Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten
Onderwerp:

Ares(2014)2801898 - Sans BDT - : [Secretariat of Mrs Kroes] Glasvezel in het
buitengebied

Geachte heer Grussmann,
Ten eerste hartelijk dank voor uw reactie naar aanleiding van onze email aan mevrouw Kroes. We begrijpen dat zij
een volle agenda heeft, maar hadden gehoopt dat een leerzaam bezoek in Nederland, voor haar 'om de hoek', tot
de mogelijkheden zou behoren. Omdat wij onze ervaring toch graag willen delen zullen wij proberen de inhoud van
onze boodschap aan mevrouw Kroes in een mail weer te geven.
Als initiatiefnemers van de aanleg van breedband (in ons geval glasvezel) in het buitengebied van Putten houden we
ook de ontwikkelingen in Brussel nauwlettend in de gaten. We lezen dat daar veel aandacht is voor het onderwerp.
Ondanks de grote inzet ervaren wij echter in de praktijk enkel een rem vanuit Brussel. Europa heeft ons als
bewoners enkel nog maar schrikbeelden opgeleverd.
Als initiatiefnemers zoeken wij naar mogelijkheden om de aanleg van breedband in het buitengebied te financieren.
De bewoners moeten namelijk een grote bijdrage leveren in de kosten van de aanleg. Voor een groot aantal
bewoners is financiering van deze kosten nodig. Om de kosten van deze financiering beperkt te houden zoeken we
naar wegen om tegen acceptabele kosten financiële middelen te verkrijgen. We zoeken deze financiering bij de
overheden. Ten eerste omdat de kosten van geld in de markt voor ons doel te hoog zijn. Daarnaast hebben de
overheden groot belang bij een digitaal ontsloten buitengebied.
Echter, bij welke overheid wij ook komen voor financiële middelen voor ons doel, overal vallen dezelfde woorden:
staatssteun en Brussel. De angst van overheden om de regels uit Europa op het gebied van staatssteun te
overtreden is zo groot, dat bijna geen enkele overheid genegen is ons relevante financiële middelen te verstrekken.
Enkel door zeer vasthoudend te zijn lukt het ons soms om kleine bedragen beschikbaar te krijgen. Het betreft dan
kortlopende overbruggingen en kleine leningen, die onder de deminimis grens vallen. Dan meestal ook nog tegen
bijna marktconforme voorwaarden. Het woord 'subsidie' mogen we in geen geval gebruiken.
Ook openingen die geboden worden aan lokale overheden, bijvoorbeeld voor witte gebieden, durven overheden
bijna niet op te pakken, weer vanwege dezelfde angst. Waar overheden dan toch de stap nemen om een onderzoek
naar de mogelijkheden te starten, zijn dermate grote bedragen voor onderzoekers en juristen nodig, dat
beschikbare budgetten verdwijnen naar onderzoeksbureaus. Met als gevolg dat er voor de daadwerkelijk uitrol geen
middelen meer over blijven. Het blijft dan ook meestal bij mooie plannen en goede bedoelingen. En dan is het geld
op.
Ook wij kennen de cijfers voor geheel Nederland. Nederland doet het heel goed vergeleken met de rest van de
wereld. Echter, bij een nauwkeurige analyse van de cijfers vallen die toch behoorlijk tegen. De door u genoemde
VDSL geeft tot een afstand van 1500 meter vanaf de centrale een redelijke verbinding; op grotere afstand valt de
snelheid zeer snel terug en is vergelijkbaar met ADSL. Kabel geeft een hoge download maar nog steeds een beperkt
upload. Zeker vanwege ontwikkelingen op het gebied van zorg is ook een hoge upload van belang. De getallen zijn
afhankelijk van wat er wordt verstaan onder 'snel' internet. Daarnaast is wat nu snel is volgend jaar al weer
langzaam. De wetgeving kan de ontwikkelingen in de markt niet bijhouden en loopt wat dat betreft al heel snel
achter.
Daarnaast doet een hoog percentage geen recht aan de bewoners die geen snel internet hebben. Dat zijn er in
procenten wellicht maar een beperkt aantal, in absolute getallen zijn het er nog steeds veel. Het geeft deze
bewoners beperkingen in het verkeer met de overheid, wat steeds meer digitaal wordt. Maar ook onderwijs wordt
beperkt en zorg op afstand is moeilijk. In een wereld waar het aantal ouderen snel toeneemt, waar zorg voor deze
ouderen steeds kostbaarder wordt, waar ouderen steeds meer geacht worden in hun woning te blijven wonen, waar
het platteland hiervoor geweldige mogelijkheden biedt, is breedband van levensbelang. Het is een nutsvoorziening,
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een levensader. Een leegloop van het platteland onder andere vanwege het ontbreken van breedband is dan ook in
sommige buitengebieden al realiteit.
Wij hopen u via deze mail een kleine kijk in de dagelijkse praktijk van het platteland te hebben gegeven. We hopen
dat u in de stimulering van breedband met deze praktijkproblemen rekening kunt houden, zodat wij ook op het
platteland op korte termijn kunnen rekenen op een af en oprit op de digitale snelweg. Om niet op achterstand te
raken hebben we die werkelijk nodig.
Met vriendelijke groet,
Namens de Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten
Gert van Winkoop en Jan van de Kraats
info@glasvezelbuitengebied.nl
Bezoek ook onze website www.glasvezelbuitengebied.nl
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