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Geachte heren, 

Ik dank u voor uw reactie van 2 september en om uw ervaring met ons gedeeld te 
hebben. 

Met excuses voor het late antwoord sta me a.u.b. toe u verdere verduidelijking te geven 
betreffende de steun die de Europese Commissie geeft aan de uitrol van breedband in de 
lidstaten. De ambitieuze doelstellingen van de Digitale Agenda van Europa worden 
inderdaad begeleid door een uitgebreid en toekomstgericht breedband beleid. 

De EU werkt aan een stabiel juridisch kader dat investeringen stimuleert in een open en 
concurrerende omgeving. In die zin heeft de Commissie in 2012 de Next Generation 
Access (toegangsnetwerken van de nieuwe generatie) -aanbeveling' uitgegeven, waarin 
regelgevingsrichtsnoeren zijn opgenomen ter bevordering van de rechtszekerheid om zo 
investeringen van de privésector aan te moedigen. De Commissie heeft ook een 
aanbeveling aangenomen in september 2013 die strengere regels tegen discriminatie 
tussen telecom providers aanbeveelt en andere waarborgen voor de concurrentie2. 

Verder is in mei 2014 richtlijn 2014/61/EU aangenomen3 - met als doel de kosten van het 
uitrollen van high speed internet in de lidstaten te verminderen, door zich te concentreren 

1 Voor meer informatie ga naar: h ttt)s://ec. europa, eu/digital-aeenda/en/news/commission-
recommendalion-20-september-201 Q-regulated-access-next-generation-access-networks 

2 Voor meer informatie ga naar: https://ec.euiODa.eu/digital-agenda/en/nevvs/commission-
recommendation-consistent-non-discrimination-obligations-and-costing-methodologies 

3 Voor meer informatie ga naar: https://ec.euľopa.eu/digital-agenda/en/blog/new-rules-bľoadband-roll-
out-will-cut-costs-and-increase-reach-high-speed-broadband-networks 

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. 
Office: BU33 04/05. Telephone: direct line (32-2) 296 48 77. Fax: (32-2) 296 00 09. 

e-mail: alexandra.rotileanu@ec.europa.eu 

Ref. Ares(2014)3451827 - 17/10/2014



op het verminderen van de kosten van burgerlijke bouwkunde. Belangrijke synergien 
tussen de sectoren zijn gepland, die van bijzonder belang zijn voor het stimuleren van de 
uitrol van high speed internet op het platteland. 

Bovendien streven we ernaar om een efficiënt spectmmbeleid te ontwikkelen, onder 
andere door middel van het radiospectrumbeleidsprogramma4, ter bevordering van de 
coördinatie en het beheer van het spectrum in de EU, waarbij tegelijkertijd de groei van 
draadloos breedband wordt vergemakkelijkt. 

Naast deze maatregelen geeft de Europese Commissie ook indirecte en directe financiële 
steun voor de uitrol van breedband. 

Met betrekking tot indirecte financiële steun herinner ik u aan de herziening van de 
staatssteunregels voor de breedband-sector. De Commissie heeft in 2012 deze 
richtsnoeren herzien om de lidstaten te helpen de doelstellingen van de Digitale Agenda5 

te verwezenlijken. Rekening houdend met de uitgebreide ontvangen feedback, werden de 
regels aangepast om de verplichtingen voor open toegang te versterken, de 
transparantieregels te verbeteren, en onder zeer strikte voorwaarden te zorgen voor de 
financiering van ultrasnelle breedbandnetwerken in stedelijke gebieden, teneinde een 
pro-competitieve uitkomst te verzekeren. Daarnaast wordt meer flexibiliteit toegestaan 
bij de financiering van ultrasnelle breedband in landelijke en dunbevolkte gebieden6. 
Hopelijk zal deze versoepeling een positieve impact hebben op de overheidsdiensten in 
uw streek. 

Het zou u ook kunnen interesseren dat een aanzienlijke verhoging van de hulp gewijd aan 
breedband werd waargenomen in de laatste jaren: terwijl tot en met 2011 ongeveer 5 
miljard euro steun was verleend, werd in 2012 meer dan 9 miljard euro aan staatssteun 
voor breedband goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor meer informatie in 
verband met staatsteun gelieve de Directoraat-generaal Concurrentie te contacteren via 
hun website: httn://ec.europa.eu/competition/contacts/index en.html. 

Met betrekking tot de directe financiële steun uit de EU-begroting, zal de Connecting 
Europe Facility in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) een 
startkapitaal voorzien voor een beperkt aantal breedband-projecten, alsmede technische 
bijstand7. 

Bovendien zijn de structuurfondsen een belangrijke bron van EU-financiering voor 
breedband, met name het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Merk op dat zowel de toewijzing en de 
tenuitvoerlegging van deze fondsen voornamelijk in handen zijn van de lidstaten en 
regio's. In uw regio worden de structuurfondsen beheerd door: 

4 Voor meer informatie ga naar: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/wireless-europe 

5 Voor meer informatie zie http://europa.eu/rapid/press-release IP-12-1424 en.htm 

6 Zie bijvoorbeeld punt 80a, paragraaf twee van de Richtlijn littp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:NL:PDF 

7 Voor meer informatie zie https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/broadband-fiiianeing-and-
fundingflcef-and-eib—european-instruments 
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Ik vertrouw erop dat u deze informatie nuttig zal vinden. Sta mij toe om uiting te geven 
aan mijn waardering voor uw burgerinitiatief en u veel succes toe te wensen met dit 
project. 

Met vriendelijke groeten, 

Wolf-Dieti ich Grussmann 
Dier sthoofd 
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