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Burgercomité Glasvezel

Wat is dat en wie zit daar achter?

Programma van vanavond

Vragen en opmerkingen

Burgercomité Glasvezel

• Wat is dat en wie zit daar achter?
• Ontstaan naar aanleiding Breedband Manifest 

Brabant;
• Groep bezorgde burgers uit verschillende      

kerkdorpen van Eersel;kerkdorpen van Eersel;
• Doel: glasvezel als nutsvoorziening voor 

iedereen in elk kerkdorp en in elk    
buitengebied te realiseren;

• Werkwijze: gesprekspartner voor gemeente, 
aanbieders van techniek en diensten

Burgercomité Glasvezel

• Wat is dat en wie zit daar achter?
• Ad van Berlo, Alje Brouwer            Knegsel

• Perry Nouwens, Gerry Dorrestein, 

Jack van Vlerken, John van Schendel            
Vessem

• Hans Loomans                                    Duizel

• Wil Maas, Thom Verspaandonk      Eersel

Burgercomité Glasvezel

• Programma van vanavond
• 20.00 Inleiding en uitleg               Ad van Berlo

• 20.30 Breedband Manifest Brabant en 
( l )ervaringen uit Nuenen (7 pijlers) Kees Rovers

• 20.50 Vragen en opmerkingen

• 21.30 Einde

Burgercomité Glasvezel

• Vragen en opmerkingen
• Liefst bewaren tot na de presentaties;

• Ook schriftelijk op formulieren;

• Alles mag gevraagd en gezegd worden, 
maar wij, initiatiefnemers, weten ook nog 
niet alle antwoorden;

• We nemen alles mee, bespreken het met 
deskundigen en de gemeente.

Doel van deze avond

• Waarom is glasvezel belangrijk?

• Wat wil Knegsel / Eersel met glasvezel?
d b lki d kVanavond start een bevolkingsonderzoek

• Het heft in eigen handen te nemen en een 
alternatief te bieden: commerciële aanbieders 
hebben wel al keuzes gemaakt voor ons…
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Wat

1. Aanleg glasvezel kabel tot in meterkast
Onomstreden technologie!

2. Diensten aanbieden op de kabel:

–Welke diensten?

–Welke partijen?

Eigendom en beheer glasvezelkabel 
= alle zeggenschap over diensten!

Waarom
• Glasvezel is een nieuwe nutsvoorziening,
binnen 5 jaar even belangrijk als gas, water en 
licht

• Bepalend voor kwaliteit van wonen en leven, 
werken, leren en ontspannen:
– Communicatie
– Kennis
– Werk
– Zorg

Huis veel meer waard door glasvezel
Een Amerikaanse woning is '4.000 dollar meer waard' door 
een glasaansluiting.

Ars Technica bericht over de groei van glasvezelaansluitingen 
bij woningen. Degenen die glas nemen doen dat niet enkel om 
er nu plezier van te hebben, maar ze zien het ook als een 
investering in de waarde van hun woning. De eigenaren van 
een glasverbinding geloven dat de waarde van hun woningeen glasverbinding geloven dat de waarde van hun woning, 
gemiddeld, met 4.000 dollar is toegenomen. De kosten per 
aansluiting bedragen voor Verizon momenteel 933 dollar. 
Verizon denkt dat de kosten per aansluiting verder zullen dalen, 
tot 650 dollar per aansluiting. In Nederland bedragen de kosten 
per aansluiting  zo'n 1.200 euro. 

9 okt 2006

Wat kunnen we nu al beter met glasvezel?

• Supersnel downloaden en uploaden van films 
en muziek

• Thuiswerken, op afstand vergaderen alsof je op 
kantoor bent of bij een klant

• Diverse medische diagnoses, handelingen thuis

• Zorg en ondersteuning aan ouderen op afstand

• Gemakkelijker op afstand controleren (met 
camerabeelden) of er iets aan de hand is

• Spellen, nabootsingen, leeropdrachten, etc.

Wat kunnen we straks alleen met glasvezel?

• Google TV (vanaf herfst 2011 in Nederland)
• Met meerdere TV’s haarscherp (HDTV) kijken
• 3D TV 
• Via grote schermen haarfijn beeldbellen
• Thuiswerken op afstand vergaderen alsof je op• Thuiswerken, op afstand vergaderen alsof je op 
kantoor bent of bij een klant

• Specialistische medische diagnoses, handelingen
• Gespecialiseerde hulp en zorg op afstand
• Meer ingewikkelde spellen, 3D, etc.

