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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Volledige openstelling van het Breedbandfonds Brabant bij de BOM vanaf
1 april 2015.
Aanleiding
Het Breedbandfonds Brabant is één van de vier door Provinciale Staten op
21 juni 2013 ingestelde fondsen in het kader van de 2e tranche
investeringsstrategie. Op 22 april 2014 hebben GS ingestemd met een
pilotfase van het Breedbandfonds Brabant BV ter waarde van € 7,5 miljoen.
Het fonds werd ondergebracht bij de BOM Holding met een afgesproken
einddatum van de pilot van 31 maart 2015.
Het Breedbandfonds Brabant heeft een omvang van € 50 miljoen en verstrekt
financiering in de vorm van leningen, garanties en participaties aan zakelijke
en maatschappelijke aanvragers met investeringsintenties voor het aanleggen
van hoogwaardige breedband netwerken in ‘witte’ buitengebieden en ‘witte’
bedrijventerreinen. Dit zijn gebieden waar niet uit eigen beweging door de
markt hoogwaardige breedband netwerken worden. Het fonds kan tot 50%
van de aanlegkosten voorfinancieren.
Op basis van de ervaringen met de pilot heeft het college besloten tot volledige
openstelling van het Breedbandfonds Brabant vanaf 1 april 2015 tot en met 31
december 2038 (de beoogde einddatum van het fonds).
Bevoegdheid
Wij opereren binnen de op 21 juni 2013 door uw Staten vastgestelde
Statenvoorstel Fondsvorming en Kadernota Digitale Agenda van Brabant.
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1. Uit de pilot blijkt dat de hoofdlijn van onze aanpak werkt: de markt komt in
beweging
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Gedurende de pilot stond het Breedbandfonds Brabant van 1 mei tot en met 27
november 2014 open voor aanvragen. In deze periode zijn 11 aanvragen
ingediend met een waarde € 5,2 miljoen. Dit aantal aanvragen is in lijn met het
verwachte aantal projecten. In het tweede kwartaal van 2015 zal duidelijk
worden welke aanvragen de BOM daadwerkelijk kan honoreren.
Naast deze ontvangen aanvragen zien we ook veel beweging in de markt. In
veel Brabantse gemeenten en regio’s worden breedbandplannen ontwikkeld en
er zijn enkele nieuwe partijen toegetreden tot de markt. De belangstelling voor
het Breedbandfonds Brabant, het relatief grote aantal aanvragen, de
belangstelling in de media en de navolging door andere provincies laat zien
dat het fonds in een maatschappelijke behoefte voorziet en de gestagneerde
markt in beweging heeft gebracht.

2. Op basis van de opgedane ervaringen in de pilotfase is het
Investeringsplan van het fonds bijgesteld
De instelling van een pilotfase was mede bedoeld om de BOM in de
gelegenheid te stellen ervaring op te doen met het fonds. Met het oog op de
volledige openstelling van het fonds zijn de ingediende projecten en de
opgedane ervaringen grondig geanalyseerd. Ook is aan het bureau Telecom
paper gevraagd een geactualiseerde marktverkenning uit te voeren om de
uitgangspunten van het fonds in relatie tot diverse marktontwikkelingen te
analyseren.
De marktverkenning laat zien dat de behoefte is toegenomen, maar dat de
investeringsbereidheid van de grote marktpartijen (KPN, UPC/Ziggo, etc)
teruggelopen is. Tegelijkertijd zijn er technologische ontwikkelingen die
nadrukkelijker door de fondsaanvragers kunnen worden ingezet, en zijn er
nieuwe spelers tot de markt toegetreden. Analyse van de ingediende projecten
laat zien, dat diverse vaak kleinere projecten niet financieel haalbaar zijn en
daarmee teleurgesteld moeten worden. Het Breedbandfonds loopt hiermee het
risico onderbenut te blijven en zijn maatschappelijke en financiële
doelstellingen niet te kunnen waarmaken.
De BOM heeft daarom het Investeringsplan van het Breedbandfonds Brabant
bijgesteld. Er is een reeks maatregelen voorgesteld die er samen voor moeten
zorgen dat er meer solide projecten bij het fonds worden ingediend. Hiermee
kan het fonds voldoen aan de eerder gestelde maatschappelijke en financiële
doelen.
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3. Besloten is om tot volledige openstelling van het Breedbandfonds Brabant
BV per 1 april 2015 over te gaan
Op basis van de ervaringen van de pilot heeft ons college besloten tot
volledige openstelling van het fonds vanaf 1 april 2015 tot 2038, de beoogde
einddatum van het fonds. De volledige € 50 miljoen komt daarbij voor het
Breedbandfonds Brabant beschikbaar.
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4. De implicaties van het bijgestelde Investeringsplan Breedbandfonds

