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Netwerken en diensten voor elektronische communicatie 

Brussel, 
CNECT/B1 /AR/er 

De heren Gert van Winkoop en 
Jan van de Kraatz 
info @ glasvezelbuitengebied.nl 

Geachte heren, 

Hartelijk dank voor uw email van 12 augustus 2013 aan Neelie Kroes, Vice voorzitter-van 
de Europese Commissie belast met de Digitale Agenda. Mevrouw Kroes heeft mij 
gevraagd u te bedanken voor uw mail en u namens haar een antwoord te sturen. 

In uw email vertelt u over de moeilijkheden betreffende het aansluiten van uw prachtige 
buitengebied Putten op breedband, en nodigt u mevrouw Kroes om te komen praten over 
de (on)mogelijkheden dienaangaande. 

De Europese Unie en de Europese Commissie zijn zeer actief wat betreft regelgeving 
voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten,1 en strategisch beleid om 
digitale technologieën te helpen duurzame economische groei te verwezenlijken.2 Het 
behoort tot de hoofddoelen van het regelgevingskader de concurrentie bij de levering van 
deze diensten te bevorderen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de gebruikers maximaal 
profiteren wat betreft keuze, prijs en kwaliteit van telecomdiensten. 

Hoewel we er op Europees niveau alles aan doen om investeringen in betere en snellere 
netwerken voor elektronische communicatie aantrekkelijk te maken, blijven de 
uiteindelijke beslissingen m.b.t. het aanleggen of verbeteren van die netwerken uiteraard 
in handen van de privé sector en de verschillende betrokken nationale en lokale 
overheidsinstanties. 

Nederland is een van de koplopers in Europa wat betreft toegang tot snel internet: 
volgens de laatste cijfers die wij van de Nederlandse autoriteiten hebben ontvangen, kan 
97,6% van alle Nederlanders een abonnement nemen via VDSL, kabel met Docsis 3, of 

1 Voor meer informatie, zie http://ec.euiOpa.eu/information societv/policv/ecomm/current/index en.htm. 
2 Voor meer informatie, zie http://ec.euiOpa.eu/digital-agenda/. 
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glasvezel. Ook wordt er aan gewerkt om dit percentage nog hoger te maken, volgens het 
beleidsdocument "Digitale Agenda.nl."3 

Wat betreft uw uitnodiging, is mevrouw Kroes vanwege drukke werkzamheden in de 
laatste maanden van haar vicevoorzitterschap van de Europese Commissie helaas niet in 
staat om Putten te bezoeken. 

Met vriendelijke groeten, 

Wolf-Die :rich Grussmann 
Diensthoofd 

Voor meer informatie, zie http://www.riiksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/notas/2011/05/17/digi tale-agenda-nl-ict-voor-innovatie-en-economische-groei.html. 
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