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Geachte leden van de Gemeenteraad,

Hierbij vragen wij u vriendelijk eerst de bijgevoegde mailwisseling te lezen.

Na het lezen ervan begrijpt u vast waarom wij het gevoel hebben onrechtvaardig te
zijn behandeld. Al helemaal  en  van Camping het Bosbad, omdat
zij niet “slechtsþÿ �� een bedrijf vertegenwoordigen maar ook “gewoneþÿ � burgers zijn die al 
jaren in het centrum van Emmeloord wonen. Het centrum dat jaren geleden
kosteloos werd aangesloten op het glasvezelnetwerk

Naast de bedrijven genoemd onder deze brief hebben ook de Kinderboerderij (  
), Tennisvereniging Emelwerth ( ) en Zwembad het

Bosbad ( ) aangegeven interesse te hebben in aansluiting op het
glasvezelnetwerk.

In de bijgevoegde mailwisseling heeft u gezien dat wethouder Simonse op 2 januari 
aangegeven heeft dat wij nog van hem zullen horen. Tot op heden is het stil 
gebleven. Wél zagen we hem lachend op een foto in “De Noordoostpolderþÿ � van 
woensdag 3 februari. Dit artikel meldt dat de wethouder een 
samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met GlasVoorNop voor het aanleggen 
van glasvezel in de 10 dorpen in de Noordoostpolder. Gratis.Wij vermoeden dat wij 
daarmee binnenkort zo ongeveer de enige inwoners/bedrijven van/in de 
Noordoostpolder zijn die niet kunnen profiteren van supersnel internet via het
glasvezelnetwerk. Uiteraard versterkt dit ons gevoel van onrechtvaardigheid alleen 
nog maar.

Wij willen u vriendelijk vragen een uitspraak te doen over de inzet die wij van 
wethouder Simonse redelijkerwijs nog mogen verwachten in deze zaak en welke
acties hij naar uw mening kan ondernemen. Zodat wij hopelijk binnenkort ook kunnen 
lachen als het over glasvezel gaat.

Voor de te nemen moeite danken wij u bij voorbaat hartelijk. En uiteraard kijken we 
reikhalzend uit naar uw reactie.

Vriendelijke groet,



Camping het Bosbad,

Mede namens:
•  van AV Nop
•  van het projectþÿ�  �zes vakantiehuisjes 
•  van het projectþÿ�  �tiny houses 
• a van Korfbalvereniging Emmeloord
•  Centrum Nop



BIJLAGE

Simonse, Anjo schreef op 22/12/2020 16:21:
Dag  en ,

Op woensdag 18-11-2020 hebben wij met jullie gesproken.

Uit dit overleg zijn 3 vragen naar voren gekomen die ik zal proberen
te beantwoorden.

Onderstaand vetgedrukt de 3 vragen en daarbij de antwoorden.

Voorafgaand: Als gemeente leggen en bieden wij geen glasvezel aan.
Dat geschied door commerciële partijen.

Waarom heeft Reggefiber de hoek Banterweg -Sportlaan overgeslagen
en niet aangesloten?

Onderzoek levert het volgende op:

þÿ "� Het ijkt er op dat de adressen* aan de 
Banterweg-Sportlaan wel in de vraagbundel richting Reggefiber zijn 
aangeleverd vanuit de gemeente.

þÿ "� Reggefiber heeft een polygoon ondom die adressen 
getrokken en heeft de adressen benaderd, waaronder ook de hoek
Banterweg-Sportlaan.

þÿ "� Wanneer er uit een betreffende hoek, binnen de polygoon 
(lees kom grens Emmeloord) weinig belangstelling is, heeft Reggefiber
als ondernemer de vrijheid om de grens (polygoon) bij te stellen.

Het is dan ook heel aannemelijk dat er rond 2014 weinig 
belangstelling was vanuit de hoek Banterweg -Sportlaan.

Het aantal aansluitingen is in deze hoek niet erg geconcentreerd,
waardoor een rendabele aansluiting voor Reggefiber niet voor de hand 
ligt.

Deze informatie is ingewonnen bij Reggefiber. De betreffende
projectmanager had nog hetzelfde mob. nr, maar werkt momenteel in 
Duitsland voor een andere werkgever.

Reggefiber is overgenomen door KPN. Mijn contactpersoon bij KPN gaf
aan dat in de overeenkomst (sept. 2014) tussen Reggefiber en de
gemeente deze onderstaande kaart zit.

Op deze kaart is ook duidelijk te zien dat Banterweg-Sportlaan buiten 
de scope viel van Reggefiber.



Wat kost het aansluiten van de 6 adressen bij KPN?

KPN geeft dan dat dit €25 a €30 per meter is.

Als de 6 adressen glasvezel willen, kunnen zij zich afzonderlijk
melden bij KPN, maar ook het gezamenlijk aanvragen is mogelijk.

Eén geïnteresseerde (bv. de camping) zal zich dan als coördinator
moeten melden bij KPN, zodat zij de kosten onderling kunnen verdelen.

