Besluitenlijst van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op donderdag 24 juni
2021 in het kantoor van Regio Rivierenland te Tiel.
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Agendapunt
Opening en vaststelling
agenda
Vaststelling besluitenlijst
openbare vergadering 18
maart 2021
Mededelingen

Aanwezig: dhr. Zondag (Zaltbommel), dhr. Herms (secretaris-directeur UBR),
dhr. Goossens (West Betuwe), mw. Wichgers (Culemborg), dhr. De Vreede
(Maasdriel), dhr. Cruijsen (West Maas en Waal), dhr. Van Wolfswinkel (NederBetuwe), dhr. Brink (Tiel) en mw. Van Wijk (verslaglegging)
Afwezig: dhr. Van Someren wordt vervangen door dhr. Van Wolfswinkel
Besluit
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda
wordt ongewijzigd vastgesteld.
De besluitenlijst van de openbare AB-vergadering van 18 maart 2021 wordt
onveranderd vastgesteld.
• Rapportage aan Europese Commissie
De UBR is als overheid verplicht om jaarlijks het bruto subsidie equivalent te
rapporteren aan de Europese Commissie. Dit is een calculatie van het voordeel
dat de UBR heeft t.o.v. een marktpartij voor wat betreft het investeren in de vrije
marktsector.
• Bestuurlijk overleg met Waterschap Rivierenland
Op 9 juni jl. vond er een goed en open bestuurlijk overleg plaats. Afgesproken is
om gezamenlijk aan de voorkant meer te communiceren om de verwachtingen
te managen zodat het aantal vragen en klachten van bewoners afneemt.
Afgesproken is ook om contacten van bestuurders naar het Waterschap te
stroomlijnen via het Dagelijks Bestuur met als doel de afgesproken lijn kort te
houden en te bewaken. Tenslotte is afgesproken om met het Waterschap
afspraken te maken over de planning van de dijkversterkingsprojecten aan de
noordzijde van de Waal zodat het voor de UBR duidelijk wordt waar en wanneer
welke adressen - die gelegen zijn in deze projecten - aangesloten kunnen
worden op het glasvezelnetwerk. Een en nader geldt ook voor de overige
dijkadressen.
Digitale Stad en Selecta Holding hebben een innovatieve techniek ontwikkeld
om snel watergangen te kruizen. Deze techniek is door het Waterschap
enthousiast ontvangen. Er wordt een gezamenlijk persbericht uitgebracht.
• Leergang Intergemeentelijk Ondernemerschap
In samenwerking met de Universiteit Utrecht wordt een leergang Intergemeentelijk Ondernemerschap ontwikkeld. In deze leergang worden alle
opgedane ervaringen van het project Breedband toegankelijk gemaakt voor
derden. In de bestuursvergadering in september zal de Universiteit Utrecht een
presentatie verzorgen over deze leergang. Daarnaast zal er begin volgend jaar
een publicatie verschijnen waarin op een eenduidige en makkelijke manier
wordt uitgelegd wat er bij komt kijken als meerdere gemeenten samen werken
aan een innovatief project Breedband. Doel is ook om begin volgend jaar te
starten met de leergang.
• Hoorzitting ACM 21 juni 2021
Maandag jl. vond de hoorzitting plaats. De uitspraak van de ACM wordt
afgewacht.
• 500+ kernen
In de laatste AB-vergadering werd de vraag gesteld hoe de markt omgaat met
de aanleg van glasvezel in 500+ kernen. De markt is enorm in beweging. Dit komt
deels door de KPN, die in samenwerking met het ABP 1 miljard euro in glasvezel
gaat investeren. KPN heeft daarvoor een joint venture afgesloten met het ABP
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onder de naam Glaspoort. KPN heeft de ambitie om kernen t.z.t. te verglazen.
De secretaris zegt toe de ontwikkelingen voor Rivierenland te monitoren.
Het Dagelijks Bestuur geeft aan dat van Culemborg en Maasdriel is gevraagd
om een nadere toelichting op de weerstandcapaciteit en
Algemene bedrijfsreserve. Op voorstel van het Dagelijks Bestuur besluit het
Algemeen Bestuur onderstaande reactie te sturen aan:
Culemborg - t.a.v. de weerstandcapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van de UBR is gelijk aan de
post onvoorzien in de begroting. Het saldo van de post onvoorzien
voor 2022 is 340K. Zie pagina 11 en 12 van de begroting 2022.
