
 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur 
van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op 

donderdag 5 maart 2020 in het kantoor van Regio Rivierenland te Tiel. 
 
Aanwezig: dhr. Zondag (Zaltbommel), dhr. Herms (secretaris-directeur UBR), mw. 
Wichgers (Culemborg), dhr. Goossens (West Betuwe), dhr. De Vreede (Maasdriel), 
dhr. Van Someren (Neder-Betuwe) en dhr. Brink (Tiel)  
Afwezig: dhr. Bos (West Maas en Waal) 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

1 Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

2 
 

Vaststelling besluitenlijst 
openbare vergadering 6 januari 
2020 

Behoudens de correctie van de naam van dhr. Goossens bij 
agendapunt 3 wordt de besluitenlijst van de openbare en 
vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 januari 2020 
ongewijzigd vastgesteld.  

Vaststelling besluitenlijst 
besloten vergadering 6 januari 
2020 

De besluitenlijst van de besloten vergadering van het Algemeen 
Bestuur op 6 januari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3 Mededelingen • Waterschap Rivierenland 
Dhr. Zondag en Goossens hebben op bestuurlijk niveau gesproken 
met o.a. dhr. Verdaas, dijkgraaf van het Waterschap. Doel van het 
overleg was om het Waterschap aan de voorkant van het project 
mee te nemen om mogelijke problemen te voorkomen. Vanuit het 
Waterschap is toegezegd een speciaal team voor dit complexe 
project  in te zetten.  

4 Communicatie witte adressen 
en planning verdere uitrol 
netwerk 

Perry Wendel van Digitale Stad is aanwezig om het bestuur te 
informeren over een mogelijke marketingcampagne. Van de 8.880 
witte adressen zijn nu 5137 aanmeldingen voor een 
glasvezelaansluiting ontvangen. Vanuit de UBR (gemeenten) krijgen 
alle witte adressen een brief.  
- Een brief aan die inwoners die zich al hebben aangemeld met een 

stand van zaken van het project.  
- Een brief met antwoordkaart aan die inwoners die zich nog niet 

hebben aangemeld. Zij kunnen zich alsnog aanmelden.   
Vanuit Digitale Stad is nagedacht over een extra aansluitende 
vervolgcampagne voor die inwoners die zich nog niet hebben 
aangemeld.  
Digitale Stad heeft daarvoor als pilot voor de gemeenten West Maas 
en Waal en Neder-Betuwe onderstaande campagne bedacht: 
Week 1.  :  uitgebreide advertentie in lokale media 
Week 2.  :  advertentie en redactionele bijdrage in lokale media 
Week 3  :  DM Box naar alle niet ingeschreven adressen met   

daarin kaartjes met aanvullende informatie  
Week 4   :  reactietijd voor bewoners 
Het Algemeen Bestuur stemt in met de voorgestelde pilot en stelt 
voor om voor de advertenties gebruik te maken van de uitgave van 
het gemeentenieuws te gebruiken. Daarnaast kan de 
portefeuillehouder het project ook nog onder de aandacht brengen 
voor de lokale journalisten. Ook wordt voorgesteld om in de box een 
kaartje op te nemen met prijsvergelijkingen per maand.  
 
Digitale Stad heeft besloten om voor de aanleg van glasvezel in de 
grijze kernen af te zien van de eigen bijdrage van € 250,00.  
Het Algemeen Bestuur besluit de eigen bijdrage – bij het niet 
afsluiten van een abonnement binnen 2 maanden na aansluiting op 
het netwerk - van € 250,00 voor de witte adressen vooralsnog te 
handhaven aangezien dit in lijn is met de communicatie zoals die de 
afgelopen jaar heeft plaatsgevonden richting de witte adressen. Ter 
zijner tijd zal door het Algemeen Bestuur bekeken worden of hier 
eventueel - en onder welke voorwaarden – toch van afgeweken kan 
worden.      



Perry Wendel verlaat de vergadering.  

5 Gemeentelijke leges in verband 
met graafwerkzaamheden 
glasvezel 

Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel en neemt kennis 
van het concept Besluit kosten regionale werkzaamheden in de 
openbare ruimte. Besloten wordt het besluit tot te sturen naar de 
colleges van de deelnemende gemeenten met het verzoek per 
gemeente om na te gaan of het noodzakelijk is voornoemd Besluit 
lokaal vast te stellen.  
 
In het kader van het toezicht wordt voorgesteld na te gaan in 
hoeverre de inhuur naar een andere gemeente kan worden 
doorgezet. De secretaris zegt toe deze suggestie te bespreken in 
het eerst volgende ambtelijk overleg kabels & leidingen.  

6 Governance Protocol Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het concept Governance 
Protocol. Besloten wordt het protocol voor een zienswijze toe te 
sturen aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

7 Presentatie logo/beeldmerk 
UBR 

Maud Lagerveld van TOON komt ter vergadering en presenteert het 
logo en beeldmerk ontwerp voor de UBR. 
Het Algemeen Bestuur stemt in met het gepresenteerde ontwerp 
maar kiest er voor de aanduiding UBR of UBRivierenland en de 
aanduiding UBR Rivierenland te schrappen. Het Algemeen Bestuur 
kiest er ook voor om het woord breedband door glasvezel-
rivierenland te vervangen.   
Het Algemeen Bestuur besluit om het logo en beeldmerk uit te 
werken in de benodigde communicatiemiddelen.  
Maud Lagerveld verlaat de vergadering. 

8 Vaststelling vergaderschema 
2020 

Het Algemeen Bestuur stelt het vergaderschema 2020 vast. 
Het Algemeen Bestuur besluit de geplande vergadering op 23 
maart a.s. te annuleren.  

9 Rondvraag en sluiting Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit 
de vergadering. 

 
Ada van Wijk 
6 maart 2020 


