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Beste  ,

Bedankt voor uw brief die u mede namens de heren ,   en   en 
  toestuurde. U vraagt zich af wat u van de gemeente mag verwachten met

betrekking tot een aansluiting op het glasvezelnetwerk. In deze brief leest u daarom eerst wat de rol 
van de gemeente is bij de aanleg van een glasvezelaansluiting en vervolgens wat we als gemeente
voor u kunnen betekenen.

Glasvezelaansluiting
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat inwoners van Noordoostpolder de mogelijkheid hebben om
aangesloten te kunnen worden op een glasvezelnetwerk om daarmee toegang te krijgen tot snel
internet. Of een inwoner zich daadwerkelijk laat aansluiten is uiteindelijk een eigen keuze.

Faciliteren
Als gemeente Noordoostpolder leggen wij geen glasvezelnetwerk aan. Wij faciliteren (commerciële)
partijen die een glasvezelnetwerk willen aanleggen in de openbare ruimte. Het faciliteren houdt in dat
wij toetsen of deze partijen zich houden aan de geldende verordeningen. Dit doen wij ook wanneer
bijvoorbeeld een waterleiding of elektriciteitskabel wordt aangelegd en grond wordt geroerd. Dit is in 
grote lijn onze rol als gemeente.

Glasvezelnetwerk
Als u gebruik wilt maken van het glasvezelnetwerk, zult u zich dan ook moeten wenden tot de
glasvezelnetwerkbeheerder, in uw geval www.fiberflevo.nl of
www.kpnnetwerk.nl/haalbaarheidsonderzoek. Zij bepalen hoe dit kan, en wat de prijs hiervan is.
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Meedenken
Wanneer u een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek laat uitvoeren en een voorstel heeft ontvangen,
willen we als gemeente graag met u meedenken. Op het moment van schrijven van deze brief, 
hebben wij begrepen dat   hierin het voortouw heeft genomen. Op voorhand kunnen wij,
gezien onze gemeentelijke rol geen toezeggingen doen.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Jaap de Olde via 06 53704692 of via
i.deolde@noordoostpolder.nl

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders,

de heer J?C. Wfestmaas
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