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VOORWOORD 

Voor u ligt de omgevingsvisie van West Betuwe. Deze visie vertelt het verhaal van de toekomst van 
onze gemeente. En geeft antwoord op de vraag: hoe zien we de gemeente in 2040? Bijvoorbeeld als het 
gaat over de bereikbaarheid per fiets, parkeren, gezondheid, de inrichting van de openbare ruimte en het 
woningaanbod. 

Onze wens voor 2040 is een gemeente die we toekomstbestendig doorgeven aan de volgende generaties. 
Daarbij staan we voor enkele grote uitdagingen. Denk aan de klimaatopgave en de krapte op de 
woningmarkt. 

De omgevingsvisie is ons kompas. Het wijst ons als bestuurders, maar ook u als ondernemer, inwoner, 
organisatie en gemeenteraad de weg naar onze leefomgeving in 2040. Maar daarmee zijn we nog 
niet klaar. Sommige onderwerpen vragen om nadere uitwerking, per kern of gemeentebreed. En 
maatschappelijke ontwikkelingen zullen soms vragen om bijsturing van de visie. De komende jaren gaan 
we daarmee aan de slag. Stap voor stap, en samen met u. 

Uw inbreng was en is ook voor dit toekomstverhaal van groot belang. Tijdens een aantal bijeenkomsten 
spraken we met inwoners, organisaties en ondernemers. Iedereen heeft een kijk op de toekomst van onze 
gemeente. Dat bleek ook uit de peiling die we hielden met Swipocratie. Via deze online participatietool 
lieten inwoners ons weten welke keuzes zij zouden maken. Bijvoorbeeld als het gaat over wonen, 
ondernemen of recreëren in West Betuwe in 2040. 

Met al deze meningen, gedachten en wensen scherpten we de eerder door ons opgestelde conceptvisie 
aan. Dit concept was gebaseerd op het Bidbook en op geharmoniseerd beleid, zoals de Woonvisie 
en Erfgoedbeleid. Allemaal opgesteld in samenspraak met u, inwoner, ondernemer of raadslid. En zo 
presenteren we nu met trots de eerste versie van de Omgevingsvisie aan u. 

Een verhaal van ons allemaal. 

Het college van burgemeester en wethouders
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INLEIDING 

Het jaar 2040 lijkt ver weg. Toch is 
het dichterbij dan u misschien denkt. 
Want nú bedenken we samen hoe onze 
leefomgeving er dán uitziet. Kortom, wat is 
het toekomstverhaal van de gemeente West 
Betuwe, ofwel de omgevingsvisie? In dit 
document leest en ziet u hoe de gemeente 
West Betuwe vorm geeft aan de leefomgeving 
van de toekomst. Hoe is deze visie tot 
stand gekomen? Wat was de aanleiding? En 
hoe is er gezamenlijk nagedacht over dit 
toekomstverhaal? Dat leest u in dit inleidende 
hoofdstuk. 

1.1 VISIE OP DE LEEFOMGEVING 

Nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen roepen vragen op, 
maar brengen ook kansen met zich mee. We willen deze 
kansen benutten. Daarmee geven we zoveel mogelijk zelf 
invulling aan onze eigen gewenste leefomgeving. Daarom 
hebben we als gemeente samen met onze inwoners, 
gemeenteraad, ondernemers en maatschappelijke 
(keten)partners deze omgevingsvisie 1.0 opgesteld. In 
deze omgevingsvisie hebben we de huidige kwaliteiten 
van onze fysieke leefomgeving beschreven. We hebben 
verschillende ontwikkelingen met impact op de fysieke 
leefomgeving in beeld gebracht en in samenhang bekeken. 
Daarnaast hebben we onze gedeelde dromen en visie op 
de toekomst opgetekend. Vervolgens hebben we deze 
vertaald in een ruimtelijke koers voor de kernen en het 
buitengebied van West Betuwe. Zo geven we richting aan 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente 
voor de komende jaren. We bieden met de omgevingsvisie 

1.0 een inspirerend kader voor (nieuwe) initiatieven en 
samenwerkingen in de leefomgeving. Deze omgevingsvisie 
1.0 is agenderend, gebaseerd op bestaand beleid en volgt 
de huidige structuurvisies van de voormalige gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal op. Nieuwe wensen 
of beleidswijzigingen kunnen worden overwogen in de 
volgende actualisatie van de omgevingsvisie (zie ook 
hoofdstuk 6). 

We geven in onze omgevingsvisie aan waar we als 
gemeente op inzetten en hoe we daar op hoofdlijnen 
uitvoering aan willen geven. Onze omgevingsvisie geeft 
richting aan toekomstige ontwikkelingen, initiatieven 
en beleid. Zo willen we initiatieven - van onze inwoners, 
onze ondernemers of van onze maatschappelijke 
partners - inspireren en zo goed mogelijk begeleiden. 
Door te inspireren willen we partijen stimuleren om 
een bijdrage te leveren aan de verschillende opgaven 
waar we voor staan. We willen onderdeel worden van 
de nieuwe samenwerkingen die we daarbij zoeken. Ook 
kunnen we tegenstellingen of juist belangen die elkaar 
versterken, vroegtijdig benoemen. Zoals de relatie tussen 
de fysieke leefomgeving en sociaal maatschappelijke 
opgaven. Daarnaast zoeken we met onze West Betuwse 
omgevingsvisie de verbinding en maken we afwegingen in 
het licht van ruimtelijke opgaven in de regio en de provincie. 

1.2 OMGEVINGSVISIE EN DE 
OMGEVINGSWET

De omgevingsvisie is een beleidsinstrument voor de 
gemeente, voortkomend uit de Omgevingswet. De 
Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Dit is een nieuw 
stelsel van regelgeving met regels over ruimte, wonen, 
infrastructuur, milieu, natuur en water. Dit stelsel bundelt 
de huidige 26 wetten en ruim honderd regelingen over de 
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fysieke leefomgeving tot één wet. Maar veel belangrijker 
nog: de wet biedt lokale overheden meer afwegingsruimte 
in regels en beleid en dus meer mogelijkheden om 
in overleg te gaan over plannen en initiatieven. De 
omgevingsvisie gaat daarmee over veel verschillende 
beleidsdomeinen en sectoren. Dit is dus een bredere visie 
op de leefomgeving dan de huidige structuurvisies die 
ze vervangt. Met de nieuwe Omgevingswet worden vier 
belangrijke verbeteringen nagestreefd:

 ● Inzichtelijk omgevingsrecht: door de bundeling 
van wetgeving zijn er minder regels nodig en 
kunnen deze duidelijker opgeschreven worden. 
Het omgevingsrecht (alle wet- en regelgeving met 
betrekking tot de fysieke leefomgeving) is hiermee 
inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in gebruik. 

 ● De leefomgeving centraal: de fysieke leefomgeving 
staat centraal in de Omgevingswet en wordt 
in samenhang bekeken in besluitvorming en 
regelgeving. 

 ● Ruimte voor lokaal maatwerk: de Omgevingswet 
biedt meer afwegingsruimte om doelen voor 
de leefomgeving te bereiken. Met de wet wordt 
een versterkte positie van decentrale overheden 
nagestreefd. Daarbij geldt dat gemeenten 
bevoegd zijn om regels op te stellen, tenzij er een 
overkoepelend belang is.

 ● Snellere en betere besluitvorming: onder de 
Omgevingswet gaat besluitvorming beter en sneller. 
Dit vraagt om een integrale en samenhangende 
besluitvorming van overheden, burgers en bedrijven. 

De Omgevingswet daagt ons als gemeente uit goed na 
te denken over onze toekomst, de vormgeving van ons 

omgevingsbeleid en de manier waarop we willen (samen)
werken met initiatiefnemers, inwoners, (keten)partners, 
bestuur, politiek en eigen organisatie. In het verlengde 
daarvan denken we na over onze rol als beleidsmaker, 
vergunningverlener, toezichthouder en procesbegeleider. 
Nu er meer afwegingsruimte komt in regels en beleid, 
wordt het steeds belangrijker om de juiste ambities te 
formuleren, kaders te stellen en het overleg daarover 
goed te organiseren. De belangrijkste verandering die de 
Omgevingswet beoogt, is dan ook een andere manier van 
werken en de houding die daarbij wordt aangenomen. Deze 
visie nodigt daarbij vooral uit, is flexibel en niet in beton 
gegoten. Ze werkt meer vanuit uitnodigende doelen dan 
vanuit normen en regels. 

De Omgevingswet verplicht elke gemeente één 
omgevingsvisie op te stellen voor het gehele eigen 
grondgebied. Na inwerkingtreding van de wet is dit formeel 
een omgevingsvisie. Tot de inwerkingtreding heeft deze 
omgevingsvisie echter juridisch gezien de status van 
structuurvisie in de zin van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). Deze omgevingsvisie beschrijft de 
kernwaarden van de fysieke leefomgeving van West Betuwe 
(zie hoofdstuk 2) en legt de nadruk op wat West Betuwe 
uniek maakt. De omgevingsvisie beschrijft de hoofdzaken 
van het beleid op alle relevante terreinen van de fysieke 
leefomgeving. Vervolgens beschrijft de visie hoe we als 
gemeente de komende jaren (middellange en lange termijn) 
op hoofdlijnen met de fysieke leefomgeving om willen gaan 
(zie de hoofdstukken 3 en 4) én hoe we dit als West Betuwe 
per gebied willen uitwerken (hoofdstuk 5). Tot slot sluit de 
omgevingsvisie af met een hoofdstuk over de uitvoering 
(hoofdstuk 6). 
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1.3 TOTSTANDKOMINGSPROCES 
EN PARTICIPATIE 

Zoals gezegd is deze omgevingsvisie van ons allemaal. 
Juist daarom hebben we in het ontwikkelproces met 
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, 
alle ambtelijke afdelingen en natuurlijk ook de politiek 
nagedacht en samengewerkt. Dat deden we in de vorm van 
interactieve ateliers, consultatierondes en gesprekken. We 
zijn hierbij niet vanaf ‘nul’ begonnen. We zijn we gestart 
vanuit alle input die er de afgelopen jaren al verzameld is 
via intensieve participatietrajecten, zoals bijvoorbeeld voor 
de totstandkoming van het Bidbook West Betuwe en de 
harmonisering van ons beleid bij de fusie. De inventarisatie 
van ons beleid liet zien dat we beschikken over veel actueel 
bestaand beleid. Een goede basis voor de omgevingsvisie 
1.0. Via een drietal fasen en tussenproducten hebben 
we stap voor stap naar de omgevingsvisie West Betuwe 
toegewerkt:

 ● Actueel bestaand beleid als vertrekpunt. In de eerste 
fase hebben we op basis van bestaand actueel beleid 
samen met stakeholders en beleidsambtenaren 
kansen, dilemma’s en gewenste ontwikkelrichtingen 
geïnventariseerd. We hebben daarin gezocht naar 
de gemene delers en inspirerende bijdragen, maar 
hebben ook gekeken naar mogelijke  tegenstellingen. 
In deze fase hebben we bestaand beleid geanalyseerd 
vanuit de meest relevante trends en ontwikkelingen 
die op onze gemeente afkomen. 

 ● Participatie en consultatie. In de tweede fase zijn 
we in de ‘Week van de leefomgeving’ het gesprek 
met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad 

1  Voor het totale overzicht van de gebruikte beleidsstukken zie bijlage.

aangegaan. We hebben hen geconsulteerd over 
de invulling van de visie en hebben gezamenlijk 
(ruimtelijke) keuzes bijgesteld of aangescherpt. We 
vroegen aan inwoners of we de input die al eerder 
opgehaald was in andere participatietrajecten, goed 
hebben vertaald naar een ruimtelijke visie. Ook 
hebben we stilgestaan bij de rolverdeling gemeente 
en samenleving. Naast de gespreksavonden 
hebben we inwoners de mogelijkheid geboden 
om via ‘Swipocratie’ digitaal te reageren op het 
toekomstverhaal en de ruimtelijke keuzes die hierin 
besloten liggen. 

 ● Ontwikkelen omgevingsvisie. In de derde fase 
hebben we de omgevingsvisie 1.0 opgesteld. Een 
breed gedragen compacte en beeldende visie die 
naast een ruimtelijke strategie ook ingaat op de 
uitvoering, zowel de participatie, het instrumentarium 
en de rol van de gemeente. 

Het overzicht op de volgende pagina toont de samenhang 
van de belangrijkste stukken1 en laat zien welk beleid tot 
stand kwam door middel van uitgebreide participatie. 
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Samenhang en integraliteit lokale en regionale beleidsstukken 
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Impressie opbrengsten van de gesprekken tijdens de 'week van de leefomgeving'.

Antwoorden op de vraag: Wat vindt u belangrijk in uw leefomgeving? (Peiling tijdens interactieve werksessie met bewoners).
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Samen nadenken over de leefomgeving van morgen

De omgevingsvisie daagt ons als gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit zelf 
initiatief te nemen en samen te werken aan de leefomgeving van morgen. In West Betuwe hebben we daarom 
met elkaar gezocht naar een verhaal en perspectief waarin partijen zich herkennen en waaraan ze willen werken. 
De gemeente West Betuwe kende na de fusie diverse participatietrajecten die vooraf gingen aan het opstellen 
van nieuw beleid. We hebben de resultaten van deze trajecten als basis gebruikt voor het toekomstverhaal. 
Stapsgewijs is hieraan verder gebouwd door middel van een interactief traject waarin zowel inwoners, ondernemers, 
ketenpartners, ambtenaren en de politiek konden participeren. Belangrijke momenten in het proces waren: 

 ● Interne werksessies: in elke fase van het proces hebben ambtenaren van alle relevante disciplines advies 
gegeven en meegeschreven aan de tussenproducten en de uiteindelijke omgevingsvisie. 

 ● Werksessies ketenpartners en maatschappelijke organisaties: de keuzes die we als gemeente maken gaan 
niet alleen over West Betuwe, maar hebben ook implicaties voor de regio, provincie en (maatschappelijke) 
partners. Om die reden hebben we ook werksessies georganiseerd voor onze ketenpartners en 
maatschappelijke organisaties. 

 ● Week van de leefomgeving: in september 2021 organiseerden we een week met interactieve werksessies met 
bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze ‘Week van de leefomgeving’ hebben 
we betrokkenen bevraagd over de invulling van de visie en zijn de geschetste opgaven en keuzes in twee 
bijeenkomsten en een online consultatie bijgesteld of aangescherpt.

 ● Swipocratie: een onderdeel van de Week van de Leefomgeving was de mogelijkheid voor inwoners om 
via ‘swipocratie’ te reageren op het toekomstverhaal en de ruimtelijke keuzes die hierin besloten liggen. 
Swipocratie biedt een digitale mogelijkheid om te participeren en is ingezet om een brede groep inwoners, met 
name jongeren, te bereiken en mee te laten denken. 

 ● Raads- en college sessies: gedurende het proces is de stuurgroep met daarin bestuurlijke vertegenwoordiging 
vanuit het college op regelmatige basis geïnformeerd en betrokken. Ook is de gemeenteraad regelmatig 
geïnformeerd en geconsulteerd tijdens een raadsbijeenkomst in oktober 2021.
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Gebied-1
Gebied-2
Gebied-3
Gebied-4
Gebied-5

20% 17%

Deelnemers
per gebeid

26% 11% 25%

25%

75%

Ouder dan 30 jaar

30 jaar of jonger

Leeftijd 
deelnemersDe toekomst van 

West Betuwe
In oktober 2021 hield de 
gemeente West Betuwe een 
digitale peiling om erachter 
te komen hoe inwoners, 
organisaties en bedrijven 
denken over de leefomgeving van 
West Betuwe in 2040.

Gebied 1

Gebied 2

Gebied 3

Gebied 5

Gebied 4

Gebied 1

Gebied 2

Gebied 3

Gebied 5

Gebied 4

1589
Totaal

swipers

71% vindt het belangrijk dat er ontmoetingsplekken zijn voor 
jongeren in de dorpen en stadjes

56% heeft liever goed bereikbare winkelclusters, 44% wil liever 
winkels door de hele gemeente

53% wil liever meer woningen bouwen in de dorpen, 47% liever in 
het buitengebied aan de randen van de dorpen

46% vindt het acceptabel dat het dorpse karakter verandert 
doordat er meer appartementen bij komen

44% vindt dat senioren de mogelijkheid moeten hebben om in de 
buurt van zorg en winkels te wonen, 56% vindt dat senioren de 
mogelijkheid moeten hebben om op hun huidige woonplek te 
blijven

Wonen en voorzieningen

76% hoopt dat in 2040 West Betuwe dé fruitgemeente van 
Nederland is

69% vindt het belangrijk dat de gemeente meer investeert in 
innovatie in de fruitsector

Economie en ondernemerschap

84% vindt het acceptabel dat het landschap verandert (zoals 
bredere sloten) zodat we regenwater beter kunnen afvoeren

76% vindt dat West Betuwe natuurgebieden beter moet verbinden 
om de biodiversiteit te vergroten

71% vindt het belangrijk dat de Linge beter bereikbaar wordt om 
te recreëren

71% vindt het belangrijk dat er meer wandel - en fietsroutes 
komen

41% vindt het belangrijk dat West Betuwe nog meer een 
toeristische trekpleister wordt

Natuur, cultuur en recreatie

74% heeft liever meer burgerinitiatieven, 26% meer sturing door 
de gemeente

Samenwerkling

66% voelt zich veilig in het verkeer

66% vindt dat veilige fietssnelwegen ervoor zorgen dat sneller de 
fiets wordt gepakt voor langere afstanden

54% heeft behoefte aan een beter openbaar vervoer 

51% vindt dat de fiets op de eerste plaats komt, 49% zet de auto 
op de eerste plaats

Bereikbaarheid en mobiliteit

91% vindt het acceptabel dat de leefomgeving aangepast 
wordt voor betere toegankelijkheid

74% vindt het belangrijk andere inwoners in het dorp of 
het stadje te kunnen ontmoeten

56% wil graag meer mogelijkheden om te bewegen en te 
sporten in de buurt

Leefbare en gezonde leefomgeving

74% vindt het geen probleem als boerenerven er anders uit gaan 
zien door nieuwe functies (bv. zorg, wonen of recreatie)

67% vindt het belangrijk dat fruitbedrijven alle ruimte krijgen in 
onze gemeente om zo dé fruitgemeente van Nederland te worden

Landbouw

80% heeft liever een eigen auto, 20% liever een deelauto

79% vindt het belangrijk dat men kan meepraten over 
locatiekeuze van zonneparken en windmolens

68% vindt dat de gemeente inwoners moet helpen om grote delen 
bestrating in de tuin te vervangen door groen

65% vindt dat het bevorderen van biodiversiteit voorrang moet 
krijgen bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen

45% wil graag samenwerken met buurtgenoten om woningen te 
verduurzamen in bijvoorbeeld een energiecoöperatie

37% parkeert liever voor de voordeur, 63% heeft liever meer groen 
voor de deur

27% vindt het acceptabel dat het landschap verandert door de 
komst van grote velden met zonnepanelen.

