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Breedband in Brabant

De provincie Noord-Brabant wil als onderdeel van de Digitale Agenda van Brabant, op die plekken 
waar marktpartijen niet investeren, burgers en ondernemers ondersteunen om de aanleg van hoog-
waardig breedband wél mogelijk te maken. In Brabant hebben 70.000 huishouden in het buiten-
gebied en 4200 bedrijfsaansluitingen op bedrijventerreinen geen beschikking over hoogwaardig 
breedband. Daarom heeft de provincie de Digitale Agenda van Brabant opgesteld. 
Onderdeel daarvan is de instelling van het Breedbandfonds Brabant ter waarde van 50 miljoen 
euro. 

Sinds de provinciale staten in juni 2013 het besluit tot het oprichten van het breedbandfonds hebben 
genomen, zijn er verschillende nieuwe breedband-initiatieven in Brabant ontstaan. Om initiatieven 
te ondersteunen zijn er een aantal interviews afgenomen met lopende en meer gevorderde initiatie-
ven. De verslagen van deze interviews zijn gepubliceerd op de provinciale website ter informatie en 
inspiratie voor startende initiatieven. Deze uitgave is specifiek gericht op de aanleg van Breedband 
op bedrijventerreinen.

In dit document vindt u drie interview-verslagen gebundeld. Ervaringen met coöperatieve breed-
bandprojecten van Cranendoncknet en Glasnet Heusden, en carrier owned (marktpartij) initiatieven 
in Rucphen en Zevenbergen worden nader belicht. Zij geven u op deze manier een beeld van de 
achtergronden waartegen deze initiatieven zijn ontstaan, wat hen drijft en waar zij in praktische zin 
zoal tegenaan lopen. Het is bedoeld om u als lezer mee te nemen in het belang en de impact van 
breedbandprojecten voor ondernemers op bedrijventerreinen. Voor meer informatie over het opzet-
ten van een breedbandproject zie www.brabant.nl/digitaleagenda. Voor meer specifieke informatie 
over het Breedbandfonds Brabant zie www.bom.nl/investeringsplein/breedbandfonds.
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1. Cranendoncknet: glasvezel voor ondernemers door 
ondernemers

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft op 4 juni de eerste beschikking afgegeven 
uit het Breedbandfonds. Glasvezelcoöperatie Cranendoncknet, een coöperatie voor en door onder-
nemers, kan aan de slag met de aanleg van glasvezel op zo’n 140 bedrijventerreinen. 

Nu de financiering rond is, breekt een nieuwe fase aan. De schop kan in de grond en de definitieve 
contracten worden gesloten met zowel leden als dienstverleners. Aannemersbedrijf Spitters mag het 
glasvezelnet aanleggen. Er komen aansluitingen op de bedrijventerreinen Rondven, Den Engelsman, 
Airpark en Fabrieksstraat. We spraken met Joost Ploos van Amstel, voorzitter van Cranendoncknet 
en directeur van Ploos Energieverlening.  

Bittere noodzaak 
Eind 2012 ontwikkelde de gemeente Cranendonck plannen om glasvezel aan te leggen in de 
gemeente. Tegelijkertijd ontstond er op initiatief van het Ondernemers Contact Cranendonck (OCC) 
een initiatiefgroep van ondernemers die gezamenlijk de mogelijkheden van een glasvezelverbinding 
ging verkennen. Marktpartijen zagen geen positieve businesscase. Joost Ploos van Amstel is als 
ondernemer zelf ook gevestigd op één van de bedrijventerreinen in Cranendonck. Hij vertelt wat 
snel internet voor zijn bedrijf betekent. ‘Glasvezel is een bittere noodzaak. Wij maken met zo’n 20 
medewerkers volop gebruik van data-intensieve webapplicaties in de cloud. Zonder snel internet 
kunnen we niet innoveren en niet doorgroeien.’ 

Joost Ploos van Amstel met Jan Pelle, algemeen 
directeur van de BOM, na ondertekening van de 
beschikking. Bron: http://www.cranendoncknet.nl/

Voor en door ondernemers
Cranendoncknet realiseert een open glasvezelverbinding voor alle ondernemers op de bedrijven-
terreinen in Cranendonck. Het netwerk wordt verbonden met internetknooppunt Eindhoven Fiber 
Exchange (EFX), vanwaar drie dienstenleveranciers hun dienstenpakket aanbieden aan de onderne-
mers. De aanbieders, Signet, Claranet, en Edutel hebben elk hun eigen expertise. Aquestora ver-
zorgt de belichting van het netwerk. 