Even met zoonlief praten
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Samen tekenen op afstand “Even beeldbellen met mijn vriendin op 107”

Haarscherp beeldbellen over grote afstand
Glasvezel Netwerk

Laag 3: Diensten aanbieders
(Bieden diensten voor TV, Internet, Telefonie, 

maar ook voor zorg, beveiliging, etc..)

Glasvezel Netwerk in 3 Lagen

KPN, XS4All, Tele2, Online, 
Concepts ICT, OnsBrabantNet, 

Ziggo, UPC.. Zuidzorg

Voorbeeld Cooperatie

Uitbesteden
aan 

professionele
partijen

3

Laag 1: Het Glasvezel Netwerk 
(in de grond)

Laag 2: Operationeel Beheer van het Netwerk
(apparatuur in het netwerk en modem thuis)

Reggefiber, UPC (Kabel), 
Rabo Bouwfonds, Cooperatie

Operators als KPN, 
Tele2 etc..  

partijen

Laten aanleggen
wel in bezit
houden

Door bezit van laag 1: baas op eigen netwerk

1

2

Waarom nutsfunctie
• Glasvezel is van nature een monopolie;
• Een voorziening in het algemeen belang, we 
kunnen straks niet zonder;

• Private investeerders hebben de neiging:
– aandeelhouderswaarde boven klantwaarde te stellen;

i i t h bb l b l– weinig oog te hebben voor algemeen belang van 
samenleving, werknemers;

– snelle tot zeer snelle terugverdientijd van investeringen 
(ROI) na te streven;

– alleen rendabele gebieden aan te sluiten;
– alleen de krenten uit de pap te willen.

Infra functie winst onrendabele 
gebieden

nuts/
privaat

eigenaren

waterleiding transport 
drinkwater

geen 
dividend

ja nuts gemeenten en 
provincie

riolering afvoer 
rioolwater

kostprijs ja nuts gemeente

elektriciteit 
net

transport
stroom

dividend  ja nuts gemeenten en  
provincie

gasnet transport gas dividend ja nuts

kabel (coax) transport dividend nee privaat investeerders/kabel (coax) transport 
TV/radio/Inter‐
net/spraak

dividend.
winst bij 
verkoop

nee privaat investeerders/ 
wisselen snel van 
eigenaar 3‐5 jaar

telefoonnet transport 
TV/radio/Inter‐
net/spraak

dividend ja privaat aandeelhouders 
KPN 

glasvezelnet
coop.model

transport 
TV/radio/Inter‐
net/spraak

nee  ja/mits nuts bewoners, 
bedrijven,
instellingen
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Hoe

• Eigen regie via coöperatiemodel: Burgercomité 

• Hoofdfuncties:
– Aanjager
h k !het moet er komen!

– Kwaliteitsbewaker
maximaal aansluitbereik ipv maximale winst

– Fondsenwerver
o.a. via Breedband Manifest Brabant netwerk

Waar staan we nu?

• Het startte 7 jaar geleden in Nuenen…

• Breedband Manifest Brabant: 
2 jaar voorbereiding door professionals:
– Wetenschap: Universiteiten

– Overheid: Gemeente, Provincie, EU
– Bedrijven: Banken, Leveranciers

• Nu doorzetten in onze gemeente met 
burgercomité….
Of accepteren we een commerciële monopolie?

Uitdagingen

• Wat wil de bevolking van de gemeente Eersel?
Bevolkingsonderzoek

• Wie neemt de verantwoordelijkheid?
Kennis, kunde en energie nodig in het 
burgercomité!

• Hoe voorkom je commerciële monopolie?
Minimaal 30% aansluitingen zijn van 
levensbelang! 

Wat nu te doen?

• Vanavond en erna: discussie, vragen, 
aanmelden bij het burgercomité

Wacht met het aanmelden bij een aanbieder 

• Meld je aan:
– Laat je email‐adres vanavond achter, of

– Meld je aan bij advanberlo@dagbrabant.nl

totdat duidelijk is wat de voor‐ en nadelen zijn 
van alle aanbiedingen

Meer info

• Breedband Manifest Brabant: 
http://www.dagbrabant.nl

i i i i f l• Burgerinitiatief Eersel: 
http://www.dagbrabant.nl/eersel.html

• Volg ons via Twitter: 
http://twitter.com/glasvezeleersel