Brabant zijn doorgevoerd in de afspraken met de BOM .
Het bijgestelde Investeringsplan leidt ertoe dat er ten opzichte van de pilotfase
onder meer de volgende veranderingen in de afspraken met de BOM zijn
doorgevoerd:
 De BOM zal het instrument van participatie in lopende initiatieven
nadrukkelijker in gaan zetten en beter gebruik (laten) maken van
nieuwe technologische mogelijkheden.
 In het investeringsreglement is de ondergrens van te financieren
projecten opgehoogd om de kwetsbare kleine initiatieven aan te
sporen tot onderlinge samenwerking, en is de mogelijkheid opgenomen
tot het financieren van de aanleg van “backhaul” (hoofdader)
verbindingen.
 De BOM zal samen met provincie en stakeholders meewerken aan de
totstandkoming van en investeren in een of meerdere
exploitatiemaatschappijen die breedband coöperaties technisch,
administratief en financieel kunnen ondersteunen.
Met deze aanpassingen kan het Breedbandfonds Brabant in meer situaties
ingezet worden, neemt de mate van revolverendheid toe en worden risico’s
beter afgedekt.
Parallel hieraan zal de provincie in nauwe samenwerking met de BOM inzetten
op het ondersteunen van lokale initiatiefnemers, het stimuleren van opschaling
en het actief organiseren van vraagbundeling op enkele relevante
bedrijventerreinen.
De voorgestelde maatregelen passen binnen de beleidsmatige en financiële
kaders van de Digitale Agenda van Brabant en het Statenvoorstel
Fondsvorming.
Consequenties

1. De volledige openstelling van het Breedbandfonds Brabant maakt het
mogelijk dat alle burgers en bedrijven in Brabant aangesloten worden
op hoogwaardig breedband;
Met de volledige openstelling van het Breedbandfonds Brabant kan er verder
gewerkt worden aan het ontwikkelen en financieren van breedbandprojecten
gericht op buitengebieden en bedrijventerreinen, waar de markt niet actief is.
Hiermee wordt een digitale tweedeling in Brabant voorkomen.
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2. De volledige openstelling van het Breedbandfonds Brabant zet de

ingezette koers voort en benut maximaal het momentum dat nu in de
markt wordt gevoeld
Volledige openstelling van het Breedbandfonds Brabant laat Brabant zien als
betrouwbare overheid en bevestigt de consequent uitgezette invoeringslijn van
het fonds, waarbij de heropening van het fonds per 1 april 2015 al geruime
tijd werd aangekondigd. Ook wordt zo voorkomen dat initiatieven die zich nu
in de markt aftekenen niet verder kunnen worden ontwikkeld.
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Europese en internationale zaken
In juni 2014 is door de Europese Commissie een nieuwe AGVV (Algemene
Groeps Vrijstellings Verordening) over de aanleg van Breedbandnetwerken
opgesteld. Hiermee mogen overheden investeren in de aanleg van Breedband
in witte gebieden. Het eerdere staatssteun notificatietraject gericht op de
broadband guidelines van de EU is daarmee komen te vervallen.
Communicatie
Over de heropenstelling van het Breedbandfonds Brabant is wordt
gecommuniceerd via de websites van de provincie en de BOM. Belanghebbenden worden schriftelijk geïnformeerd. Bij de eerste beschikkingen van
het Breedbandfonds Brabant zal de pers breder worden geïnformeerd.
Vervolg
Het Breedbandfonds Brabant BV wordt per 1 april 2015 opengesteld en in
uitvoering ondergebracht bij de BOM Holding. Medio 2017 zal in lijn met de
andere Brabantse investeringsfondsen het Breedbandfonds geëvalueerd
worden.
Bijlagen
Geen.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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