Belangrijk uitgangspunt van de glasvezelcoöperatie is dat ondernemers niet méér betalen voor hun 
glasvezelabonnement dan voor hun huidige ADSL-verbinding. Joost Ploos van Amstel vertelt dat dit 
doorslaggevend was voor veel ondernemers om deel te nemen. ‘Bovendien werd er zo nu en dan 
een beroep gedaan op de solidariteit van een ondernemer, omdat het alleen mogelijk was onze 
doelstelling te bereiken door gezamenlijk op te trekken. Dat maakt ons een glasvezelcoöperatie voor 
en door ondernemers.’   
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Gemeentegarantie gaf de doorslag
De gemeente Cranendonck heeft de kosten voorgefinancierd voor bijvoorbeeld het haalbaarheids-
onderzoek en de oprichting van de coöperatie. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol 
gespeeld door een gemeentegarantie te verstrekken. Dit was voorwaarde voor  de BOM en voor 
andere financiers zoals investeerder Dinvest om mee te financieren. De BOM verstrekte een zoge-
naamde ‘zachte lening’, dit is een lening waarvan het rentepercentage ligt lager dan hetgeen door 
marktpartijen gevraagd wordt. Met Investeerder Dinvest is een leningsovereenkomst afgesloten. 
Ondernemers betalen hun eigen inleg van circa 25% van de totale som. Eventuele faillissementen 
van deelnemers vormen een risico, daarom wil de coöperatie de lening zo snel mogelijk aflossen en 
niet meer afhankelijk zijn.

De coöperatie 
De ledenraad, een afvaardiging van de ondernemers, vormt de kern van de coöperatie. De leden-
raad benoemt de leden van de directie en raad van beheer, kan de statuten wijzigen en neemt 
besluiten over bedragen boven de 10.000 euro. De directie gaat over de operationele zaken. De 
raad van beheer is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces. Integriteit is essentieel volgens 
Joost Ploos van Amstel. ‘Je moet elke  schijn van belangenverstrengeling voorkomen, zo mag een 
bestuurder geen zakelijk belang hebben, anders loop je kans het vertrouwen te verliezen van je 
leden.’   

Leerpunten en risico’s
Tot slot vragen we Joost Ploos van Amstel naar zijn leerpunten en tips voor andere initiatiefnemers. 
‘Snelheid in het proces en strakke communicatie zijn van belang. Zo duurde de afronding van het 
haalbaarheidsonderzoek vrij lang. De komst van de initiatiefgroep heeft het proces versneld. De 
gemeente heeft geholpen om zaken te organiseren, je kan niet alles op vrijwillige basis doen.’ Ploos 
van Amstel adviseert innovatieve ondernemers om de samenwerking te zoeken vanuit het collectieve 
belang en gemeenten om net als in Cranendonck garanties af te geven. ‘Gemeenten moeten het 
belang van glasvezel zien als vestigingsfactor voor het bedrijfsleven.’ 

Breedbandfonds Brabant
De provincie Noord-Brabant investeert in breedbandverbindingen om een topregio te zijn en te 
blijven op gebied van kennis, innovatie en leefbaarheid. Met het Breedbandfonds biedt de provincie 
mogelijkheden aan buitengebieden en bedrijventerreinen, de zogenaamde ‘witte gebieden’ waar 
marktpartijen zelf geen breedbandverbindingen realiseren. De provincie heeft het beheer van het 
fonds belegd bij de BOM. Joost Ploos van Amstel ziet het Breedbandfonds ook als een kans voor 
andere initiatieven. ‘Zonder dit fonds was het niet gelukt dit initiatief te financieren.’ 
Meer informatie over het initiatief in Cranendonck vindt u op de website van de coöperatie en in het 
Eindhovens Dagblad. 
Meer informatie over het Breedbandfonds vindt u hier en op de website van de BOM. 
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2. Glasnet Heusden: Glasvezel van, vóór en dóór 
ondernemers

Begin 2014 is het glasvezelnetwerk van Glasnet Heusden in gebruik genomen. Zo goed als alle aan 
de A59 gelegen industrieparken zijn aangesloten. Francois van Son en Ben van de Wijgert, beiden 
van Solaris Parkmanagement lichten toe hoe het initiatief een succes werd. 

