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Impresssies   
Werksessies Ruimtelijke Strategische 
Visie voor drie economische 
speerpunten: agribusiness, economie en 

logistiek en recreatie en toerisme 
 

Datum: 5, 9 en 12 okt 2017 
 

 
 

Algemeen 
 

Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische 
ontwikkeling in de drie regionale speerpunten; dat is wat de regionale opgave Ruimtelijke Keuzes 
en Regelgeving uit het regionale ambitiedocument beoogt. De tien samenwerkende Rivierenlandse 
gemeenten willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe kansen. Hierbij zijn 
de randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening heel belangrijk. Een ruimtelijke 
strategische visie (RSV) - die duidelijk maakt waar kansen liggen voor de drie speerpunten en 
welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn - stelt ons in staat om deze randvoorwaarden te 

optimaliseren. 
Jan Kottelenberg (lid Algemeen Bestuur Regio Rivierenland en trekker van de Ruimtelijke 
strategische visie) gaf aan dat we bij elkaar zijn gekomen in deze bijeenkomsten om input op te 
halen voor de RSV voor de drie speerpunten: agribusiness, economie en logistiek en recreatie en 
toerisme. De ambities kunnen sneller veranderen dan de Ruimtelijke Ordeningsvisie, dat betekent 
dat een mate van flexibiliteit in de visie een uitdaging is. Het is wel belangrijk dat we keuzes gaan 

maken. Het is een spannend proces om raadsleden mee te nemen naar het regionale nivo. 
Alhoewel het betrekken van de triple helix belangrijk is in dit proces, is dit plan van de overheid. 
Uiteindelijk zullen raadsleden van de 10 gemeenten  verderop in het proces alle belangen mee 
moeten wegen en een beslissing nemen, aldus Jan Kottelenberg.   
 
Waarom een ruimtelijke strategische visie voor drie speerpunten?  
De regionale speerpunten moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen zonder dat ze elkaar 

bijten. De visie wordt ook input voor de gemeentelijke omgevingsvisies in het kader van de 
omgevingswet. Economische ontwikkeling is goed maar de kracht en de schoonheid van ons 
gebied, moeten we niet te veel geweld aan te doen. Vanwege de ruimtelijke impact van 
energielandschappen en het onderwerp mobiliteit en de raakvlakken met de drie speerpunten zal 
dit waar mogelijk ook betrokken worden de visieontwikkeling.  
 
Waar gaat de visie over? 

De visie word wervend, herleidbaar en bruikbaar. De 

cirkel is nog niet rond met deze regionale visie, waarin 
we een aantal zaken afstemmen namelijk de drie 
speerpunten. Het wordt een gedeeltelijke integratie. De 
integrale afstemming vind op het gemeentelijke nivo 
plaats. De visie wordt een bouwsteen voor gemeenten. 

Zij kunnen dat vertalen naar een omgevingsvisie en 
uiteindelijk in een nieuws soort bestemmingsplan in het 
kader van de omgevingswet.   
 
Proces fasering Deze bijeenkomsten vinden plaats 
tussen fase 1 en 2, sluitstuk van inventarisatie (fase 1) 
en start van oplossingen (fase 2).  
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Denkmodel voor vraagstukken 
Wanneer heeft het zin om samen (regionaal) beleid en oplossingen te bedenken? Er moet een 
meerwaarde zijn om op regionaal nivo samen te werken. Als we het samen doen en we halen we 
meer economie binnen, dan hebben we het krachtig gegaan. Bijvoorbeeld voor het cluster 
agribusiness, als je dit samen afstemt kan de regio er krachtiger van worden. Bij andere 
onderwerpen zoals arbeidsmigranten kun je door samen na te denken over oplossingen er als 
gemeente ook zelf krachtiger van worden, en niet perse als regio.   
 

 
Vervolg 
Er volgen nog twee bijeenkomsten over economie en logistiek en recreatie en toerisme. Bureau 
LOS gaat de uitkomsten integreren.  Vervolgens wordt het product voorgelegd aan ambtenaren en 

bestuurders. Het concept product wordt teruggekoppeld op een brede maatschappelijke 
bijeenkomst op 20 november 20.00 uur in het van de Valk hotel te Tiel.  Op 22 november is er een 
regionale raadsbijeenkomst in het van de Valk hotel in Zaltbommel. Na de verkiezingen in 2018 
volgt besluitvorming over de ruimtelijke strategische visie voor de drie speerpunten.  
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Themabijeenkomst Agribusiness ( 5-10-2017, Fruitpark te Ochten) 

 
Huub van Oorschot (Voorzitter regionaal speerpunt Agribusiness en wethouder gemeente 
Culemborg) opende de bijeenkomst namens Jan Kottelenberg.  Alle pacten van Greenport 
Gelderland waren vertegenwoordigd. Verder waren aanwezig:  ambtenaren gemeenten, enkele 
raadsleden, ondernemers en organisaties (LT0) en de Provincie.  
 

Voor de vraagstukken en trends in de tuinbouw, zie de presentatie van 5 oktober.  
 

 
 
Confrontatie economische activiteiten met de kwaliteiten van het gebied 
We gaan de economische activiteiten confronteren met de kwaliteiten die het gebied heeft. Een 
belangrijke argumentatie hiervoor is dat naast het speerpunt agribusiness ook het speerpunt 
recreatie en toerisme van belang is. En daarvoor is het behouden van de kwaliteit van het gebied 
belangrijk. Soms kan dit een belemmering zijn, maar het kan ook kansen bieden.  
Ervaart u bijvoorbeeld ook de verschillende sferen van de verschillende rivieren en oeverwallen? 

 Wilde Waal: veel natuurontwikkeling, veel vrachtverkeer; 
 Linge: pittoreske rivier, kleinschalige overvallen; 
 Nederijn en lek, rustige rivier, landschappelijk, ervaren tuin en laanboompact; 

 Maas: karakteristieke meanderende rivier. 
 
