
Beknopt verslag van de platformbijeenkomst van de Uitvoeringsorganisatie Breedband-netwerk 
Rivierenland (UBR) gehouden op 6 oktober 2021 om 19.30 uur via Microsoft Teams 
 
Deelnemers:  
Stan Herms   secretaris-directeur UBR 
Jasper van Everdingen  Culemborg 
Kees de Raad   Culemborg 
Tim de Kroon   Culemborg  
Tom van Engelen  Maasdriel 
Gerwin Roseboom  Neder-Betuwe 
Stefan van Someren  Neder-Betuwe 
Louis van der Stuyft  Neder-Betuwe 
Kees van Hattum  Neder-Betuwe 
Wim Wildschut   Tiel 
Diana Dekker   Tiel 
Diana de Zeeuw-Wielders West Betuwe 
Gian Bareman   West Betuwe 
Hennie Challik   West Betuwe   
Frank Broedelet  West Betuwe 
Sjoerd Vissers   West Maas en Waal 
Frans van Echteld  West Maas en Waal 
Cees Roffelsen   West Maas en Waal 
Jaco Melse   Zaltbommel 
Ada van Wijk   verslaglegging 
 
1 Opening en vaststelling agenda 
Stan Herms heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. De secretaris 
deelt mee dat van de platformbijeenkomst een beknopt verslag wordt gemaakt dat aan de raad 
wordt aangeboden. 
 
2 Kennismaking 
De deelnemers hebben geen behoefte aan een nadere kennismaking 
 
3 Korte introductie van de UBR 
Zeven gemeenten hebben 2 jaar geleden de gemeenschappelijke regeling UBR opgericht. De UBR 
heeft tot doel om bij 8.880 adressen in het buitengebied glasvezel aan te leggen. Een uitgebreid 
onderzoek heeft uitgewezen dat er geen marktpartijen zijn die glasvezel willen aanleggen in de voor 
hen onrendabele gebieden.  Als gevolg daarvan heeft de UBR Europese goedkeuring gekregen om 
een netwerk aan te leggen en vervolgens te beheren en onderhouden.  Voor de financiering van dit 
project heeft de UBR een lening aangetrokken bij de BNG. De deelnemende gemeenten staan garant 
voor dit leningsbedrag. Voor de lening wordt het netwerk aangelegd en met de verhuur van het 
netwerk wordt de lening afbetaald over een periode van 50 jaar.  
 
4 Planning en uitvoering van de werkzaamheden 
Een aannemer is aan het einde van het 1e kwartaal in 2020 gestart met het graven van de leidingen, 
het realiseren van de huisaansluitingen en het leveren van diensten.  Er wordt meer dan 1200 km aan 
geulen gegraven in het gebied.  Er hebben zich situaties voorgedaan die er toe hebben geleid dat de 
snelheid van aanleg niet zo is gegaan als gehoopt. Deze situaties zijn; 

- de stikstofproblematiek waardoor de vergunningverlening werd vertraagd; 
- de Coronacrisis, wat in de uitvoering tot vertraging heeft geleid 
- de dijksluiting van oktober tot eind maart.  Het buitengebied kent veel 

dijkbeschermingszones en waterkeringen waar in de winterperiode geen activiteiten 
ontplooid mogen worden. 

Het streven is erop gericht om medio volgend jaar (uiterlijk het 3e kwartaal 2022) alle aansluitingen 
te realiseren m.u.v. de dijkverzwaringstraject aan de Noordzijde van de Waal. 



 
5 Communicatie met de inwoners 
Ruim 80% van de doeladressen heeft zijn aangemeld voor glasvezel. Op dit moment zijn al meer dan 
2200 adressen in het buitengebied aangesloten op het netwerk. 
1700 adressen maken al actief gebruik van het netwerk. Zo’n 500 adressen zijn al wel aangesloten 
maar maken nog geen actief gebruik van het netwerk. Deze adressen worden actief benaderd zowel 
per mail als telefonisch om te vragen of zij belangstelling hebben om hun koperaansluiting om te 
zetten naar glasvezel.  
  
6 Aandacht voor de dijkadressen en dijkverzwaringsadressen 
De adressen gelegen in het dijkversterkingsproject aan de Noordzijde van de Waal zullen op korte 
termijn niet door de UBR op glasvezel worden aangesloten. De plannen voor het dijkverzwarings-
traject zijn nog niet gereed. Daardoor is nu nog niet bekend wat de impact van het plan op een adres 
is.  Ten aanzien van de dijkverzwaringsadressen heeft de UBR contact met het Waterschap en de 
Graaf Reinald Alliantie om de mogelijkheden van een snelle aanleg te realiseren zonder dat er sprake 
is van kapitaalvernietiging. De dijkverzwaringsadressen worden geïnformeerd over de termijn 
wanneer glasvezel kan worden aangelegd. Indien mogelijk worden de adressen ook geïnformeerd 
over de mogelijkheden om de kwaliteit van de internetverbinding op niveau te houden. Belangrijk 
hierbij is aan te geven dat de UBR niet marktverstorend bezig mag zijn. 
    
Opmerkingen vanuit de vergadering 

Vraag Antwoord 

Kan aan de bewoners van 
dijkverzwaringsadressen een 
tussenoplossing worden geboden   

Nee de UBR kan dit niet.  
Als een bewoner een slechte verbinding heeft, dan kan 
men contact opnemen met de huidige provider om via 
additionele technieken de verbinding te verbeteren.  

