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BREEDBANDFONDS BRABANT 

Breedbandfonds Brabant  

In het kort 

Kansen en mogelijkheden creëren voor Brabant door te investeren in een 
hoogwaardige breedbandinfrastructuur 
Het Breedbandfonds Brabant is een investeringsfonds in beheer van de BOM, gericht op een verbeterde 
breedbandinfrastructuur. Het fonds investeert in de realisatie van breedbandprojecten in Noord-Brabant 
door leningen en garanties te verstrekken tegen gunstige voorwaarden. 

Opzet & doelstellingen 

Waarom is het Breedbandfonds Brabant opgezet? 
Provincie Noord-Brabant wil de kansen en mogelijkheden van de digitale wereld toegankelijk maken voor 
alle huishoudens, ondernemingen en instellingen in Brabant. Een goede breedbandinfrastructuur is 
daarom van groot belang. Niet alleen in de kern, maar ook in de buitengebieden en op bedrijventerreinen. 
Met het Breedbandfonds Brabant wordt daarom een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van 
breedbandprojecten in Brabantse gebieden en bedrijventerreinen waar nog geen goed en snel netwerk 
beschikbaar is. Het Breedbandfonds Brabant doet dat door tegen gunstige voorwaarden, leningen en 
garanties te verstrekken voor breedbandprojecten. 

Waarom is investeren in breedband belangrijk voor de toekomst van Brabant? 
Door te investeren in hoogwaardig breedband kan economische groei en verbeterde werkgelegenheid 
worden gerealiseerd. Een goede breedbandinfrastructuur is voor de toekomst van Noord-Brabant minstens 
zo belangrijk als een solide wegeninfrastructuur, gasnetwerk, riolering en elektriciteitsnet. Omdat 
breedband kan worden beschouwd als de nieuwste basisvoorziening, investeert het Breedbandfonds 
Brabant in projecten gericht op de aanleg van hoogwaardig breedband in buitengebieden en 
bedrijventerreinen, de zogenaamde ‘witte gebieden’, waar nog geen goed en snel netwerk beschikbaar is. 

Voor wie is het Breedbandfonds Brabant beschikbaar en kan een aanvraag 
indienen? 
Het Breedbandfonds Brabant is beschikbaar voor de aanleg van breedbandnetwerken in Brabantse 
buitengebieden en bedrijventerreinen, de ‘witte gebieden’. 
Initiatiefnemers die kans maken op een investering vanuit het Breedbandfonds en een aanvraag in kunnen 
dienen zijn:  

 Marktpartijen (netwerkbeheerders) 
 Coöperaties 
 Stichtingen 
 Andere financiers 
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Voor welke initiatieven is het Breedbandfonds Brabant beschikbaar? 
Het Breedbandfonds Brabant investeert in de aanleg van open en toekomstvast Next Generation Access 
(NGA) netwerken zoals glasvezel in de zogenaamde ‘witte gebieden’. Het gaat daarbij om de realisatie van 
de fysieke infrastructuur, de zogenoemde ‘laag 1’. Het Breedbandfonds Brabant investeert niet in 
initiatieven op ‘laag 2’ (de actieve apparatuur) of ‘laag 3’ (het aanbod van diensten zoals tv, internet en 
telefonie).  
De drie belangrijkste vereisen voor het netwerk zijn:  

1. Openheid; dat wil zeggen dat er meerdere aanbieders toegang hebben of kunnen krijgen op laag 1 
en 2. 

2. Gebiedsdekkend; alle adressen binnen het aanleggebied  moeten worden aangesloten op het NGA-
netwerk. 

3. Passend aanbod; de prijsstelling van het gebruik van het netwerk moet vergelijkbaar zijn met die in 
gebieden waar wel infrastructuur concurrentie aanwezig is. 

Hoe zet het Breedbandfonds Brabant zich in? 
Om breedbandprojecten te realiseren, verstrekt het Breedbandfonds Brabant financieringen in de vorm van 
leningen en garanties tegen ‘zachte’ voorwaarden. Om de haalbaarheid van projecten te vergroten, 
hanteert het fonds gunstigere voorwaarden dan in de markt gebruikelijk is. Om die reden is er formeel 
sprake van subsidieverlening, waarbij de Algemene wet Bestuursrecht van toepassing is.  
Bovendien is het fonds revolverend. Revolverend wil zeggen dat het kapitaal zodanig wordt ingezet dat de 
investering binnen een bepaalde tijd weer terugvloeit in het fonds en opnieuw kan worden ingezet. Op die 
manier worden gemeenschapsgelden duurzaam, veelvuldig en efficiënt besteed.  