Energie en klimaat
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het stadje te kunnen ontmoeten

56% wil graag meer mogelijkheden om te bewegen en te 
sporten in de buurt

Leefbare en gezonde leefomgeving

74% vindt het geen probleem als boerenerven er anders uit gaan 
zien door nieuwe functies (bv. zorg, wonen of recreatie)

67% vindt het belangrijk dat fruitbedrijven alle ruimte krijgen in 
onze gemeente om zo dé fruitgemeente van Nederland te worden

Landbouw

80% heeft liever een eigen auto, 20% liever een deelauto

79% vindt het belangrijk dat men kan meepraten over 
locatiekeuze van zonneparken en windmolens

68% vindt dat de gemeente inwoners moet helpen om grote delen 
bestrating in de tuin te vervangen door groen

65% vindt dat het bevorderen van biodiversiteit voorrang moet 
krijgen bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen

45% wil graag samenwerken met buurtgenoten om woningen te 
verduurzamen in bijvoorbeeld een energiecoöperatie

37% parkeert liever voor de voordeur, 63% heeft liever meer groen 
voor de deur

27% vindt het acceptabel dat het landschap verandert door de 
komst van grote velden met zonnepanelen.

Energie en klimaat



16  | OPGAVEN EN AMBITIES TOEKOMSTVERHAAL GEBIEDSUITWERKING UITVOERINGONS WEST BETUWE

1.4 LEESWIJZER

Deze omgevingsvisie bestaat, volgend op dit inleidende 
hoofdstuk (hoofdstuk 1), uit vijf inhoudelijke hoofdstukken. 
In hoofdstuk 2 beschrijven we de ontstaansgeschiedenis 
en de kwaliteiten en kernwaarden van West Betuwe. In 
hoofdstuk 3 beschrijven we per thema de strategische 
opgaven waar onze gemeente voor staat tot 2040 en 
welke ambitie we hierin nastreven. Deze strategische 
opgaven en ambities vertalen we in hoofdstuk 4 naar 
het ‘Toekomstverhaal West Betuwe’: een wenkend 
perspectief voor onze gemeente in 2040. Dit hoofdstuk 
sluiten we af met de kaart van de omgevingsvisie. In 
hoofdstuk 5 volgt een eerste gebiedsgerichte uitwerking 

van het toekomstverhaal naar kernen, werklocaties en 
buitengebied. In hoofdstuk 6 beschrijven we hoe we 
gaan werken aan de uitvoering van deze omgevingsvisie. 
Hierbij gaan we in op onze rol als gemeente, onze visie op 
samenwerking, participatie, het instrumentarium van de 
Omgevingswet, monitoring en evaluatie en financiering. 
Omdat het in de praktijk prettig is dat de hoofdstukken 
zelfstandig leesbaar zijn, zult u als lezer op sommige 
plekken mogelijk dubbelingen aantreffen, bijvoorbeeld 
ambities die zowel thematisch als gebiedsgericht terug 
komen. 

Opbouw van de omgevingsvisie West Betuwe
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2. ONS WEST BETUWE
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ONS WEST BETUWE  

Welke ruimtelijke dragers en kwaliteiten zijn 
kenmerkend voor de fysieke leefomgeving 
van onze gemeente? In welke mate zijn 
deze bepalend en sturend voor ruimtelijke 
ontwikkelingen van nu en later? Wat willen 
we daarvan behouden en wellicht zelfs 
versterken? Het zogenoemde ruimtelijke DNA 
van West Betuwe beschrijft onze ruimtelijke 
structuren en kwaliteiten en is hiermee een 
belangrijke onderlegger voor de visie op de 
toekomst. Dit hoofdstuk gaat over de historie 
van West Betuwe, de identiteit, de inwoners 
en de ligging van het gebied van 26 kernen 
midden in het rivierenland.

2.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

Als West Betuwe zijn we onderdeel van een rivierengebied 
met een lange geschiedenis. Na de laatste ijstijd was 
dit rivierengebied een delta waar vele rivieren hun weg 
van oost naar west richting de Noordzee zochten. 
Het watersysteem bestaande uit de Linge en de Waal 
is bepalend geweest voor het historische en huidige 
West Betuwse landschap. Langs de rivieren vormden 
zich oeverwallen door de afzetting van zand na een 
overstroming. Op deze hoger gelegen en vruchtbare 
oeverwallen verrezen circa 3000 v.Chr. de eerste 
nederzettingen, waar akkerbouw, veeteelt en jacht 
voorzagen in de voedselvoorziening.1 Tussen de 
verschillende rivieren en de bijbehorende oeverwallen 
was het land nat en drassig. Hier kwamen de kleinere 
kleideeltjes terecht en ontstond een zwaar kleipakket. 
Deze lager gelegen komkleigebieden werden benut voor 

hooilanden, eendenkooien, rietlanden en grienden (natte 
akkers, zeer geschikt voor het verbouwen van wilgen). Met 
name in de Tielerwaard (het gebied tussen de Linge en de 
Waal) kwamen veel grienden voor. Van de wilgentenen, 
die in deze grienden werden geoogst, werden manden 
gemaakt. Deze manden waren uitstekend geschikt om 
de oogst van de fruitbomen in te verzamelen. De naam 
voor deze manden, ‘hoenderik’, vind je nu ook nog veel 
terug in de Betuwe. Vanaf de middeleeuwen kregen 
inwoners van het gebied de rivieren onder controle 
door de aanleg van kribben en dijken. Tussen de dijken 
ontstonden de uiterwaarden. Met de komst van de dijken 
en drainagesystemen, halverwege de 20ste eeuw, werd 
het mogelijk om het grondwaterpeil in de komkleigebieden 
beter te reguleren. Hierdoor werd landbouw in het gebied 
mogelijk. Toch zijn er nog steeds natte natuurgebieden 
en oude eendenkooien terug te vinden in het landschap, 
bijvoorbeeld de Steendert bij Est, het Broek bij Waardenburg 
of het Lingebos bij Vuren. 

De verschillen tussen de komkleigronden en oeverwallen 
zijn in West Betuwe nog steeds zichtbaar in het landschap. 
Ook zijn deze verschillen bepalend voor de economische 
activiteit in onze gemeente. De komkleigronden bestaan 
voornamelijk uit weidegebied. De landbouw in dit gebied 
zorgt voor de instandhouding van de karakteristieke 
openheid van het landschap.2 De oeverwallen langs de 
rivieren zijn meer bebouwd en herbergen de kenmerkende 
fruitteelt. Fruitgemeente of bloesemgemeente zijn 
veelgehoorde namen van West Betuwe. Nog steeds komt 
een derde van al het Nederlandse fruit hier vandaan. De 
fruitteelt is bepalend voor het landschap, de economie en 
de identiteit van West Betuwe.3

Niet alleen is het bodemgebruik een resultaat van de 
aanwezigheid van rivieren. De Linge en de Waal hebben 
ook direct een invloed op het landschap en de dagelijkse 
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praktijk in onze gemeente. De meanderende Linge 
heeft een sterke aantrekkingskracht op recreanten. De 
Waal is robuuster van aard, met veel scheepvaart en 
watergebonden bedrijvigheid.4 De rivieren verbinden onze 
verschillende kernen, via dijkwegen, transportroutes op 
de oeverwallen en via het water. Desondanks worden 
de Linge en de Waal soms als een barrière ervaren. De 
Linge diende vroeger als een belangrijke verkeersader 
voor de scheepvaart. Toen vormde de rivier slechts een 
beperkte barrière voor de verbinding tussen de kernen op 
de noord- en zuidoever van de rivier. Vrijwel elke kern had 
een veer naar de overkant, sommigen zelfs meer dan één.5 
Nog steeds zijn er enkele (toeristische) veerdiensten in de 
gemeente. 

We kenmerken ons als gemeente West Betuwe door de 26 
diverse op zichzelf staande kernen. Ieder met hun eigen 
kenmerken en karakter. Dit zijn: Acquoy, Asperen, Beesd, 
Buurmalsen, Deil, Enspijk, Est, Geldermalsen, Gellicum, 
Haaften, Heesselt, Hellouw, Herwijnen, Heukelum, Meteren, 
Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Rhenoy, Rumpt, Spijk, 
Tricht, Tuil, Varik, Vuren en Waardenburg. De geschiedenis 
van veel van deze kernen gaat terug tot in de vroege 
middeleeuwen. In het cultuurhistorische landschap van 
West Betuwe kun je oude bebouwing, landgoederen, sporen 
van kastelen en oude terpen vinden. Asperen en Heukelum 
verwierven in de middeleeuwen zelfs stadsrechten. Ook 
de forten van Asperen en Vuren en het GeoFort zijn nog 
duidelijk terug te vinden in het westen van West Betuwe, 
dat deel uitmaakte van de historische Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.6 De Nieuwe Hollandse Waterlinie vormde 
een belangrijke verdedigingswal voor West-Nederland. 
Over de gehele lengte van de linie - welke in een grote 
boog om de huidige Randstad heen liep - waren enorme 
oppervlakten aangewezen als inundatiegebieden. Deze 
inundatiegebieden konden opzettelijk onder water 
gezet worden, zodat vijandige troepen deze niet zouden 

kunnen doorkruisen. Het landschap kent niet niet alleen 
forten ter verdediging van de linie, maar ook sluizen 
en schuilplaatsen. Deze cultuurhistorie is een extra 
aantrekkingskracht voor de regio.

De bestuurlijke inrichting van het gebied waarin West 
Betuwe ligt is in de loop van de tijd meerdere malen 
gewijzigd door fusies. De kleinste bestuurlijke eenheden 
waren de dorpspolders van de late middeleeuwen. Elke 
kern had in feite zijn eigen polder en eigen bestuur en kende 
daarmee al een hoge mate van autonomie. Na verloop van 
tijd werden verschillende kernen zogeheten heerlijkheden, 
waar een leen- of landsheer bestuurlijke rechten uitoefende. 
Dit waren bijvoorbeeld Ophemert, Waardenburg (Hiern), 
Neerijnen, Buren, Deil, Rumpt, Meteren, Est, Asperen, 
Mariënwaerdt, Spijk, Vuren en Dalem. Buurmalsen en Tricht 
hoorden onder een graafschap, Acquoy was een baronie, 
en Beesd en Rhenoy behoorden tot een Ambt. Begin 
negentiende eeuw werden de ambten en heerlijkheden 
afgeschaft en werden de eerste gemeenten gevormd, welke 
in de loop van de eeuw, enkele malen van samenstelling 
wisselden. Sinds 2019 vormen de drie gemeenten, 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal samen de gemeente 
West Betuwe.7 



Het leesbare landschap en cultuurhistorie van West Betuwe
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2.2 KERNWAARDEN

West Betuwe is een middelgrote gemeente met ruim 
50.000 inwoners. Van de 26 kernen in de gemeente 
is Geldermalsen met ruim 10.000 inwoners veruit de 
grootste; de andere 25 kernen vormen het thuis van 
enkele honderden tot enkele duizenden inwoners. De 
karakteristieke kernen, het herkenbare rivierenlandschap, 
de bedrijvigheid en de mensen zorgen voor herkenbare 
kwaliteiten en kernwaarden. 

Inclusief en dorps

De Linge en de Waal en in mindere mate ook de Lek, zorgen 
ervoor dat een groot deel van West Betuwe eigenlijk op een 
eiland ligt. Dit uit zich ook in de kenmerkende nuchterheid 
en zogenoemde ‘eilandmentaliteit’: een groot gevoel van 
saamhorigheid, ondernemerschap en zelfredzaamheid 
binnen de kernen.8 De inwoners van West Betuwe zijn 
vriendelijk en rustig. Er hangt een gemoedelijke sfeer 
in de kernen. Er schuilt veel kracht in de 26 kernen. 
Vrijwilligers zetten zich vol passie en overtuiging in voor 
hun kern en er wordt veel georganiseerd. Mensen vinden 
elkaar rondom initiatieven en zetten zich er samen voor 
in.9 Vanuit de dorps- en buurthuizen worden allerlei 
activiteiten georganiseerd. Voorzieningen, zoals scholen, 
bibliotheken en winkels zijn dan wel niet altijd in het eigen 
kern te vinden maar vaak wel in plaatsen in de buurt.10 

De aanwezige voorzieningen worden gekoesterd. Hoewel 
het voortbestaan daarvan soms buiten de macht van 
inwoners of de gemeente ligt. De gemeenschapszin in 
de kernen is een kwaliteit. Toch bestaat er soms ook een 
afstand tussen verenigingen onderling, binnen kernen zelf 
en kernen onderling, waardoor samenwerking tussen hen 
minder vanzelfsprekend is. Ook bewoners merken soms 
een afstand tussen verschillende groepen, zoals tussen 
oorspronkelijke en nieuwe bewoners. 

Agrarisch en ondernemend 

West Betuwe kent veel bedrijvigheid. Landbouw en logistiek 
zijn hiervan stuwende krachten. Onze gemeente staat 
bekend om de fruitteelt, maar kent ook veel bedrijven in 
de glastuinbouwsector en de veeteelt op de komgronden. 
De landbouw vormt de economische basis van de 
agribusiness, waaronder ook de bedrijvigheid op het gebied 
van verwerking, handel, toelevering en logistiek valt. Als 
West Betuwe danken we onze werkgelegenheid in de 
logistiek aan een strategische positie langs belangrijke 
assen. In noord-zuid-richting de A2 en de spoorlijn 
Utrecht-‘s-Hertogenbosch. In de oost-west richting 
de Waal, de A15 en parallel daaraan de belangrijkste 
goederenspoorlijn van Nederland, de Betuweroute. Door 
deze goede positie bevindt West Betuwe zich aan de 
ruggengraat van het goederenvervoer van Nederland naar 
Duitsland.11 Daarnaast zijn er in West Betuwe verschillende 
maakindustriële bedrijven gevestigd (onder andere in de 
machinebouw en verwerking van agribusiness en bedrijven 
in bouw & interieur). West Betuwe is een ondernemende 
gemeente. Het aandeel van private sectoren in de 
economie is groot. (Semi-)publieke sectoren zoals zorg, 
onderwijs en overheid zijn ondervertegenwoordigd in de 
gemeente. De karakteristieke natuur en cultuur(historie) 
in onze gemeente zorgen voor werkgelegenheid in de 
toerisme- en recreatiesector. Daarbij kent West Betuwe veel 
familiebedrijven. Het aandeel banen bij familiebedrijven 
is met 49% fors hoger dan dat van Gelderland (33%) en 
Nederland (29%).12 De 29 bedrijventerreinen in de gemeente 
hebben door de hoeveelheid bedrijvigheid nog maar beperkt 
kavels beschikbaar. West Betuwe is op het gebied van 
economische structuurversterking actief in verschillende 
samenwerkingsverbanden. Voornamelijk regionaal onder 
FruitDelta (Regio Rivierenland), maar ook via Greenport 
Gelderland en Logistics Valley.13 
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Landschappelijk en beleefbaar

Zoals gezegd gaat de ontstaansgeschiedenis van West 
Betuwe ver terug in de tijd. Dit geeft onze gemeente 
een pittoreske uitstraling met een rijke landschappelijke 
en cultuurhistorische waarde, waardoor velen West 
Betuwe komen bezoeken. Verschillende elementen in het 
landschap zoals de eendenkooien, open velden, forten, de 
pittoreske kernen en het authentieke rivierenlandschap 
maken de gemeente aantrekkelijk als woongemeente. In 
onze gemeente hebben we een aantal (rijks)monumenten 
zoals de kerk in Spijk en de walmuur in Asperen. Ook zijn 
de kernen Waardenburg, Neerijnen, Beesd en Acquoy 
aangewezen als beschermd dorpsgezicht.14 Met de vele 
fruittelers is West Betuwe daarnaast dé bloesemgemeente 
van Nederland. In de drukte van de Randstad is West 
Betuwe een zeldzame plek waar rust en ruimte te vinden 
zijn. Recreatiemogelijkheden zijn er volop: de Rode Kruis 
Bloesemtocht, minicampings, het Lingebos, ijsbanen, 
een golfbaan, recreatieplas de Zandput, het Landgoed 
Mariënwaerdt, het GeoFort en het Unesco werelderfgoed 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.15 Daarnaast maken 
het uitgebreide fietsknooppuntennetwerk en de vele 
wandelpaden het mogelijk om het gebied te ontdekken. Om 
de natuur te beschermen en te verbinden met ecologische 
structuren in de regio zijn delen van het landschap 
onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (Gelders 
natuurnetwerk). Dit geldt onder andere voor de Linge, de 
open komgronden aan de noordzijde van de gemeente en 
de oeverwallen rond de Waal.



