”
Zo maar een citaat van de internetpagina’s van de rijksoverheid. Nog een citaat.
Breedband geeft snelle toegang tot internet. Ongeveer 98% van de huishoudens heeft een
breedbandaansluiting. Daarmee hoort Nederland bij de wereldtop. Mede door de opkomst van mobiel internet,
blijft de vraag naar bandbreedte sterk groeien. Het kabinet vindt dat de markt als eerste verantwoordelijk is
voor de aanleg van nieuwe, snelle netwerken. Wel krijgen gemeenten meer ruimte om de aanleg van
breedbandnetwerken te ondersteunen.

Voor een zin uit dit citaat vragen wij uw aandacht. ‘… de markt als eerste verantwoordelijk is voor de
aanleg van nieuwe, snelle netwerken.’ Op veel plaatsen in Nederland wordt op dit moment glasvezel
aangelegd. Een zeer snelle aansluiting op de digitale snelweg. Maar helaas blijft de aanleg beperkt tot
de economisch interessante bebouwde kom of het centrum van gemeentes. Buitengebieden doen
niet mee. De onderlinge afstand tussen de woningen in buitengebieden is dermate groot dat
aansluiting voor commerciële partijen zoals Reggefiber niet interessant is. Het gevolg is dat de
bewoners van kernen naast de twee snelle internet mogelijkheden die er al zijn (ADSL en kabel) er
een derde bij krijgen, glasvezel. De buitengebieden, die meestal geen kabel en vanwege de afstand
tot de telefooncentrale slechts traag ADSL hebben, worden helaas opnieuw overgeslagen.
Als initiatiefgroep glasvezel buitengebied Putten stellen we pogingen in het werk om in deze situatie
verandering te brengen. In eerste instantie voor onze eigen gemeente Putten. Maar we zijn hierin
niet de enige initiatiefgroep. Ook in Brabant en Drenthe zijn initiatieven opgestart om ook
buitengebieden in de vaart der volkeren mee te laten liften. In de diverse provincies zijn subsidies
voor dit soort initiatieven beschikbaar. Ook in Europa zal op termijn subsidie beschikbaar komen. Het
probleem bij al deze subsidies is echter dat de deksel slechts met grote moeite van deze potjes is af
te krijgen en dat daarvoor meer nodig is dan de inzet van initiatiefgroepen. De inzit van politici kan
daarbij niet worden gemist.
Wij willen u als leden van de vaste Kamercommissie oproepen aandacht aan de ontwikkeling van
buitengebieden te geven. Breedband zal een grote stimulans voor de ontwikkeling van
buitengebieden en tegen de leegloop van deze gebieden zijn.
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.glasvezelbuitengebied.nl.
Deze website is gestart om voor het buitengebied van Putten glasvezel beschikbaar te krijgen en
biedt veel informatie over glasvezel in het algemeen en het belang ervan voor buitengebieden. Voor
nadere informatie kunt u contact opnemen met onze initiatiefgroep. Graag willen wij u nader
informeren over de nadelige effecten van geen of een zeer beperkte toegang tot de digitale snelweg,
die wij als leden van de initiatiefgroep dagelijks ervaren.
Met vriendelijke groet,
Namens de initiatiefgroep glasvezel buitengebied Putten
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