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Onderwerp 

Deelname en financiering Stichting Fruit Tech Campus 

 

Beslispunten 

1. De raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen in te dienen tegen het 

voorgenomen besluit van het college tot deelname aan de Stichting Fruit Tech Campus. 

2. Als cofinanciering een bedrag van € 325.000,- incidenteel beschikbaar te stellen voor de 

periode 2020 – 2023 ten laste van de algemene reserve. 

 

Inleiding 

Het bedrijfsleven en onderwijsveld constateren dat het aantal aanmeldingen voor opleidingen 

gekoppeld aan de fruitteeltketen achter blijft. De opleiding moet aantrekkelijker worden voor 

geïnteresseerden in de fruitteeltketen. Voor de ontwikkeling van een duurzame fruitteeltsector is 

kennisoverdracht noodzakelijk met de daarbij behorende opleidingen. Daarvoor moet het huidige 

aanbod aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven. 

 

Het bedrijfsleven en onderwijs hebben de handschoen opgepakt door het project Fruit Tech Campus 

te starten. Dit willen zij samen doen met de lokale/regionale overheid. 

De Fruit Tech Campus is een project waarbij bedrijfsleven, onderwijs en regio samenwerken om te 

komen tot een structurele verbetering van de kennisinfrastructuur/scholing voor de Nederlandse 

fruitketen in het hart van de Nederlandse fruitteelt in Geldermalsen. Hierbij wordt een 

opleidingsprogramma ontwikkeld op MBO niveau met de ambitie deze door te ontwikkelen naar HBO 

met een eigen onderzoeksprogramma. Daarnaast is de ambitie om een kenniscentrum op te richten 

dat ruimte biedt voor innovatie gekoppeld aan de kernactiviteiten fruit, technologie en data. 

 

Voor het realiseren van deze ambities wordt de Stichting Fruit Tech Campus opgericht. Met dit 

voorstel wordt een bedrag van € 325.000 incidenteel gevraagd. Met deze € 325.000 als cofinanciering 

kan de Fruit Tech Campus een beroep doen op de Provincie Gelderland en de Regiodeal voor een 

financieringsbedrag van € 1.650.000,-. Het bedrijfsleven investeert ook in de Fruit Tech Campus voor 

een bedrag van € 1.156.500. Dit betekent een multiplier van afgerond 1 op 8,5. Buiten deze 

investeringen wordt fruitteeltgemeente West Betuwe op de kaart gezet met de realisatie van een Fruit 

Tech Campus binnen haar gemeentegrenzen. 
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Besluitgeschiedenis 

Collegebesluit van 11 augustus 2020: het voornemen tot deelname aan de Stichting Fruit Tech 

Campus 

 

Beoogd effect 

1. Deelnemen aan de Stichting Fruit Tech Campus 

2. Het realiseren van een kenniscentrum gericht op de fruitketen binnen de gemeente West 

Betuwe. 

3. Een bedrag van € 325.000 beschikbaar stellen voor de realisatie van de Fruit Tech Campus. 

 

Argumenten 

 

1.1 Deelname aan de Stichting is van vitaal belang voor de fruitgemeente West Betuwe. 

Zonder goede kennisoverdracht is er geen duurzame toekomst voor de fruitteeltketen. Met het 

verdwijnen van kennis zal onze fruitteeltketen het verliezen van concurrerende landen met als 

gevolg dat een belangrijke economische motor binnen onze gemeente en ons gewaardeerd 

(fruit)landschap op termijn verdwijnt. 

 

1.2 Onderwijs en bedrijfsleven willen ook investeren en is er veel draagvlak. 

In het kader van de triple helix (Onderwijs/Ondernemers/Overheid) wordt door de drie partijen 

geïnvesteerd voor het realiseren van deze ambities. De basis voor dit traject is gestart door het 

bedrijfsleven en onderwijs. Vanuit het veld is er daarom positieve energie en draagvlak om dit 

project te doen slagen. 

 

1.3 De gemeente West Betuwe profileert zich als grootste fruitgemeente van Nederland. 

Voor de gemeente West Betuwe is het een uitgelezen kans om een kennisinstituut gericht op de 

fruitketen binnen haar gemeentegrenzen te realiseren. Met dit kennisinstituut kan de gemeente 

West Betuwe zich nog meer profileren als fruitgemeente van Nederland. Deze profilering werkt 

ook door op andere beleidsterreinen, zoals werkgelegenheid (HBO), recreatie en toerisme, 

landschap, duurzaamheid en economie. 