Initiatief
Lokale ondernemers namen met de gemeente initiatief om een glasvezelnetwerk te realiseren. In 
2011 startte de gemeente Heusden het voortraject; de realisatie van glasvezel op zo’n zes bedrij-
venterreinen langs de A59. De gemeente wilde een stratendekkend netwerk realiseren, open en 
redundant. Hiermee zou een betaalbare, betrouwbare en veilige glasvezelverbinding voor iedere 
MKB-ondernemer binnen bereik komen. Elk bedrijventerrein had een vertegenwoordiger/ aan-
spreekpunt. Tevens had de gemeente een externe adviseur ingeschakeld om het totaalproject mede 
vorm te geven.

Businesscase
Van Son vertelt dat in eerste instantie werd uitgegaan van 90 klanten om de businesscase rond 
te krijgen. Dan zou eenmalig 500 euro aansluitkosten worden betaald en 175 euro maandelijkse 
kosten.  Het bleek niet haalbaar om 90 klanten te werven, dit betekende dat er geen stratendekkend 
netwerk zou komen. Door een aanbestedingsvoordeel bleken slechts 65 klanten nodig om te kunnen 
starten. ‘Bij de vraagbundeling kwamen we tot 50 klanten.’ De gemeente en twee lokale onderne-
mers hebben aangeboden het verschil te overbruggen met een extra bijdrage, zodat de business-
case alsnog rond is gekomen. ‘De Rabobank ging akkoord en eind 2013 kon de schop in de grond.’ 
Inmiddels zijn er in Heusden 67 klanten aangesloten, een aantal grote bedrijven zoals Wärtsila, 
Koninklijke Sanders en Boost en ook scholengemeenschap D’Oultremont College in Drunen. 

François van Son van Glasnet Heusden met Alex 
van Herpen van Voicetronics, de 60ste klant.
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Coöperatie
Van Son en van de Wijgert vertellen dat gekozen is voor een coöperatievorm, deze wordt succesvol 
geëxploiteerd. Het uitgangspunt van de coöperatie is dat er geen winst wordt gemaakt. Alle klanten 
zijn in principe lid. ‘Met de overwinst die gemaakt wordt kunnen de maandelijkse kosten op termijn 
verlaagd worden. Nieuwe klanten zijn van harte welkom en dragen bij aan het structureel verlagen 
van de maandelijkse kosten’, aldus van Son. 

Het bestuur van Glasnet Heusden komt zo’n vier keer per jaar bij elkaar om zaken te bespreken. 
In het bestuur zitten ondernemers vanuit verschillende bedrijventerreinen.  De coöperatie heeft het 
beheer en onderhoud uitbesteed aan Solaris Parkmanagement, een lokale aannemer die het net-
werk heeft aangelegd. De belichting van het netwerk wordt verricht door Parknet uit Waalwijk.

Netwerk
De heer Van de Wijgert licht toe hoe de structuur en het beheer van het netwerk eruit ziet: “Een 
redundante verbinding kon gerealiseerd worden via een aansluiting op ParkNed, dat in de 
gemeente Waalwijk de bedrijventerreinen voorziet van glasvezel. ParkNed is op zijn beurt is weer 
aangesloten op de Ams-ix (Amsterdam- Internet exchange). Qua beheer en onderhoud heeft de coö-
peratie afspraken met een lokale aannemer die het netwerk heeft aangelegd. Deze partij verzorgt 
ook het onderhoud en treedt op bij storingen. De belichting van het netwerk wordt verricht door 
ParkNed uit Waalwijk. Qua dienstaanbieders: het betreft een volledig open netwerk, dus er is geen 
enkele beperking om diensten aan te bieden op het netwerk van Glasnet Heusden. Hierdoor zijn er 
zo’n 25 dienstaanbieders actief op het netwerk. 