En wat vindt u van de sferenkaart langs de A15 en A2. Kan het productielandschap meer getoond 

worden ten westen en zuiden van knooppunt Deil en hoe blijft de snelweg rustiek groen ten 
noorden en westen van het knooppunt?  Als we de tuinbouw agribusiness willen bespreken aan de 
hand van kwaliteiten van de rivieren en de sferen langs de snelweg moeten we snappen hoe de 
agribusinesssector werkt.  
 
Plenaire discussie 
1a: Hoe kan de landbouw en agribusiness concurrerend zijn en waar gaat de agribusiness heen als 

er geen regels zouden zijn? Wat moeten we gaan doen, wat moet er in de regelgeving veranderen? 
 Alles is afgeleid van internationale concurrentie. Marktgerichtheid en schaalvergroting zijn 

belangrijk, want we winnen niet op de factor grond en arbeid; 
 De overheid moet bedrijven ruimte bieden, beleidsruimte. Bijvoorbeeld open staan voor de 

mogelijkheid van teeltondersteunende voorzieningen (TOV); 



4 
 

 Ondernemers moeten snel kunnen inspelen op snelle veranderingen, aardbeienteelt 

bijvoorbeeld is net van de volle grond naar stellingen gegaan. Schaalvergroting gaat snel. 
Een bestemmingsplan wat snel te wijzigingen is, is wenselijk; 

 Gelijkwaardigheid in de regelgeving van de 
verschillende landen, en ook een gelijk speelveld op 

het gebied van regelgeving in de regio is wenselijk. 
Dit is een oproep aan raadsleden in de regio; 

 Hoe kan de overheid een vermenging van tuinbouw, 
champignons en toeleverende bedrijven.  
faciliteren?; 

 Duurzame teelten en klimaat is aandachtspunt; 
 We moeten de ondergrondse kant betrekken bij de 

ontwikkeling; 
 Er is behoefte aan een gelijke opzet van 

arbeiderswoningen; 
 

1b: Hoe werkt innovatie?  
 Er komen betere rendementen en daardoor wordt er 

meer geïnvesteerd, bijv. in duurzaamheid en 
klimaat. Innovatie pakken de ondernemers wel op. 
Het gaat om ruimte geven aan innovaties en ook het 
individuele ondernemerschap; 

 Bereikbaarheid is onderdeel van de 
marktgerichtheid. De klant bepaald om de goederen 
op te halen.  

 
1c: Hoe is de invloed van de retail?  

 De invloed van de eisen van de supermarkten op de kwaliteit van productie, de 
sectororganisatie en de individuele bedrijven kunnen proactief in spelen op deze 
ontwikkeling.  

 Welke ruimtelijke implicaties heeft dit? Naast overheidsregulatie is er ook marktregulatie.  
 

2. Wat zijn de voordelen van verregaande concentratie? 
 Glastuinbouw: de ondergrond erbij betrekken en los komen van fossiele brandstof/ 

elektrificatie. 
 Duurzaamheidsaspecten in de champignonsteelt zijn goed ontwikkelt, paddenstoelensector 

loopt met duurzame energie voor in deze ontwikkeling.  
 

Enkele impressies uit de groepsgesprekken 
In de groepen is verder doorgesproken over de locatie-eisen van agribusinescomplexen, over hoe 
de omgeving van de snelwegen en de toekomstige oeverwal eruit ziet en hoe we de 
schaalvergroting of verbreding moeten faciliteren.   
 
Wat zijn de voordelen van clustering? 

 Het vakmanschap ontwikkelt zich positief als er 

bedrijven in de nabijheid zijn. De regio is een cluster, 
maar daarbinnen zijn concentratiegebieden. Een 

concentratiegebied betekent dat bedrijven sterker zijn, 
door de samenwerking erin, dit geldt voor elke sector.  

 Kennisuitwisseling tussen ondernemers.  
 Koeling en verwarming over en weer bij combinatie van 

bedrijven in een gebied.  

 
Waar zit de samenhang in de Bommelerwaard?  
Er is mogelijkheid tot energieproductie. Glastuinbouw heeft 
synergie met bedrijven die energie nodig hebben.  
 
Waar zit de samenhang in de fruitsector? 

De fruitsector zit overal op de betere gronden in het hele 
gebied. De top is gemeente Buren, Neerijnen en Geldermalsen. 
Het areaal is stabiel, 4500 ha. 25% van het Nederlandse areaal 
zit in de regio. Wat is de synergie binnen de sector?. Er wordt 

veel gehaald van buiten Nederland om het te verhandelen en sorteren. De omvang, het totale 
cluster (goed water en hele keten) en de handelsinfrastructuur zijn gunstig.  
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Wat gebeurt er met de laanboomteelt? Het laanboom areaal neemt 
toe.  
 
Behoefte consumenten en recreanten 

Er is bij consumenten / recreanten behoefte aan twee typen 
beelden t.a.v. de tuinbouw en fruitteelt: Een romantisch toeristisch 
beeld en een modern educatief beeld. Per persoon is verschillend 
welke behoefte overheerst en vaak is het een combinatie van 
beide. De landbouw moet omgaan met deze beide behoeftes. Voor 
beide beelden moet ruimte zijn. Dat moet zowel gebiedsgericht als 
qua inpassing uitgewerkt worden. Inpasbaarheid wordt bepaald 

door de volgende zaken: 
 Het wordt in de eerste plaats gezien als ontwerpopgave 

(clustering, inpasbaarheid). Bij deze inpasbaarheid moet 
rekening worden gehouden met specifieke teeltaspecten, zoals 

ziektes. Zodoende zullen niet alle soorten kunnen worden 
toegepast. Inpassing kan ook worden gerealiseerd door in de 

buitenste twee rijen bomen geen TOV toe te passen; 
 Gebiedsgericht naar de regio kijken, want zo is het voorstelbaar dat in bijzondere gave 

landschappen het accent wat meer ligt op het romantisch toeristisch beeld. 
 Nuanceer het effect van schaalvergroting en TOV. Veel TOV is seizoensgebonden. De periode is 

wisselend en mede daarom ook het effect op het landschap. 
 