Belangrijkste voorzieningen en functies in en om de kernen van West Betuwe
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2.3 WEST BETUWE IN DE REGIO 

De gemeente West Betuwe ligt centraal in Nederland op 
een kruispunt van infrastructuren. De steden Utrecht en 
‘s-Hertogenbosch zijn goed bereikbaar door hun nabije 
ligging, maar West Betuwe zelf is ook een uitstekende 
uitvalsbasis om de rest van het land te bereizen. Via 
de snelwegen A15 en de A2 - die beiden de gemeente 
doorkruisen en een knooppunt vormen bij Deil - zijn ook 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen 
en Arnhem binnen een uur reistijd te bereiken. De centrale 
ligging, de rust en ruimte in het prachtige landschap en 
de sfeer in de kleine kernen maken West Betuwe een 
aantrekkelijke plek om te wonen. Het betekent ook dat 
de gemeente goed bereikbaar is voor bezoekers. Mensen 
vanuit het hele land weten West Betuwe te vinden om 
te gaan wandelen, fietsen of varen.16 Bij Geldermalsen 
komen de spoorlijnen Utrecht–‘s-Hertogenbosch en 
Dordrecht–Arnhem/Nijmegen samen. Parallel aan de A15 
loopt de belangrijkste goederenspoorlijn van Nederland, de 
Betuweroute. Daarmee ligt West Betuwe ook een van de 
belangrijkste transportaders van het goederenvervoer van 
Nederland naar Duitsland. 

Voor sommige zaken zijn onze inwoners aangewezen 
op voorzieningen in de wijdere regio. Het aanbod 
aan voorzieningen in de 26 kernen in West Betuwe 
wordt aangevuld met stedelijke voorzieningen. Deze 
voorzieningen, zoals voortgezet onderwijs en ziekenhuizen, 
bevinden zich vlak over de gemeentegrenzen in Gorinchem, 
Leerdam, Zaltbommel en Tiel. Op verschillende vlakken 
wordt er samengewerkt met de omliggende gemeenten. Via 
Greenport Gelderland en Logistics Valley wordt regionaal 
samengewerkt op het gebied van tuinbouw en logistiek.17 

In de FruitDelta Rivierenland werkt de gemeente West 
Betuwe samen met zeven andere Gelderse gemeenten, 
ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en 

ondernemende burgers. Deze samenwerking is gebaseerd 
op drie regionale economische speerpunten: Agribusiness, 
Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme.18 Met 
de gebiedsagenda die in 2022 wordt vastgesteld, werkt 
de regio FruitDelta Rivierenland gericht samen aan het 
ontwikkelen van brede welvaart in de regio.19 
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Mobiliteit en bereikbaarheid van West Betuwe in de regio



3



3. STRATEGISCHE 
OPGAVEN EN AMBITIES



32  | ONS WEST BETUWE OPGAVEN EN AMBITIES TOEKOMSTVERHAAL GEBIEDSUITWERKING UITVOERING

STRATEGISCHE OPGAVEN EN AMBITIES

Welke opgaven zijn bepalend voor onze visie 
op de toekomst? Hoe staat West Betuwe er 
momenteel voor? Wat zien we gebeuren in de 
toekomst en welke opgaven brengt dit met 
zich mee? Waar liggen koppelkansen met 
andere thema’s en wat willen we uiteindelijk 
op de korte en lange termijn bereiken? 
In dit hoofdstuk gaan we in willekeurige 
volgorde in op de zeven strategische 
opgaven en ambities voor de fysieke 
leefomgeving van West Betuwe. Per thema 
gaan we in op de huidige situatie, ofwel ons 
vertrekpunt. We benoemen de relevante 
trends, ontwikkelingen en opgaven voor de 
gemeente West Betuwe. Ook formuleren we 
per thema welke ambities dit voortbrengt.

Zoals gezegd, dit hoofdstuk geeft per thema 
inhoudelijk richting aan de omgevingsvisie. 
De ruimtelijke strategische keuzes die we 
maken gelden voor het hele grondgebied 
van de gemeente. Deze worden doorvertaald 
in een integrale ruimtelijke visie voor West 
Betuwe in 2040 (zie hoofdstuk 4). Vervolgens 
werken we deze strategische keuzes 
gebiedsgericht uit in hoofdstuk 5. In deze 
uitwerking wordt bepaald wat de ambities en 
keuzes betekenen voor elk gebied en waar 
gebiedsgerichte prioriteiten liggen. 
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3.1 GEZONDE EN LEEFBARE LEEFOMGEVING

AMBITIES:

 ● West Betuwe ontwikkelt zich als een gemeente waarin de leefomgeving op een positieve manier 
bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners en bezoekers. 

 ● De fysieke leefomgeving nodigt uit tot bewegen en ontmoeting in de directe woonomgeving. 
Bijvoorbeeld door meer en veilige(re) routes voor langzaam verkeer (wandelen, fietsen), voldoende 
rustplekken, ruimte voor goed toegankelijke openbare ruimte, koele verblijfplaatsen en een centrale 
speelplek te bieden in de kernen. Dit vraagt op sommige plekken een kwaliteitsslag in de openbare 
ruimte en voorrang voor de fietser, voetganger en openbaar vervoer.

 ● Ontmoeting is belangrijk voor onze gezondheid en daarom kiezen we voor het behoud van een 
ontmoetingsplek in iedere kern.

 ● We koesteren onze gezonde leefomgeving: groen maakt mensen gezond en gelukkig. Meer biodivers- 
of klimaatadaptief groen en ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden zorgen hiervoor. 
Hiermee versterken we de biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en kunnen we ook de effecten van 
klimaatverandering beperken. 

 ● In West Betuwe gaan we uit van een inclusieve samenleving: iedereen kan en mag meedoen in onze 
maatschappij. Onze ambitie is te zorgen voor toegankelijke openbare ruimten, een goede en veilige 
infrastructuur, waaronder OV- en fietsverbindingen (zie ook paragraaf 3.3), en toegankelijke en gezonde 
(openbare) gebouwen.

 ● Voor ouderen zetten we in op ‘vitaal ouder worden’. Bewegen draagt bij aan het fitter en gezonder 
voelen. We kijken daarom naar mogelijkheden voor het innoveren van sportaccommodaties in de 
woonomgeving.

 ● Omwille van de gezondheid gaan we zorgvuldig om met het afwijken van streefwaarden voor 
milieubelasting op woningen en andere gevoelige locaties, dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat in 
bepaalde gebieden het realiseren van woningbouw niet mogelijk is of duurder wordt.

 ● De gemeente West Betuwe wil een veilige fysieke leefomgeving bieden aan haar inwoners en bezoekers. 
In samenwerking met de veiligheidsregio, omgevingsdienst en overige partners draagt zij zorg voor een 
ruimtelijke ordeningsproces waarin externe veiligheidsrisico’s vroegtijdig, vanaf de eerste initiatieven, 
worden onderkend en worden meegewogen bij de inrichting en het gebruik van de ruimte.
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West Betuwe nu
In West Betuwe is het prettig leven. In de kleine kernen 
en hun omgeving is het genieten van het buitenleven in 
een mooie karakteristieke omgeving. Ondanks de ligging 
dichtbij grote steden kent West Betuwe geen ‘stads’ 
gevoel. De inwoners zijn sterk met elkaar verbonden, 
mede door de aanwezigheid van de vele verenigingen. Ze 
staan voor elkaar klaar wanneer nodig. Dit uit zich ook in 
de kenmerkende en zogenoemde ‘eilandmentaliteit’: een 
groot gevoel van saamhorigheid, ondernemerschap en 
zelfredzaamheid binnen de kernen. 

De inwoners van West Betuwe zijn over het algemeen 
gezond. Wel zien we bij de ouderen het aandeel met een 
fysieke beperking toenemen. Het gezondheidsniveau onder 
ouderen in de regio ligt lager dan gemiddeld in Nederland. 
Een gemiddeld lager opleidingsniveau van de inwoners, 
een groter aandeel fysieke arbeid, de laaggeletterdheid en 
het groot gevoel van zelfredzaamheid dragen hier mogelijk 
aan bij. Het gevoel van ‘we lossen het zelf wel op’ komt dan 
sterk naar voren. 

Opgaven
De vergrijzing van de bevolking zal naar verwachting 
de komende jaren verder toenemen. Dit heeft gevolgen 
voor de zorgvraag in West Betuwe. Zo zijn er voldoende 
mantelzorgers en levensloopbestendige of aangepaste 
woningen nodig om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
te laten wonen. Daarnaast hebben ruim 1,7 miljoen 
kinderen en volwassenen in Nederland een matige 
of ernstige beperking en is een grote groep mensen 
(ongeveer 3,6 miljoen) in mindere mate beperkt. In West 
Betuwe gaat dit over grofweg 5.000 inwoners met een 
beperking.20 Het is een uitdaging om belemmeringen voor 
deze groep mensen op te heffen of zoveel mogelijk te 
beperken. Voor deze inwonersgroepen liggen kansen voor 
kleinschalige woonzorgvoorzieningen op lokaal niveau 

en voor een gezonde en veilige woonomgeving. Denk aan 
nieuwe woonvormen, zoals kleine wooneenheden met 
gemeenschappelijke voorzieningen. De nabijheid van zorg 
is hier wenselijk. 

Het zorgen voor toegankelijke en bereikbare voorzieningen 
is een belangrijke opgave. Dit geldt niet alleen voor 
zorgvoorzieningen, maar ook voor bijvoorbeeld scholen, 
ontmoetingsplekken en sportlocaties. Door middel van 
veilige wegen en paden kunnen ouderen gemakkelijk 
hun zorgvoorziening bereiken en kunnen jongeren veilig 
met de fiets naar school. Hierdoor kunnen we gevaarlijke 
situaties op drukke plekken en rondom scholen voorkomen. 
Toegankelijk openbaar- of vraaggestuurd vervoer kan 
hieraan bijdragen. Op deze manier kunnen we ook 
vervoersarmoede in kernen en onder bepaalde doelgroepen 
tegengaan. 

We zien dat in onze kernen het voorzieningenniveau 
afneemt. De dorpshuizen spelen daarom nu en in de 
toekomst een belangrijke rol in het faciliteren van 
ontmoeting en samenkomen. Het onderhouden en het 
financieel gezond houden van deze dorpshuizen of andere 
ontmoetingsplekken is een zorg bij onze inwoners en is 
daarom een belangrijke opgave in West Betuwe. Speciaal 
kijken we ook naar de behoefte van jongeren in de 
gemeente. We zien dat jongeren na hun studie niet altijd 
meer terugkeren naar onze gemeente. Ze hebben moeite 
met het vinden van een passende en betaalbare woning. 
Het voorzieningenniveau en de mogelijkheden om elkaar 
te ontmoeten passen ook niet altijd bij de behoefte van 
jongeren. We zien het in West Betuwe als een opgave om 
jongeren naar de gemeente te trekken en ook te behouden. 

Overal in Nederland recreëren mensen steeds vaker dichtbij 
huis. Dit vraagt om goede en veilige fiets- en wandelpaden 
die zowel verbindingen leggen binnen als tussen de kernen. 
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Op deze manier ontstaat een beweegvriendelijk inrichting 
van de openbare ruimte. Hierbij horen voldoende plekken 
om uit te rusten. Zo kunnen met name ouderen en minder 
mobiele inwoners genieten van hun eigen woonomgeving 
of even een frisse neus halen. 

In de toekomst zal naar verwachting extreem weer vaker 
en heviger voorkomen. Dit kan zorgen voor verhoogde 
gezondheidsrisico’s zoals bijvoorbeeld hittestress. Het 
opvangen van extreem weer zien we als een opgave om 
mee te nemen bij de inrichting van de openbare ruimte. 
Denk bijvoorbeeld aan voldoende hoge bomen voor extra 
schaduw en verkoeling in een dorpskern en het bevorderen 
van voldoende groen in de tuinen van inwoners.   

Gezondheid gaat niet alleen over de mens. Ook gezondheid 
voor dier en bodem draagt bij aan een gezondere fysieke 
leefomgeving. Het behoud van biodiversiteit is daarmee 
een belangrijke opgave. Om de kwaliteit van de bodem  
en de biodiversiteit te kunnen waarborgen is een andere 
manier van grondgebruik nodig. Hiernaast is een goede  
luchtkwaliteit belangrijk voor onze gezondheid. Als mensen 
luchtverontreinigende stoffen en gassen inademen, 
waaronder fijn stof en stikstofdioxide, heeft dat negatieve 
gezondheidseffecten. Daarnaast draagt de uitstoot van 
broeikasgassen in de atmosfeer bij aan klimaatverandering. 
Op veel plekken in Nederland staan we voor een 
enorme uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.21

Ambities
Als gemeente gaan we uit van het model van positieve 
gezondheid. Dit gaat naast lichaamsfuncties ook om 
mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, 
meedoen en dagelijks functioneren. We zetten daarom 
niet alleen in op het faciliteren van beweging, maar ook 
op het tegengaan van overlast van verkeer (geluid, trilling, 

stof, geur of luchtvervuiling) en het bevorderen van de 
zelfredzaamheid. Hierin gaat speciale aandacht uit naar 
wijken met een lagere sociaal economische status (SES). 
Inclusie is ons uitgangspunt: iedereen kan en mag meedoen 
in onze maatschappij. Onze ambitie is om inclusie 
een aandachtspunt te maken bij elk beleidsonderwerp 
alle ontwikkelingen en om bewustwording hierover te 
bevorderen. Dit gaat over een breed scala aan thema’s 
zoals verkeer, werk, toegankelijkheid van gebouwen en 
locaties, sport, armoede en communicatie. 

De groene leefomgeving van West Betuwe leent zich in de 
toekomst goed voor sport en bewegen in de buitenlucht. 
Een beweegvriendelijke leefomgeving draagt bij aan 
gezonder leven, waarin mensen elkaar in de buitenlucht 
kunnen ontmoeten om te sporten of te ontspannen. Dit 
bereiken we door het creëren van ontmoetingsplekken in 
elke kern. Ook zorgen we voor toegankelijke wandel- en 
fietspaden en groene corridors met voldoende rustplekken, 
koele verblijfplaatsen en bijvoorbeeld beweegtuinen. 
Tevens realiseren we in iedere kern een centrale speelplek 
met een gevarieerd aanbod, zodat er voldoende speel- en 
ontmoetingsmogelijkheden zijn voor kinderen, jeugd en 
jongeren, maar ook voor volwassenen jong en oud.22 We 
voeren hier zelf de regie over. Rondom deze plekken zorgen 
we voor voldoende klimaatadaptief groen. Dit draagt niet 
alleen bij aan gezondheid, het kan ook de effecten van 
klimaatverandering beperken. Bomen zorgen bijvoorbeeld 
voor schaduw op warme dagen. 

Om ook jongeren aan onze gemeente te binden zetten we 
ons in voor bredere opleidingsmogelijkheden, passende 
voorzieningen en aantrekkelijke woningen. We merken dat 
vooral de 12-plussers in onze gemeente behoefte hebben 
aan activiteiten en voorzieningen. Voor hen zetten we in op 
sport, spel en ‘hang’ faciliteiten.23 Voor ouderen zetten we in 
op ‘vitaal ouder worden’. Bewegen draagt bij aan het fitter 
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en gezonder voelen. We kijken daarom naar mogelijkheden 
voor het innoveren van sportaccommodaties en het 
bevorderen van sport onder ouderen, zoals ‘walking 
football’ en zwemmen. 

