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Mijnheer Gert van Winkoop 
info@glasvezelbuitengebied.nl 

Geachte heer van Winkoop, 

Ik dank u voor uw e-mail van 28 november 2012 aan Neelie Kroes, Vice-voorzitter van 
de Commissie belast met de Digitale Agenda, in verband met de realisatie van breedband 
in het buitengebied van Putten. Mevrouw Kroes heeft mij verzocht u in haar naam te 
antwoorden. 

Ik dank u voor het delen met de Commissie van het probleem van uw Initiatiefgroep om 
een aansluiting via glasvezel te realiseren in het buitengebied van Putten. We zijn zeer 
blij met projecten die als doel hebben de dekking met snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken te verbeteren, vooral als deze projecten gericht zijn op gebieden met 
een lagere bevolkingsdichtheid. Deze initiatieven zijn essentieel voor het bereiken van de 
breedband doelstellingen van de Digitale Agenda voor Europa1. 

De Digitale Agenda bepaalt een reeks acties2 om de inzet van deze netwerken te 
bevorderen en de alomtegenwoordige beschikbaarheid van high-speed connectiviteit uit 
te breiden. Kern-werkgebieden in dit verband omvatten een reeks wettelijke maatregelen 
die particuliere investeringen in de volgende generatie netwerken aanmoedigt, 
initiatieven om goed gerichte financiering voor breedband en NGA roll-out ter 
beschikking te stellen, waar dit nodig is, evenals EU-maatregelen om investeringen in 
breedband te vergemakkelijken door het verlagen van roll-out kosten en het wegnemen 
van administratieve belemmeringen, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
doorgangsrechten. 

Veel initiatieven in minder dicht bevolkte gebieden worden geconfronteerd met 
problemen die hun oorsprong vinden in een gebrek aan commerciële aantrekkelijkheid 
van bepaalde delen van hun respectieve regio's. Dit kan ook betrekking hebben op delen 
van de gemeenten die vallen onder uw initiatief. De Commissie heeft op deze situatie 
gereageerd op verschillende manieren: 

1 http ://ec. europa, eu/digital-agenda/ 
2 http://ec.euroDa.eu/digital-agenda'en/lour-targets/piliar-iv-fast-and-ultra-fast-interaet-acces.s 
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• De uitrol van breedband komt in aanmerking voor steun uit de EU-structuurfondsen. 
Deze fondsen worden beheerd door regionale partners, de zogenaamde 
Beheersautoriteiten. Wilt u meer informatie over het mogelijke gebruik van deze fondsen 
voor uw project, neem dan contact op met de bevoegde instantie voor uw regio, in dit 
geval: 

Provincie Gelderland 
Europees Programmasecretariaat - Afdeling subsidieverlening 
Postbus 9090 
NL-6800 GX Arnhem 
Tel:.+31 (0) 26 359 99 99 
Fax:.+31 (0) 26 359 92 09 
E-mail:. Eu@prv.gelderland.nl 

• Voor de volgende begrotingsperiode van 2014 tot 2020, heeft de Europese Commissie 
voorgesteld om de zogenaamde Connecting Europe Facility (CEF) op te richten. Deze 
nieuwe voorziening is ontworpen om infrastructurele investeringen in de transport-, 
energie-en ICT-sector te ondersteunen. In ICT zal het grootste deel van de financiering 
gaan naar de inzet van snelle en ultrasnelle volgende generatie breedbandnetwerken. CEF 
is innovatief omdat het voorziet in het grootste deel van de middelen in de vorm van 
financiële instrumenten (zoals verbetering van de kredietwaardigheid of project
obligaties) die fungeren als katalysator voor aanvullende prive-investeringen, die zorgen 
voor een efficiënt gebruik van de middelen, ondertussen de impact van de steun van de 
EU vermenigvuldigend. CEF maakt momenteel deel uit van de lopende 
onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees 
Parlement over de toekomstige EU-begroting voor de genoemde periode. 

Indien u uw project verder wenst te bespreken, zal mevrouw Anna Krzyzanowska 
(Arma.KRZYZANOWSKA@ec.europa.eu, tel. +32 2 298.72.46), hoofd van de eenheid 
Breedband in het directoraat-generaal Communicatie Netwerken, Content en 
Technologie (DG CONNECT) u graag te woord staan in de kantoren van de Commissie 
in Brussel. 

Ik hoop dat u deze informatie nuttig vindt. 

Hoogachtend, 

Wolf-Dietrich Grussmann 
Diensthoofd 
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