Bereikbaarheid 

Voor agribusiness zijn provinciale wegen belangrijker dan de A15. We zien de provinciale weg als 
ontsluiting van bedrijven. De provincie wil doorstroming op de provinciale wegen en houdt extra 
aantakkingen tegen. Dit is een ongewenste situatie. We moeten als regio een standpunt innemen 
over de provinciale wegen. Welke bedrijven zitten op het einde van die fijnmazigheid van wegen: 
Wat kan daar nog doorgroeien? Sturen op de functie vanuit de bereikbaarheid is het idee. Als op de 
fijnmazige plekken een bedrijf wil doorgroeien met activiteiten voor extra toegevoegde waarde, 
dan is het de vraag of het op die locatie kan. Het is belangrijk als regio dat we duidelijke grenzen 

aangeven. Je kunt er een planologisch regime opleggen, maar ook een financieel economische, 
door bij.  een ondernemer te vragen om zelf een nieuwe weg te financieren.  
 
Welke ontwikkelingen langs de A15 en A2?  
 Langs de A15 en A2 moeten we de sector profileren voor consumenten door zicht op de sector, 

wel afwisseling houden tussen dicht en open. Een agrarisch venster van je productielandschap 

spreekt aan.  
 Zicht op de sector is een soort etalage of PR voor de sector. Het kan ook bijdragen aan 

recreatie en toerisme, bijvoorbeeld de actie ''Kom in de kas''. Het beeld en de betekenis die 
mensen geven verder ontwikkelen om de sector beter te positioneren bij consumenten en 
burgers.  

 
Vrijkomende agrarische gebouwen? 

Voor vrijkomende agrarische bebouwing is er al regionale afstemming en beleid. Sanering van de 
meest lelijke gebouwen kan een aanvullende optie zijn en ook een ander bedrijf een kans geven.  

 
Confrontatie met landschap: 
Op de oeverwallen wonen ook mensen. Er is een combinatie fruitteelt, wonen, en recreatie en 
toerisme op de oeverwallen. Binnen de fruitsector is een ontwikkeling naar grotere percelen, 
gedreven door de markt en wettelijke randvoorwaarden. De sector fruitteelt wil wel samen met 

recreatie en toerisme (R&T) gaan. Bijvoorbeeld R&T routes apart van de agrarische wegen op het 
nivo van de fijnere landwegen. Per gebied is het landschappelijke beeld verschillend. De 
oeverwallen zijn heel verschillend en hebben daardoor ook verschillende vraagstukken t.a.v. 
inpassing en inrichting. 
 
Relatie met Fruitcorso? 

Het Fruitcorso is een evenement wat internationale betekenis kan hebben, het is bijzonder. Er is 
een vervreemding van de sector tuinbouw met het evenement, de bron en het cultuurhistorische 
verhaal. Het evenement komt wel voort uit de sector, het oogstfeest.  Business to business is 
moeilijk te leggen bij het fruitcorso op dit moment. De betrokkenheid bij het Fruitcorso is nu 

gering, evenals de betrokkenheid bij de Floriade.  
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Themabijeenkomst Logistiek (9 oktober, Van de Valk te Zaltbommel) 

 
Voor de vraagstukken, trends in de economie en logistiek en studie naar logistieke hotspots, zie de 
presentatie van 9 oktober.  

Plenaire discussie 
Wat betekent de ambitie? 

 We worden geen Rotterdam, maar we willen meer en beter en dan gaat het om:  
o Beschikbaarheid bedrijflocaties; 
o Modaliteiten; 
o Investeringsvolume; 
o Innovatiekracht; 

o Samenwerking; 
o Compleetheid voorzieningen; 
o Economisch opgevoerde waarde. 

 Het is niet alleen een optimale ruimtelijke ordening. Het gaat ook om een reputatie die een 
regio heeft. Men moet weten dat de regio economische ontwikkeling belangrijk vind. De 

nieuwe Plussupermarkt bijvoorbeeld vraagt een bouwhoogte van 30 meter ivm 

robotisering.  
 Ruimte voor duurzame energiebronnen, zoals voor zonnepanelen en windmolens. 
 Vanuit arbeidsmarkt is de ruimtelijke implicatie: ruimte geven aan opleidingscentra.  

 
Hoe moeten we rekening houden met de wereld die verandert? 
Komen er bijvoorbeeld minder vervoerstromen door digitalisering? Voorspelling 20 a 30 % minder 
volume bewegingen volgens een ING trend rapport. Er komt veel meer regionale productie 

vanwege 3D prints. De combinaties van A15 (goederenvervoer) en A2 (kennisas), lijkt strategisch.  
Door de robotisering blijft het aantal arbeidsplaatsen gelijk, maar krijgen wel een hoger nivo 
(HBO). Er is een ontwikkeling van een concentratie van logistieke activiteiten op een plek. Je kunt 
als regio vanwege de centrale ligging ervan profiteren.  
 
Welke zaken moeten ruimtelijke op orde zijn? 
We moeten keuzes kunnen maken voor een belang, omdat het vaak om grote ontwikkelingen gaat. 

Helderheid en zekerheid naar bedrijven toe is belangrijk en een duidelijke ruimtelijke keuze. We 

hebben bijvoorbeeld nog geen Regionaal Ontwikkel bedrijf, maar het zou wel mooi zijn. Als regio 
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moeten we de keuze maken om bedrijven te faciliteren. De ruimtelijke ordening beperkt op dit 

moment. 
 
Enkele impressies uit de groepsgesprekken 
 

Ambitie 
We willen niet ten koste van alles groeien. Het moet 
duidelijk zijn voor wie we werkgelegenheid creëren. Is 
dat voor inwoners van de regio, voor mensen 
eromheen, voor arbeidsmigranten, voor de combinatie 
van de drie speerpunten?  
 

