Subsidie en snel internet in het buitengebied.
Tijdens de informatiemiddagen en -avonden als ook via de mail, werd ons regelmatig de vraag
gesteld of en waarom er geen subsidie beschikbaar was voor de aanleg van een snel internet
verbinding, waardoor de kosten voor de burgers omlaag zouden kunnen.
Het bestaan van subsidiemogelijkheden op Europees niveau is ons bekend, maar ons is niet gebleken
dat er in provincies of gemeenten op grote schaal gebruik van wordt gemaakt.

1 Begrip subsidie
Het begrip subsidie moet in deze niet gezien worden als een
geldstroom die rechtstreeks aan burgers
ten goede komt, maar als stimuleringsmaatregelen voor
overheden (gemeenten/provincies of sectoren zoals landbouw
of Midden en Klein Bedrijf).
Dat kan in velerlei vorm, soms als steun t.b.v. opleidingen, dan
weer als investeringssteun t.b.v. Infrastructuur, kleinschalige
financiële ondersteuning van plaatselijk activiteiten (zoals
bijvoorbeeld het mogen subsidiëren van onderzoek naar de behoefte aan internetverbindingen in
het buitengebied), ect.

2 De regelgeving
De regelgeving rond de Europese steunmaatregelen is best
complex en juridisch gezien soms moeilijk te interpreteren
In het geval van de Europese subsidieregeling voor het snelle
internet bijvoorbeeld, ligt er naast de subsidieregeling een
wetgeving die bepaalt dat overheden geen maatregelen mogen
nemen die de concurrentievervalsend werken en daardoor het
vrije markt mechanisme ondergraven.
Of dat precies de reden is, waarom wij in Nederland geen
gemeenten en provincies zijn tegengekomen die op grote
financiële schaal iets doen, weten wij niet, maar een feit is wel dat
dit type ondersteuning van internet initiatieven voor het
buitengebied er niet is.

3 Doen gemeenten en provincie dan niets?
Gemeenten en provincie doen wel degelijk meer dan iets, zij het dat zij gehouden zijn aan de
wettelijke randvoorwaarden.
Provincie
Allereerst de provincie. Met behulp van het steunfonds
voor de aardbevingsgebieden (en ook alleen maar daar)
wordt 10 miljoen euro beschikbaar gesteld als “echte”
subsidie.
Daarnaast heeft de provincie de mogelijkheid geschapen bedrijven of coöperaties een goedkope
lening te geven, waardoor voor hen de aanleg van snel internetverbindingen makkelijker exploitabel
wordt.
Gemeenten
De gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde ondersteunden onze Stichting financieel
waardoor wij de vraaginventarisatie voor belangstelling naar snel internet konden doen.
Zij gaven ons ook ambtelijke ondersteuning in de vorm van een contactpersoon tussen ons en het
bestuurlijke apparaat. Hetgeen leidde tot een snelle en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van
onze activiteiten.
Daarnaast voeren de gemeenten actief regie in de ondergrond om zo de aanleg van de infrastructuur
mede haalbaar te maken.

3 Heeft de Stichting zelf dan naar subsidie gezocht?
Ja, de Stichting heeft al enige tijd een verzoek bij de betrokken gemeenten liggen om na te gaan of
(individuele) subsidie zou kunnen werden toegekend in het kader van de participatiewet, dan wel
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De Gemeenten hebben inmiddels een diepgaand onderzoek
gedaan, of onder de noemer van deze wetten niet toch een
individuele subsidieregeling zou kunnen worden uitgewerkt,
dan wel de bestaande regelingen konden worden verruimd,
zonder dat daarbij dan sprake zou zijn van verboden
staatssteun.
Hoewel de verwachtingen niet hoog gespannen zijn over een
eventuele subsidie, kan het nog alle kanten opgaan. Wellicht
dus ook géén subsidie ondanks onze inspanningen.
Het resultaat van dit onderzoek wordt binnenkort bekend.
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Mocht dit toch tot een positief resultaat leiden, dan zal de Stichting in samenwerking met de
gemeenten en Mabin nagaan, welke procedure zou moeten worden gevolgd om belanghebbenden
ook daadwerkelijk gebruik te kunnen laten maken van de eventuele mogelijkheden die worden
geboden.
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