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11 Ontwikkeling van breedbandnetwerken in de vorm van glasvezel
Sneller internetten, een wens van veel Boxtelse burgers in binnen- en buitengebied.
Ondernemers/particuleren, we maken allemaal dagelijks gebruik van internet. Het 
hoort tegenwoordig bij onze manier van leven. Niet alleen vanwege het economisch, 
maar ook vanwege het zorgaspect. Mensen zullen steeds langer zelfstandig blijven 
wonen en de zogenaamde zorgapps worden in gestaag tempo ontwikkeld.
Zoals u weet, ijvert fractie BALANS voor de aanleg van glasvezel.
Wij zijn blij dat de ontwikkeling van breedbandnetwerken vandaag op de politieke 
agenda staat en dat er een besluit tot vervolgstappen genomen gaat worden.

Inleiding
In april heeft onze fractie de voortgang van de ontwikkeling van glasvezel nog aan de
orde gesteld. De wethouder bevestigde het uitgangspunt dat in de toekomst 
overgegaan wordt tot volledige dekking van onze gemeente, inclusief het 
buitengebied.
Wij zijn blij om dit vertaald te zien in het raadsvoorstel én dat de lokale partner 
GlasvezelBoxtel bij dit voorstel betrokken is. Er is een plan ingediend om glasvezel 
uit te rollen in het buitengebied en ook de beide kernen Liempde en Lennisheuvel 
mee te nemen. We begrijpen dat voor dit plan een “aanjaagkapitaal” nodig is.

Onduidelijkheid besluit raadsvoorstel
Tijdens de voorbesprekingen constateerden we dat ons inziens onvoldoende 
duidelijk is wat het raadsvoorstel concreet inhoudt. Het gaat ons om het gedeelte 
onder het besluit en dan met name de vraag wat we terug gaan zien voor de 
genoemde € 25.000,=.
T.b.v. de vraagbundeling zal de nodige tijd en ruimte ingepland moeten worden als 
alle mensen in de 5 deelgebieden benaderd worden voor persoonlijke gesprekken 
(900 adressen: als blijkt dat er sprake is van behoefte en intentie dan komt de 
aanpak in beeld. Wij begrijpen dat op dat moment nagenoeg ieder huis apart 
bekeken moet worden als het gaat om de diversiteit aan legeskosten/laskosten etc.).
Ook t.a.v. de provider en het samenwerken van netwerken zal het nodige uitgezocht 
en onderhandeld moeten worden, dat begrijpen wij.
Maar wanneer verwachten we dat de aannemer in beeld komt en zijn die kosten ook 
al meegenomen? Graag een reactie van de wethouder en tevens graag een 
toelichting op hetgeen we terugzien voor de genoemde € 25.000,=.

Gelijke kosten voor iedereen
BALANS is benieuwd of duidelijk is wat een aansluiting per adres in het buitengebied
kost. Dit zal o.a. afhankelijk zijn het aantal adressen in een straat en van de 
onderhandelingen met bv. KPN. Hoe wordt dit ingeschat? En kan het zo zijn dat er 
wellicht een eigen bijdrage nodig is voor aansluitingen in het buitengebied?
Op deze manier lijkt het erop dat je de bewoners van het buitengebied opzadelt met 
extra kosten.
Klopt dat?   En als het klopt is het dan een idee om de pot economische impuls ook in 
te zetten?



Wij blijven van mening dat het nagenoeg dezelfde kosten dienen te zijn als die voor 
de bebouwde kom. Het is niet rechtvaardig als de inwoners van het buitengebied 
veel meer moeten betalen als de bewoners van de bebouwde kom. Het zou toch ook
vreemd zijn als de bewoners van de wijk Oost alleen de kosten van het aanpakken 
van de wateroverlast Oost betalen. Of dat de bewoners van Selissenwal de aanpak 
van de Baandervrouwenlaan alleen zouden moeten betalen. Dat zou geen goede 
ontwikkeling zijn; Samen dragen we eerlijk alle gemeentelijke lasten!

'Van buiten naar binnen werken’ 
M.b.t het 'van buiten naar binnen werken' zijn wij akkoord met de strategiewisseling; 
de vorige strategie is niet gelukt en hopelijk lukt het wel met het uitgangspunt 'van 
buiten naar binnen werken'.
Maar dit voorstel lijkt ook een versnelling voor glasvezel in de bebouwde kom, dus 
van binnen naar buiten i.p.v. van buiten naar binnen (doordat het “dure buitengebied 
afvalt in de opdracht voor de bebouwde kom staan aanbieders eerder te trappelen 
om van start te gaan) Graag een reactie van de wethouder.

Wat wij natuurlijk graag zien is dat er na vandaag zo snel mogelijk doorgepakt kan 
worden, dat GlasvezelBoxtel aan de slag kan (die staan vast te popelen) en tot 
aanleg overgegaan kan worden. En dat dus geheel Boxtel ideaal digitaal ontsloten 
wordt, tegen acceptabele kosten voor al onze inwoners. In andere dorpen is dit al 
gelukt; Met provinciale subsidie en gemeentelijke bijdrage resteerde een kleine eigen
bijdrage voor de bewoners van het buitengebied.  Mocht dat niet het geval zijn dan 
zullen onze inwoners van het buitengebied naar andere alternatieven op zoek 
moeten.

Er wordt vanavond met dit voorstel een grote stap gezet in de vurige wens van 
BALANS, glasvezel voor geheel Boxtel tegen acceptabele kosten.
Wanneer verwacht de wethouder dat hij het resultaat van dit aanjaagkapitaal ons kan
melden en wij als raad dus weer aan zet zijn over de hoogte van de aansluitkosten in
het buitengebied?

Tot zover de eerste termijn.


