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Geachte heer Gommeren,

U heeft onlangs vragen gesteld over de aanleg en financiering van glasvezel in het
buitengebied van de gemeente Steenbergen. U heeft ter inleiding van de vragen
vermeld dat de afgelopen periode bekend is geworden dat bij voldoende animo ook
de inwoners binnen de kernen van onze gemeente zich in kunnen schrijven voor de
aanleg van glasvezel bij Glasvezel Buitenaf. Dit is dezelfde partij die glasvezel in het
buitengebied aanlegt. U stelt daarbij dat de aanleg van glasvezel binnen de kernen zal
geheel gratis zijn ( bij voldoende deelname van 35 0Zo). Dit leidt tot een gevoel van
onvrede bij de inwoners in het buitengebied die wel aansluitkosten moeten betalen,
stelt u. U heeft gezien dat er in de pers wordt gecommuniceerd over mogelijkheden
tot financiële bijdrage in het buitengebied.
De vragen die u hierover gesteld heeft en de antwoorden hierop treft u hieronder aan.
Vraag 1.:
Is het College ermee bekend dat er momenteel mogelijkheden bestaan om voor de
aanleg van glasvezel in het buitengebied een bijdrage te verlenen?
Antwoord:
We hebben informatie over ingewonnen over het European Broadband Fund, een
investeringsfonds om in gebieden met een ontoereikende of ontbrekende
infrastructuur voor dataverkeer de aanleg daarvan mogelijk te maken.
Vraag 2:
Is het College ermee bekend dat deze subsidie niet langer meer gezien wordt als
staatssteun?
Antwoord:
We hebben vernomen dat het ministerie van EZ in overleg is met de Europese
Commissie over een koepelregeling waarbinnen mogelijkheden geboden worden aan
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lokale overheden om staatssteun te verlenen voor dit onderwerp. Dit laat nog even op
zich wachten.
Vraag 3.
Is het College bekend met het Actieplan Digitale Connectiviteit waarin naast de wensen
voor de digitale bereikbaarheid ook de mogelijkheden voor subsidiering aangegeven
worden?
Antwoord: Het begrip "subsidie" komt tweemaal voor in dit Actieplan. In die gevallen
gaat het om innovaties en niet over de aanleg van breedbandnetwerken. Dan wordt
gesproken over investeringen. In het Actieplan Digitale Connectiviteit wordt
beschreven dat één van de oorspronkelijke redenen achter het introduceren van
marktwerking in de telecommunicatiemarkt was dat concurrentie private partijen zou
prikkelen tot het investeren in netwerken. Gezien de staat van zowel vaste als mobiele
netwerken in Nederland is gebleken dat dit een succesvolle strategie is. Ook de aanleg
van glasvezel in het buitengebied van de Brabantse Wal is hier een voorbeeld van.
Vraag 4
Is het College ermee bekend dat hiervoor zelfs bij de EU subsidie aangevraagd kan
worden?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 5.
Vraag 5:
Via
de
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europebroadband-fund kan informatie ingewonnen worden in verband met Europese
regelgeving en subsidieverlening, is het College op de hoogte van de informatie op
deze site?
Antwoord:
Door uw vraagstelling hebben we kennis genomen van dit Europese breedbandfonds.
Nogmaals, dit is een investeringsfonds en geen subsidieprogramma.
Vraag 6:
Is het College bereid om eventuele mogelijkheden voor subsidieverlening en
verkrijging te onderzoeken?
Antwoord:
Wij zijn bereid om dit nader te onderzoeken. Zie ook antwoord op vraag 3.
Vraag 7:
Is het College bereid, als uit dit onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn voor
subsidieverlening vanuit de gemeente of vanuit andere subsidieverstrekkers hiermee
aan de slag te gaan en de inwoners van het buitengebied financieel te ondersteunen?
Antwoord:
Ja. Als dat kan willen we dat zeker.
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Vraag 8:
Is het College bereid om hierover in gesprek te gaan met Glasvezel Buitenaf om alle
mogelijkheden te onderzoeken?
Antwoord:
We zijn hiertoe bereid.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders vah Steenberj
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