Logistieke bedrijfsleven 
In praktische zin zijn ondernemers zeer bereid om 
samen met onderwijs te werken aan het verbeteren 
van de sector. Voorwaarde is wel op korte termijn 

resultaten anders haken ze af. Op (midden) lange termijn zijn ze moeilijk te binden in governance 
modellen. Het enige probleem wat ze echt concreet zien en erkennen is arbeidsmarkt. 

 Die logistieke arbeidsmarkt kenmerkt zich ook door een imagoprobleem. De logistiek heeft 
inmiddels een ander soort werk dan het schuiven met dozen maar die beeldvorming is erg sterk. 
Logistiek heeft door toenemende robotisering/ automatisering meer mensen met een hogere 
opleiding nodig, maar ook nog steeds de handjes. Daar onderscheidt de sector zich nu al mee, 
maar dat kan nog beter. Projecten als de campus proberen daarop in te zetten waarmee een 
bedrijventerrein meer wordt door het bindmiddel van een campus. 
 

Op welke schaal zijn de bedrijven actief?  
De meeste bedrijven zijn regionaal en landelijk. Ook zijn er bedrijven die zich op  noord-
westEuropa richten en die internationaal opereren. Op de A15 is veel vrachtverkeer voor nationaal 
transport. Op de A2 zit ander verkeer.  Bij Haaften bijvoorbeeld gaan de stenen rechtstreeks naar 
Engeland en er is een directe relatie met de zee.  
De gewenste oppervlakten voor een bedrijf wordt steeds groter, deze tendens moet gefaciliteerd 
worden. Er komt steeds meer opslag bij distributie, een deel van de buffer zit in de distributie.  

 
Bedrijvenlocaties 
De kracht van deze regio zit in de verscheidenheid van het aanbod van bedrijvenlocaties.  
Onderscheid valt samen te vatten tussen de vestigingsmogelijkheden aan de (kennis)as 
Amsterdam-Eindhoven, en nationaal de meer geografische gunstig logistieke ligging tussen Tiel en 
Geldermalsen. Daardoor laten we als regio geen bedrijf lopen door een verscheidenheid in aanbod. 

Dat is ook de kracht van het Regionaal Acquisitie Platform. 
De synergie tussen bedrijven is wel aanwezig, maar laat voldoende ruimte voor verbetering.  
Vanuit internationaal perspectief bestaat er zeker clustervorming, maar dat geldt eigenlijk voor de 
gehele corridorregio’s samen. In de praktijk blijkt dat op schaalniveau van de regio hier nog veel 
ruimte voor verbetering bestaat.  Het is de vraag of vanuit logistiek oogpunt dat schaalniveau 
echter wel juist is. De kenmerken van de omgeving zijn in dat opzicht doorslaggevend als 
ruimtelijk economische aantrekkelijke kwaliteiten van de regio.   

 
Bereikbaarheid in relatie tot openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer, trein en bussysteem, is belangrijk voor het personeel. Het gaat om de 
aantrekkelijkheid voor personeel om hier te komen. We concurreren met arbeiders met andere 
regio's die voor personeel beter per OV bereikbaar zijn, zoals regio Den Bosch.  
 
Mobiliteit 

De regio kent voor het vervoer van goederen uitstekende uiteenlopende verbindingen per weg, 
water en het spoor. Deze verbindingen zijn logisch met andere regio’s en geven de regio haar 
economische kracht. Tegelijkertijd zijn ze ook kwetsbaar. Door de ligging van de regio ingeklemd 
tussen de rivieren zijn er namelijk geen alternatieven voor handen bij calamiteiten. Verder wordt 
de brug bij Rhenen als een duidelijk verbindingsprobleem beschouwd op de noord-zuid lijn naar de 
regio toe.  

 
En het is natuurlijk verder ook de vraag de impact de aansluiting van de A15 aan de A12 zal gaan 
hebben voor de hoeveelheid extra verkeer door de regio. Tegelijkertijd wordt de kanttekening 
gemaakt dat het simpelweg meer asfalt draaien ten behoeve van de capaciteit niet als zaligmakend 

(induced traffic) beschouwd. Het Rijk geeft aan eerst na te willen denken over alternatieven 
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voordat überhaupt aan verbreding van de A15 gedacht kan worden. Tot 2028 staat regio 

Rivierenland zeker niet op de Rijksagenda.  
 
Welke andere mogelijkheden zijn er?  Parallelle 
wegen faciliteren om A15 te ontlasten, zoals de van 

Heemstrabaan en Maas en Waal weg. Verder valt te 
denken aan fietsroutes voor electrische fietsen vanaf 
Den Bosch of vanaf Utrecht. Het aantal elektrische 
fietsen is heel hoog in deze regio.  Leeftijdsgroep van 
het ROC zit meestal tussen 16-20 jaar. Betekent dat 
veel studenten op de scooter komen en voor hen is de 
afstand naar bedrijventerreinen lastig, o.a. vanwege 

de onregelmatige werktijden. Alternatieve vormen 
van vervoer zoals goede (snel)fietspaden inclusief 
verlichting zijn dan essentieel. Een aansluiting op 
bestaande snelfiets infrastructuur (Wijchen) zou een 

concrete kans zijn. 
 

Grondbedrijf 
Er is een discussie over nieuwe kavels en bestaande (revitalisering) van bedrijventerreinen in 
relatie tot de vraag van de markt. Het gevaar is dat we nieuwe bedrijventerreinen afhouden, om 
herontwikkeling te bespoedigen. Het gevaar hierin schuilt dat je daarmee de vraag uit de 
(logistieke) markt niet kan bedienen en nieuwe bedrijvigheid niet naar de regio komt. RO 
instrumentarium is niet flexibel genoeg. Er bestaat de wens om in de toekomst meer regionaal te 
gaan samenwerken. Kans hiervoor kan een regionaal grondbedrijf zijn en een revitaliseringsfonds. 

