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Op maandagavond 3 december 2018 is de gebiedstafel Buitengebied bij elkaar gekomen. De
volgende punten zijn besproken:
Aan de tafel is ook wethouder Schoneveld aangeschoven. Hij licht kort toe dat het college besloten
heeft om meer aandacht te geven aan de tafels. Afgesproken is dat in principe altijd een collegelid bij
de tafels aanschuift.
Presentatie:
Frederieke Wolter, werkzaam bij het bedrijf Glasvezel buitenaf, geeft een toelichting op de plannen om
een campagne op te zetten voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeenten
Moerdijk, Drimmelen en Etten-Leur.
De informatie die in deze toelichting wordt gegeven, is nog onder voorbehoud, omdat de
overeenkomst tussen de gemeente en het bedrijf over de aanlegvoorwaarden nog niet is getekend.
De verwachting is wel dat de overeenkomst binnenkort wordt getekend.
Glasvezel Buitenaf heeft circa één derde van het buitengebied in beheer voor wat betreft glasvezel en
is inmiddels in 100 gemeenten actief.
Deze campagne vindt plaats in het buitengebied van de gemeenten Drimmelen, Etten-Leur en
Moerdijk. Het gaat om circa 2020 adressen in totaal. Het gaat dus om meer dan 50% van dit totaal
aantal adressen. Er wordt niet gekeken naar de spreiding van de abonnees over de drie gemeenten.
Aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Moerdijk is duur, omdat het gaat om een
groot gebied, waar de afstanden tussen de huizen groot is. Vanwege deze hoge kosten, wordt er
momenteel nog gesleuteld aan de campagne, waardoor die nog onder voorbehoud is.
Samen met Energiek Moerdijk en de gemeente Moerdijk wordt gekeken naar het opzetten van een
zogenaamde campagne van 10-12 weken. Een campagne betekent in dit geval een periode waarin
bewoners van het buitengebied zich kunnen aanmelden als abonnee bij één van de deelnemende
dienstenaanbieders. De klant kan dan bij een van de dienstenaanbieder een pakket afnemen met
internet, bellen en televisie. Als meer dan 50% van de bewoners in het gebied zich aanmeldt, gaat de
aanleg door.
Deze campagne vindt plaats in het buitengebied van de gemeenten Drimmelen, Etten-Leur en
Moerdijk. Er wordt niet gekeken naar de spreiding van de abonnees over de drie gemeenten. Als meer
dan 50% van de bewoners die worden benaderd voor de campagne zich inschrijft wordt het netwerk
aangelegd.
Om de 50% te halen is het van groot belang dat er lokale ambassadeurs worden geworven in het
gebied. Deze ambassadeurs worden ingezet om informatie door te spelen aan bewoners om zoveel
mogelijke potentiële abonnees te bereiken.
Er wordt gericht op twee verschillende doelgroepen:
1. bewoners in het buitengebied die geen Ziggo(COAX aansluiting) abonnement kunnen krijgen
op hun locatie en dus afhankelijk zijn van alleen een koperen kabel aansluiting (KPN
aansluiting)
2. bewoners in de kleine kernen die wel een abonnement bij Ziggo (aansluiting COAX) hebben
of kunnen krijgen.
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Industrieterrein Moerdijk wordt in deze campagne niet meegenomen, omdat op dit terrein weer andere
uitdagingen zijn. De MKB-bedrijven en agrarisch bedrijven in het buitengebied worden wel
meegenomen. Verder is er een speciaal aanbod voor campings etc., waar vaak een groter aantal
aansluitingen op een perceel nodig is. Voor recreatiebedrijven is er een specifieke consulent, die de
ondernemer kan uitleggen welke opties er zijn.
Voor het krijgen van glasvezel moet de bewoners altijd een abonnement afsluiten bij een
dienstenaanbieder. Hier kan de klant kiezen uit verschillende pakketen met daarin internet, bellen en
TV.
Voor de bewoners in het buitengebied geldt dat ze naast de maandelijkse kosten van een
dienstaanbieder ook betalen voor een vastrecht toeslag (ook wel de “buitengebied-toeslag” genoemd).
Voor de bewoners die in de kleine kernen wonen geldt deze toeslag niet Dit geldt dus voor de
grootste groep van de potentiele klanten in het buitengebied.
De vastrecht-toeslag kan in één keer worden afgekocht (een bedrag van circa €2.200,- per perceel) of
kan maandelijks worden afgekocht (€ 17,50 per maand). Dit maandelijks abonnement is na 1 jaar
opzegbaar. Als een abonnee er voor kiest om eerst maandelijks te betalen en op een later moment
alsnog het bedrag wil afkopen, dan is dat mogelijk. Maar de kosten bedragen dan opnieuw € 2.200,-.
De al betaalde abonnementskosten worden dus niet in mindering gebracht.
Het aanbod dat tijdens de campagne wordt gedaan is een eenmalig aanbod. Deelname na afloop van
de campagne blijft uiteraard ook mogelijk, maar dan worden de werkelijke kosten van aanleg van
glasvezel naar de woning in rekening gebracht.