KPN start dan een VRIJBLIJVEND haalbaarheidsonderzoek. Bijgevoegd de
link van KPN voor dit onderzoek:
https://www.kpnnetwerk.nl/haalbaarheidsonderzoek/

Zou FiberFlevo de 6 adressen in de hoek Banterweg -Sportlaan in 
2021 willen aanschrijven, als zij ook de dorpen benaderen?

De 6 adressen in de hoek Banterweg-Sportlaan hoeven niet te wachten 
op de dorpen.

Voor de aanleg van glasvezel Banterweg-Sportlaan komt het signaal weg 
nabij steunpunt RWS. (zie onderstaand kaartje met 6 adressen)

De aanlegkosten zitten op ca. €20 a €30 per meter x 1.500 m = 
30K-45K

Wanneer de 6 adressen gebruik willen maken van dit voorstel, dienen 
zij zich (al dan niet gezamenlijk) te melden bij: info@fiberflevo.nl

Ik hoop dat dit voor jullie op dit moment voldoende is voor jullie om 
verder te kunnen.

Dank voor de wijze waarop we elkaar zo gesproken hebben de afgelopen 
maanden.
Met vriendelijke groet,

Anjo Simonse
Wethouder

25 december 2020

Beste Anjo,

Dank voor uw mailbericht. En nogmaals hartelijk dank voor uw bemoeienis. Toen u in 
de “Noordoostpolderþÿ �� las dat Camping het Bosbad steeds “naast de pot piestþÿ �� voor
wat betreft het glasvezelnetwerk trok u zich dat aan. Ik heb onze gesprekken hierover
als prettig ervaren en kreeg het idee dat u heel goed begreep waar de pijn en het
gevoel van onrechtvaardigheid zitten.



Dat gezegd hebbende moet ik helaas concluderen dat we geen stap verder zijn dan 
jaren geleden. En dat we dus met dat gevoel van onrechtvaardigheid blijven zitten.
Inderdaad legt de gemeente niet zelf glasvezel aan. Maar de gemeente trad op als
bemiddelaar waarbij diverse commerciële partijen hun offerte konden uitbrengen De
gemeente leverde de adressen en randvoorwaarden aan. En had dus kunnen 
bedingen dat het niet toegestaan was de polygoon te verschuiven als de aanleg op
bepaalde adressen iets meer zou kosten. Er worden nu domweg burgers uitgesloten, 
het commercieel belang van één bedrijf wint het van het principe van gelijke rechten 
voor alle burgers. Er is sprake van uitsluiting, in plaats van inclusie. Nog een 
opmerking hierover: in tegenstelling tot wat er in de mail wordt gezegd is ons noch 
door Reggefiber noch door een ander bedrijf ooit een glasvezel aanbod gedaan.

In de mail wordt gesproken over zes adressen. Kijk ik dan naar het bijbehorende
kaartje dan staat ons adres er niet eens op. Maar er wordt wel gesuggereerd dat
“camping het Bosbadþÿ �� als coördinator zou kunnen optreden. In één van onze
gesprekken heb ik aangegeven dat een aantal geïnteresseerden alleen 
geïnteresseerd blijft (kan blijven) als de kosten beperkt zijn. Voorbeeld: de
Kinderboerderij, die bestaat bij de gratie van donaties. Een bedrag van € 30.000,00 a 
€ 45.000,00 delen door 6 bedrijven is onredelijk hoog. Waar afgelegen boerderijen 
op meerdere plaatsen in de Noordoostpolder voor een fatsoenlijk tarief kunnen 
profiteren van het glasvezelnetwerk kan een aantal bedrijven, én een particulier (wij 
zijn ook gewone burgers die in het centrum wonen) dat niet.

U heeft het over drie vragen die uit ons gesprek naar voren kwamen. Wat we ook
besproken hebben, en wat ik nu niet terugvind, is het volgende: de gemeente zou
uitzoeken of het glasvezelnetwerk persé vanaf RWS moet komen, of dat er een 
mogelijkheid op kortere afstand zou zijn. Ook zou bekeken worden of de plannen
voor de Sportlaan van 2022 naar een vroeger moment verplaatst kunnen worden. Dit
zou besproken worden in onze volgende bijeenkomst, eind januari 2021. Ik begrijp
nu dat deze niet plaats zal vinden en we het hiermee moeten doen? Overigens heb
ik nooit een duidelijk antwoord gehad op mijn vraag waarom wij als particulier niet
meegenomen zijn toen het hele centrum kosteloos aangesloten werd.

Al met al blijven we met een vervelende nasmaak en een gevoel van 
onrechtvaardigheid richting de gemeente achter. De gemeente had deze oneerlijke
uitsluiting in mijn ogen kunnen voorkomen door dwingende voorwaarden bij het
gunnen van de aanleg van het glasvezelnetwerk

Wij wensen u en de uwen warme feestdagen en een in alle opzichten goed 20211

Hartelijke groet, 
Camping het Bosbad,



2 januari 2021

Dag ,

Wederkerend wens ik jou ook een gezond en vredevol 2021 toe! 
Dank voor de reactie terug.
Ik heb je mail goed gelezen.
Je hoort nog van ons.

Met vriendelijke groet,

Anjo Simonse
Wethouder


