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Een aantal jaar geleden is in een groot deel van de Noordoostpolder met succes een glasvezel 
netwerk uitgerold. Ook in Emmeloord. Dit was mogelijk door de inzet van de gemeente die destijds 
een marktpropositie heeft weten te bedingen. Helaas is er geen glasvezel aangelegd richting de 
Sportlaan. 
 
Daarom is er in 2017 een brief aan de gemeente gestuurd door Scouting Emmeloord, HCNOP, 
stichting Balansruiters, Stichting Draf en Rensport Emmeloord en HockeyClub de Meeuwen.  
 
De inhoud van de brief luidde: 
 
“Het gebruik van snel internet is gezien onze huidige activiteiten onmisbaar geworden. Dit vanwege de 
mogelijkheden van toezicht en beveiliging via internet, alsmede de toekomstige 
communicatiemogelijkheden waarop wij ons graag willen voorbereiden. 

Bij het installeren van glasvezel in de wijk waaronder de Sportlaan valt, is glasvezel voor ons als 
sportaanbieders niet meegenomen. Dit terwijl u als gemeente aangeeft aan een ieder in de polder 
gratis mogelijkheid te bieden tot toetreden tot het glasvezelnetwerk. Helaas geldt dit dus niet voor ons 
gebied. Bij navraag bij ReggeFiber vallen wij niet onder het buitengebied, maar ook weer niet tot de 
dorpskern en vallen dus tussen het spreekwoordelijke “wal en schip”. 

Graag zouden wij over dit onderwerp met u in gesprek komen om daarin de verschillende opties te 
bespreken en welke mogelijkheden u ons kunt bieden.”  

Vragen: 

 
1. Waarom is er tijdens de uitrol van glasvezel in Emmeloord door de aanbieder geen aanbod 

gedaan aan genoemde verenigingen? 
Reactie: 
Als gemeente doen wij geen aanbod. Op de vraag waarom ReggeFiber geen aanbieding 
heeft gedaan, dient u bij ReggeFiber te zijn. ReggeFiber heeft in het verleden enkel 
(particuliere) woningen aangesloten en geen bedrijven (bedrijfswoningen) of 
verenigingen. 

 
Deze verenigingen geven aan dat ze nooit een reactie van de gemeente hebben ontvangen en het 
gesprek waar om gevraagd is nooit heeft plaatsgevonden.  

2. Klopt het dat deze verenigingen nooit een reactie hebben gekregen op hun brief? 
Reactie:  
Dat er 4 jaar geleden geen reactie is gegeven op een brief is opvallend. Wij hebben in 
ons archief de genoemde brief ook niet  kunnen vinden. Op dit moment zijn de 
verenigingen in gesprek met FiberFlevo (lokale glasvezelaanbieder). Dhr. Bob Wisse 
van AV-NOP is het aanspreekpunt namens de verenigingen. Als gemeente hebben wij 
van hem ook niet te horen gekregen dat er in 2017 een brief is verstuurd. Gezien de 
huidige positieve ontwikkelingen, gaan wij er voorlopig vanuit dat wij niet verder 
hoeven te zoeken naar de brief uit 2017. 

3. Waarom is het college niet in gesprek gegaan met de briefschrijvers om mogelijkheden te 
onderzoeken om dit te realiseren? 



Reactie: 
Momenteel is de gemeente in gesprek met de verengingen, dhr. Bob Wisse van AV-NOP 
is hun aanspreekpunt. Hij heeft zich namens de verengingen als belangstellende voor 
een glasvezelaansluiting gemeld bij FiberFlevo. Als gemeente zullen wij de partijen 
optimaal faciliteren. 
 

4. Gaat u alsnog het gesprek aan met deze verenigingen? 
Reactie: 
Op dit moment hebben de verenigingen zich gemeld bij FiberFlevo, een glasvezel 
aanbieder. Als de verenigingen een glasvezelaansluiting willen is dat de juiste weg. Als 
gemeente hebben wij te horen gekregen dat het technisch mogelijk is, om ook deze 
verenigingen aangesloten te krijgen op een glasvezelnetwerk. 

 
Op dit moment wordt er glasvezel aangelegd in verschillende dorpen. Daarmee is dit onderwerp weer 
actueel en doen zich wellicht nieuwe kansen voor. 
 

5. Is het college bereid om zich er voor in te zetten dat deze verenigingen en de camping alsnog 
toegang krijgen tot glasvezel? 
Reactie: 
De rol van de gemeente in deze is het faciliteren van glasnetwerkaanbieders. Ja, de 
gemeente is bereid om iedere glasvezelnetwerkaanbieder te faciliteren. Het faciliteren 
houdt in, dat wij toestemming geven om in de openbare ruimte een glasvezelnetwerk 
aan te leggen, mits wordt voldaan aan de geldende verordeningen. 
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