We koesteren onze gezonde leefomgeving: groen maakt 
mensen gezond en gelukkig. Een ecologische verbinding 
tussen de natuurgebieden zorgt hiervoor en versterkt 
biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en kan ook de 
effecten van klimaatverandering beperken. Omwille van de 
gezondheid gaan we zorgvuldig om met het afwijken van 
streefwaarden voor milieubelasting op woningen en andere 
gevoelige locaties, dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat 
in bepaalde gebieden het realiseren van woningbouw niet 
mogelijk is of duurder wordt. De locatie van ontwikkelingen 
en het huidige gebruik is, en blijft, geschikt voor de functie 
die zij heeft of krijgt. Hiernaast volgt de gemeente een 
milieuvriendelijk grondstromenbeleid om vrijkomende 
verontreinigde grond verantwoord te hergebruiken.24 Met 
betrekking tot geluidsbelasting voeren we gebiedsgericht 
geluidsbeleid voor industrie en verkeer met de 
grenswaarden zoals vastgelegd in de nota Geluidbeleid 
gemeente West Betuwe 2021. 
De gemeente West Betuwe wil een veilige fysieke 
leefomgeving bieden aan haar inwoners en bezoekers. In 
samenwerking met de veiligheidsregio, omgevingsdienst 
en overige partners draagt zij zorg voor een ruimtelijke 
ordeningsproces waarin externe veiligheidsrisico’s 
vroegtijdig, vanaf de eerste initiatieven, worden onderkend 
en worden meegewogen bij de inrichting en het gebruik 
van de ruimte. Hierbij worden de risicovolle situaties 
op grond van de huidige én nieuwe inzichten volgens 
de huidige Externe Veiligheid (EV)-regelgeving én 

toekomstige regelgeving omtrent omgevingsveiligheid 
beschouwd, afgewogen en meegenomen in het ruimtelijk 
ontwerp. Voor zover mogelijk worden risicobronnen 
en –ontvangers zo veel mogelijk van elkaar gescheiden. 
Bijzondere aandacht heeft de mate van zelfredzaamheid 
van mensen en de mogelijkheden om die te vergroten. 
In aanvulling op de relevante beoordelingskaders in de 
regelgeving kiest de gemeente voor enkele ambities ten 
behoeve van het bereiken en in stand houden van een 
veilige fysieke leefomgeving. De belangrijkste ambities zijn 
gericht op het al dan niet (onder voorwaarden) toelaten, 
van nieuwe “risicovolle activiteiten” of “(zeer) kwetsbare 
objecten” binnen bepaalde gebieden bij het vaststellen van 
gemeentelijke omgevingsbesluiten. Daarnaast spant de 
gemeente zich in om een veilige omgeving te waarborgen 
bij het vaststellen van besluiten door provincie of rijk, 
waarbij risicovolle activiteiten worden toegelaten op het 
grondgebied van de gemeente. Dit geldt onder andere 
voor de besluitvorming rond het toelaten van meer vervoer 
van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Meteren-Den 
Bosch in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor 
(PHS).25
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AMBITIES 

 ● We vergroten de woonvoorraad met ten minste 2.200 woningen tot 2030. Als gemeente West Betuwe 
zorgen we ervoor dat de woningbouwontwikkelingen van De Plantage in Meteren en Beesd Noord 
bijdragen aan versnelling van de woningbouwproductie.

 ● Hiernaast biedt de gemeente West Betuwe ruimte voor bouwen naar de woonbehoefte van de inwoners, 
onder de voorwaarde dat deze het dorpse karakter en open landschap in West Betuwe beschermen. We 
willen evenwichtige ontwikkeling in alle kernen, passend bij de aard en schaal van de kern. De gemeente 
blijft altijd in gesprek met de kernen over een passend woningbouwprogramma.

 ● Nieuwe plannen dragen bij aan de diversiteit van de woningvoorraad. De gemeente telt nu relatief veel 
grotere, grondgebonden gezinswoningen. In de toekomst zullen er meer kleine huishoudens bijkomen. 
Dit betekent dat er meer kleinere (gestapelde) woningen bijgebouwd zullen worden, mits deze passen in 
het dorpse karakter. We zetten in alle kernen in op een mix van duur, middelduur en goedkoop zijn om zo 
voor alle doelgroepen woningen te realiseren.

 ● We zetten in op tijdelijke flexibele woonvormen en collectieve wooninitiatieven door onder andere 
ruimte te bieden aan Tinyhouses, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en huisvesting voor 
arbeidsmigranten.

 ● We stimuleren dat senioren zo lang en gezond mogelijk thuis kunnen wonen. Daarom kiezen we voor de 
realisatie van seniorenhuisvesting nabij dagelijkse voorzieningen, zorg en vervoer. 

 ● De gemeente West Betuwe stimuleert en faciliteert energiebesparing, het isoleren van huizen en het 
leggen van zonnepanelen op bestaande huizen om het energieverbruik terug te dringen en woningen 
zoveel mogelijk “aardgasvrij-gereed” te maken. Ook zetten we in op het verbeteren en klimaatadaptief 
maken van de woonomgeving. De gemeente bezit geen woningen, dus dit vraagt ook om een forse inzet 
van de particulier. 

 ● We zetten in op het versterken van leefbare kernen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Hiervoor 
behouden we een ontmoetingsplek (dorpshuis of MFC) in elke kern.

3.2 WONEN EN VOORZIENINGEN 
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West Betuwe nu
We zijn als West Betuwe een groeiende gemeente als het 
gaat om het inwonersaantal. Het aantal inwoners is de 
afgelopen jaren met ongeveer 1% per jaar gegroeid. Als we 
kijken naar de samenstelling van onze inwoners zien we 
dat West Betuwe momenteel bovengemiddeld te maken 
heeft met vergrijzing. Het aantal huishoudens ouder dan 75 
bedraagt in West Betuwe 29,9%, tegen 27,6% in Nederland 
als geheel. Het aantal huishoudens onder de 35 is juist veel 
lager (13%, tegen 19,7% voor Nederland). Hiernaast kennen 
we een groot aandeel aan kleine huishoudens, onder 
andere als gevolg van de vergrijzing. Van de ca. 20.000 
huishoudens is ruim een kwart alleenstaand. Ruim 40% is 
een huishouden met kinderen, en de resterende krappe 35% 
betreft paren zonder (thuiswonende) kinderen. 

De West Betuwse woningmarkt telt in 2021 circa 21.000 
woningen. In de periode 2012-2019 zijn er circa 1.500 
woningen bijgekomen, waarvan 400 in De Plantage in 
Meteren. De totale woningmarkt bestaat grotendeels 
grondgebonden eengezinswoningen. Ook bestaat de 
gemeente voor een aanzienlijk deel uit woningen die in 
particulier eigendom zijn. Hoewel dit per kern verschilt 
liggen de woningprijzen relatief hoog (13% duurder 
dan nationale gemiddelde). Woningen in Asperen en 
Heukelum zijn gemiddeld wat minder duur; hier bevindt 
zich momenteel ook gemiddeld het grootste aandeel 
sociale huur. Een aanzienlijk deel de woningen heeft 
een energielabel A of B. Dit is hoger dan gemiddeld in 
Nederland (42% in West Betuwe tegenover 36% landelijk). 
Uit het klimaatakkoord volgt dat in 2050 vrijwel alle 
woningen CO2-neutraal moeten zijn. Dit betekent dat 
nog een forse stap nodig is bij het isoleren, besparen en 
opwekken van energie in woningen.

We beschikken in West Betuwe over een aantrekkelijk 
woon- en leefklimaat, waar rust, ruimte, groen, 

cultuurhistorie en leefbaarheid voorop staan. Onze 26 
kernen kennen een actief verenigingsleven en de onderlinge 
verbondenheid is groot. Dagelijkse voorzieningen zoals 
een supermarkt of scholen zijn vooral in de wat grotere 
kernen aanwezig. Bewoners maken ook gebruik van de 
voorzieningen in de grotere kernen net buiten de gemeente 
zoals Culemborg, Leerdam, Gorinchem, Zaltbommel en Tiel. 
De centrale ligging van onze gemeente in Nederland maakt 
stedelijke voorzieningen en werklocaties in de Randstad 
goed bereikbaar. In West Betuwe is het goed wonen, zowel 
voor Betuwenaren, die hier al generaties wonen, als voor 
nieuwkomers, uit – vooral – de omgeving van Utrecht. 
In West Betuwe is de onderwijsinstelling Yuverta MBO 
(land- en tuinbouw) gevestigd in Geldermalsen. Een Fruit 
Tech Campus in Geldermalsen is in ontwikkeling. Voor HBO 
en WO instellingen liggen er buiten de regio mogelijkheden, 
zoals hogescholen in Utrecht, Nijmegen, Arnhem en Den 
Bosch of de universiteiten in Utrecht of Nijmegen.

Opgaven
Volgens de bevolkingsprognoses zal West Betuwe naar 
verwachting tot 2040 groeien: van ruim 51.000 inwoners nu 
naar ca. 58.000 tot 60.000 inwoners.26 Deze groei bestaat 
deels uit autonome groei, alsmede groei door vestigers 
van buiten de gemeentegrenzen. De afgelopen jaren zien 
we een toenemende migratie en vraag naar woningen 
van huishoudens uit de Randstad, met name uit Utrecht. 
Naar verwachting zal hierdoor de vraag naar woningen 
in de gemeente verder toenemen: ten minste 2.200 extra 
woningen tot 2030.27

Ook verandert de kwalitatieve woningbehoefte van West 
Betuwenaren of in West Betuwe de komende jaren. Deze 
verandering is onder andere het gevolg van demografische 
ontwikkelingen. In heel Nederland zal tot 2050 de bevolking 
vergrijzen, zoals gezegd geldt dit ook voor West Betuwe. 
De komende jaren zal het aandeel inwoners dat ouder is 
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dan 75 jaar stijgen, van 8% in 2021 naar 17% in 2050.28 

Langer gezond zelfstandig wonen vraagt voor onze oudere 
inwoners om woningen, leefomgeving, voorzieningen en 
mobiliteit die daarvoor geschikt zijn.29 De vergrijzing zorgt 
daarnaast niet alleen voor een woonopgave, maar zal ook 
de zorgvraag in de kernen doen stijgen.

Hiernaast zien we - mede als gevolg van de vergrijzing 
- dat het aantal eenpersoonshuishoudens de komende 
jaren toeneemt. Het West Betuwse woningaanbod 
bestaat uit een relatief eenzijdige voorraad met veel 
eengezinswoningen in de koopsector. Als gevolg hiervan 
zijn er weinig passende woningen voor de groeiende groep 
kleine huishoudens. Niet alleen betreft dit senioren, maar 
ook jonge mensen. Veel jongeren trekken naar de stad voor 
studie en werk, maar keren niet terug naar de kernen of het 
landelijk gebied. Om een evenwichtige bevolkingsopbouw 
in onze kernen te houden, is het van belang dat we 
voldoende en betaalbare woningen kunnen bieden. Met 
name voor de kleinere huishoudens. Zo kunnen jongeren 
in onze gemeente goed en betaalbaar wonen en bieden we 
senioren de mogelijkheid om door te stromen. 

De demografische ontwikkelingen in West Betuwe leiden 
tot een afnemende beroepsbevolking, mede als gevolg van 
wegtrekkende jonge mensen en de vergrijzende bevolking. 
Arbeidsmigranten vullen daarom de West Betuwse 
beroepsbevolking aan. Deze groep zoekt ook een passende 
woning in West Betuwe, waar eventuele hereniging met hun 
gezin mogelijk is en waar ze kunnen integreren in de buurt. 

Naast het nieuw bouwen en toevoegen van woningen 
liggen er in West Betuwe ook opgaven in de bestaande 
woningvoorraad. In navolging van het Klimaatakkoord 
moeten vrijwel alle woningen in 2050 CO2-neutraal zijn. 
Dat betekent een verduurzamingsopgave voor een groot 
deel van de woningen in West Betuwe. Gezien het aantal 

koopwoningen, betekent dit dat er vanuit particuliere 
woningeigenaren een grote inspanning nodig is voor het 
isoleren, het besparen en het opwekken van energie. Ook 
ligt er een vernieuwings- en transformatieopgave in de 
sociale huursector ten aanzien van verduurzaming. Naast 
het aanpassen van de woningen is het van belang te kijken 
naar het verbeteren en klimaatadaptief maken van de 
woonomgeving.

Goed wonen gaat niet alleen over woningen, maar ook 
over de kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving 
en de voorzieningen. Met name in de kleinere kernen 
staan commerciële en maatschappelijke voorzieningen 
zoals winkels, onderwijs en eerstelijnszorg (zoals 
huisartsen) onder druk. Door schaalvergroting, toegenomen 
mobiliteit, ICT diensten, thuisbezorging en veranderende 
consumentenvoorkeuren zijn veel voorzieningen 
verdwenen.30 In een aantal kernen is al voor langere tijd 
geen winkel of andere voorziening meer aanwezig. Zo 
hebben Tricht, Opijnen en Varik sinds enkele jaren geen 
‘eigen’ supermarkt meer. Recentelijk is ook de Troefmarkt 
in Ophemert gesloten.31 De voorzieningen die er nog 
wel zijn, worden dan ook gekoesterd door de bewoners. 
Landelijk zien we dat maatschappelijke voorzieningen in 
kleinere kernen steeds vaker geclusterd worden, zoals in 
multifunctionele accommodaties of in een ‘Kulturhus’. 

Ambities
We streven ernaar om in alle kernen het woonaanbod 
te kunnen bieden wat past bij de lokale behoefte nu en 
in de toekomst. Hiervoor geldt dat we werken aan een 
evenwichtige woningbouwontwikkeling in alle kernen 
en dat we in elke kern ruimte bieden aan kleinschalige 
ontwikkelingen. Nieuwbouw moet passen bij het dorpse 
karakter, het open landschap en de maat en schaal van 
de kern. Bij transformatie of inbreidingslocaties is het 
mogelijk om (iets) te verdichten, dat wil zeggen: het aantal 



40  | ONS WEST BETUWE OPGAVEN EN AMBITIES TOEKOMSTVERHAAL GEBIEDSUITWERKING UITVOERING

woningen in een gebied te vergroten. Daarbij stellen we wel 
als voorwaarde dat het plan als geheel voldoende ruimte en 
groen behoud, en daarmee een dorps karakter. We plannen 
geen inbreidingslocaties waar dit de dorpse
ruimtelijkheid en sfeer aantast. Om deze reden 
sluiten we uitbreidingslocaties niet op voorhand 
uit. Uitbreidingslocaties zijn altijd maatwerk. Zowel 
binnen dorpskernen, waar we kenmerkende open 
ruimtes beschermen, als in het buitengebied, waar we 
zoekgebieden aanwijzen waar op korte termijn of in de 
toekomst woningbouw mogelijk is.32  In de kerngerichte 
uitwerkingen kijken we naar de passende mogelijkheden 
per kern.

We vinden het belangrijk dat nieuwbouwplannen een 
goede mix van duur, middelduur en goedkoop zijn om zo 
voor alle doelgroepen te kunnen bouwen. Hiermee willen 
we ruimte bieden voor de vraag vanuit de eigen bevolking. 
Met nieuwbouw, herstructurering en transformatie willen 
we tevens de doorstroming van ouderen maximaal 
bevorderen. Voor bestaande plannen zoeken we 
gezamenlijk met ontwikkelaars, corporaties en provincie 
naar mogelijkheden om voldoende sociale huurwoningen 
toe te voegen.33 We faciliteren starters bij het kopen 
van een betaalbare woningen. Op een aantal locaties 
versnellen we de woningbouwproductie de komende jaren. 
De Plantage wordt niet in 2036, maar in 2030 al volledig 
gerealiseerd. Ook krijgt het ontwikkelen van 150 woningen 
in Beesd prioriteit.34 Hiernaast stimuleren we collectieve 
wooninitiatieven en tijdelijke flexibele woonvormen. Ook 
bouwen we klimaatadaptief en duurzaam met oog voor 
natuur.

Nieuwbouw zien we slechts als een deel van de oplossing 
voor de woonopgave van de toekomst. Voor de komende 
10 jaar staan ten minste 2.200 te bouwen woningen, 
waarvan het grote deel is vastgelegd in plannen en 

afspraken. Nieuwbouw alleen zal dus niet voldoende zijn. 
Kwaliteitsverbetering en het aanpassen van bestaande 
woningen is ook hard nodig om te kunnen voorzien in de 
woonbehoefte nu en in de toekomst.35 Hiernaast is het 
vanuit de energietransitie en klimaatopgave van belang 
om energiebesparende en klimaatadaptieve maatregelen 
te treffen. We stimuleren we energiebesparing, het 
aanbrengen isolatie en zonnepanelen op huizen om het 
energieverbruik terug te dringen en woningen zoveel 
mogelijk “aardgasvrij-gereed” te maken. We stimuleren 
bewonersinitiatieven en pilots om woningverduurzaming te 
versnellen.36 Voor sociale huurwoningen is het onze ambitie 
om in 2030 een CO2-neutrale voorraad te hebben. Nieuwe 
sociale huurwoningen zijn bij oplevering aardgasvrij en 
hebben tenminste energielabel A.37 

Als gemeente willen we dat bewoners elkaar in West 
Betuwe kunnen ontmoeten. Om de leefbaarheid en 
vitaliteit van de kernen te bevorderen zetten we in op een 
ontmoetingsplek in elk van de 26 kernen. Als gemeente 
willen we initiatieven en activiteiten die ontmoeting 
bevorderen maximaal faciliteren. In sommige kernen liggen 
er mogelijkheden om de functie ontmoeting te combineren 
met sport, primair onderwijs en/of zorg. We weten echter 
dat woningbouw in de kleinere kernen (<2.000 inwoners) 
niet bijdraagt aan het behoud van deze voorzieningen. 
We zetten daarom als West Betuwe vooral in op een 
goede bereikbaarheid van voorzieningen door slimme 
mobiliteitsoplossingen voor alle inwoners. Denk hierbij 
aan een buurtbus en belbus. Of aan meer innovatieve 
concepten als de dorpsbus, de West Betuwe-expres 
(elektrisch vervoer, en altijd oproepbaar) of de watertaxi. 
Ouderen hebben behoefte aan voorzieningen dichtbij. 
Woningbouw voor (toekomstige) senioren vindt bij voorkeur 
plaats nabij voorzieningen als winkels, zorg en openbaar 
vervoer. Hiernaast stimuleren we ook meer “zorg nabij”.