Hiermee worden inkomsten en onkosten verdeeld over alle gemeenten te samen. Iedere gemeente 
moet daarvoor wel meer regionaal gaan denken dan nu gebeurd. Politiek-bestuurlijk een uitdaging. 
Het idee is nu om te denken in een groeimodel : RAP+(Regionaal Aquisitiepunt). Het RAP fungeert 
nu al als 1 loket en gebiedspomoter.  De wens van de bedrijven moet meer centraal gaan staan.   
 
Arbeidsmarkt in relatie tot woonklimaat, onderwijs en innovatie 

 Er is een verband tussen een prettige woonomgeving en het aanwezig zijn van 

hooggeschoold personeel. Ook voor recreatie en toerisme is een prettig landschap en 
omgeving wenselijk. Hier ligt een mooie combinatie met het speerpunt recreatie en 
toerisme. Door een goed woonklimaat kun je hooggeschoold personeel aantrekken.  

 Er is een relatief hoge werkeloosheid in regio Rivierenland voor laag opgeleiden. Kan het 
onderwijs daar een rol inspelen? 

 Innovatie lijkt tot een andere categorie personeel te leiden, namelijk hoger geschoold 

personeel.  
 
Landschap 
Hoe gaan we verder om met de nieuwe XXL ruimtevraag van logistieke bedrijven en tegelijkertijd 
de kwaliteit van bestaande (oudere) bedrijventerreinen? Zeker gerelateerd aan de verhouding 
tussen speerpunt logistiek en recreatie en toerisme. Uitdaging is om op een gewetensvolle manier 
invulling geven aan ruimtelijke economisch ambities inpassen.  De Regio heeft als delta een 

aantrekkelijke landschappelijke uitstraling tussen grootstedelijke gebieden. Een stukje 
onontgonnen gebied. Flexibele zonering en landschappelijke inpassing is belangrijk om in te 

kunnen springen op de economische dynamiek zonder dat je “een Papendrecht wordt.”   
 
Hoe koppelen aan A15? 

 Hoe kun je koppeling naar de overslag bij Valburg maken? Koppeling met het spoor in de 
regio heeft geen toekomst.   

 Waar zit ruimte voor meer overslag water weg? De wachttijden bij het sluizen complex zijn 
een belemmering voor containerterminal. Het kanaal wordt relatief weinig bevaren.  

 Maak beleving vanaf de weg mogelijk: laat zien wat er gebeurd. 
 Een centrale parkeervoorziening voor vrachtwagens langs de A15 is gewenst, om invullng 

te kunnen geven aan de rusttijden. Het is een voorziening voor corridors en een behoefte 
vanuit de logistieke sector, voor veiligheid. Nu is er parkeeroverlast in het gebied om de 

A15 heen.   
 
Relatie met de omgeving van de regio 
Bekijk de regio ook vanuit de steden eromheen en maak gebruik van krachten om de regio heen.  
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Thema bijeenkomst Recreatie  (12 okt 2017, Geofort te Herwijnen) 

 
Voor de vraagstukken en trends in recreatie en toerisme,  zie de presentatie van 12 oktober.  
 

 
 
Plenaire discussie 
 
Lopende ontwikkelingen en trends 

 

Herkennen ondernemers het beeld van de getallen van 2011 en 2014, waarbij de conclusie is dat 
de omzet afneemt? Een deel van de ondernemers verwacht dat de bestedingen na 2014 omhoog 
zijn gegaan. De zakelijke markt is toegenomen en er is het vermoeden dat routegebonden 
recreatie is toegenomen. Andere reacties zijn echter dat deze trend nog altijd niet omgebogen is. 
Uit de landelijke trend blijkt dat er steeds meer behoefte is aan uitjes aan rondom Amsterdam 
heen.  
Er wordt een samenhang tussen dagrecreatie en verblijfsrecreatie gezien. Als dagrecreatie 

toeneemt, dan kan verblijfsrecreatie ook toenemen en vice versa.  
Er is een recreatieve hotspotkaart ontwikkeld door ondernemers, maar deze is verouderd. Er zijn 
namelijk meekoppelkansen met waterberging, klimaatopgave en de natuurontwikkelingsopgave in 
de uiterwaarden. Ook speelt de dijkversterking langs de noordkant van de Waal, daar wordt door 
gemeenten aan gewerkt. De Hollandse waterlinie en Limeslinie zijn eveneens meekoppelkansen.  
 

Wat is er nodig om 5% bestedingen te halen? 

In deze bijeenkomst gaan we ons echt richten op de Recreatie en Toerisme (R&T)  en de inrichting 
van het landschap. Moeten we vasthouden aan de thema's fruit en water of kunnen we dit 
loslaten?  

 Gasten kunnen het gebied niet goed zien en beleven. Er moet meer zichtbaar zijn wat er 
wel is, via aanduidingen;  

 Er is meer behoefte aan verhaallijnen en storytelling op het gebied van cultuurhistorie;  

 De Betuwe is uniek. We grenzen aan andere gebieden en verbinden met andere successen 
van  regio's is een kans. We moeten ons gebied niet perse koppelen aan bestuurlijke 
grenzen zoals de provincie Gelderland; 

 We moeten gaan sturen op kwaliteit in plaats van op volume en meer sturen op sferen. De 
kwaliteit van regio rivierenland is de basis waarom de mensen vaker komen; 

