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De tussentijdse voortgang van het Breedbandfonds
Aanleiding
Op 12 januari dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de intentieovereenkomst
die het Breedbandfonds heeft gesloten met de Maatschappij voor Breedband
Internet Brabant (Mabib). De ambitie van Mabib is om een netwerk voor snel
internet aan te leggen in het buitengebied van Brabant. De ambitie van Mabib
blijft overeind, echter om een aantal redenen ziet zij nu af van financiering uit
het Breedbandfonds Brabant. Mabib start wel met de aanleg van snel internet in
het buitengebied en op 31 oktober vindt in Boxtel het startschot plaats van de
campagne. Het streven is om medio 2019 meer dan 35.000 adressen in het
buitengebied van de provincie Noord Brabant voorzien te hebben van een
toekomst vaste breedbandinfrastructuur (Fiber to the Home)
Bevoegdheid
Op 1 mei 2014 is door Provinciale Staten het Breedbandfonds Brabant BV (BFB)
opgericht waarmee het College van GS bevoegd is financiering te verlenen voor
aanleg van breedbandinternet in Brabant. De daadwerkelijke uitvoering en het
financiële beheer van het fonds heeft college van GS overgedragen aan de
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).
Doel Breedbandfonds
Doel van het fonds in brede zin is de aanleg van een hoogwaardig netwerk
voor alle Brabanders, dat open is voor alle providers van diensten (televisie,
internet en telefoon). Het breedbandfonds is ontstaan onder de Digitale Agenda
van Brabant. De Digitale Agenda van Brabant is er voor versterking van
innovatie en economische ontwikkeling in Brabant en het in stand houden van
vitaliteit en leefbaarheid. In 2013, ten tijde van de oprichting van het fonds, was
de markt voor aanleg van breedband niet gunstig; het fonds zou hier een impuls
aan kunnen geven. Marktpartijen en burgerinitiatieven konden een financiële
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bijdrage krijgen door middel van een lening of garantie om de zogenaamde
adressen zonder aansluiting op breedband (‘witte adressen’) te voorzien van
hoogwaardig breedband.
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Het breedbandfonds en Mabib hebben in goed overleg besloten geen
financieringsovereenkomst af te sluiten

Op 14 januari 2016 is er een intentieovereenkomst gesloten tussen Mabib en
het BFB over een lening van € 35 mln. voor de aansluiting van ca. 35.000
adressen op glasvezel. De partijen hadden 6 maanden de tijd om te komen tot
een definitieve financieringsovereenkomst, op basis waarvan de investering uit
het fonds zou plaatsvinden. Deze termijn is tussentijds verlengd tot 1 november.
Echter, Mabib ziet af van de financieringsovereenkomst, vanwege de volgende
veranderingen:
1. de moedermaatschappij van Mabib (in bezit van 100% van de
aandelen), is overgenomen door het Bouwfonds Communication
Infrastructuur Fund CIF, waardoor Mabib zelf kapitaalkrachtiger is.
vanwege een sterk moederbedrijf en gegeven de lage rentestand, kan
Mabib succesvol vreemd vermogen uit de markt aantrekken tegen
aantrekkelijke voorwaarden;
2. de verplichtingen die een financiering uit het breedbandfonds met zich
meebrengt, vanwege het publieke karakter leveren beperkingen op,
welke door andere VV-verschaffers onder de gewijzigde
omstandigheden niet gesteld worden.

2. De ambitie van Mabib voor uitrol van breedband in Brabant blijft gelijk
Er vindt geen financiering plaats vanuit het fonds, waardoor de provincie (via de
BOM) geen voorwaarden kan stellen aan Mabib op bijvoorbeeld de snelheid
van aanleggen. Er is wel een gezamenlijk beeld over het belang van een
volledige dekking bij de uitrol van breedband, openheid van het netwerk en
voldoende uitrolsnelheid. Dit is ook uitgesproken in het op 30 september jl.
gehouden bestuurlijk overleg tussen Mabib, provincie en de BOM.
Mabib heeft in een brief dit belang nog eens aangegeven de volgende ambitie
te hebben:
• 35.000 adressen in het buitengebied aansluiten op glasvezel;
• waar mogelijk breedband op witte/grijze bedrijventerreinen aan
leggen;
• over de voortgang van de uitvoering duidelijk met de provincie te
communiceren zoals de realisatie van de openheid van het netwerk.
Tot slot heeft Mabib de provincie verzocht om ondersteuning te bieden bij het
maken van een convenant met gemeenten over de legeskosten en voor de
provinciale wegen, een bemiddelende en informerende rol richting gemeenten
over de leges en om gezamenlijk met de BOM op te trekken in de
communicatie.

2/4

Datum

18 oktober 2016

Consequentie
De uitrol van breedband in Brabant gaat door, maar zonder inzet van het fonds.
De middelen die gereserveerd waren voor Mabib, ter hoogte van €35mln,
blijven in het fonds. Het fonds is momenteel gesloten voor nieuwe aanvragen.
De komende maanden moet blijken of de markt de gewenste ambitie ten
aanzien van dekking, openheid en uitrolsnelheid waar kan maken. Op basis
daarvan komt het College met een voorstel over de toekomst van het
breedbandfonds Brabant.

Documentnummer

GS: 4096334
PS: 4100114

Communicatie
De in te zetten communicatie wordt uitgewisseld met Mabib en er worden
afspraken gemaakt met de BOM. Er zal vanuit de provincie en de BOM een
gezamenlijk persbericht worden opgesteld. De webpagina's over de digitale
agenda en breedband worden ingericht, waarbij gebruik wordt gemaakt van
een animatiefilm over het economische belang van breedband voor Brabant. Er
is een uitgebreide Q and A, samengesteld in samenwerking met de BOM en de
provincie om initiatiefnemers te informeren over het breedbandfonds. Mabib
organiseert de startcampagne op 31 oktober met publiek waarvoor
gedeputeerde Bert Pauli is uitgenodigd. Daarbij zal de animatiefilm ook worden
gebruikt.
Vervolg
Nu Mabib geen gebruik maakt van financiering uit het breedbandfonds,
onderzoekt het College op welke wijze het project van Mabib en andere
initiatieven in Brabant voor aanleg van breedband, ondersteund kunnen
worden. Bijvoorbeeld door het bieden van ondersteuning bij
vergunningaanvragen bij gemeenten voor graafwerkzaamheden, door
vereenvoudiging van regelgeving of door communicatie. We bekijken de
komende maanden of en op welke manier het breedbandfonds nog
toegevoegde waarde heeft. We nemen dit mee in de brede evaluatie van de
fondsen, die voor 2017 staat gepland. Wij zullen u daarbij een voorstel over de
toekomst van het Breedbandfonds doen toekomen.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer R. de Groot, (073) 681 26 93, rdegroot@brabant.nl,
cluster Economie en Internationalisering van eenheid Directeur Strategie en
Beleid.
Opdrachtnemer: de heer K.J. de Jong, (073) 681 27 94, kdjong@brabant.nl,
afd. Econ. Zaken en Verbonden Partijen van cluster Economie en
Internationalisering.
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