OMGEVINGSVISIE WEST BETUWE  |  41  

3.3 MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID

AMBITIES:

 ● We zetten in op een uitstekende verkeersveiligheid voor al het verkeer: landbouwverkeer, recreatief 
verkeer en inwoners die zich verplaatsen. Bij herinrichting van lokale en provinciale wegen zorgen we 
ervoor dat we de diversiteit aan weggebruikers zo goed mogelijk blijven faciliteren door bijvoorbeeld 
verkeersstromen te scheiden.

 ● Als gemeente kiezen we voor slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen om druk op wegen 
te verminderen. Dat kan betekenen: stimuleren gebruik van CO2-vrije auto’s, werkgeversaanpak 
fietsstimulering, snelfietsroutes, autoluwe woonwijken, ’mobility as a service’-concepten of deelauto’s 
systemen.

 ● Als West Betuwe lopen we voorop in de omslag naar elektrisch vervoer. Dit willen we blijven doen. 
Dat betekent meer veilige(re) (snel)fietspaden door de hele gemeente en het uitbreiden van onze 
laadinfrastructuur.

 ● We ontwikkelen het OV-knooppunt Geldermalsen als mobiliteitsknooppunt van de toekomst met 
daaromheen ruimte voor wonen, werken en onderwijs. In Beesd en Waardenburg worden ook (kleinere) 
mobiliteitsknooppunten ontwikkeld met daaromheen ruimte voor werken en voorzieningen.

 ● We maken werk van fijnmazige bereikbaarheid van de kernen. Dit betekent niet altijd een bus of 
traditioneel OV-vervoer, maar vooral vraagafhankelijk vervoersaanbod in met name de kleine kernen om 
vervoersarmoede tegen te gaan. 

 ● Slimme en duurzame mobiliteit betekent ook het oplossen van bestaande verkeersknelpunten in de 
gemeente. Deze knelpunten worden verder uitgewerkt in de gebiedsuitwerking.
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West Betuwe nu
Zoals gezegd, vormt West Betuwe met een ligging in het 
midden van Nederland een knooppunt van verschillende 
belangrijke verkeersaders. Zo is het knooppunt Deil, het 
kruispunt van de A2 en A15, gelegen in het midden van 
de gemeente. Eén van de drukste routes van het spoor, de 
intercity verbinding Utrecht - ‘s-Hertogenbosch, doorkruist 
het landschap. Op station Geldermalsen stoppen de 
sprinters tussen ‘s-Hertogenbosch en Tiel, en tussen 
Geldermalsen en Dordrecht. Deze laatste sprinter stopt ook 
op station Beesd. Langs het station lopen verschillende 
buslijnen. Zo gaan er bussen richting Gorinchem en Tiel en 
buurtbussen richting Beesd. Deze bussen rijden gemiddeld 
een keer per uur. De Betuweroute, de goederenspoorlijn 
tussen Amsterdam/Rotterdam en Duitsland, maakt deel uit 
van het spoornetwerk in West Betuwe. 

Niet alleen over land kent de gemeente veel 
reisbewegingen, ook over water ligt West Betuwe 
aan een belangrijke vaarweg. De Waal is een van de 
drukste vaarwegen van Europa.38  Het is een belangrijke 
economische ader door West Betuwe. Verschillende 
bedrijven zoals Nedcargo liggen direct langs de Waal 
en maken gebruik van een eigen binnenhaven voor het 
transport van goederen over water. De weg en waterwegen 
doorkruisen elkaar in West Betuwe regelmatig. Het 
wegverkeer op de A2 steekt bij Waardenburg de Waal 
over via de Martinus Nijhoffbrug. Via de veerponten 
tussen Heukelum-Galgenwaard, Herwijnen-Brakel, en 
Varik-Heerewaarden is het ook mogelijk om via het water 
de gemeente te bereiken. In de zomermaanden varen er 
pontjes rondom de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Door de ruimtelijke opzet van West Betuwe met relatief 
grote afstanden die inwoners afleggen, kent de gemeente 
een hoog autobezit. Om van de kleinere kernen in de 
grotere kernen te komen, wordt vaak gebruik gemaakt van 

de auto. Door de A15 kun je met de auto relatief snel van 
de westkant naar de oostkant van de gemeente komen, en 
andersom. Op de fiets zijn met name de kleinere kernen 
langs de Linge en de Waal onderling goed te bereiken. 
Binnen de kernen is het mogelijk om de dorpskern te 
bereiken te voet en met de fiets. 

Opgaven
De ligging van West Betuwe zorgt voor een goede 
verbondenheid met grote delen van Nederland. 
Tegelijkertijd zorgt het samenkomen van verschillende 
routes en knooppunten ervoor dat sommige gebieden van 
elkaar gescheiden worden wat zorgt voor verschillende 
mobiliteitsvraagstukken. De drukte bij knooppunt Deil leidt 
bij verkeersopstoppingen tot sluiproutes. Weggebruikers 
zoeken een alternatief voor de snelweg door de gemeente 
en rijden dus ook vaak door de kernen in West Betuwe. 
Met name de kernen Waardenburg en Beesd hebben 
hiermee te maken. Momenteel verkennen het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de 
Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de 
regio Rivierenland en de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
oplossingen voor drukte rondom knooppunt Deil. 

Onze kernen liggen relatief ver uit elkaar en het openbaar 
vervoer is niet overal aanwezig. Dit maakt veel inwoners 
afhankelijk van hun auto. Dit geldt ook voor recreatieverkeer 
en arbeidsmigranten die niet altijd woonachtig zijn in 
de buurt van het bedrijf waar zij werken. De druk op ons 
wegennet is daardoor hoog. Op de lokale wegen binnen 
de gemeente zorgt landbouwverkeer in combinatie met 
andere weggebruikers, zoals woon-werkverkeer, fietsers, 
recreanten en motorrijders, met regelmaat voor gevaarlijke 
situaties en onrust. Zeker in het bloesemseizoen is 
verkeersveiligheid een uitdaging. De drukte neemt dan sterk 
toe, wat vooral op de smalle wegen zonder vrijliggende 
fietspaden voor veiligheidsopgaven zorgt. Ook zijn 
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parkeermogelijkheden in de kernen deze periode schaars. 
Naar verwachting blijft de landelijke mobiliteitsvraag tot 
2040 groeien. Het is daarom van van belang om te zoeken 
naar slimme mobiliteitsoplossingen die ervoor zorgen 
dat de inwoners van West Betuwe - naast de vele andere 
weggebruikers - optimaal profiteren van de goede ligging 
van de gemeente.

We zien dat jongeren en ouderen over het algemeen minder 
gebruik maken van de auto of niet in het bezit zijn van 
een auto. Voor deze groep groeit het nut en de noodzaak 
van een betrouwbaar (en fijnmazig) ov-netwerk of andere 
mogelijkheden van vervoer. Tegelijkertijd zien we dat 
het OV zich in kleine kernen terugtrekt en automobiliteit 
belangrijk blijft. De verbindingen van en naar kleine kernen 
duren lang en zijn voor de regio vanuit een financieel 
oogpunt (rendabiliteit) moeilijk in stand te houden.39 
Inwoners die niet in het bezit zijn van een auto kunnen zich 
daardoor moeilijker over lange afstanden in de gemeente 
verplaatsen. Hierdoor ontstaat - mede door de vergrijzing 
- ‘vervoersarmoede’. Het aantal mensen die niet altijd meer 
beschikken over zelfstandige vervoersmogelijkheden neemt 
toe. Het is daarom van groot belang om ‘first en last mile’ 
vervoer te faciliteren met aanvullende voorzieningen zoals 
hubs, (deel)fiets en -auto’s, elektrische fietsen, hubtaxi’s 
e.d.. Zo moeten we ervoor zorgen dat alle inwoners zich 
zo lang mogelijk veilig kunnen verplaatsen en dat daardoor 
iedereen mee kan doen in de maatschappij. 

De verduurzaming van mobiliteit en de omslag naar 
elektrisch vervoer is een andere belangrijke opgave in 
West Betuwe. Naast opgave is dit vooral ook een kans 
om onze gemeente te verduurzamen. Naar verwachting 
zet deze trend zich versneld door. Dat komt onder andere 
door druk van (Europese) wet- en regelgeving en van het 
Klimaatakkoord waarin de afspraak is gemaakt dat in 2050 
alle mobiliteit in Nederland emissieloos is.40 Uit cijfers 

van de RDW blijkt dat West Betuwe voorop loopt in het 
gebruik van een elektrische auto vergeleken met de andere 
Gelderse gemeenten. Het aantal speed pedelecs ligt ook 
hoger dan gemiddeld in Gelderland.41 Om deze trend door 
te zetten en te kunnen blijven faciliteren is een uitgebreide 
laadpalen infrastructuur door de gemeente nodig. 

Ambitie
Als West Betuwe vinden we het verbeteren van de 
verkeersveiligheid een randvoorwaarde voor elke 
maatregel die we treffen. Verkeersveiligheid is een 
basisvoorwaarde voor mensen om deel te nemen aan 
het verkeer. We zetten in op het realiseren van veiligere 
en goed verlichte fietsroutes tussen de kernen waarbij 
we de fietser zoveel mogelijk scheiden van de auto. Zo 
kan de wegcapaciteit in het buitengebied beter verdeeld 
worden en nagedacht worden over betere signalering van 
voertuigen, wat resulteert in minder gevaarlijke situaties. De 
verkeersveiligheid op de dijken - in relatie tot recreatie en 
toerisme - verdient hierbij speciale aandacht. 

Het station in Geldermalsen is goed bereikbaar vanuit 
verschillende locaties in de gemeente. Onze ambitie is 
daarom het ov-knooppunt Geldermalsen aantrekkelijker te 
maken voor reizigers door uitstekende voorzieningen op 
het station en een goede overstap tussen verschillende 
(deel)modaliteiten. De opwaardering van ov-knooppunt 
Geldermalsen vindt in West Betuwe plaats vanuit het MIRT 
A2 quick-win pakket. Voor Geldermalsen gaat dit met 
name om de transformatie van het treinstation naar een 
zogenoemd hub-station waarbij er ingezet wordt op een 
Park & Ride (P&R) deelmobiliteit en de overstap naar de 
fiets. Op deze manier kunnen ook inwoners die op grotere 
afstand van het station wonen makkelijk gebruik maken van 
het openbaar vervoer. Het station en omgeving kan nog een 
extra boost krijgen, wanneer ook de intercity tussen Utrecht 
en ’s-Hertogenbosch hier stopt.42 Onze ambitie is om het 
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stationsgebied verder te ontwikkelen als aantrekkelijke 
(samen)woon-werklocatie. Ook in Beesd en Waardenburg 
zetten we in op het realiseren van voorzieningen, 
(samen)werklocaties en woningen (voor onder andere 
ouderen) rondom de (kleinere) mobiliteitsknooppunten. 
Hiernaast willen we ervoor zorgen dat onze inwoners 
ook in de toekomst goed gebruik kunnen maken van 
mobiliteitsknooppunten en voorzieningen in de grotere 
kernen net buiten de gemeente zoals Culemborg, Leerdam, 
Gorinchem, Zaltbommel en Tiel door een goede verbinding 
naar deze locaties. 

We zorgen voor een breder pallet aan 
vervoersmogelijkheden om vervoersarmoede tegen te 
gaan. Op plekken waar buslijnen niet houdbaar zijn, zorgen 
we voor een openbaar vervoersaanbod (vraaggestuurd) 
waardoor inwoners makkelijker naar Geldermalsen, 
Gorinchem, Leerdam, Culemborg, Tiel en Zaltbommel 
kunnen reizen. Onze ambitie is om op plaatsen waar veel 
mensen bij elkaar komen, zoals zorgcentra, bibliotheken 
en centrumgebieden, veilige comfortabele looproutes 
en voetgangersvoorzieningen te realiseren. Zodat West 
Betuwse inwoners zo goed mogelijk in staat zijn om 
zelf boodschappen te doen, naar school te gaan of de 
huisarts te bezoeken. We zetten ons in om inwoners die 
een grotere kans op vervoersarmoede hebben maximaal 
te ondersteunen in het vinden van goede en inclusieve 
mobiliteitsoplossingen. We geven daarnaast meer 
aandacht aan veiligheid voor mensen met een beperking.43

De inzet op de mobiliteitstransitie versterken we. Dit kan 
door elektrisch rijden te stimuleren met het
uitbreiden van de laadinfrastructuur. Hier zijn we in West 
Betuwe al goed in maar elektrisch rijden moet
toegankelijk worden voor meer mensen. Tevens pakken 
we de werkgeversaanpak op, gezamenlijk met de regio, 
om werkgevers actief aan de slag te laten gaan met 

fietsstimulering en het aanleggen van veilige (snel)
fietspaden. Door inwoners en werkgevers te stimuleren 
om hun auto wat vaker te laten staan, kunnen we de 
drukte op de wegen verminderen en het verkeer beter laten 
doorstromen. We doen dit door meer prikkels te generen 
om andere manieren van vervoer dan de auto te stimuleren. 
We verkennen de mogelijkheden van gebruik van CO2-vrije 
auto’s, werkgeversaanpak fietsstimulering, snelfietsroutes, 
autoluwe woonwijken,  ’mobility as a service’-concepten of 
deelauto’s systemen. 
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3.4 ECONOMIE EN ONDERNEMERSCHAP 

AMBITIES:

 ● Als West Betuwe zetten we in op toekomstbestendige agribusiness, meer meerwaarde uit logistiek en 
bouwen we aan de maakindustrie. 

 ● We kiezen voor de ontwikkeling van drie economische clusters (Geldermalsen, Haaften/Waardenburg, 
Vuren) om ondernemerschap, concurrentiekracht en werkgelegenheid te bevorderen. We willen onze 
economische activiteiten meer concentreren om schaalvoordelen te behalen, collectieve kansen te 
benutten en innovatie te stimuleren. 

 ● Een economisch cluster zorgt voor toename van verkeer. Dit vraagt om een goede ‘meervoudige 
bereikbaarheid’ (weg, water, spoor) van de drie clusters en dus om een investering in de aanpak 
mobiliteitsknooppunten in West Betuwe.

 ● We zetten in op toekomstbestendige bedrijventerreinen: kwaliteitsverbetering, nieuwe (collectieve) 
energiebronnen, circulariteit, verduurzaming, aanpak geluids- en geurhinder en bereikbaarheid.

 ● Als gemeente West Betuwe zien we de noodzaak om voldoende gekwalificeerd personeel aan ons te 
binden door kansen te bieden voor talentontwikkeling en scholing van jonge mensen. Dus kiezen we 
voor een ontwikkeling van Fruit Tech Campus rondom het stationsgebied Geldermalsen.

 ● Eveneens zetten we in op goede huisvesting en integratie van arbeidsmigranten en willen hiervoor 
ruimte bieden binnen onze gemeentegrenzen. 
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 ● We zetten in op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor lokale ondernemers en bedrijven van buiten die 
qua schaal en aard van activiteiten goed passen bij West Betuwe. Dit vraagt ook om een goed woon- en 
leefklimaat voor werknemers en zetten daarom ook in op goede woningen, voorzieningen, recreatie en 
bereikbaarheid (zie elders in deze omgevingsvisie).

 ● We zijn als West Betuwe trots op onze leefbare en vitale kernen en de lokale ondernemers die 
dit mogelijk maken. Tegelijkertijd zien we dat de balans tussen draagvlak voor en aanbod van 
dagelijkse winkelvoorzieningen in de kleine kernen kwetsbaar is. We kiezen daarom voor ‘gebundelde 
deconcentratie’ van het dagelijks winkelaanbod. Dat betekent: 

 ● Hoofdcentrum Geldermalsen, met een zo divers mogelijk winkelaanbod. 

 ● Dorpscentrum Beesd met een volwaardig boodschappen aanbod aan het Dorpsplein, aangevuld 
met lokale speciaalzaken, diensten en horeca aan de Voorstraat. 

 ● Grote Dorpssteunpunten Waardenburg, Haaften en Meeteren, met een volwaardige 
supermarktvoorziening en (Meteren uitgezonderd) enkele direct omliggende publieksfuncties. 

 ● Kleine Dorpssteunpunten Vuren Heukelum, Asperen, Deil en Herwijnen, met behoud van een kleine 
supermarkt.

