
PERSBERICHT  

Glasvezelcoöperaties in Midden-Brabant gaan door !  

De coöperatie Brabant Data U.A., handelend namens de glasvezelcoöperaties in oprichting, 

BaarleNassauGlas U.A., GilzeEnRijenGlas U.A., LangstraatGlas U.A. en GroenewoudGlas U.A.. en 

MiddenBrabantGlas U.A berichten het volgende:  

• In het buitengebied van Noord-Brabant streven wij ernaar dat in hetzelfde werkgebied niet twee of 

meer glasvezelnetwerken naast elkaar worden aangelegd. Gezien het uitgestrekte kabelnet kan dit 

voor geen der partijen kostendekkend zijn en voor de aangeslotenen dan veel te duur.  

• Gezien het op dit moment bewezen draagvlak bij inwoners en ondernemers in Midden-Brabant zal 

de geplande aanleg door bovengenoemde coöperaties gewoon doorgaan. Het  werkgebied in 

Midden-Brabant bestaat uit: het westelijk,- en zuidwestelijke deel van ‘s-Hertogenbosch, Heusden, 

Waalwijk, Dongen, Loon op Zand, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Goirle, Tilburg, 

Haaren het nog openstaande deel van Oisterwijk, en het westelijk deel van Vught.    

• Het is uit de huidige business-case van KempenGlas U.A. gebleken dat bij voldoende deelname van 

het aantal leden aan de coöperaties er lokaal zeer solide financieel krachtige coöperaties ontstaan en 

er tegen relatief gunstige inleg en tarieven gewerkt kan worden;  

• De BOM financiering, is niet meer dan een hypothecaire lening waarvoor ook gewoon rente en 

aflossing moet worden betaald en kan dan zeker ook niet gezien worden als een subsidie.  Gezien de 

huidige (zeer) lage marktrente is het nog maar de vraag of de lening uit het Breedbandfonds (BOM) 

voordeliger is. Nu deze lening aanvraag bij de BOM is afgewezen krijgen de coöperaties ruimere 

aanleg mogelijkheden. Daarnaast levert de financiering (hypotheek) in de markt geen probleem op.  

• Zowel de bij de projectstart genoemde voorwaarden voor het lidmaatschap van de lokale coöperatie 

als de daarbij genoemde bedragen, inclusief de  daarbij vermelde maandbedragen die pas voor het 

eerst geïnd gaan worden nadat de leden diensten afnemen, blijven  ongewijzigd van kracht.   

  

Op 20 januari 2016 zijn alle initiatiefnemers en beoogd bestuurders van Midden-Brabant met elkaar in 

overleg geweest naar aanleiding van de afwijzing van de BOM financiering. Zij hebben unaniem besloten 

nog in februari 2016 over te gaan tot de formele oprichting van hun coöperaties en zullen daarna 

gezamenlijk overgaan tot de oprichting van hun onderkoepelende coöperatie Midden-BrabantGlas U.A.   

De glasvezelcoöperaties gaan zich voor een flink deel zelf financieren. Hiervoor leggen leden een 

ledenkapitaal in. Dat is minimaal € 500,- en blijft eigendom van het lid. Door € 2000,- extra als 

ledenkapitaal in te leggen ontstaat een flink eigen vermogen bij de coöperatie en daalt de rente die op 

een lening moet worden betaald. Na aflossing van de lening krijgen de leden het meer dan € 500,- 

ingelegde ledenkapitaal terug. In de periode van extra inleg genieten die leden een voordeel van 6%. 

Ook dit uitgangspunt blijft onverminderd van kracht.  

De komende weken zullen in alle buurtschappen bijeenkomsten plaatsvinden om verdere informatie te 

geven en geïnteresseerde de kans te geven vragen te stellen aan de glasvezelcoöperaties. De 

voorbereidingen voor de aanleg van een voor haar leden zeer voordelig glasvezelnetwerk middels de 

coöperaties zal in Midden Brabant daarom onverminderd doorgaan. 

Over de coöperaties   

De glasvezel coöperaties Baarle-NassauGlas U.A., GilzeEnRijenGlas U.A., LangstraatGlas U.A. en 

GroenewoudGlas U.A.. en hun onderkoepelende organisatie Midden-BrabantGlas U.A., hebben de 

primaire doelstelling “de leefbaarheid van hun buitengebied” ook op de lange termijn zeker te stellen. 

Vanuit de burgerparticipatie “gewoon met een gezond boerenverstand zelf de zaken aanpakken” leggen 

zij zelf op die wijze een voor iedereen betaalbare, open en toegankelijke (zowel lokaal, regionaal en 

landelijk) glasvezelinfrastructuur aan. KempenGlas U.A was hun eerste pilot en staat hierbij model.  