Is het mogelijk om de glasvezelkabel bij 
dijkadressen achterlangs aan te sluiten  

Bij dijken die niet vallen onder de dijkverzwaring 
probeert de UBR de kabel achterlangs aan te leggen.  
Voordeel is dat de aanleg sneller kan gaan. Nadeel is 
dat bij de individuele grondeigenaren toestemming 
moet worden verkregen.   

Hoeveel adressen worden getroffen 
door de dijkverzwaring 

Dit wordt geïnventariseerd maar is lastig in te schatten. 
Het aantal ligt tussen 500 – 700 adressen. De plannen  
m.b.t. de dijkverzwaring zijn nog niet uitgekristalliseerd.  

Zijn er naast de dijkverzwaringsadres-
sen nog andere knelpunten waardoor 
inwoners niet kunnen worden 
aangesloten op het netwerk  

Nee. 
 

Er is sprake van een actieve werving 
door de UBR maar als de bewoners naar 
de informatielijn bellen, krijgen zij geen 
informatie.  

Digitale Stad (DS) voorziet in de informatievoorziening 
naar de inwoners.  Op de helpdesk van DS kunnen alle 
vragen worden gesteld over de voortgang en de aanleg.  
Stan zegt toe het signaal te bespreken met DS. 

 
7 Financieel dashboard UBR 
Stan attendeert de deelnemers op het financieel dashboard UBR. Dit dashboard laat in een aantal  
grafieken zien, hoeveel adressen zich per gemeente hebben aangemeld, wat de voortgang is van de 
aanleg van het netwerk en de uitputting is van de begroting. Het dashboard wordt gedeeld via het 
beeldscherm. 
 
8 Kadernota 2023 
De kadernota 2023 zal in de novembervergadering in het bestuur van de UBR worden besproken en 
binnen de termijnen aan de raden van de deelnemende gemeenten worden aangeboden. 
 
 
 



9 Overige zaken 
De samenwerking en financiering van de UBR is uniek in Nederland.  Het hele proces om tot de 
oprichting van de UBR te komen heeft de nodige tijd en energie gekost.  Het hele proces kent veel 
leerpunten voor andere professionals die te maken krijgen met grote maatschappelijke vraagstukken 
in de toekomst, bijvoorbeeld de energietransitie en de woningbouwcrisis. Het Algemeen Bestuur heeft 
daarom gemeend om de opgebouwde kennis te ontsluiten. In samenwerking met de Universiteit 
Utrecht wordt hiervoor een leergang ontwikkeld die begin volgend jaar worden aangeboden.  
Daarnaast wordt er ten behoeve van de leergang gewerkt aan een kort en bondige publicatie. Deze  
publicatie wordt straks ook beschikbaar gesteld aan bestuurders en raadsleden. 

 
10 Rondvraag en sluiting 
De platformbijeenkomst UBR is ook bedoeld om suggesties of bespreekpunten vanuit de raden mee 
te nemen ter bespreking in het Algemeen Bestuur. Deze suggesties of bespreekpunten kunnen 
worden gemaild naar info@UBRivierenland.nl 
 
De heer De Raad  spreekt zijn complimenten uit voor de wijze waarop het werk in het veld wordt 
uitgevoerd.  
 
Kijkend naar de arbeiders in het veld vraagt dhr.  Broedelet zich af in hoeverre er sprake is van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.  De afgelopen dagen ziet spreker wel dat arbeiders in de 
regen geen goede faciliteiten wordt geboden om een lunchpauze te houden.  
 
De secretaris betreurt deze gang van zaken maar voegt er aan toe dat in de aanbesteding rekening is 
gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit heeft zich concreet vertaald in een 
uitgebreide opdracht aan Werkzaak Rivierenland.   
 
Dhr. Melser spreekt zijn complimenten uit over de voortgang van het project. Spreker geeft aan dat 
inwoners in Kerkwijk al een jaar niet zijn geïnformeerd over de aanleg en voortgang. 
 
De secretaris merkt op dat communicatie al eerder tijdens deze bijeenkomst uitgebreid is besproken. 
Dit punt wordt zeker in de komende AB-vergadering besproken. De UBR gaat hier zeker actie op 
ondernemen. 
 
Dhr. Van de Stuyft vraagt wat de rol van de UBR wordt op het moment dat de 8.8880 aansluitingen 
zijn gerealiseerd. 
 
De secretaris antwoordt dat de rol van de UBR zich dan beperkt tot contractbeheer. De UBR is een 
zeer kleine organisatie die maar 2 medewerkers telt.  Dit zijn Ada en Stan. Daarnaast maakt de UBR  
gebruik van een flexibele schil van experts. Als hele netwerk is gerealiseerd dan is het beheer en 
onderhoud geoutsourcet. Over de condities van dit beheer en onderhoud zijn afspraken gemaakt. Dit 
maakt dat de UBR meer een contractbeheerorganisatie gaan worden. Wanneer er schade is aan het 
netwerk dan wordt dit door de contractbeheerorganisatie opgelost. 
 
Dhr. Roffelson vraagt waar inwoners een klacht over bijvoorbeeld straatwerk moeten melden.  
 
De secretaris antwoordt dat klachten bij Digitale Stad moeten worden gemeld.  Om dit te herstellen 
neemt DS contant op met de aannemer. Bij blijvende problemen worden inwoners verzocht contact 
op de nemen met de UBR. 
 
De secretaris sluit de vergadering. 
 
Ada van Wijk 
13 oktober 2021 
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