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Introductie 

• Doel: alle bedrijven op bedrijventerreinen kans bieden op 
glasvezel – ook de kleinere 

• Probleem bedrijventerreinen Cranendonck: 

– Gemeente mag niet investeren  

– Graafafstanden zijn groot, dus grote investeringen 

– Bedrijventerreinen zijn klein (weinig klanten) en/of 
‘traditioneel’ (weinig grootverbruikers van data/telefonie) 
 

Aanbiedingen vanuit marktpartijen zijn dan ook (te) duur. 

 

 

 



Een andere aanpak 

• Reguliere businessmodellen bieden geen uitkomst 

• We willen iedereen de kans bieden – ook kleine bedrijven! 

• Aanbod: “U krijgt méér voor hetzelfde geld” 
– Veel sneller internet 

– Goedkoper bellen via VoiP 

– Meer mogelijkheden, zeker in de toekomst 

• Werkt als: totale kosten aanleg + diensten lager dan totale 
opbrengst huidige abonnementen 

• Financieel op termijn ook goedkoper 

 

 



Hoe werkt het? 

BIJVOORBEELD (fictieve bedragen!): 
 

• Aanleg glasvezel op bedrijventerrein X kost € 250.000,- 
• Dat is per maand ca.  € 4.000,- rente en aflossing (10 jaar) 
• Alle bedrijven op terrein X betalen nu samen bijvoorbeeld  

€ 11.000 per maand aan telefoon- en internetabonnementen 
• Op glasvezel kosten gelijkwaardige abonnementen € 6.000,- per 

maand 
• Als iedereen meedoet en hetzelfde blijft betalen, dan is er dus  

€ 5.000 ‘over’ om de aanleg van glasvezel te bekostigen 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Organisatie 

Coöperatie 
Cranendonck//Net  

Bestuur/Leden 

Netwerkexploitatie-BV 

eigendom glasvezel 

Initiatiefgroep 
Rondven/Engelsman 

Actief 

Initiatiefgroep 
Airpark/Fabrieksstraat 

Actief 

Initiatiefgroep 

Meemortel 

Nog op te zetten 

Initiatiefgroep 

Molenheide 

Nog op te zetten 

U 



Waar staan we nu? 

• Businesscase voor alle terreinen is klaar 
• Eerste financieringsaanvraag ingediend bij provinciaal 

Breedbandfonds/BOM, voor Rondven/Engelsman en 
Airpark/Fabrieksstraat  

• Aanvraag bij banken (RABO en ABNAMRO) in december, incl. 
Meemortel  

• Molenheide loopt mee in plan voor rest Cranendonck (voorjaar 
in de Raad) 

• Oprichting Coöperatie in voorbereiding 
• Planning aanleg nu vooral afhankelijk van BOM/bank(en) en 

resultaten vraagbundeling 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vervolgstappen 

• December:  
• Vraagbundeling op Airpark: facturen en contracten 
• Financieringsaanvragen banken 
• Voorbereidingen keuze aannemer 
• Coöperatie opgericht 

• Januari/februari: 
• Uitsluitsel financiering?  
• Keuze aannemer 
• Vergunningaanvragen 
• Vraagbundeling Meemortel 

• Aanleg dus op zijn vroegst in maart/april 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ten Slotte 

• www.cranendoncknet.nl 
• Contractverlenging of ander aanbod? Nog even niet doen aub! 
• Wilt u deelnemen aan Initiatiefgroep of Coöperatiebestuur? 

Mail dan naar info@cranendoncknet.nl 
 

 

Heeft u nog vragen? 

 

Vragen achteraf: glasvezel@cranendonck.nl of 

info@cranendoncknet.nl 
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