 ● Ter behoud van de bestaande detailhandelsstructuur kiezen we niet voor nieuwe detailhandel buiten de 
kernen.
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West Betuwe nu 
West Betuwe is een bedrijvige en ondernemende 
gemeente, met fruit als ‘unique selling point’. Door de 
vruchtbare rivierklei in de gemeente heeft de West 
Betuwse fruitteelt kunnen uitgroeien tot een grootschalige 
economie. De fruitteelt is bepalend voor het landschap, 
maar ook voor de economie en de werkgelegenheid. 
Een aantal grote bedrijven op het gebied van fruit zijn 
Fruitmasters in Geldermalsen en Vogelaar-Vredehof in 
Enspijk. Ondernemers maken zich sterk voor schone en 
veilige agrarische bedrijfsvoering en krijgen hiervoor ook 
de ruimte. Veel van deze bedrijven zijn familiebedrijven. 
Familiebedrijven hechten vaak veel aan lange termijn 
continuïteit zodat het bedrijf over kan gaan op de volgende 
generatie.44 

Naast de fruitteelt, zijn ook verschillende maakindustriële 
bedrijven in de gemeente gevestigd, zoals machinebouw, 
agribusiness, verwerking-, bouw- en interieurbedrijven. 
Kortom, de gehele agribusiness keten is te vinden in West 
Betuwe. Daarnaast kent West Betuwe de vestiging van 
een aantal grote bedrijven in de logistiek. Onder andere 
Blokker en Albert Heijn hebben een distributiecentrum op 
de werklocatie Hoge Weide in Geldermalsen. West Betuwe 
kent 29 bedrijventerreinen en een aantal versnipperde 
locaties verspreid over de gemeente. Hierin zien we drie 
clusters: Geldermalsen, Waardenburg-Haaften en Vuren. In 
deze laatste twee clusters zien we ook dat een groot deel 
van de bedrijvigheid plaatsvindt langs de Waal. Op plaatsen 
in het buitengebied zien we een toenemende groei van 
bedrijvigheid aan huis.45

West Betuwe kent in 2020 meer dan 5.000 bedrijven 
en instellingen en biedt veel werkgelegenheid voor de 
regio.46 De netto arbeidsparticipatie is de afgelopen jaren 
gestegen.47 De afgelopen jaren groeide de werkgelegenheid 
met ongeveer 13%  in de periode 2017-2019. Deze groei 

ligt hoger dan in de regio (6%), de provincie (6%) en op 
nationaal niveau (7%).48  De wat meer traditionele industrie 
in de regio is de afgelopen jaren minder hard getroffen 
door de kredietcrisis. De gevolgen van de coronacrisis zijn 
op dit moment nog niet uitgekristalliseerd. Momenteel 
kent de gemeente weinig langdurig werklozen of mensen 
afhankelijk van een uitkering. Arbeidsmigranten maken 
deel uit van de werkzame bevolking. Samen met het 
bedrijfsleven en het onderwijs zet West Betuwe zich in 
voor een sterke lokale en regionale economie. Zo wordt in 
Geldermalsen een Fruit Tech Campus ontwikkeld om talent 
aan te spreken en te zorgen voor een betere aansluiting 
tussen het onderwijs en werkgelegenheid. 

De aanwezigheid van het fruit, de bloesem en de ligging 
tussen de Linge en de Waal, biedt kansen als fundament 
voor een sterke toeristische en recreatieve sector. De 
West Betuwse toeristische sector bevat in 2020 ongeveer 
1.180 banen. Dit is 4,4% van de totale werkgelegenheid 
in de gemeente. De toeristische sector van West Betuwe 
draagt op twee manieren bij aan de economie. Het 
biedt op de eerste plaats werkgelegenheid voor de 
inwoners. Ten tweede draagt het bij aan een aantrekkelijk 
voorzieningen aanbod en het op peil houden van het 
voorzieningenniveau.49  Als we kijken naar de detailhandel 
dan zien we dat Geldermalsen-Centrum het enige 
centrumgebied is in de gemeente waar zich meerdere 
supermarkten bevinden (Albert Heijn, Coop en Lidl). De 
andere centrumgebieden hebben in de basis één grote 
(750-1.000 m2) supermarkt: Beesd, Meteren, Haaften 
en Waardenburg. In sommige andere kernen bevinden 
zich kleine supermarkten (tussen de 300 en 500 m2 
wvo). Ook maken veel inwoners gebruik van de grotere 
winkelgebieden buiten de gemeentegrenzen in Leerdam, 
Gorinchem, Zaltbommel en Tiel.50
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Opgaven
De komende jaren gaat naar verwachting de arbeidsmarkt 
in de regio veranderen. Digitalisering en robotisering zullen 
de inhoud van de praktijk-geschoolde banen veranderen. 
51Ook de verduurzaming van productieprocessen en 
bedrijfsvoering zal verder toenemen. Tegelijkertijd zal 
West Betuwe verder vergrijzen. Deze demografische 
ontwikkeling zet het arbeidspotentieel onder druk. Hierdoor 
zal in de toekomst het vinden van voldoende personeel 
een uitdaging worden. Arbeidsmigranten kunnen een 
deel van de oplossing van het personeelstekort vormen. 
Het faciliteren van goede huisvesting, voorzieningen en 
integratie vormen daarbij een belangrijke opgave.  

De kwaliteit en uitstraling van de bedrijventerreinen zijn 
de komende jaren aan nieuwe eisen onderhevig. Dit zijn 
eisen voor bijvoorbeeld milieu en omgeving. De geluids- en 
verkeershinder op en nabij de bedrijventerreinen en van 
andere bedrijvigheid nabij de kernen is een aandachtspunt. 
52Als gemeente hanteren we gebiedsgerichte ambitie- en 
grenswaarden om geluidshinder te beperken.53  Met alle 
ontwikkelingen in de economie en energie-, circulaire en 
klimaatopgaven is er inzet nodig op het verduurzamen en 
toekomstbestendig maken van bestaande werklocaties. 
Naar verwachting is er in ieder geval tot 2030 is er een 
grote behoefte aan bedrijventerreinen in de regio. In West 
Betuwe liggen 29 bedrijventerreinen waar slechts beperkt 
kavels beschikbaar zijn. De uitbreiding en schaalvergroting 
van de bestaande werklocaties zijn inzet van verschillende 
(nationale) discussies. Uitdaging is met een juiste 
ruimtelijke inpassing en kwaliteit laten zien dat zorgvuldig 
met de ruimte en landschap wordt omgegaan om onnodige 
‘verdozing’ van XXL locaties te voorkomen.54 

In de detailhandel zien we grote verschuivingen in 
koopstromen. Dankzij de snelle groei van internetaankopen 
(verdrievoudiging sinds 2010), maar ook de vergrijzing 
en groei van eenpersoonshuishoudens stagneren de 

bestedingen in fysieke winkelcentra. Tegelijkertijd 
blijft er de behoefte aan het doen van dagelijkse 
boodschappen in een fysiek winkelcentrum, waarbij ook 
de ontmoetingsfunctie steeds belangrijker is. Deze centra 
zijn dan ook van groot belang voor de leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van de kernen. Consumenten gaan buiten 
het ‘functionele’ winkelen in steeds grotere mate op zoek 
naar beleving, vaak in grotere stadscentra. In de kleinere 
kernen staat winkelen daarom onder druk. 

Ambitie
De komende jaren zetten we in op het benutten van de 
economische kracht van West Betuwe. Als gemeente 
hebben we een ondernemende beroepsbevolking, een 
goede centrale ligging en een innovatieve fruitsector. 
Deze sector is nog volop in ontwikkeling. Steeds meer 
innovatieve bedrijven en start ups vestigen zich in 
onze fruitregio. We willen hier de komende jaren volop 
ruimte voor bieden en zetten daarom in op drie grote 
toekomstbestendige goed bereikbare economische 
clusters in Geldermalsen, Waardenburg-Haaften en Vuren. 
Dit betekent dat we binnen deze economische clusters 
volop ruimte bieden voor bedrijven die passen bij onze 
gemeente, maar ook dat we inzetten op het versterken 
van de goede bereikbaarheid via weg, spoor en water. We 
willen de fruitsector versterken door de oprichting van een 
kenniscentrum. Dit draagt bij aan een duurzame toekomst 
voor de fruitteelt en komt innovatie ten goede. Onze ambitie 
is dan ook om te excelleren in fruitproductie en -verwerking 
met Europa als thuismarkt.55

Als gemeente zetten we in op het faciliteren van 
ondernemerschap. We bieden ruimte aan bedrijven die 
qua schaal en aard goed passen bij West Betuwe. Ook 
ondersteunen we bedrijven bij het vergroten van hun 
concurrentiekracht door onder andere in te zetten op 
innovatie en talentontwikkeling. We zetten in op het bieden 
van baankansen voor inwoners en dragen zorg voor 
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levendige kernen. We kiezen we voor een aantrekkelijk 
aanbod van werklocaties en het faciliteren van goede 
plannen. De waarde van bedrijven op lokale terreinen uit 
zich onder andere in werkgelegenheid voor de inwoners, 
sponsoring van (sport)verenigingen en bestuurlijke 
activiteiten door ondernemers. Dit zijn belangrijke redenen 
om bedrijven in de kernen ‘vast te houden’ en kleine 
uitbreidingen van lokale bedrijventerreinen waar mogelijk 
te faciliteren.56 Voor lokale ondernemers is het van belang 
dat de dorpskernen een goede uitstraling hebben. We 
dragen daarom zorg voor levendige kernen door het op 
peil houden van voorzieningen (vergroten bestedingen) 
en het stimuleren van samenwerking (gezamenlijke 
acties en voorzieningen). Eveneens stimuleren we 
transitie naar een meer duurzame en circulaire economie, 
bijvoorbeeld door verduurzaming van bedrijfspanden en 
het hergebruiken van grondstoffen.57 In onze gemeente 
liggen volop kansen om de nieuwe manieren van werken 
door robotisering, verduurzaming, te benutten en 
bestaande bedrijventerreinen te transformeren. Collectieve 
of grootschalige energieopwekking, vergroening en 
bereikbaarheidsoplossingen dragen bij aan kwalitatief 
goede en toekomstbestendige bedrijventerreinen en een 
aantrekkelijk logistiek vestigingsklimaat.

Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende 
arbeidspotentieel, besteden we extra aandacht aan het 
matchen van vraag en aanbod van arbeid. Dit doen we 
samen met ondernemers en onderwijsinstellingen in de 
regio. We stimuleren de huidige werkende bevolking om 
zich ‘een leven lang te ontwikkelen’ door om- en bijscholing. 
Arbeidsmigranten zijn voor onze gemeente een kansrijke 
aanvulling op de arbeidsmarkt.58 We zetten ons in om 
voor arbeidsmigranten die met onze gemeente verbonden 
zijn voldoende voorzieningen en kwalitatief goede 
huisvesting te realiseren, zodat ook zij kunnen meedoen 
in onze maatschappij. Daarnaast streven we ernaar werk 
bereikbaar te houden voor zoveel mogelijk mensen, zoals 

voor mensen in een kwetsbare situatie of mensen met een 
beperking.59 

In onze detailhandelsstructuur zoeken we de balans 
tussen draagvlak voor een aanbod van dagelijkse 
winkelvoorzieningen in de kleine kernen. We zetten in 
op het zoveel mogelijk behouden van de bestaande 
winkelstructuur, passend bij het lokale draagvlak van onze 
gemeente. Dit betekent dat we terughoudend omgaan met 
winkelontwikkelingen op andere locaties. Hierbij kijken we 
altijd naar de kansen en mogelijkheden qua bereikbaarheid 
van de winkels en voorzieningen. We zetten hier in op 
gebundelde deconcentratie. Dit houdt in dat een zo goed 
mogelijke spreiding van aanbod wordt gerealiseerd door 
in specifieke kernen een passend aanbod na te streven. 
Diversiteit is in het winkelaanbod in de kleine kernen 
belangrijk. Dit doen we door een bundeling van publieks- en 
bezoekersfuncties. Desondanks kunnen we het verder 
afnemend winkelaanbod niet altijd voorkomen. Het is 
daarom van belang dat we gaan werken aan een duidelijk 
perspectief voor leegkomend winkelvastgoed.

We kiezen voor een structuur waarin Geldermalsen met 
een zo divers mogelijk winkelaanbod als bovenlokaal 
hoofdcentrum voor inwoners, bezoeker en ondernemers 
functioneert. Beesd noemen we het dorpscentrum, met 
een volwaardig boodschappen aanbod aan het Dorpsplein, 
aangevuld met lokale speciaalzaken, diensten en horeca 
aan de Voorstraat.60Waardenburg, Haaften en Meeteren 
zijn grote dorpssteunpunten, met een volwaardige 
supermarktvoorziening en (Meteren uitgezonderd) enkele 
direct omliggende publieksfuncties.61  De kleinere kernen 
zoals Vuren, Heukelum, Asperen Herwijnen en Deil krijgen 
een rol als klein dorpssteunpunt.62 We zien dat de inwoners 
van deze kleinere kernen ook vaak gebruik maken van 
de voorzieningen net buiten de gemeente in Leerdam, 
Gorinchem, Zaltbommel en Tiel. 
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3.5 LANDBOUW

AMBITIES:

 ● Als West Betuwe blijven we ons ontwikkelen als dé fruitgemeente van Nederland. We zoeken 
daarbij naar een gezonde balans in het bieden van ruimte voor uitbreiding, schaalvergroting, 
teeltondersteunende voorzieningen en het versterken van ons landschap, bescherming van de 
cultuurhistorie, de natuur en de gezondheid van onze inwoners.

 ● We zetten als gemeente West Betuwe in op het benutten van koppelkansen in kringlooplandbouw en 
ondersteunen innovatieve agrariërs hierin: klimaatadaptatie (waterberging), maatregelen voor een 
gezonde bodem, telen onder zonnepanelen, behoud landschappelijke kwaliteit, natuurbeheer en het 
bevorderen van biodiversiteit.

 ● Voorwaarde voor alle (nieuwe) agrarische ontwikkeling in West Betuwe is de inzet op 
kringlooplandbouw.

 ● Bij vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) bekijken we met eigenaar en omgeving naar alternatieve 
bij het landschap passende invulling voor het vastgoed zoals recreatie, wonen, zorg etc..
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West Betuwe nu
Zoals gezegd, in West Betuwe vormt een grote agrarische 
sector een belangrijke economische pijler. De agrarische 
sector is gespecialiseerd in de fruitteelt en glastuinbouw. 
De bekende Kanzi appel is een typisch product uit West 
Betuwe, maar ook veel aardbeien, kersen en hollandse 
groenten worden hier geteeld. De fruitteelt en glastuinbouw 
vormen de basis voor de West Betuwse agribusiness, 
waarin de hele fruitteeltketen vertegenwoordigd is: van 
‘boer tot bord’. De omvang van deze keten is groter dan 
gemiddeld in Gelderland.63 Het buitengebied kenmerkt zich 
dan ook door bedrijven in de verwerking, handel, toelevering 
en logistiek.64 

Naast de fruitteelt en glastuinbouw, kent de gemeente op 
de komgronden voornamelijk veeteelt als stuwende kracht. 
Deze vorm van landbouw draagt bij aan het in stand houden 
van het karakteristieke open landschap in het buitengebied. 
Dit open landschap trekt veel recreanten die het West 
Betuwse buitengebied graag bezoeken. 

Opgaven
De Nationale Landbouwvisie zet in op een omslag naar 
kringlooplandbouw voor 2030.65 Deze in de basis circulaire 
bedrijfsvoering richt zich op het optimaal inzetten en 
hergebruiken van grondstoffen en producten en het zo veel 
mogelijk voorkomen van reststoffen, afval en schade aan 
het milieu. De ontwikkeling van kringlooplandbouw leidt tot 
het verlagen van de milieudruk, maar betekent tegelijkertijd 
het vergroten van de ruimtevraag. Dit komt omdat voor 
deze extensivering extra landbouwgrond nodig is. 

In lijn met de landelijke trend zien we in West Betuwe 
steeds meer schaalvergroting in de agrarische sector. Deze 
schaalvergroting verandert het landschap en betekent vaak 
grotere stallen, machines en kavels. Hiernaast zien we dat 

de landbouw steeds meer een high tech sector wordt en 
zetten agrariërs meer en meer in op precisielandbouw.66

Een grote opgave in het landelijk gebied is agrarische 
bedrijfsbeëindiging. Deze ontwikkeling leidt tot vrijkomend 
agrarisch vastgoed (VAB). In sommige gevallen wordt 
voor dit vastgoed geen nieuwe bestemming gevonden, 
wat leegstand en verloedering tot gevolg kan hebben. De 
Economische foto van West Betuwe (Buck, 2021) laat in 
West Betuwe een relatief hoog aantal stoppende bedrijven 
zien in vergelijking met de regio Zuidwest-Gelderland. 
De afgelopen jaren is het verschil toegenomen. In West 
Betuwe vindt met name bedrijfsbeëindiging plaats bij 
land- en tuinbouwbedrijven als gevolg van de geringe 
beschikbaarheid van opvolging.67

In Nederland verandert het buitengebied op veel plaatsen 
van een solitair agrarisch productielandschap naar een 
multifunctioneel consumptielandschap. Deze ontwikkeling 
zien we ook in West Betuwe. Er komen relatief meer 
burgers dan agrariërs in het buitengebied. Hoewel boeren 
nog steeds de grootste grondbezitter zijn, bepalen ze 
steeds minder de koers in het landelijk gebied. Door met 
name de vraag naar kleine stukjes grond voor kleinschalige 
activiteiten, bijvoorbeeld voor het houden van kleinvee, 
dreigt een verrommeling van het buitengebied. Ook 
ontwikkelingen zoals de huisvesting van arbeidsmigranten 
op of nabij het bedrijf en woningsplitsing in het kader van 
mantelzorg spelen hier een rol in. Hiernaast doen andere 
ontwikkelingen in het gebied zoals natuurontwikkeling, 
waterhuishouding en recreatie een claim op de beschikbare 
ruimte. Het belang van al deze verschillende ontwikkelingen 
zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. 
Dit vraagt om zorgvuldige ruimtelijke afwegingen.68 Ook 
met betrekking tot ruimtebeslag vanwege milieu- en 
gezondheidsrichtlijnen. Daarbij hebben wij bijzondere 
aandacht voor de ‘spuitzone’. Op basis van jurisprudentie 
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streven wij momenteel naar een afstand van 50 meter 
tussen (fruit)boomgaarden en gevoelige bestemmingen. 
Gelet op de druk op de ruimte houden wij ontwikkelingen op 
dit vlak nauwlettend in de gaten. Als deze afstand op een 
veilige wijze kan worden verkleind, maken wij daar graag 
gebruik van.

