
Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

Fractie: VVD Noordoostpolder 

Naam: Henri van Ulsen 

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst aanleg glasvezelnetwerk 
Emmeloord 

Beantwoording  x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

Datum indiening vragen: (niet invullen) 

Datum beantwoording: (niet invullen) 

 

Inleiding/aanleiding: 

Het college heeft ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met 

NEM Noordoostpolder BV voor aanleg van een glasvezelnetwerk Emmeloord en heeft hier 

een persbericht over doen uitgaan.  

 

Vraag: 

 

 

1. wat wordt er vanuit de overeenkomst precies verstaan onder de kern van 

Emmeloord waar aansluitingen gerealiseerd gaan worden; 

2. Over welke doorlooptijd worden de aansluitingen gerealiseerd; 

3. In hoeverre worden aanlegwerkzaamheden integraal en in relatie/samenhang met 

andere werkzaamheden in Emmeloord uitgevoerd; 

4. wat zijn de financiële consequenties die in de najaarsrapportage 2014 verwerkt 

zullen worden; 

5. met welk doel wordt de algemeen directeur / loco secretaris gemachtigd om 

vooruitlopend op de besluitvorming in de gemeenteraad tot uitvoering over te 

gaan. 

 

Antwoorden: 

1. Onder de kern Emmeloord wordt verstaan de woonwijken in Emmeloord. Het 

is opgedeeld in 5 deelgebieden met in totaal ca. 11.000 verblijfseenheden. 

2. De definitieve planning is nog niet bekend. Reggefiber heeft de ambitie om in 

het 4e kwartaal 2014 te starten. Daarvan uitgaand is de geschatte doorlooptijd 

tot zeker medio 2015. 

3. De werkzaamheden worden met de gemeente afgestemd en waar mogelijk 

integraal uitgevoerd. Ook vindt er afstemming plaats met andere nutsbedrijven.  

4. In de samenwerkingsovereenkomst zijn voorwaarden opgenomen. Een 

onderdeel is de overeengekomen vergoeding voor de vergunningverlening en de 

begeleidingskosten tijdens de uitvoering. Hiervoor is een bedrag 

overeengekomen van € 132.500, dat in 5 termijnen per oplevering van een 

deelgebied wordt betaald. Daarom dient vooraf een onttrekking van de reserve 

beleidsplan plaats te vinden die in 2015 wordt gestorneerd. Deze financiële 

consequenties worden in de najaarsrapportage 2014 verwerkt. 

5. Dat heeft betrekking op het antwoord op vraag 4. 