Maasdriel - t.a.v. de algemene bedrijfsreserve
De UBR is - op basis van de vastgestelde GR-tekst – verplicht een
dergelijke reservepositie aan te houden. Er wordt verwezen naar
hoofdstuk 4, art. 23, lid. 5 en 6 van de GR tekst.
t.a.v. de post onvoorzien
De post onvoorzien wordt met name ingezet voor de
garantstelling inzake het kennelijk disproportionele gedeelte van
de leges- en degeneratiekosten alsmede voor de controle op de
oplevering van het netwerk. Zie ook pagina 11 van de begroting
2022 onder het kopje “Onvoorziene uitgaven”. Totale uitgaven
worden begroot op 660K.
Het Algemeen Bestuur stelt de begroting UBR 2022 ongewijzigd vast onder
voorbehoud van een niet afwijkende standpuntinname door de
gemeenteraden van West Betuwe en West Maas en Waal.
Het Algemeen Bestuur stelt de Jaarstukken UBR 2020 ongewijzigd vast.
Het Algemeen bestuur constateert dat de resultaatbestemming over 2020 nihil
is.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de memo financieel dashboard.
Dhr. De Vreede informeert naar de reden waarom in grafiek C bij de post
onvoorzien na 15 maanden maar 30% is uitgeput en dit percentage niet hoger
ligt.
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De secretaris antwoordt dat de UBR tot nu toe nog maar 30% van de post
onvoorzien aan garantstelling voor leges en degeneratiekosten daadwerkelijk
heeft uitbetaald. De komende maanden c.q. jaar zal dit percentage stijgen.
Het Algemeen Bestuur stelt het Governanceprotocol UBR vast.
Kim Derks is aanwezig en licht de campagne in Culemborg toe. Het doel van de
actie was erop gericht om zoveel mogelijk aanmeldingen te genereren en
voorlichting en opheldering over het project te geven. De actie levert ook meer
duidelijkheid op over de niet aansluitbare adressen. De actie heeft bij de
inwoners ook geleid tot een positieve beleving van de UBR en de gemeenten.
SMILE Promotions heeft 241 adressen bezocht waarvan er 203 op Parc
Beaugarde liggen. 92 adressen hebben zich aangemeld (via de kaart of online)
110 adressen moeten nog bezocht worden. Kim hoopt 21 juli de campagne af
te ronden en verwacht dat het aanmeldingspercentage voor Culemborg ook
rond de 80% komt te liggen.
Tot slot schetst Kim een beeld van de campagne zoals die de afgelopen 9
maanden in 6 gemeenten is uitgevoerd. De cijfermatige resultaten hiervan zijn:
1 2298 adressen zijn bezocht
2 321 adressen zijn 2x bezocht maar bleken niet thuis.
3 215 adressen gaven aan geen interesse te hebben
4 265 adressen bleken niet aansluitbaar
5 194 adressen bleken dubbel te zijn
6 119 adressen bleken zelf al glasvezel te hebben aangelegd
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Samenvattend zijn er 1830 effectieve adressen bezocht waarvan 926 adressen
zich hebben aangemeld. Dit komt neer op een percentage van 50,6%.
Op de vraag van de voorzitter wat er wordt gedaan met de niet aansluitbare of
dubbele adressen antwoordt de secretaris dat de adreslijst naar de
contactambtenaar van de gemeente wordt gezonden om e.e.a. te verwerken in
het BAG-systeem.
De voorzitter bedankt Kim voor de presentatie.
De voorzitter heet Michiel Versteeg en Stefan Bouw welkom.
Na een korte introductie door Michiel Versteeg over het activiteiten en
vestigingen van Allinq neemt Stefan Bouw het bestuur mee in de het plan van
aanpak voor de controle op het glasvezelnetwerk van de UBR.
In totaliteit worden 29 POP locaties verdeeld over 7 gemeenten gecontroleerd.
Van iedere POP locatie wordt een proces-verbaal van oplevering opgesteld. Dit
proces- verbaal bevat o.a.:
•
Meetrapporten
•
Deelrapporten BIS/HAS/POP toets
•
As-built toets incl. strekkende witte meters
•
Checklist systeemcontrole
•
Status van evt. restpunten
Tot slot nodigt dhr. Versteeg het bestuur uit voor een bezoek aan het
laboratorium van Allinq in Harderwijk waar alle technieken te zien zijn.
De voorzitter bedankt Michiel en Stefan voor de presentatie en de uitnodiging.
Het Algemeen Bestuur stelt het vergaderschema 2022 onveranderd vast.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering.

