Parlementaire enquete UMTS veiling

In april 2000 werd door de Europese regeringsleiders in Lissabon vastgelegd dat
Europa in 2010 de koppositie op de elektronische snelweg zou moeten ingenomen
hebben. Ongeveer tegelijkertijd werd door de meeste Europese regeringen een actie
ondernomen, die er voor zal zorgen dat deze doelstelling absoluut niet bereikt zal
worden. Integendeel zelfs. Ik heb het over die krankzinnige UMTS veilingen. Daar is
meer dan 300 miljard gulden mee opgehaald, waarvan het grootste deel trouwens naar
Duitsland en Engeland is gegaan. (Circa de helft van de totale schuld van KPN van 50
miljard gulden is hieraan toe te schrijven!).
In 1995 stelde ik in mijn boek “Dankzij de snelheid van het licht” voor dat de
Nederlandse overheid, om een echte voorsprong op de rest van de wereld te behalen,
via een lening van 12 miljard gulden er voor diende zorgen dat in Nederland voor
2000 glasvezel naar ieder huis en kantoor (fiber-to-the-home) zou komen. De reacties
die ik toen in Den Haag hoorde was dat dit aan de markt overgelaten diende te
worden. Zes jaar later heeft de Nederlandse overheid wel meer dan 10 miljard aan de
Betuwelijn uitgegeven en amper geinvesteerd in snel internet.
Door de betaling van 300 miljard gulden kan door de Telecombedrijven amper nog
echt in vernieuwingen en infrastructuur worden geinvesteerd. En last but not least: die
300 miljard zal toch ook terugverdiend moeten worden, dus hogere kosten voor de
eindgebruikers. Daardoor worden weer extra drempels opgeworpen voor het gebruik
in de toekomst van deze infrastructuur voor mensen met lagere inkomens. Bij
sommige overheden begint door te dringen dat hier iets behoorlijk verkeerd is gegaan.
Als er niet snel een bepaalde vorm van correctie gaat plaatsvinden zou het me niet
verbazen dat na de zekere Parlementaire Enquete over de Betuwelijn in 2007 ook er
een zal plaatsvinden over het UMTS debacle in 2008.