Klanten kunnen kiezen voor diverse dienstenaanbieders/service providers. Bijvoorbeeld Delta,
Cayway en/of Fiber. Er kan alleen gekozen worden voor dienstenaanbieders die deelnemen aan de
campagne van Glasvezel buitenaf. Klanten van Ziggo kunnen aan de campagne meedoen, maar
betalen geen extra aansluitkosten, omdat bij deze woningen al coax ligt. Deze klanten moeten dan wel
het Ziggo-abonnement opzeggen.
Voor het advies naar klanten werkt Glasvezel buitenaf met lokale verkopers (zogenaamde resellers)
die hun diensten kunnen aanbieden, bijvoorbeeld voor de aanschaf van apparatuur, of de
mogelijkheden voor verdere aanleg achter de voordeur. Ze zijn nog op zoek naar resellers in het
gebied.
Gevraagd wordt tot hoe ver wordt aangelegd, wat moet er achter de voordeur nog aangepast worden?
De glasvezelaansluiting wordt aangelegd tot de meterkast. Sommige serviceproviders leggen de
aansluiting verder ook binnen aan.
Er zijn verschillende pakketten beschikbaar met andere bandbreedte, verschillende zenderpakketten
of bijvoorbeeld meerdere televisies in huis. Uiteraard verschillen de prijzen van de pakketten. Dit wordt
gedurende de campagne door de dienstenaanbieders uitgelegd. De verschillende mogelijkheden
worden tijdens de informatieavonden gedurende de campagne verder toegelicht.
In februari 2019 is er een avond voor de ambassadeurs. De eerste aankondiging van de campagne
zal in maart 2019 plaatsvinden. Daarna zijn er tot 2019 informatie- en inschrijfavonden. Tot eind
tweede kwartaal 2019 kan aangemeld worden bij een aanbieder. Begin derde kwartaal 2019 is het
go/no-go moment.
Voor nu wordt gezocht naar ambassadeurs, die mee willen helpen om zo veel mogelijk klanten te
bereiken tijdens de campagne. De inzet kan wisselen van een poster ophangen in huis, tot een
spandoek in de tuin te plaatsen, of door mensen actief te benaderen. Het tijdsbeslag van het
ambassadeurschap is aan de ambassadeur zelf.
Tijdens de campagne ondersteunt Glasvezel buitenaf met informatie, promotiemateriaal enzovoorts.
Aan de tafelaars wordt gevraagd of zij achter deze campagne staan en of er ideeën zijn om
ambassadeurs te vinden.
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In de gemeente Moerdijk gaat het in totaal om 700 adressen. Er zijn circa 40 ambassadeurs nodig
voor het hele gebied. 13 Ambassadeurs hebben zich al aangemeld.
Afgesproken wordt dat Frederieke een tekstje op zal stellen, die op de gemeentelijk website geplaatst
wordt. Iedereen kan deze informatie gebruiken om ambassadeurs te werven.
Voor meer informatie of aanmelden van ambassadeurs kan contact opgenomen worden met
Frederieke (f.wolter@glasvezelbuitenaf.nl), 06-51203983. Meer informatie is ook op de site te vinden
www.glasvezelbuitenaf.nl
Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Kernbudget en oprichten vereniging
Bij de vorige tafel in april is gesproken over de mogelijkheid van het kernbudget. Om van dat budget
gebruik te kunnen maken, moet er een rechtspersoon zijn waaraan het bedrag uitgekeerd kan
worden. Vanuit de gemeente is gekozen voor een vereniging.
In de afgelopen maanden hebben een drietal leden van de tafel en de nagedacht over de voor- en
nadelen hiervan en hebben een voorstel gedaan voor de keuzeopties voor de statuten voor die
vereniging. In de memo die bij de vergaderstukken was toegevoegd, zijn de voors en tegens
opgesomd en zijn twee voorstellen uitgewerkt. Een voorstel om wel over te gaan tot oprichting van
een vereniging en een voorstel om geen vereniging op te richten.
Dit voorstel wordt besproken door de aanwezige tafelaars. Besproken wordt dat bij oprichten van een
vereniging een bestuur verplicht is. Dat bestuur stelt dan, samen met de gemeente, de agenda voor
de tafel op. Gesproken wordt over de samenwerking tussen de tafel en de gebiedscoördinator.
Uiteraard blijft er sprake van ondersteuning door de gebiedscoördinator. Deze fungeert onder andere
als contactpersoon voor de gemeentelijke organisatie en neemt onderwerpen vanuit de gemeente
mee naar de tafel. Maar de basis voor de tafel wordt breder, doordat de organisatie van de tafel niet
meer uitsluitend bij de gebiedscoördinator ligt, maar sprake is van een samenwerking tussen bestuur
en de gebiedscoördinator.