Een andere uitdaging voor West Betuwse agrarische 
sector en het buitengebied is klimaatverandering. Een 
veranderend klimaat heeft merkbare gevolgen voor de 
landbouw, met name op het vlak van water(tekorten en 
-overlast). Bij langdurige regenval of hagelbuien kan schade 
aan gewassen ontstaan. Ook vraagt fruitteelt periodiek 
veel water. Tijdens warme droge periodes kan het zijn dat 
het grondwaterpeil niet voldoende is om de gewassen te 
besproeien. Ook hitte is schadelijk voor de fruitteelt. Door 
extreme hitte ontstaat er risico op zonnebrandschade 
aan fruit. Daarnaast nemen nieuwe insecten hun intrede, 
waardoor nieuwe plagen en ziekten kunnen voorkomen.69

Ambities
De vruchtbare rivierklei heeft ervoor gezorgd dat de 
fruitteelt in West Betuwe van oudsher grootschalig 
aanwezig is. De fruitteelt is bepalend voor het landschap 
maar ook voor de economie en de werkgelegenheid. De 
fruitteelt is volop in ontwikkeling. Steeds meer innovatieve 
bedrijven en start ups vestigen zich in de gemeente. Ze 
komen met high tech-oplossingen voor de fruitteelt en 
winnen hier internationale prijzen mee.70 We zetten ons 
als West Betuwe in om dé fruitgemeente van Nederland 
te worden. Bijvoorbeeld door het faciliteren van de 
vestiging van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. 
Hiernaast zoeken we naar een gezonde balans in het 
bieden van ruimte voor uitbreiding, schaalvergroting, 
teeltondersteunende voorzieningen en het versterken 
van ons landschap, bescherming van de cultuurhistorie 
en de natuur. Op zowel de agrarische percelen langs de 

rivieren als de percelen meer landinwaards zijn agrariërs 
innovatief in de productie en zetten in op een duurzame, 
klimaatadaptieve en toekomstbestendige bedrijfsvoering. 

Als gemeente West Betuwe stimuleren we de omslag naar 
kringlooplandbouw. Voor agrariërs biedt kringlooplandbouw 
meekoppelkansen voor klimaatadaptatie (waterberging), 
telen onder zonnepanelen, behoud van landschappelijke 
kwaliteit, natuurbeheer en biodiversiteit, recreatie en 
de energietransitie. We zetten in op de ontwikkeling 
van een toekomstgericht afwegingskader, waarmee 
teeltondersteunende voorzieningen en eventueel 
aanvullende activiteiten (bijvoorbeeld handel) worden 
toegestaan, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. 
We zetten in op nieuwe teeltsystemen om de fruitproductie 
te verduurzamen en kwaliteit te borgen. De benodigde 
teeltondersteunende voorzieningen bieden kansen voor 
dubbelgebruik (o.a. de opwekking van zonne-energie), 
maar mogen op specifieke plekken niet ten koste gaan de 
aantrekkelijkheid van het landschap voor recreanten en 
toeristen.

We vergroten de landschappelijke kwaliteit van 
het buitengebied door in te zetten op sanering van 
landschapontsierende bedrijfsbebouwing of hergebruik 
van vrijgekomen agrarische bebouwing. We zetten hierop 
in om verpaupering en ongewenst gebruik en ondermijning 
tegen te gaan. Daarnaast bieden we agrarische 
ondernemers nieuwe mogelijkheden om na beëindiging 
van het agrarische bedrijf in hun levensonderhoud te 
voorzien.71 Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat 
deze ontwikkelingen passen binnen het West Betuwse 
landschap en in balans zijn met alle andere activiteiten in 
het buitengebied.72 

Als gemeente West Betuwe zien we de toekomst van ons 
buitengebied in de combinatie van agrarisch en recreatief 
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gebruik, met respect voor landschap, cultuurhistorie, 
natuur en de gezondheid van onze inwoners. Dit kan in de 
vorm van verbreding van het agrarisch bedrijf, maar ook in 
vrijkomende agrarische bebouwing liggen kansen voor het 
ontwikkelen van nieuw toeristisch aanbod en in te spelen 
op toeristische en ambachtelijke beleving van West Betuwe. 
We zien dat agrariërs zich naast hun bedrijfsvoering ook 
inzetten om eigen gemaakte kaas en streekproducten te 
verkopen. Lokale, duurzame en ambachtelijke producten 
zijn in trek bij toeristen en passen goed in de ‘fruitbeleving’ 
van West Betuwe. 

In onze gemeente komen innovatieve land- en tuinbouw, 
natuur, landschap en recreatie met elkaar samen en 
versterken elkaar.73 We zetten in op het bieden van 
ontwikkelruimte voor de landbouw, waarbij we aandacht 
houden voor landschap, natuur, cultuurhistorie, en 
recreatie. We stimuleren agrariërs om te streven naar een 
duurzame en natuurinclusieve bedrijfsvoering. Innovatie en 
maatwerk zijn hierin sleutelbegrippen. Door samenwerking 
met de kennisinstellingen kunnen we ons buitengebied 
verduurzamen. 
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3.6 ENERGIE EN KLIMAAT 

AMBITIES: 

 ● We zetten ons als West Betuwe in om de doelstellingen van het Klimaatakkoord (energieneutraal in 
2050) en het Gelders Energie akkoord (in 2030 verminderen van de uitstoot van CO2 met 55% ten 
opzichte van 1990) te behalen. 

 ● We zetten in op het realiseren van zonnevelden in het energielandschap rondom de A15 en A2 en de 
aangewezen zonneveldlocaties. Ook kijken we nadrukkelijk naar de mogelijkheden van zonnepanelen 
op daken en in op of infrastructuur. Denk hierbij aan overdekte parkeerterreinen met zonnedaken, 
zonnepanelen in of op geluidschermen en aan (meer innovatief) opwek door zon verwerkt in het 
wegdek. Daarnaast willen we de komende jaren blijven verkennen welke alternatieven van duurzame 
energieopwekking we kunnen benutten. 

 ● We zoeken zoveel mogelijk naar functiecombinaties voor duurzame opwekking van energie, maar we 
realiseren ons dat het soms ten koste gaat van ander gebruik en het landschap hierdoor verandert.

 ● We kiezen voor het realiseren van een klimaat- en waterrobuuste inrichting in 2050. Dit betekent dat we 
werken aan klimaatadaptieve (openbare) ruimte en recreatiegebied, woonwijken, agrarische sector. Alle 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn klimaatadaptief en zo veel mogelijk circulair en energieneutraal. 
De openbare ruimte zal er daardoor in de toekomst anders uit komen te zien.

 ● De komende jaren zetten we in op het verbeteren van de waterveiligheid door het versterken van de 
dijken. We benutten tevens koppelkansen op het gebied van recreatie, verkeer en wonen. Dit zorgt voor 
meer bereikbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van de dijkgebieden. Hierbij willen we echter de 
toename van doorgaand verkeer voorkomen. 

 ● Om duurzame mobiliteit, maar ook de toename van wind- en zonne- energie mogelijk te maken, is er 
ruimte nodig voor de verzwaring van het energienetwerk. 

 ● Bij nieuwe gebiedsontwikkeling bieden we als gemeente West Betuwe volop ruimte voor duurzame 
mobiliteit en geven we voorkeur aan energieneutrale of zelfs energieleverende nieuwbouw. Daar waar 
toegestaan stellen we strenge eisen aan nieuwe ontwikkelingen en/of bedrijven om bij te dragen aan 
onze doelstellingen op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie.

 ● We zetten in op een economie zonder afval, ofwel een circulaire economie. Als gemeente kunnen we 
eisen stellen aan het gebruik van duurzame materialen. Ook zetten we in op meer hergebruik.
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West Betuwe nu
West Betuwe is een echte watergemeente. Van 
oudsher hebben we al te maken met de invloed van 
klimaatverandering en de impact van (hoog) water. Vanaf 
de 16e eeuw reguleren we samen met onze buurgemeenten 
in Rivierenland de rivieren steeds meer. Dit maakt dat West 
Betuwe een uniek landschap kent. Kleinschalige verkaveling 
op de oeverwallen, weidse komgebieden en de slingerende 
dijken langs de rivieren en uiterwaarden bepalen het 
karakter van het landschap.74 

Vergeleken met de totale provincie Gelderland loopt West 
Betuwe momenteel voor in het aantal elektrische auto’s, 
blijkt uit cijfers van de RDW. West Betuwe heeft 508 
elektrische auto’s in 2018. In percentages gesproken heeft 
West Betuwe 1,9% elektrische personenauto’s. Dit is iets 
meer dan het Gelderse gemiddelde van 1.1%. West Betuwe 
heeft ook al een relatief hoog aantal speed pedelecs (67) 
ten opzichte van de gemiddelde gemeente in Gelderland 
(51) volgens de stand van zaken in september 2019.75 In 
ieder van de 26 kernen is of komt een openbare laadpaal. 

Het aantal woningen met zonnepanelen is de afgelopen 
jaren gestegen en ligt op 17,3% in 2019. Dit is hoger dan het 
landelijke gemiddelde van 12,3% in 2019.76 Daarnaast ligt 
ten zuiden van de A15 windpark Deil met 11 windmolens 
en ligt op de gesloten vuilstortplaats in Geldermalsen 
windpark Avri met 3 windmolens. Deze windmolens wekken 
stroom op voor circa 60.000 huishoudens. West Betuwe 
kent een hiernaast een actieve energiecoöperatie: de 
burgerwindcoöperatie West Betuwe met 900 leden in 2021. 

De gemeente West Betuwe heeft in het beleidskader 
Grondgebonden Zon West Betuwe randvoorwaarden 
opgesteld waarbinnen grondgebonden zonneparken 
kunnen worden aangelegd. Hierbij worden mooie 
landschappen, natuur, landbouwgrond en dorpsranden 

zoveel mogelijk ontzien en is goede participatie van de 
omgeving belangrijk. Er zijn bij dit beleidskader al enkele 
locaties op kaart aangewezen waar grondgebonden 
zonnevelden onder voorwaarden mogelijk zijn.

Opgaven
De afspraken uit het Klimaatakkoord vragen om een 49% 
reductie van broeikasgassen in 2030 en 95% in 2050. In 
navolging hiervan staan we voor een aantal uitdagingen om 
onze gemeente duurzamer en meer circulair in te richten. 
Op dit moment is er een Regionale Energie Strategie 1.0 
(RES) van de regio Rivierenland opgesteld. De gemeente 
West Betuwe maakt hier onderdeel vanuit. Het RES 1.0-bod 
van de gehele regio is 1,2 TWh duurzame elektriciteit 
in 2030, opgewekt met wind en zon. West Betuwe zal 
in samenwerking met de andere gemeenten in de regio 
zoeken naar locaties om het opwekken van (grootschalige) 
duurzame energie mogelijk te maken. Ook onderzoeken 
we in de RES hoe we de warmtetransitie mogelijk maken 
en doen we onderzoek naar duurzame alternatieven voor 
aardgas. 

Tot 2040 zal ons vervoer steeds meer elektrisch worden 
en groeit daarmee de vraag naar elektriciteit in onze 
gemeente. Daarnaast vraagt zoals gezegd de woningbouw 
om een verduurzamingsslag en de stap naar meer 
aardgasvrije woongebieden. Een belangrijke opgave is 
het vormgeven van de warmtetransitie. Elektrificatie of 
nieuwe warmtebronnen zoals een warmtenet, warmtepomp 
of aquathermie zullen het huidige gasverbruik moeten 
gaan vervangen. De verspreide bebouwing en de leeftijd 
van de woningen maken collectieve verduurzaming een 
extra uitdaging, wat ook zorgt voor hogere kosten voor 
woningeigenaren.  De toenemende elektrificatie, aanleg van 
warmtenetten en ondergrondse energiesystemen vragen 
allemaal ruimte in de ondergrond. De gemeente staat 
daarom stil bij de drukte in de ondergrond.
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Het klimaat verandert. Voor West Betuwe is dit van grote 
invloed. Door klimaatverandering stijgt de kans op extreem 
weer. Naar verwachting krijgen we steeds vaker te maken 
met weersextremen: grotere neerslagsom, piekbuien, 
hitte en droogte. De kwetsbaarheid voor wateroverlast 
in het bebouwd gebied zal toenemen, net als het aantal 
extreem warme dagen en nachten - met bijbehorende 
gezondheidsrisico’s. Daarnaast kan droogte leiden tot 
bodemdaling. Met name de rivierkleigebieden binnen de 
gemeente hebben een grotere kans op bodemdaling in 
de toekomst.77 Weersextremen kunnen leiden tot schade 
aan de land- en tuinbouw. Dit betekent niet alleen schade 
aan gewassen, ook kassen kunnen hierdoor beschadigen. 
Hitte en droogte horen ook bij een veranderend klimaat. 
In combinatie met lage grondwaterstanden, kan een 
lange periode van droogte leiden tot een verminderde 
gewasopbrengst, maar ook een tekort aan drinkwater. Dit 
komt doordat een vochttekort ontstaat in een periode waar 
gewassen juist water nodig hebben.78  De omgang met 
extremer weer (natter, warmer, droger) vergt aanpassingen 
van grondgebruik, bebouwing en infrastructuur in West 
Betuwe. 

De regio Rivierenland heeft in haar Regionale 
Adaptatiestrategie (RAS) een aanpak vastgelegd om te 
anticiperen op klimaatverandering en de schade die met 
klimaatverandering gepaard gaat te beperken. Tegelijkertijd 
wil de regio de uitdagingen die klimaatverandering met 
zich meebrengt omzetten in kansen door bijvoorbeeld 
andere producten te verbouwen en in te zetten op langere 
oogstperiodes. In 2050 wil Rivierenland klimaatadaptief 
ingericht zijn. 

Ons rivierengebied is extra kwetsbaar voor 
klimaatverandering. Door een stijgende zeespiegel en 
een dalende bodem is regelmatige controle van de 
dijken noodzakelijk. Zo heeft de Waaldijk tussen Tiel en 

Gorinchem extra versterking nodig om aan de huidige 
veiligheidseisen te voldoen. De komende jaren versterkt 
Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen 
Gorinchem en Nijmegen om de waterveiligheid te vergroten. 
Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang. Hiervoor 
is een nieuw concept ontwikkeld: de ‘Gastvrije Waaldijk’. Dit 
concept omvat meerdere dijkversterkingsprojecten in West 
Betuwe. 

Ambitie 
West Betuwe volgt in haar duurzaamheidsambities 
het Klimaatakkoord (energieneutraal in 2050) en het 
Gelders Energieakkoord: in 2030 de uitstoot van CO2 met 
55% verminderen ten opzichte van 1990. West Betuwe 
draagt bij aan het bod vanuit de Regio Rivierenland met 
circa 90 hectare zonnevelden en 14 windturbines. Op 
dit moment kent West Betuwe circa 10 hectare aan 
zonnevelden en 14 windturbines. De inzet is om de 
komende jaren vooral extra zonneparken aan te leggen.79 

Voor het ontwikkelen van zonnevelden hanteren we onze 
‘zonneladder’ waardoor we mooie landschappen, natuur, 
landbouwgrond en dorpsranden ook de komende jaren 
zoveel mogelijk ontzien. We kijken nadrukkelijk naar de 
mogelijkheden van zonnepanelen op daken en in op of 
infrastructuur. Denk hierbij aan overdekte parkeerterreinen 
met zonnedaken, zonnepanelen in of op geluidschermen 
en aan (meer innovatief) opwek door zon verwerkt in 
het wegdek.80Hiernaast willen we de komende jaren 
blijven verkennen welke alternatieven van duurzame 
energieopwekking we kunnen benutten. Zo blijft het 
landschap open en kan de fruitteelt nog steeds dienen 
als ‘unique selling point’.81 De winst die voortvloeit uit 
de opwekking van duurzame energie kunnen we weer 
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gebruiken als investering in nieuwe vormen van duurzame 
energiebronnen of komen ten goede aan de omgeving. 

Als West Betuwe vinden we het belangrijk dat we een 
bijdrage leveren aan de Gelderse duurzaamheidsambities. 
We vinden het ook van belang dat ons landschap, dat zo 
bepalend is voor ons DNA, de komende jaren beschermd 
blijft. Daarom clusteren we grootschalige duurzame 
energieopwekking op niet-agrarische bestemmingen in het 
buitengebied. Zo zorgen we voor concentratie in bepaalde 
gebieden en ontzien we ons kleinschalig landschap van 
grootschalige ingrepen. 

Op het gebied van circulariteit zetten we ons als gemeente 
in voor een economie zonder afval in 2050. Dit houdt in dat 
we ons als gemeente sterk maken om voorbeelden van 
circulariteit, kringlooplandbouw en de ‘biobased economy’ 
zichtbaar te maken en zoeken we naar economisch 
haalbare concepten. Als gemeente kunnen we eisen stellen 
aan het gebruik van duurzame materialen en gebruiken 
we de materialen die beschikbaar zijn om zo afvalstromen 
te beperken en meer in te zetten op hergebruik. We 
zetten in op materialen die flexibel te gebruiken zijn of 
demonteerbaar zijn. We pakken het verwijderen van asbest 
op onder het thema circulariteit.82 Het hergebruik van 
grondstoffen moet praktisch uitvoerbaar, milieuhygiënisch 
verantwoord en transparant zijn. Hiermee wordt vorm 
gegeven aan het milieuvriendelijk en verantwoord 
hergebruik in de gemeente West Betuwe.83 De zorg voor 
het milieu is een continu proces en voor ons een belangrijk 
onderdeel van een gezonde leefomgeving. 

