
 

 

 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: Johan Goos 

Onderwerp: Aanleg glasvezelnetwerk 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding:  

Uit de krant hebben we vernomen dat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst 

aan gaat met het bedrijf Reggefiber voor de aanleg van glasvezel in Emmeloord. En niet 

voor de buitenwegen en dorpen terwijl daar de problemen met snelheid en stabiliteit van 

de internet verbinding het grootst zijn. 

 

Vragen : 

 

1. Is bij de gemeente bekend welke meerkosten er gemoeid zijn voor de aanleg van 

glasvezel voor de buitenwegen en dorpen. Zo ja wat is hiervan de uitkomst. 

Antwoord: 

Nee.  

 

2. Is bij de gemeente bekend dat provincie Flevoland waarschijnlijk een onderzoek gaat 

doen naar de haalbaarheid van glasvezel in het buitengebied vanwege het 

economisch belang.  

 

Antwoord: 

Ja. Op 17 september a.s. wordt er in Provinciale Staten een initiatiefvoorstel 

van de VVD-fractie besproken inzake een haalbaarheidsonderzoek van glasvezel 

in het buitengebied van Flevoland voor zowel de zakelijke als de particuliere 

markt. 

 

3. Is met Reggefiber ook gesproken, onderhandelt voor de aanleg van glasvezel voor de 

buitenwegen en de dorpen. Zo ja wat was hiervan de uitkomst, zo nee waarom niet. 

Antwoord: 

Reggefiber legt voor eigen rekening en risico aan. Op grond van de 

Telecommunicatiewet geldt een gedoogplicht voor kabels en leidingen van een 

telecommunicatienetwerk. Voor de aanleg in Emmeloord heeft Reggefiber 

toestemming gevraagd. De gemeente kan de aanvraag niet weigeren. Door het 

stellen van voorwaarden in de samenwerkingsovereenkomst wordt de regie 

gevoerd over waar en hoe er aangelegd wordt.  

 

Voor de dorpen geldt hetzelfde principe. Reggefiber heeft aangegeven te willen 

onderzoeken of glasvezel in de dorpen mogelijk is. Reggefiber legt op eigen 

rekening en risico aan. Duidelijk moge zijn dat de financiële kant in kleinere 

dorpen en buitengebied daarbij een spelbreker kan zijn. 

 

4. Heeft de gemeente met LTO gesproken over de aanleg van glasvezel voor het 

buitengebied en welke financiële bijdrage deze ondernemers willen leveren wanneer 

glasvezel of gelijkwaardige andere verbinding aangelegd zou worden.  

Antwoord: 

Dat is niet gebeurd. Overigens gaat het nu om een aanleg van een netwerk in 

Emmeloord dat uitsluitend is bedoeld voor particulieren, dus losgekoppeld van 

de zakelijke markt. 

 



5. Heeft de gemeente contact gehad met andere gemeentes om te bekijken welke 

meerwaarde het heeft om gezamenlijk op te trekken naar de marktpartijen.  

Antwoord: 

Nee. Zie antwoord op vraag 3. Als aanvulling daarop: in het onderhavige geval 

wordt een zogenaamd open glasvezelnetwerk aangelegd. Het netwerk staat 

open voor alle dienstaanbieders en de klanten (particulieren) hebben dus 

keuzevrijheid.  

 

 

Datum beantwoording vragen: 15 sep. 14 

Contactpersoon: Jan Kragt 

E-mail adres:  j.kragt@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633461 

 