De wethouder geeft aan dat het kernbudget voor nu is vastgesteld op € 5.000,-. Het college hecht veel
waarde aan de tafels en zoekt naar mogelijkheden om dat budget voor de toekomst te verhogen.
Na enige discussie wordt de conclusie getrokken dat de tafel Buitengebied graag gebruik wil maken
van het kernbudget en daarvoor over zal gaan tot het oprichten van een vereniging.
Een drietal leden van de tafel melden zich aan als mogelijke bestuursleden die samen met de
gemeente gaan nadenken over de statuten van de vereniging. Een vierde tafelaar denkt mee vanuit
zijn bestuurlijke ervaring. Begin januari wordt een eerste bijeenkomst gepland om door te praten over
de statuten.
Stand van zaken landschappelijke inpassing windmolenproject Oud Dintel
Voor deze inpassing zijn de bewoners per brief benaderd. In oktober is er een bewonersbijeenkomst
geweest. Uit die bijeenkomst is een werkgroep samengesteld, die kijkt naar een mogelijk
landschapsplan voor dit project. Deze groep is op 27 november 2018 bij elkaar geweest en was een
positieve bijeenkomst met goed overleg.
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het uitbreiding van de ecologische verbindingszone tussen de Mark
en de Tonnekreek. Ook wordt gekeken waar eventueel bomen aangeplant kunnen worden, om het
zicht op de windmolens te beperken. Met de agrariërs wordt gesproken over de mogelijkheid voor
aanleg van bloemstroken. Met de SuikerUnie vindt overleg plaats om te zien in hoeverre zij bij kunnen
dragen. Met het Waterschap wordt gesproken over de verbetering van de jaagpaden, waardoor die als
wandelpad gebruikt kunnen worden. Tot slot wordt actie ondernomen om te kijken of samen met de
gemeente Steenbergen een stuk grond dichtbij het kassencomplex in de buurgemeente anders
ingericht kan worden. Daarmee kan het kassencomplex wellicht wat aan het zicht onttrokken worden.

VERSLAG GEBIEDSTAFEL
Daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat begin 2019 actie ondernomen zal worden in verband
met de invulling van de burenregeling. De volgende bijeenkomst is gepland voor voorjaar 2019.
Uitvoering is gepland voor 2020.
Stand van zaken 380kV tracé
De ateliersessies bij Standdaarbuiten en Zevenbergschenhoek zijn grotendeels afgerond. TenneT
stelt nu het zogenaamde Projectboek 3 op. Hierin worden voor alle locaties waar ateliersessies zijn
gehouden, alle onderzochten alternatieven beschreven en beoordeeld op effecten, zoals landschap,
leefbaarheid, kosten en technische uitvoerbaarheid.
Aan de hand van alle informatie tekent TenneT een meest realistische variant in.
Begin januari zal het Projectboek 3 in een bestuurlijk overleg worden besproken. De vraag aan de
samenwerkende overheden is dan of het projectboek een goede weergave is van de gehouden
sessies. Daarna gaat het projectboek naar de Minister. Die zal per ommegaande een advies vragen
aan de samenwerkende overheden over de meest realistische variant. Dat advies moet binnen 8
weken gegeven worden. De Minister neemt daarna een besluit en stelt het definitieve tracé vast.
Daarna start een periode van overleg tussen TenneT en individuele grondeigenaren, om de
mastposities te bepalen, afspraken te maken over vergoeding etc. Als de mastposities bekend zijn, is
het volledige tracé tot in detail bekend.
Daarna stelt het Rijk een inpassingsplan op. Dit is een bestemmingsplan op Rijksniveau De
verwachting is dat dit plan begin 2021 ter visie wordt gelegd. Een ieder kan dan op het plan reageren.
Start bouw is gepland voor 2022.
Datum volgende tafel
De datum van de volgende tafel hangt mede af van het moment waarop de statuten gereed zijn om te
bespreken op de Gebiedstafel. Er zal tijdig een uitnodiging worden verstuurd.
Rondvraag
Een vraag wordt gesteld over het fietspad langs de Noordlangeweg tussen Willemstad en
Zevenbergen. Dit pad is aangelegd, maar wordt nauwelijks gebruikt. Vanuit de tafel wordt aangegeven
dat dit fietspad is gerealiseerd op verzoek van de stadsraad Willemstad. Maar deze veilige route is
circa een kilometer langer dan de oude, onveilige route. Fietsers kiezen er zelf voor de onveilige route
te blijven gebruiken.
Gevraagd wordt naar de stand van zaken van een verkeersonderzoek dat een tijdje geleden heeft
plaatsgevonden. Besproken wordt dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden ten tijde van opstellen van
de Visie Buitengebied (2016). Inmiddels is deze visie door de gemeenteraad vastgesteld in mei 2016.
Het verkeersonderzoek is daarin opgenomen door een typering voor wegen op te nemen, waaraan
getoetst wordt bij nieuwe verzoeken in het buitengebied.
Rond 22.00 uur sluit de gebiedscoördinator de bijeenkomst.
Bijlagen: Geen

