
  

 

Persbericht 

 
Breedbandfonds investeert € 35 miljoen in aanleg glasvezel in 

buitengebieden 

 
’s-Hertogenbosch/Tilburg (14 januari 2016) - Het Breedbandfonds, dat wordt uitgevoerd 

door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), stelt onder voorwaarden een lening 

van 35 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de 

buitengebieden van Brabant. De lening wordt verstrekt aan de Maatschappij voor Breedband 

in Brabant (Mabib) B.V., een 100% dochter van de Maatschappij voor Aanleg van Breedband 
in Nederland (Mabin) B.V. 

Mabib, die 35.000 adressen op het glasvezelnetwerk zal aansluiten, voldoet als enige 

aanvrager aan alle voorwaarden uit het Investeringsreglement van het Breedbandfonds. De 

financiering is toegekend onder voorwaarde dat de Europese Commissie, na toetsing van de 

staatssteunregels, goedkeuring verleent voor de lening. Ook moeten betrokken partijen 
(Mabib en BOM) binnen zes maanden tot een financieringsovereenkomst komen. 

In haar Digitale Agenda 2013-2020 stelt de Provincie Noord-Brabant dat de beschikbaarheid 

van breedband belangrijk is voor de economische groei en werkgelegenheid en een 

wezenlijke bijdrage levert aan een leefbaar en vitaal platteland. De provincie heeft daarom in 
2014 het Breedbandfonds opgericht.  

Doel is om de aanleg van breedband in de ‘resterende witte gebieden’ in Brabant mogelijk te 

maken. Het gaat dan om huishoudens en bedrijven in de buitengebieden. Met de 

toegekende financiering wil Mabib de provinciale ambitie vervullen om nagenoeg alle 

resterende witte adressen in Brabant van open en hoogwaardige breedbandverbindingen te 
voorzien. 

Provincie, BOM en betrokken partijen (zoals leveranciers van hoogwaardige 

breedbandverbindingen) gaan de komende periode in gesprek om een plan van aanpak te 

maken voor bedrijventerreinen die nu nog niet zijn voorzien van hoogwaardig toekomstvast 
breedband. 

 

 
Over de BOM 

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vormen de aanjager voor 

economische ontwikkeling en daar wordt heel Brabant beter van. Om de Brabantse 

economie te laten groeien, ondersteunt de BOM ondernemers op verschillende manieren. 

De BOM investeert risicodragend in startende en groeiende innovatieve ondernemingen; 

smeedt samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, overheden en instellingen; trekt 

buitenlandse bedrijven aan en (her)ontwikkelt bedrijfslocaties. De BOM is gevestigd in 
Tilburg en er zijn momenteel ongeveer 90 mensen werkzaam. 

 
 
 
 
 



  

 

Noot voor de redactie:  

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Provincie Noord-Brabant en de BOM. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met: 

Bram van den Hoogen, marketing- en communicatiemanager bij de BOM 

tel: 06 - 46 97 82 11  
mail BvandenHoogen@bom.nl 

Jan Speelman, woordvoerder van gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant  
tel: 06 – 18 30 34 50 
mail JSpeelman@brabant.nl 
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