 We, overheden en ondernemers, moeten met elkaar het hele gebied dragen. Samen kan 
gewerkt worden aan het laden van ons imago. Bescheidenheid en getogenheid past bij het 

gebied, maar we moeten meer van ons laten horen. Ook is er een oproep aan RBT en 
Uiterwaarden om ook aanwezig te zijn op deze bijeenkomsten. Want om aan meer 

omzetgroei te werken is draagvlak van alle partijen nodig; 
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 Er mist een organisatielaag in deze regio die bijvoorbeeld activiteiten aan elkaar koppelt in 

arrangementen en die ondernemers aanspoort om bijvoorbeeld mee te doen aan de 
campagne Gelderse streken. Op dit moment is de organisatiegraad los onder ondernemers. 
Er wordt een oproep aan de regio gedaan om de versteviging van de organisatiegraad te 
organiseren. Op kleinschalig nivo wordt er wel samengewerkt. Ondernemers pakken de 

samenwerking die bij hen past; 
 We moeten meer nadenken over voorzieningen die nodig zijn om grote groepen bezoekers 

op te kunnen vangen. Nu worden we op korte momenten overspoeld. De Bloesemtocht is 
een voorbeeld waar inwoners bij betrokken zijn en waar de organisatie goed verloopt. Maar 
de grote aandacht die Tricht kreeg nadat het in de Kampioen had gestaan, liep uit de hand 
omdat het dorp het niet aankon; 

 Er worden sfeervollle overnachtingsmogelijkheden gemist 

 Mensen willen de rivieren beleven. Overheidsbeleid: maak ruimte voor ondernemers aan de 
Linge en beleving van de rivieren. Kleinschalig ogend maar wel met voldoende volume.  Als 
we het Binnendijks en buitendijks als een totaalprofiel zien, wat kunnen we hier dan mee 
met de ruimtelijke ordening? Waterschap heeft bijvoorbeeld een missie: de Linge meer 

beleven.  
 

 
Enkele impressies uit de groepsgesprekken 
 
Waterstructuur als basis?  
We kunnen de waterstructuur als basis nemen voor 

de ontwikkeling van het gebied. Immers de 
waterstructuur is bepalend geweest voor de verdere 
ontwikkeling van het gebied, voor het wonen, 
werken, cultuurhistorie etc. Het grote verhaal van de 
waterstructuur en de delta kan door iedereen 
uitgedragen worden en vervolgens op locatie 
verbijzonderd worden. Naast rivieren zijn er ook de 

cultuurhistorische verhalen en stadjes en forten. 
Onder andere de geschiedenis in de WO 2 

(liberationroute).  
 
Sferenkaart 
Aan de riviersferenkaart hoort de Hollandse waterlinie toegevoegd te worden. Komt er niet te veel 

diversiteit als we over verschillende sferen van de rivieren spreken?, vraagt men zich af.  Het 
gebied kenmerkt zich vooral door de centrale en de unieke ligging. Mensen houden van water, 
maar het is de vraag of dat de mensen naar het gebied trekt. Een attractie van formaat erbij en 
een voorziening als verblijfsrecreatie trekt wel mensen naar een gebied.  Het gaat erom recreatieve 
kansen te koppelen aan krachten van het gebied en hoe recreatie kan bijdragen aan de sfeer in 
een gebied. De verschillende sferen zijn: 

 Natuurlijke Rijn: al recreatiever aangelegd door het uitzicht, er is al veel pleziervaart, de 

waal is er ook vlak bij, er is een rondje te maken tussen twee rivieren, er zijn pondjes 
 In de Lek kun je verdwalen vanwege de natuurgebieden die er liggen in de uiterwaarden.  
 Wilde Waal: grootschalige natuur, hagenlandschap en industriëler, vergezichten, delta 

gevoel, wildernis natuur. Langsdammen van Rijkswaterstaat bieden mogelijkheden voor 

waterrecreatie en er zijn pondjes.  
 Maas: bomen en meanderend, veel auto/fiets pondjes 
 Pittoreske Linge met een kleinschalig landschap 

 Er is een noord-zuid corridor over de vier rivieren heen, zoals A'dam Rijnkanaal. 
 
Actieplan voor ondernemers om groei mogelijk te maken 
De groei kan alleen maar ontstaan wanneer er ruimte gegeven wordt door de overheid waarbij 
voor de ondernemers het principe van wederkerigheid geldt (zoals naar voren zal komen in de 
nieuwe omgevingswet). Vooral de ondernemer moet de bezoekers  binnenhalen. Er is meer 

samenhang tussen ondernemers nodig en we moeten denken vanuit de doelgroepen van 
bezoekers. Hoe kan de omgeving bijdragen aan verdere versterking van de onderneming, 
bijvoorbeeld. Wat is er echt nodig?   

 Uitbreidingen moeten mogelijk zijn in de hele regio,  bestemmingsplan en grond zijn 
daarbij randvoorwaarden; 

 We moeten uitgaan van de ontwikkeling van bestaande ondernemingen en ook ruimte 

bieden voor nieuwe ondernemingen; 
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 Focus moet zowel op de korte termijn als de lange termijn liggen; 

 Durf als gemeente risico te nemen. We kunnen nu al aangeven waar ruimtelijke ruimte is 
voor ondernemingen zoals Geofort; 

 Aantal hotspots voor grotere ontwikkelingen benoemen en ook kleinere ontwikkelingen 
mogelijk maken;  

 Initiatieven kunnen bijdragen aan het imago van het gebied. Imago ontstaat en ontwikkeld 
zich gedurende de tijd. Je kunt imago niet van bovenaf opleggen. Overheid moet 
aansluiten bij het imago van de regio. Wat is de koepel? Is dit niet veel meer de Betuwe 
met de ingrediënten: fruit, water, stadjes, oud Hollands landschap en ruimte? 

 Verduurzamen van toerisme? Het is een gebied waar ook mensen wonen. Maak gebruik 
van kwalificaties als nationaal park. Het is bijvoorbeeld een uitdaging om R&T  iconen te 
verbinden aan duurzame natuurbeleving. Een thema als Bommelerwaard, waar zelfstandig 

energie wordt opgewekt, spreekt aan.  
 
