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Betreft Actualisering van de handreiking Goed op weg met Breedband

Geachte mevrouw, heer,
Snel en hoogwaardig breedband is van groot belang voor een concurrerende,
innoverende en duurzame kenniseconomie. Nederland heeft op dit terrein een
uitstekende uitgangspositie. Het kabinet hecht grote waarde aan een snelle
verdere uitrol en een grotere benutting van de mogelijkheden van breedband.
Marktpartijen zijn zelf aan zet om netwerken aan te leggen. Zij kunnen dat veel
beter dan de overheid. Dat blijkt ook, want op steeds meer plaatsen wordt fors
geïnvesteerd in de uitrol van een open glasvezelnetwerk en in nieuwe technologie
waardoor kabelinternet veel sneller wordt. Draadloos en mobiel internet maken
een onmiskenbare opmars.
Bij dat alles heeft de overheid wel degelijk ook een rol. De rijksoverheid richt zich
op het vormgeven van de juiste randvoorwaarden voor efficiënte markten voor
elektronische communicatie, met de juiste mix van concurrentie en innovatie. Dit
beleid is uitgewerkt in de ICT- Agenda 2008-2011.
Ook gemeenten en provincies kunnen een stimulerende rol spelen. Bij voorbeeld
door actief regie in de ondergrond te voeren om overlast voor de burger en
kosten voor bedrijven te beperken. Of door lokaal of regionaal partijen bij elkaar
te brengen, de vraag naar breedbanddiensten te bundelen en het aanbod van
innovatieve diensten te stimuleren. En in uitzonderlijke gevallen kunnen
gemeenten financieel deelnemen in de aanleg van netwerken na toetsing aan
Europese regels voor aanbesteding en staatssteun.
In 2005 verscheen Goed op weg met breedband, een gezamenlijke publicatie van
de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse en Zaken en
Koninkrijksrelaties en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer, het
Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In die
handreiking werd uiteengezet wat gemeenten en provincies kunnen doen voor
breedband en wat de spelregels hierbij zijn. Het is nodig deze handreiking te
actualiseren, gezien de dynamiek van de markt, nieuwe en veranderende wet- en
regelgeving en de praktijkervaring bij lokale en regionale projecten. Na de zomer
wordt de herziene handreiking gepubliceerd op internet.
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In bijgevoegde brief geef ik vooruitlopend hierop vast een nadere toelichting op
de rol die gemeenten en provincies kunnen vervullen.
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Tot slot. Heeft u suggesties voor onderwerpen die aan de orde zouden kunnen
komen bij het actualiseren van de handreiking? Of heeft u vragen naar aanleiding
van deze brief? Neem dan contact op met de Directie Telecommarkt van het
Directoraat-Generaal Energie en Telecom, Ministerie van Economische Zaken,
Postbus 20101, 2500 EC Den Haag, of via het volgende e-mail adres:
handreikingbreedband@minez.nl.
Ik vertrouw er op dat deze brief u zal helpen bij het vervullen van uw rol voor
hoogwaardige netwerken voor elektronische communicatie.
Met vriendelijke groet,

drs. F. Heemskerk
Staatssecretaris van Economische Zaken
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