Besluitenlijst van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op maandag 7
december 2020 in het kantoor van Regio Rivierenland.
Aanwezig: dhr. Zondag (Zaltbommel), dhr. Herms (secretaris-directeur UBR),
dhr. Goossens (West Betuwe), mw. Wichgers (Culemborg), dhr. Van Hoften
(Maasdriel), dhr. Cruijsen (West Maas en Waal), dhr. Van Someren (NederBetuwe), dhr. Brink (Tiel), dhr. Caselli (financieel adviseur UBR) en mw. Van Wijk
(verslaglegging)
Afwezig: dhr. De Vreede (Maasdriel) wordt vervangen door dhr. Van Hoften
Nr.
1

Agendapunt
Opening en vaststelling
agenda

Besluit
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De heer Van Hoften informeert naar de reden waarom voorstellen op de
besloten agenda zijn geplaatst.
De voorzitter antwoordt dat dit uit concurrentieoverwegingen is besloten. Zo
heeft de UBR contractuele afspraken met een partij gemaakt. Het is niet
wenselijk om deze afspraken in de openbaarheid te bespreken.
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Vaststelling besluitenlijst
openbare vergadering 12
november 2020
Mededelingen

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De besluitenlijst van de openbare AB-vergadering van 12 november 2020 wordt
onveranderd vastgesteld.
• Continuïteits- en beveiligingsplan
Dit plan is in ontwikkeling en wordt in de volgende vergadering aan het bestuur
ter vaststelling voorgelegd.
• Registratie bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM)
De UBR heeft bericht ontvangen dat het netwerk voor een gedeelte is
geregistreerd. Deze registratie gebeurt gefaseerd. Na de registratie brengt de
ACM een bedrag in rekening voor het toezicht. De hoogte van dit bedrag wordt
bepaald door de omzet.
• Nieuwsbrief UBR
Eerder heeft het bestuur besloten om i.v.m. Corona geen platformbijeenkomst
te organiseren. In de plaats daarvan brengt de UBR 2x per jaar een nieuwsbrief
uit. De 2e nieuwsbrief van de UBR is in concept gereed en wordt later deze week
verzonden.
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Communicatie
Brieven aan bewoners
dijkwoningen in NederBetuwe, Tiel, Maasdriel en
Zaltbommel

4c

Presentatie ontwerp
dashboard UBR

De bewoners van dijkwoningen en woningen die gelegen zijn in beschermingszones van de dijken ontvangen een brief met uitleg waarom het nog even
duurt voordat glasvezel wordt aangelegd. Dit heeft met name te maken met
de dijksluiting van oktober t/m maart.
In Neder-Betuwe en Tiel worden ook dijkversterkingsprojecten aan de Waal
uitgevoerd. De uitvoering van deze projecten duurt meerdere jaren. In de brief
aan de bewoners wordt aangegeven op welke termijn glasvezel wordt
aangelegd.
In opdracht van de secretaris heeft Olaf Caselli een dasboard ontworpen. In
deze dashboard zijn de financiële gegevens van de UBR verwerkt en biedt het
bestuur de mogelijkheid om zaken bij te sturen mocht dit noodzakelijk zijn.
Daarnaast is de dashboard bedoelt om in een vereenvoudigde versie ook te
gebruiken om raden te informeren over de voortgang, de aanlegpercentages, de
mogelijke risico’s voor de individuele gemeenten maar ook de inkomsten die
door de UBR worden gegenereerd.
Olaf Caselli gaat kort in op de dashboard waarin 4 KPI sheets met grafieken zijn
verwerkt. In de concept dashboard is o.a. opgenomen:

de deelname per gemeente.
de begrote cijfers versus de werkelijke uitgaven
de bouwrente
depot projectkosten
begrote kosten van de aannemer versus de werkelijke uitgaven
betaalde voorschotten door Regio Rivierenland
post onvoorzien
de dekking op de uitstaande leningsverplichtingen
Het enige wat nog in de dashboard kan worden opgenomen is het aantal
woningen dat getroffen wordt door de dijkversterking en de adressen die straks
kiezen voor de € 250,00.
De dashboard maakt het mogelijk dagelijks de ontwikkelingen ten aanzien van
de begroting en de balansen te monitoren. Spreker deelt mee dat wanneer de
begroting gehandhaafd blijft en de UBR 65% aan actieve deelnemers op het
netwerk krijgt, het risico bij gemeenten tendeert naar nul.
Het Algemeen Bestuur stemt in met de gepresenteerde opzet van de dashboard
Deze dashboard wordt iedere vergadering aan het Algemeen Bestuur
gepresenteerd.
De secretaris stelt voor om voor de raden een populaire (doormiddel van
bijvoorbeeld een korte toelichting) versie te maken.
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De voorzitter wijst erop dat het voor de raden de komende 2 jaren met name
belangrijk is inzicht te krijgen in:
het aantal aansluitingen
de uitputting van de kredieten waar gemeenten garant voor staan
het effect van het percentage op die risicopositie.
Met deze aanvulling kan de dashboard ook worden getoond op de
platformbijeenkomsten die 2x per jaar worden georganiseerd.
Planning en voortgang aanleg glasvezelnetwerk
Stand van zaken
De secretaris deelt mee dat een gesprek heeft plaatsgevonden met de heer
vergunningverlening
Vonk, secretaris van het Waterschap Rivierenland. In het gesprek zijn de
verschillende standpunten t.a.v. de A-watergangen gedeeld. Ook is gesproken
over capaciteitsproblemen van het Waterschap bij de vergunningverlening. Dit
heeft ertoe geleid dat de capaciteit inmiddels in opgeschaald.
Stand van zaken registratie/
De KPN heeft de ODF getekend. Daarnaast worden er ook nog gesprekken
controle oplevering netwerk
gevoerd met een andere provider. Dit gesprek gaat met name over de
technische aspecten hoe het netwerk te bereiken. De provider overweegt nu of
het interessant is om potentiële klanten via het UBR-netwerk te ontsluiten.
Vaststellen tarieven UBR voor Conform het voorstel stelt het Algemeen Bestuur de tarieven voor 2021 vast.
2021
Het vastgestelde tarieven worden op de website geplaatst.
Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering.
Ada van Wijk
10 februari 2021