Faciliteren door gemeenten 
Wie heeft waar de regie en hoe wordt er 

samengewerkt?. Er is behoefte aan begeleiding vanuit 
de gemeenten, want recreatieondernemingen staan er 

nu zelf voor. Veelal zijn dit MKB ondernemingen. De rol 
van gemeentebesturen is om op tijd mensen in de 
omgeving mee te nemen met het initiatief. Maar ook  
raadsleden erbij betrekken is nodig. Gemeenteraden 
hebben nu eenmaal het ''democratische'' mandaat om 
zaken wel of niet toe te staan. Breng  bijvoorbeeld  de 
verbinding water-oever-uiterwaarde-dijk-cultuur in 

beeld.  
Gemeenten hebben een bedrijfscontactfunctionaris beschikbaar die in principe ''de rode loper 
aanpak'' volgt voor bedrijven/ondernemers. 
 
Doelgroepen en motief voor bezoek 
De bezoekers en bedrijfsleven uit de regio zijn belangrijk, maar bestaande ondernemers moeten 
nationaal gaan om voldoende groei te ontwikkelingen. Wel blijft hierbij de kwaliteitsinsteek 

belangrijk, dus niet perse inzetten op massa. Doelgroepen zijn: buitenlanders, 50+, drie generaties 
gezinsverbanden, zakelijk uit de Randstad, internationale klanten (België en Duitsland) en 
gezinnen. Trefwoorden die genoemd worden als bezoekmotief zijn: rust, ruimte, onthaasten naast 
authenticiteit en beleefbaar, zichtbaar en actief. Hier wordt ook de oproep tot onderzoek naar 
'guest journey' gedaan. Dat is een soort continu bezoekersonderzoek.  
 

Omgevingswet 
Voor de nieuwe omgevingswet zijn inzichten in de maatschappelijke kosten-batenanalyses analyse 
belangrijk. De omgevingswet betekent meer ruimte en wederkerigheid. Wanneer iets niet kan,  
kunnen we met elkaar naar een oplossing zoeken en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 
gebied. Echter wat wordt verstaan onder de kwaliteit van een gebied? Wat zijn de kernwaarden? 
Welke doelen wil je daarmee nastreven? Wanneer doelen en kernwaarden benoemd zijn, kan daar 
ook een extra bijdrage aan geleverd worden door initiatief (wederkerigheid).  

 
Zoneringskaart en doelen voor kansen 

Het idee is om kansenzones aan te geven op een kaart. Beleving moet voortkomen uit de attracties 
die er zijn en dat kan ook het gebied zijn. We moeten niet rigide in zonering denken, want voor de 
aanvullende gebieden zijn doelen nodig , zodat op andere plekken ook initiatieven kunnen 
ontstaan. Hebben we de overloop op het gebied van R&T van Amsterdam perse nodig? Is het nodig 
om gebieden aan te wijzen voor ontwikkeling? We wijzen zoekgebieden aan waar ontwikkeling kan, 

bijvoorbeeld zoals dat met bedrijventerreinen gebeurd, maar voor de overige gebieden gelden 
eveneens criteria en doelen. 
 
Nieuwe marketing  
Wanneer de kwaliteiten van een gebied bekend zijn, kan je daar iets mee doen en wordt dat het 
raamwerk waarbinnen je als gebied wilt opereren. Vervolgens kan het gebied aan de hand van een 

verhaallijn (storytelling) met de waterstructuur en opbouw water-oever-uiterwaarde-dijk-cultuur 
als basis de marketing verder vorm geven.  De volgende stap is om op basis van de gerealiseerde 
zichtbaarheid door marketing groei te krijgen.  De vraag hierbij is, wie de nieuwe marketing gaat 
uitvoeren. Is dat de rol van de bestaande RBT Rivierenland? of is dat zaak van ondernemers zelf? 
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Bijlage 1: Lijst van Deelnemers, thema agribusiness,  5 oktober 2017 

 

  Gemeente/Instantie Naam Functie 

1 Gemeente Buren Dhr. M. van Olderen Medewerker EZ 

2 Gemeente Geldermalsen Dhr. F. Schmidt Medewerker RO 

3 Gemeente Maasdriel Dhr. A. van Liempt Medewerker RO 

4 Gemeente Neder-Betuwe Mw. S. Meullenbruck Medewerker EZ 

5 Gemeente Neder-Betuwe Mw. R. Weerd Medewerker RO 

6 Gemeente Tiel Dhr. D. Kramer Medewerker RO 

7 Gemeente Zaltbommel Dhr. A. Sybesma Medewerker RO 

8 Gemeente West Maas en Waal Dhr. R. Megens Medewerker RO 

9 Regio Rivierenland Dhr. P. Nagtegaal Medewerker Mobiliteit 

10 Regio Rivierenland Dhr. A. Mureau Medewerker Mobiliteit 

11 Gemeente Culemborg Dhr. K. de Raad Raadslid 

12 Gemeente Geldermalsen Dhr. G. Kievit Raadslid 

13 Provincie Gelderland Dhr. F. Gruizinga Medewerker EZ 

14 LTO Buren Dhr. D.J. van Lutterveld  Brancheorganisatie 

15 NfO Fruit Dhr. S. Koning Brancheorganisatie 

16 LTO Noord, afd. West Betuwe Dhr. J.A.W. Kroeze Brancheorganisatie 

17 LTO Noord, afd. West Betuwe Mw. Ekelmans-Rijpert Brancheorganisatie 

18 Paddestoelenpact Dhr. K. Hooijmans Ondernemer 

19 Paddestoelenpact Dhr. M. van Doremaele Ondernemer 

20 Paddestoelenpact Dhr. H. Litjens Brancheorganisatie 

22 Fruitpact Dhr. F. Engelbart Pactmanager Fruitpact 

23 
Fruitpact , Landwinkel Bloeiend 
Merm Dhr. M.A. de La Porte Ondernemer 

24 Glastuinbouwpact Dhr G. Selman 

Programmamanager 
Glastuinbouwpact 
Bommelerwaard & Neerijnen 

25 Glastuinbouwpact Dhr H.  Kolbach    

26 Laanboompact, TCO Dhr T. va Meerten Ondernemer 

27 Holland Delta Dhr. G. de Kruijff Ondernemer 

28 Holland Delta Dhr. B. McCarthy Ondernemer 

29 Voorzitter speerpunt agribusiness Dhr. H. van Oorschot 
tevens wethouder gemeente 
Culemborg 

30 Regio Rivierenland Mw. A. Wintjes Procescoördinatie RSV 

31 Los stadomland Dhr. R. Goodijk   

32 Los stadomland Dhr. H. van Kempen   
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Bijlage 2: Lijst van Deelnemers, thema economie en logistiek,  9 oktober 2017 