 

1.4 Het college is bevoegd  te besluiten tot deelname aan een Stichting. 

Het college is bevoegd te besluiten tot deelname aan een stichting (artikel 160, lid 1 onder e 

Gemeentewet). Voordat het college een definitief besluit neemt wordt de raad in de gelegenheid 

gesteld om wensen en bedenkingen bij het college in te brengen (artikel 160, lid 2 Gemeentewet). 

 

2.1  Het bedrag van € 325.000,- incidenteel kan worden bekostigd uit de algemene reserve. 

Voor de projectperiode van 2020 – 2023 wordt een bijdrage gevraagd van € 325.000,- (Bijlage 

begroting). De komende jaren tot 2023 staan in het teken van de ontwikkeling van de Fruit Tech 

Campus. Na deze periode moet het onderwijs op sterkte zijn en wordt de Fruit Tech Campus 

bekostigd via bijdragen uit bedrijfsleven en projectmatige bijdragen. 
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2.2 De cofinanciering vanuit de gemeente maakt een beroep op een bijdrage vanuit de regiodeal 

kansrijker.  

Het rijk heeft aan de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland een bedrag van € 7,5 miljoen toegekend. 

Het project Fruit Tech Campus past binnen de uitgangspunten van deze regiodeal en maakt 

daardoor grote kans op cofinanciering. Voorwaarde is wel dat de gemeente cofinanciering regelt. 

Met dit voorstel wordt daaraan voldaan. 

  

Kanttekeningen 

2.1 Na de periode van 2023 kan wederom een beroep worden gedaan op een financiële bijdrage. 

Vanuit projectmanagement is aangegeven dat de organisatie van de Fruit Tech Campus er eind 

2023 moet staan. Als gemeente West Betuwe willen wij niet structureel geld in de organisatie 

steken. Met het bedrag van € 325.000,- is dit een maximaal bedrag voor het opzetten van de 

organisatie. Na 2023 worden er wel separate uitvoeringsprojecten ontwikkeld. Indien een project 

aansluit op het beleid van de gemeente West Betuwe kan ons college u verzoeken een bijdrage te 

verstrekken aan een specifiek uitvoeringsproject. 

 

2.2 Er vindt geen integrale afweging plaats binnen de begrotingscyclus. 

Door nu een bedrag van € 325.000,- beschikbaar te stellen vindt er geen integrale afweging binnen 

de Begrotingsraad plaats. Op dit moment is er een vrije ruimte van € 1,9 miljoen, maar er zijn meer 

wensen. Over de projecten van de Regiodeal wordt eerder besloten dan de begrotingsbehandeling. 

In dit kader menen wij dat wij dit voorstel eerder moeten doen zonder dat deze integrale afweging 

tijdens de Begrotingsraad heeft kunnen plaatsvinden. 

 

Financiën 

In bijlage 1 treft u de begroting aan van de Stichting. Voorgesteld wordt om voor de periode 2020 – 2023 

een bedrag van € 325.000 incidenteel beschikbaar te stellen om de start van de ambities mogelijk te 

maken. De dekking komt uit de algemene reserve. 

 

Uitvoering/Planning 

Na de behandeling van dit voorstel neemt ons college een definitief besluit tot deelname aan de 

Stichting Fruit Tech Campus met in acht name van eventueel ingediende wensen en bedenkingen. 

 

Communicatie 

Na ons definitieve besluit zullen wij de Stichting Fruit Tech Campus informeren. 

 

Evaluatie 

Wij zullen u via de kwartaalrapportages aan deelnemende partijen op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen van de Fruit Tech Campus. 
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Risicoparagraaf 

 

Risico 

omschrijving 

Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Ambities worden 

niet gehaald 

Beleidsmatig/Financieel middel Het 

geïnvesteerde 

bedrag heeft 

niet het 

gewenste 

effect. 

Samen met de andere 

partners bestaat een 

grote intentie om de 

ambities waar te maken. 

 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1: Begroting 

Bijlage 2: Actieplan  

Bijlage 3: Presentatie 30 juni 2020 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2020,   

 

besluit: 

 

1. de raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen in te dienen tegen het 

voorgenomen besluit van het college tot deelname aan de Stichting Fruit Tech Campus; 

2. als cofinanciering een bedrag van € 325.000,- incidenteel beschikbaar te stellen voor de  

periode 2020 – 2023 ten laste van de algemene reserve. 

 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 29 september 2020, nummer 2020/110, 

 

de griffier,                           de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop  

 

 


