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Glasvezel in het buitengebied en op de bedrijventerreinen van Goirle 
 
Medio 2015 heeft er een eerste aftrap plaatsgevonden over de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied van Goirle. Deze goed bezochte avond heeft ertoe geleid dat een aantal bewoners van 
het buitengebied zich enorm heeft ingespannen om hun (directe en indirecte) buren er toe te 
bewegen om te participeren in het glasvezelproject. Op dit moment heeft circa 60 % van de 
bewoners van het buitengebied van Goirle zich ingeschreven als lid. Ook in de omliggende 
gemeenten (Alpen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen) zijn de inschrijfpercentages hoog. Voor 
Midden-BrabantGlas een positief teken om vier lokale coöperaties op te richten om zodoende het 
glasvezelproject naar het volgende niveau te kunne brengen. Omwille van  schaalvergroting is ervoor 
gekozen om Goirle onder de coöperatie "GilzeEnRijenGlas" te scharen. Voor de uitvoering en/of 
deelname heeft het geen enkele invloed. Begin 2016 is duidelijk geworden dat de voorfinanciering 
vanuit de Provincie (via de BOM) niet aan Midden-Brabantglas is toegekend. Op dat moment was dat 
een kleine aderlating maar gelet op het grote aantal deelnemers en de voorlopig ingeschatte inleg 
(ledenkapitaal), was al snel duidelijk dat het glasvezelproject doorgezet kon worden ondanks de 
misgelopen voorfinanciering.  
 
In april/mei 2016 zijn de inschrijfgelden bij alle leden geïncasseerd door de vier lokale coöperaties. In 
totaal is ruim 3 miljoen euro geïnd. Een solide basis om de volledige financiering van de aanleg van 
glasvezel rond te krijgen. Voordat daadwerkelijk de schop in de grond gaat, zijn er nog een aantal 
zaken die afgerond dienen te worden. Zo dienen de definitieve graaftracés nog te worden bepaald en 
dient er een keuze gemaakt te worden voor een aannemer(s) die de daadwerkelijke uitvoering gaat 
verzorgen. De coöperaties hebben voorlopige graaftracés bepaald. Op basis daarvan zijn er bij 
verschillende aannemers al offertes opgevraagd. Het streven van de coöperaties is om in juli 2016 
een definitieve keuze gemaakt te hebben in een aannemer of aannemers. Bedoeling is om in 
september 2016 daadwerkelijk te starten met de aanleg van glasvezel. Dit zal wel gefaseerd 
uitgevoerd worden. Op dit moment is nog niet bekend waar en in welk gebied wordt gestart. 
Gedurende het (uitvoerings)proces zal dat duidelijker worden.          
 
Voorts zijn de lokale coöperaties met de verschillende gemeenten afstemming aan het zoeken als het 
gaat om de leges. Uit de eerste berekeningen van de coöperaties is gebleken dat de leges toch flink 
kunnen drukken op de totale kostenpost. De coöperaties hebben aangegeven dat ze graag in overleg 
willen met de verschillende gemeenten om te bezien waar besparingen zijn te realiseren. Zij hebben 
een idee geopperd om leges te heffen op basis van werkelijk uitgevoerde kosten eventueel in 
combinatie met een uitgestelde betalingstermijn.  
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Dit betekent dat er op basis van nacalculatie een leges bedrag wordt vastgesteld die lager kan 
uitvallen dan in eerste aanleg is berekend. Een ander bijkomend voordeel voor de coöperaties is dat 
de leges, bij nacalculatie en/of uitgestelde betaling, niet voorgefinancierd hoeven te worden. Op het 
moment dat de leges voorgefinancierd moeten worden, dient er rente en aflossing betaalt te worden 
op een termijn van 20 jaar. Dit zijn extra kosten die gevolgen kunnen hebben voor het project.   
 
Op grond van uw bestuursakkoord en daaruit voortvloeiend het collegeprogramma van 2014-2018, is 
het wel voorstelbaar dat er een handreiking komt om de leges en degeneratiekosten (vergoedingen 
die moeten worden betaald per strekkende meter sleuf of per lasgat, ten gevolge van de door de 
versnelde achteruitgang in kwaliteit van de wegverharding door het graven van sleuven) aan te 
passen. De aanleg van glasvezel draagt immers bij aan een betere leefbaarheid van het buitengebied 
hetgeen wij als gemeente nastreven. 
 
Op dit moment is nog niet duidelijk of de huidige Legesverordening voorziet in een dergelijke 
berekening. Dit wordt op korte termijn uitgezocht. Indien blijkt dat een aanpassing van de 
Legesverordening noodzakelijk is, dan zullen wij u daar via de gebruikelijke weg, tijdig over 
informeren.  
 
Glasvezel en bedrijventerreinen 
Voor wat betreft glasvezel op onze bedrijventerreinen (Tijvoort en Veertels) kan het volgende 
worden opgemerkt. Stakeholders zijn nog aan het lobbyen om ondernemers/bewoners van de 
bedrijventerreinen zover te krijgen om zich aan te sluiten bij de coöperatie "GilzeEnRijenGlas". De 
voorlopige graaftracés zijn zodanig bepaald dat de glasvezelkabel pal langs de bedrijventerreinen 
loopt zodat op een later moment, op individuele basis, altijd aansluiting gemaakt kan worden. Deze 
constructie gaat met name op voor het bedrijventerrein Veertels. Voor het bedrijventerrein Tijvoort 
wordt naar alle waarschijnlijkheid voor de constructie gekozen om als 1 collectief aan te sluiten bij de 
coöperatie "GilzeEnRijenGlas". Dit zal onder meer afhankelijk zijn of voor het bedrijventerrein 
Tijvoort een BIZ regeling (Bedrijveninvesteringszone) wordt ingevoerd. Mocht de BIZ regeling niet 
doorgaan, dan kunnen de individuele ondernemers/bewoners alsnog aansluiting zoeken bij de lokale 
coöperatie voor een glasvezelaansluiting. 
 
Op basis van het bovenstaande mag geconcludeerd worden dat een aantal zaken nog verder 
uitgekristalliseerd moeten worden maar de voortekenen zijn heel positief. Glasvezel in het 
buitengebied van Goirle en op de bedrijventerreinen van Goirle is (bijna) een zekerheid.  
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 