 

 
Gemeente/Instantie Naam Functie 

1 Gemeente Buren Dhr. M. van Olderen Medewerker EZ 

2 Gemeente Maasdriel Dhr. A. van Liempt Medewerker RO 

3 Gemeente Culemborg Dhr. A. Rotink Medewerker EZ 

4 Gemeente Neder-Betuwe Mw. S. Meullenbruck Medewerker EZ 

5 Gemeente Neder-Betuwe Mw. K. .. Medewerker RO 

6 Gemeente Tiel Dhr. R. Bevers Medewerker EZ 

7 Gemeente Tiel Dhr. D. Kramer Medewerker RO 

8 Gemeente Zaltbommel Mw. M. van der Ven Medewerker EZ 

9 Gemeente Zaltbommel Dhr. A. Sybesma Medewerker RO/EZ 

10 Regio Rivierenland Dhr. N. Huijbers Procescoördinatie  Logistiek 

11 Regio Rivierenland Dhr. A. Mureau Medewerker Mobiliteit 

12 Bedrijvenpark Medel Dhr. N. Zwiep Organisatie bedrijventerrein 

13 Gemeente Geldermalsen Dhr. H. van Heusden Raadslid 

14 Gemeente Maasdriel Dhr. P. de Vries Raadslid 

15 Gemeente Neerijnen Dhr. T. Kool Wethouder  

16 Provincie Gelderland Mw. F. Gruizinga Medewerker EZ 

17 ROC Rivor Mw. M. Aalberts Directie 

18 Holland Delta Dhr. M. de Haas Ondernemer 

19 Holland Delta Dhr. G. de Kruijff Ondernemer 

20 AB Regio Rivierenland Dhr. J. Kottelenberg 
tevens Burgemeester gemeente 
Neder Betuwe 

21 Regio Rivierenland Mw. A. Wintjes Procescoördinatie RSV 

22 Los stadomland Dhr. R. Goodijk   

23 Los stadomland Dhr. H. van Kempen   
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Bijlage 3 Lijst van Deelnemers, thema recreatie en toerisme,  12 oktober 2017 

 
 

  Gemeente/Instantie Naam Functie 

1 Gemeente Buren Dhr. M. van Olderen Medewerker EZ 

2 Gemeente Buren Dhr. G. Woutersen Medewerker RO 

3 Gemeente Culemborg Dhr. S. Booms Medewerker R&T 

4 Gemeente Lingewaal Mw. B. Kramer Medewerker R&T 

5 Gemeente Neder-Betuwe Mw. M. Hendriks Medewerker EZ 

6 Gemeente Tiel Mw. M. Blom Medewerker R&T 

7 Gemeente Tiel Dhr. D. Kramer Medewerker RO 

8 Gemeente West Maas en Waal Mw. J. Hattu Medewerker R&T 

9 Gemeente Zaltbommel Dhr. A. Sybesma Medewerker RO 

10 Gemeente Zaltbommel Mw. D. Wesselo Medewerker R&T 

11 Regio Rivierenland Dhr. A. Mureau Medewerker Mobiliteit 

12 Regio Rivierenland Mw. Spit Medewerker Duurzaamheid 

13 Gemeente Geldermalsen Mw. R. Boer Rookhuiszen  Raadslid 

14 Gemeente Lingewaal Mw. D. van Zee Raadslid 

15 Gemeente Lingewaal Dhr. W. Flapper Raadslid 

16 Gemeente Culemborg Dhr. H. Braam Raadslid 

17 Gemeente Maasdriel Dhr.P. van  Boxtel Raadslid 

18 Gemeente Zaltbommel Dhr. T. Ummels Raadslid 

19 Gemeente Maasdriel Dhr. P de Vries Raadslid 

20 In opdracht van Provincie Dhr. Ph. van Evert  Adviseur RO voor ondernemers 

21 Slot Loevestein Mw. I. Stijns Museum 

22 
Holland Evenementengroep en bestuur 
Recron Dhr. P. Janssen Ondernemer en organisatie 

23 
Platform R&T Bommelerwaard en 
Watersport Mw. Gent Ondernemer en organisatie 

24 Moeke Mooren Dhr. J. van Gruijthuijsen Ondernemer 

25 Landgoed Marienwaerdt Mw N. van Verschuer Ondernemer 

26 Holland Delta Dhr. M. de Haas Ondernemer 

27 Holland Delta Dhr. G. de Kruijff Ondernemer 

28 Holland Delta Dhr. B. McCarthy Ondernemer 

29 Campingpark Zennewijnen Mw. J. Coenraads Ondernemer 

30 De Schildkamp Dhr. R. Klaare Ondernemer 

31 Geofort Mw. W. Simon van Leeuwen Ondernemer 

32 AB Regio Rivierenland Dhr. J. Kottelenberg 
tevens Burgemeester 
gemeente Neder Betuwe 

33 Regio Rivierenland Mw. A. Wintjes Procescoördinatie  RSV en R&T 

34 Regio Rivierenland Dhr. M. Borgstein Procescoördinatie  Agri en RIF 

35 Los stadomland Dhr. R. Goodijk   

36 Los stadomland Dhr. H. van Kempen   

    