Leerpunten voor andere initiatieven
Wat betreft de exploitatiefase van een glasvezelnetwerk hebben de heren Van de Wijgert en Van 
Son nog enkele tips voor andere initiatieven: “Je moet een duidelijk besef hebben van de dingen 
waar je mee te maken krijgt. Wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen! Een succesvol net-
werk is een groeiend netwerk. En die groei komt uit het netwerk zelf. Uit een succesvolle exploitatie. 
Daar ligt de kracht. Betrek ondernemers bij de zaken, voorzie ze van (actuele) informatie en neem 
de ondernemers mee door het woud aan mogelijkheden. Blijf zelf met de ondernemers in gesprek!”
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3. ‘Carrier-owned’ glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen 
in Rucphen en Zevenbergen

Op het bedrijventerrein Nijverhei in Rucphen is begin dit jaar een glasvezelnetwerk opgeleverd en 
op bedrijventerreinen de Koekoek en Zwanengat in Zevenbergen zijn de voorbereidingen in volle 
gang. Anders dan bij andere bedrijventerreinen zoals Cranendonck en Heusden, is het netwerk 
geen eigendom van de ondernemers (‘customer owned’), maar van de marktpartij die de aanleg en 
realisatie voor zijn rekening neemt (‘carrier owned’). Met als doel: betaalbare breedbandverbindin-
gen voor ondernemers. Hoe gaat dat in zijn werk? De initiatiefnemers lichten toe. 

Initiatief van ondernemers
Ondernemers hebben zelf initiatief genomen. Eén van die ondernemers in Rucphen is Christian 
Verstraaten van Verstraaten Autoschadeherstel en verbonden aan de Industriële Kring van Rucphen. 
Om ‘in de cloud’ te kunnen werken en verder te kunnen groeien, wilden we meer snelheid. Met de 
bestaande ADSL-verbinding was verdere uitbreiding niet meer mogelijk.’ Verstraaten vertelt dat het 
niet makkelijk was om het initiatief om glasvezel aan te leggen van de grond te krijgen. ‘De kosten 
leken een stuk hoger te worden, maar toen we de kosten van telefonie meerekenden bleek dit reuze 
mee te vallen.’ Toon van Osta is directeur Benelux van Roma, een toeleverancier van hoogwaardige 
zonweringsproducten. Hij is één van de initiatiefnemers in Zevenbergen. ‘Er worden meer en meer 
grote bestanden verstuurd, veel per email, maar ook via programma’s in de cloud. De mate waarin 
je nog mee kunt met leveranciers of waarin je op een innovatieve manier je bedrijfsvoering kunt 
runnen hangt in grote mate af van je internetsnelheid. Met glasvezel ben je klaar voor de toekomst. 
Als er een kans als deze zich voordoet moet je gelijk instappen’. Herres van Veen, bestuurslid van 
deze VVE en tevens vastgoedbeheerder van een aantal bedrijfspanden op de Koekoek, vult hierop 
aan dat de VVE als vereniging de voorzieningen op het bedrijventerrein op een hoog niveau wil 
hebben, daar hoort ook glasvezel bij.

De start van de graagwerkzaamheden op bedrijven-
terrein de Nijverhei met rechts vooraan ondernemer 
Christian Verstraaten.

Keuze voor carrier-owned
Fore Freedom is eigenaar van het glasvezelnetwerk in zowel Rucphen als Zevenbergen. Voor 
Verstraaten een logische keuze. ‘Wij hebben als Industriële Kring simpelweg geen tijd hebben 
om het netwerk te beheren.’ Fore Freedom verzorgt het beheer van het netwerk en de belichting. 
Ondernemers kunnen hun diensten afnemen bij meerdere dienstverleners.  Herres van Veen, 
bestuurslid van deze VVE en tevens vastgoedbeheerder van een aantal bedrijfspanden op de 
Koekoek, vertelt dat deze constructie de ondernemers in Zevenbergen ontzorgt. ‘Zij hebben alle 
expertise om een netwerk te exploiteren in huis, wij als MKB-ondernemers moeten dat er niet bij 
willen, want dat geldt in mijn ogen schoenmaker blijf bij je leest!’ 
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Samenwerking
In de totstandkoming van de initiatieven hebben Ton de Pijper van Cominfra en de gemeente een 
belangrijke rol vervuld. Cominfra heeft de ondernemers begeleid bij de realisatie, zo bedacht 
de Pijper hoe handig gebruik gemaakt kon worden van bestaande infrastructuur en bracht hij de 
ondernemers in contact met de netwerkleverancier en financier van de infrastructuur, Fore Freedom. 
Met de gemeente bundelde hij de vraag in Rucphen, de vraagbundeling in Zevenbergen is nu ook 
al een heel eind. De gemeenten Rucphen en Zevenbergen hebben geen hoge degeneratiekosten 
(kosten die gemeenten maken voor het houden van toezicht en herstellen van verzakkingen als 
gevolg van graafwerkzaamheden) gerekend, omdat de verbinding bijdraagt aan een goed onder-
nemers- en vestigingsklimaat. 