Het Breedbandfonds wordt pas definitief na de pilotfase, wat houdt dat in? 
Het aanleggen van breedband in buitengebieden is een nieuwe opgave en vraagt dan ook om nieuwe 
samenwerkingsverbanden en toepassingen. Om hier concrete kennis en ervaring in op te doen, zonder de 
uitrol van breedband te stagneren, is besloten te starten met de pilotfase.  
Met een beperkt aantal projecten kan zo in relatief korte tijd concrete kennis en ervaring worden vergaard. 
Op basis daarvan kunnen de definitieve fondsvoorwaarden en uitvoeringsprocedures vast worden gesteld 
en kan daarna de uitrol van breedband op grote schaal worden gerealiseerd.  

Tot wanneer loopt de pilotfase en wat houdt dat in voor financieringsaanvragen? 
De pilotfase is 23 april 2014 gestart en loopt tot 27 januari 2015. Tot die tijd kunnen 
financieringsaanvragen worden ingediend onder de huidige ‘pilot’ voorwaarden. Vervolgens kunnen 
aanvragen vanaf april 2015 worden ingediend. Financieringsaanvragen zullen vanaf dat moment worden 
behandeld onder de voorwaarden van het definitieve fonds. 

Hoe groot is het Breedbandfonds Brabant? 
De provincie Noord-Brabant heeft 7 miljoen Euro gereserveerd voor de pilotfase, welke loopt tot 27 januari 
2015. Het bedrag dat vanuit het definitieve fonds beschikbaar wordt gesteld bedraagt in totaal 50 miljoen 
Euro. 

Wat is de rol van de BOM binnen het Breedbandfonds Brabant? 
BOM Holding treed op als fondsmanager en begeleidt de procedure vanaf het moment dat een aanvraag 
concreet is. BOM Holding is bovendien verantwoordelijk voor het beheer van de garanties en leningen. 
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Investeringsvoorwaarden 
Het Breedbandfonds Brabant is opgezet om een sterke breedbandinfrastructuur te realiseren. Het fonds 
investeert in Brabantse breedbandprojecten door het verstrekken van leningen en garanties. 

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een investering van het 
Breedbandfonds Brabant? 
Om voor een investering vanuit het fonds in aanmerking te komen, dient aan een aantal voorwaarden te 
worden voldaan. Deze zijn vastgelegd in het zogeheten Investeringsreglement, welke binnenkort op de site 
te bekijken is.  
NB De investeringsvoorwaarden worden definitief na positief besluit van de Europese Commissie op de 
Staatssteun notificatie. De belangrijkste (voorlopige) voorwaarden uit het Investeringsreglement zijn 
hieronder samengevat. 
Het Breedbandfonds Brabant investeert enkel in breedbandprojecten als:  

 Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant 

 Het project wordt uitgevoerd in een wit gebied 

 Het breedbandnetwerk eindgebruikers een aanzienlijke verbetering oplevert, o.a. m.b.t. 
snelheid en toegankelijkheid 

 Projecten opschaling van maatschappelijke diensten mogelijk maken d.m.v. een open netwerk 

 Het project realisatie betreft van laag 1, de fysieke infrastructuur 

 Het project zonder financiële inbreng van het fonds niet gerealiseerd kan worden 

 De financiering vanuit het fonds maximaal 50% van de totale realisatiekosten voor de aanleg van 
de passieve infrastructuur bedraagt  
(In het algemeen geldt hiervoor tevens een minimum van 250.000 Euro. Voor bedrijventerreinen 
kunnen in uitzondering daarop ook financieringen worden verstrekt met een ondergrens van 
50.000 Euro. Indien de financiering een lening betreft, worden afspraken omtrent rente, aflossing 
en zekerheden overeengekomen. Indien de financiering een garantie betreft, wordt deze verstrekt 
voor ten hoogste 80% van het vreemd vermogen beschikbaar gesteld door derden, en geldt een 
uiterlijke looptijd van vijf jaar. ) 

Informatie 
Heeft u vragen over het Breedbandfonds Brabant of wilt een financieringsaanvraag indienen? 
Neem dan contact op met Matthijs Betlem, via mbetlem@bom.nl of 088 - 83 111 70.  

Overige informatie over het Breedbandfonds Brabant en de aanvraagprocedure zijn te vinden op de website 
http://www.bom.nl/investeringsplein/breedbandfonds 
 

 