Ton de Pijper van Cominfra, betrokken bij zowel 
de realisatie glasvezelprojecten bij de Nijverhei 
in Rucphen als de Koekoek en Zwanengat in 
Zevenbergen.

Bestaande infrastructuur
In Rucphen kon gebruik worden gemaakt van bestaande infrastructuur. Er liggen geen passende 
breedbandnetwerken op de bedrijventerreinen in Zevenbergen. Bedrijventerrein de Koekoek kan 
vanwege de ligging gemakkelijk aansluiten op de landelijke infrastructuur van Eurofiber, in verband 
met een aanwezige infrastructuur die is aangesloten op een vestiging van Brabant Water. Ook voor 
de ondernemers op bedrijventerrein Zwanengat is een geslaagd project op de Koekoek van belang, 
omdat een project op de Zwanengat op zijn beurt weer gebruik kan maken van de infrastructuur op 
de Koekoek. Hierdoor kunnen de Zevenbergse ondernemers in één keer voorzien worden van een 
goede en betaalbare digitale infrastructuur.  

Snelheid en kosten
Per januari van dit jaar zijn zo’n  20 bedrijven aangesloten in Rucphen. Het netwerk is nu opge-
schaald naar 1 Gigabite. Deelnemers hebben zo’n 950 euro eenmalige aansluitkosten betaald en 
betalen maandelijks een bedrag van zo’n 175 – 200 euro, waarvan 125 euro kosten voor alleen de 
infrastructuur (vastrecht). 

Op bedrijventerrein de Koekoek is er een Vereniging van Eigenaren (VVE) die zelf verantwoordelijk 
is voor het onderhoud van een groot gedeelte van het bedrijventerrein, omdat het om een particu-
liere weg gaat. Onderdelen als het beheer van de groenstrook, verlichting, beveiliging zijn daarbij 
aan de orde. En nu dus ook glasvezel. Middelen uit de onderhoudskas van de VVE worden deels 
ingezet om het netwerk te financieren, daarom zijn de eenmalige aansluitkosten voor de VVE-
ondernemers nihil.  In Zevenbergen zijn de kosten nog niet bekend. 

Hoe meer ondernemers meedoen, hoe lagere de maandelijkse kosten worden. Met 20 deelnemers, 
net als in Rucphen, komt het maandelijkse (vastrecht)bedrag op 125 euro.
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Volgende stap
Een gebruikersgroep is opgericht voor de continuïteit van het netwerk in Rucphen, om bijvoorbeeld 
nieuwe aanvragen te behandelen en eventuele technische vraagstukken te bespreken. De Industriële 
Kring, parkmanagement en een ondernemer zijn hierin vertegenwoordigd, met de ondersteuning 
van De Pijper. In Zevenbergen is de vraagbundeling in volle gang, en hopen de initiatiefnemers op 
korte termijn te kunnen starten met 20 deelnemers. 

Tot slot
Verstraaten is blij met de nieuwe aansluitingen. ‘Nu lopen we er tegenaan dat de programma’s weer 
sneller moeten’, zo lacht hij. Als tip voor andere initiatieven wil de Pijper benadrukken dat met name 
betrouwbaarheid een heel belangrijk element is. ‘Bedrijven zien dikwijls door de bomen het bos niet 
meer en willen alleen maar zaken doen met mensen die ze volledig vertrouwen. Ben je daarnaast 
ook nog eens maatschappelijk betrokken dan is er een hele goede basis aanwezig om glasvezeltra-
jecten op bedrijventerreinen succesvol af te ronden.’
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