We zorgen ervoor dat onze bestaande en nieuwe 
werklocaties en onze openbare ruimte gewapend zijn tegen 
wateroverlast en hittestress. Daarnaast kiezen we ervoor 
om de hoofdinfrastructuur van(snel)wegen, spoorwegen 
en waterwegen klimaatrobuust in te richten. De land- en 

tuinbouw in West Betuwe is in de toekomst zo ingericht 
dat het zo min mogelijk last heeft van de gevolgen van 
wateroverlast, droogte en hitte. Als gemeente zetten we 
er ons voor in dat de agrarische sector beter bestand 
is tegen klimaatverandering. We zoeken hiervoor naar 
mogelijkheden van multifunctioneel grondgebruik en 
zetten in op verduurzaming van de agrarische sector. Om 
onze kernen aantrekkelijk, groen en leefbaar te houden, 
zetten we in op de beperking van wateroverlast, droogte 
en hitte en waterbesparende maatregelen om de druk op 
de grondwatervoorraad te verminderen. Dit zien we als 
belangrijk ontwerpuitgangspunt bij de (her)inrichting van 
onze kernen. In de openbare ruimte richten we ons op 
klimaatadaptief handelen. Als gemeente nemen we het 
klimaatbestendig en waterrobuust inrichten en beheren 
van de openbare ruimte mee bij nieuwe ontwikkelingen.84 
We zetten in op bewustwording van de urgentie van 
klimaatadaptief handelen bij zowel bewoners en bedrijven, 
om zo te komen tot slimme samenwerkingen op 
verschillende schaalniveaus. Daarnaast richten we ons als 
gemeente in eerste instantie op de meest urgente opgaven, 
en richten we ons vervolgens op het ‘laaghangend fruit’. We 
zien klimaatadaptatie als een meekoppelkans om andere 
opgaven aan te pakken.85 

Waterschap Rivierenland versterkt in het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onze 
dijken om zo de waterveiligheid in onze gemeente te 
waarborgen. Samen met het Waterschap werken we 
ook aan meekoppelkansen bij de dijkversterking. Deze 
kansen betreffen onder andere recreatie, cultuurhistorie 
en verkeer. Het is de bedoeling dat na de dijkversterking 
de dijk een plek is waar bewoners en bezoekers zich veilig 
kunnen verplaatsen en kunnen recreëren in het mooie 
rivierenlandschap.
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3.7 NATUUR, CULTUUR EN RECREATIE

AMBITIES

 ● We zetten in op een buitengebied met een goede balans in natuur, landschap, landbouw, cultuurhistorie, 
energieopwekking, toerisme en buitenleven. We willen er voor zorgen dat West Betuwe in de toekomst 
aantrekkelijk blijft voor (nieuwe) inwoners en bezoekers.

 ● We zetten ons in voor een robuust en aantrekkelijk rivierenlandschap. Dit betekent dat we kiezen voor 
het behouden, beschermen en versterken van (natte) natuur, het vergroten van de biodiversiteiten het 
zoeken naar nieuwe natuurdoelen op andere plekken. 

 ● We benutten de uitstraling en het imago van de fruitregio & Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

 ● We zetten in op het volop beleefbaar maken van de natuur- en cultuurhistorische waarden langs 
de rivier de Linge en maken dit gebied meer bereikbaar voor recreanten en inwoners. Dit zorgt voor 
verblijfskwaliteit voor inwoners, maar ook voor een toestroom van recreanten in dit gebied.

 ● We kiezen voor aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke langeafstand wandelpaden en -fietsroutes 
(langzaam verkeer). We zijn zeer terughoudend in het bieden van ruimte voor gemotoriseerd verkeer in 
natuurgebieden.

 ● Ons streven is om een bijdrage te leveren aan de regionale omzetgroei van 5% in de recreatieve sector 
van Regio Rivierenland. Daarom maken we in principe overal recreatieve initiatieven mogelijk, zolang 
deze functies geïntegreerd kunnen worden in het landschap en passen bij de bijzondere elementen die 
ter plekke voorkomen.

 ● We bieden een zoekgebied aan, voor dagattracties en verblijfsrecreatie die inpasbaar zijn in het 
landschap. We zoeken hierin naar een goede balans, waarbij massatoerisme voorkomen wordt, om zo te 
zorgen voor een gunstig klimaat voor zowel inwoners als ondernemers.

 ● Als West Betuwe ondersteunen we onze culturele tradities en hechte verenigingsleven en hebben 
we aandacht voor onze vrijwilligers. Daarom streven we naar het behoud van één ontmoetingsplek 
(dorpshuis of MFC) in elke kern. Dit betekent dat we soms keuzes moeten maken en niet elke 
ontmoetingsplek koste wat kost kunnen behouden. 
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West Betuwe nu
West Betuwe heeft veel natuurlijke en culturele 
rijkdommen. Zij zijn bepalend voor onze identiteit, DNA 
en herkenbaarheid voor mensen buiten de gemeente. 
De aanwezigheid van het weidse rivierenlandschap, de 
vele fruitbomen, de uitgestrekte akkers, de forten en de 
vele kleine kernen maken dat mensen graag recreëren 
in de gemeente. Een groot deel van het rivierengebied 
van de Waal en de Linge is aangemerkt als Nationaal 
Landschap Rivierengebied.86 Dit landschap biedt ruimte 
voor recreatie: wandelen, fietsen, varen, motorrijden en 
autorijden.87 De gemeente kenmerkt zich bij uitstek voor 
beleving op en bij het water. Het biedt een afwisselend 
landschap van fruitgaarden, grienden en uitgestrekte 
weilanden. In de gehele gemeente bevinden zich bloeiende 
akkerlanden, tuinen en lindes om de instandhouding van 
de bijenpopulatie te garanderen. Een herkenbaar profiel 
waarbinnen de verbinding tussen land- en tuinbouw, 
natuur, landschap en recreatie zichtbaar is. Op steeds 
meer plekken in de gemeente is deze verbinding terug te 
vinden, bijvoorbeeld in boerderijwinkels, zelfpluktuinen en 
rondleidingen bij de fruitbedrijven. 

Cultuurhistorie is terug te vinden in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Deze is in 2021 opgenomen 
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is met haar 
forten herkenbaar in het landschap (Vestingsdriehoek). 
Hiernaast kent de gemeente veel beeldbepalende rijks- en 
gemeentelijke monumenten zoals Fort Asperen. De vele 
culturele activiteiten, initiatieven en verenigingen vormen 
het immaterieel en levend erfgoed van de gemeente. 
Vele van de activiteiten keren jaarlijks terug zoals het 
zomerfeest in Haaften, het Wielerevent in Rhenoy, de 
praalwagens in Rumpt, Boeruh Rock in Herwijnen, de 
gondelvaart op de Linge, de Bloesemtocht, de oogstfeesten, 
Landgoedfair, het fruitcorso en de karakteristieke 
jaarmarkten in vele kernen.88 De activiteiten zijn er niet 

alleen voor de inwoners van West Betuwe zelf, ze hebben 
ook veel te bieden voor toeristen van buiten de gemeente. 
In West Betuwe bevindt zich een aantal musea zoals het 
GeoFort in Herwijnen en het Tweede Wereldoorlog- en 
Vliegeniersmuseum in Fort Vuren.89 Op de basisscholen 
vindt cultuureducatie plaats. In de culturele cafés, de 
openbare bibliotheek, de dorpshuizen, horecagelegenheden 
en forten vinden veel culturele activiteiten plaats. Bij de 
inwoners zijn bijvoorbeeld de dorpsquizzen erg populair, 
waar in een gezellige horeca setting de historische en 
algemene kennis van de bezoekers wordt getest.90 

De aanwezigheid van het karakteristieke rivierenlandschap 
in combinatie met de bloesem, het fruit en de 
cultuurhistorie maakt dat West Betuwe een sterk recreatief 
profiel heeft. De recreatieve sector omvat 1.180 banen, 
wat omgerekend 4,4,% van het totaal aantal banen is. 
Gemiddeld ligt dit percentage lager dan het aandeel 
recreatieve banen in de regio, provincie en Nederland. 
Op het gebied van toerisme maakt West Betuwe 
onderdeel uit van de toeristische regio Rivierenland. 
Deze regio is van grote economische betekenis voor de 
dagrecreatieve sector, die €296 miljoen bijdraagt aan 
de regionale economie. De verblijfsrecreatieve sector 
draagt hier ongeveer €76 miljoen aan bij. Naast de 
economische bijdrage kent de recreatieve sector ook een 
sociale bijdrage. Het draagt zorg voor een aantrekkelijk 
voorzieningenaanbod en het op peil houden van het 
voorzieningenniveau.91

Opgaven
Door verstedelijking zal de recreatieve druk in de 
buitengebieden toenemen. Mensen zijn steeds meer 
op zoek naar (dag)recreatie in de buurt, om even 
de drukte van de stad te ontvluchten. Ook is het 
landschap - en daarmee het buitengebied - een steeds 
belangrijkere vestigingsvoorwaarde in een ontwikkelde 
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diensteneconomie. De kwaliteit en de beleefbaarheid 
van het buitengebied zijn zodoende steeds meer van 
economische waarde. Ondanks het sterke recreatieve 
profiel van West Betuwe, staat de beleefbaarheid van de 
gemeente onder druk. Op veel plekken in Nederland liggen 
er bijvoorbeeld opgaven omtrent het bevorderen van de 
biodiversiteit. Met name in de landelijke gebieden waar 
sprake is van agrarisch gebruik. Zo is bijvoorbeeld het 
aantal boerenlandvogels - als indicatie voor de biodiversiteit 
- met de helft gedaald.92 Rondom de Waal en de Linge 
liggen kleine stukken Natura 2000 gebied. Bescherming 
deze van unieke natuur botst sinds de afschaffing van 
de PAS in 2019 sterk met de uitbreiding van het andere 
functies zoals landbouw en wonen. Dit stelt grondeigenaren 
voor steeds scherpere dilemma’s. Het vinden van de balans 
tussen ruimte voor de natuurontwikkeling, cultuurhistorie, 
ontwikkeling van biodiversiteit, recreatie, agrarische 
activiteiten, duurzame energieopwekking en tegelijkertijd 
het versterken en behouden van het open landschap is een 
opgave waar de gemeente de komende jaren mee te maken 
krijgt. Al deze thema’s en de bijbehorende opgaven leggen 
een claim op de ruimte.

De West Betuwse recreatie en toerisme zijn erg 
seizoensgebonden. Met name in de lente en zomer 
bezoeken veel toeristen de gemeente. Vaak komen 
toeristen voor een dagbezoek. Het ontbreken van 
dagattracties en overnachtingsmogelijkheden weerhoudt 
mensen ervan meerdere dagen in de gemeente te blijven. 
Sommige inwoners en ondernemers zien dan ook graag 
een extra grootschalige toeristische trekker in de gemeente 
terugkomen. Daarnaast ervaren toeristen en inwoners dat 
er langs de rivieren weinig ruimte is om de recreëren. Langs 
de Linge bijvoorbeeld is veel grond in particulier bezit. Er 
zijn investeringen nodig die toegankelijke steigers voor 
publiek, strandjes en goede wandel- en fietsroutes mogelijk 
maken langs en nabij het water. Hierbij kan horeca ook een 

rol spelen. Ook de huidige wandel- en fietsroutes verdienen 
aandacht. Om deze toegankelijk te maken voor elke 
doelgroep is het toevoegen van voldoende rustplaatsen en 
openbare toiletvoorzieningen een belangrijke onderdeel.93 

Zoals gezegd wordt vanuit het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma gewerkt aan 
versterken van de dijken om Nederland te beschermen 
tegen overstromingen. Rondom de Waal lopen eveneens 
diverse dijkversterkingsprogramma’s waarbij in de nieuwe 
inrichting speciale aandacht is voor recreatief gebruik van 
de dijk, onder de noemer ‘Gastvrije Waaldijk’. 

Het rijke culturele verenigingsleven in de kernen draait 
voornamelijk op de inzet van een aantal vrijwilligers. Dit 
zijn momenteel veelal wat oudere vrijwilligers. Vergrijzing 
en nieuwe ontwikkelingen zoals social media zorgen 
ervoor dat de huidige structuur van veel verenigingen 
langzaam aan het veranderen is. Het verenigingsleven, 
dat een belangrijke peiler voor de leefbaarheid en sociale 
verbondenheid in de kernen is, kan hierdoor onder druk 
komen te staan.94 Deze ontwikkeling geldt overigens niet 
alleen voor West Betuwe maar is op veel andere plekken in 
Nederland aan de hand. 

Ambities
We zetten ons in voor een robuust en aantrekkelijk 
rivierenlandschap. Dit betekent dat we kiezen voor het 
behouden, beschermen en versterken van (natte) natuur, 
het vergroten van de biodiversiteiten (op het land en het 
water) en het zoeken naar nieuwe natuurdoelen op andere 
plekken. Dit kan hand in hand gaan met innovatieve land- en 
tuinbouw, doorontwikkeling van recreatiemogelijkheden 
en het aanpakken van de water- en klimaatopgave. 
De natuurgebieden maken deel uit van een sterke 
groenblauwe dooradering in het landschap. Dit is een 
stelsel van streekeigen groene (bijvoorbeeld bosstroken, 
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heggen, losse bomen) en blauwe (bijvoorbeeld moerasjes, 
sloten, dijken) landschapselementen uit het landschap 
die de kwaliteit van het landschap te bevorderen. Deze 
groenblauwe dooradering faciliteert berging en voorraad 
van zoet water voor de functies in het gebied en is tevens 
aantrekkelijk voor natuur en recreatie. Zo biedt het een 
leefgebied van verschillende planten- en diersoorten en kan 
het bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en 
de retentie hiervan. We zetten ons in voor afwisseling in 
natuurontwikkeling en bevorderen daarom de biodiversiteit 
in onze gemeente. Bijvoorbeeld door te kiezen voor 
vriendelijk bermbeheer.

West Betuwe zet in op het beleefbaar maken van haar 
cultuurhistorie. De wandel- en fietsroutes lopen over 
eeuwenoude wegen en paden. Met goede bewegwijzering, 
toeristische opstappunten (TOP’s), kleinere dorpsommetjes 
of klompenpaden kunnen we onze recreatieve potentie nog 
meer benutten. Daarnaast wordt er bij het opstellen van 
deze routes gezocht naar een combinatie met de beleving 
van kunst en cultuur, ofwel het verbinden van kunst en 
cultuur met recreatie en toerisme. De thema’s fruit, water 
en cultuurhistorie staan hierin centraal. De Bloesemtocht 
en de Klompenpaden zijn hier voorbeelden van.95 Ook de  
UNESCO-benoeming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
tot de Werelderfgoedlijst kunnen we benutten. Hiermee 
zetten we in op het versterken, verbreden, verbinden 
en vernieuwen van de West Betuwse cultuur en kunst. 
Het versterken van de routestructuren is hiervoor een 
belangrijke ontwikkeling. Hiernaast is West Betuwe trots op 
haar erfgoed wil wil dit graag koesteren voor toekomstige 
generaties. De gemeente zet daarom in op behoud van 
archeologische vindplaatsen en wil het voor eigenaren van 
cultuurhistorisch waardevolle panden makkelijker maken 
om de bestaande waarden te behouden.96

Als gemeente willen we onze West Betuwse kernwaarden 
versterken, om zo het aanbod van verblijfsrecreatie en 
dagrecreatie te versterken. We willen ontdekken waar onze 
potentie ligt op het gebied van recreatie. Ons doel hierin is 
om het vrijetijdsaanbod voor eigen inwoners te vergroten 
en daarbij de leefbaarheid in de kernen te verbeteren. We 
houden hierbij rekening met natuur- en stiltegebieden. Er 
liggen kansen om dit te koppelen aan andere opgaven. 
Zo zetten we in op het beter bereikbaar maken van rivier 
de Linge en koppelen we het versterken van de Waaldijk 
aan opgaven rondom duurzaamheid, bereikbaarheid en 
toerisme. 

We willen een gunstig klimaat creëren voor alle recreatieve 
ondernemers en daarin streven naar een duurzame, 
circulaire, toeristische sector. We zoeken hierin naar een 
goede balans, waarbij massatoerisme voorkomen wordt, 
om zo te zorgen voor een gunstig klimaat voor zowel 
inwoners als ondernemers. Ons streven is om een bijdrage 
te leveren aan de regionale omzetgroei van 5% in de 
recreatieve sector van Regio Rivierenland. Daarom maken 
we in principe overal recreatieve initiatieven mogelijk, 
zolang deze functies geïntegreerd kunnen worden in het 
landschap en passen bij de bijzondere elementen die ter 
plekke voorkomen. Daarnaast bieden we zoekgebieden aan, 
waar recreatie zich primair kan richten op het aantrekken 
van veel bezoekers voor attracties en verblijfsrecreatie. 
Deze trekkers zorgen ervoor dat we het aantal toeristen 
en recreanten substantieel omhoog kunnen brengen en 
recreatief steviger op de kaart komen te staan.97

Als West Betuwe ondersteunen we ons hechte 
verenigingsleven en hebben we aandacht voor onze 
vrijwilligers. Ons streven is om kunst en cultuur breed 
toegankelijk te maken voor elke doelgroep, onder andere 
door hier samenwerkingen in te zoeken en in te zetten op 
het vervlechten van kunst, cultuur en techniek.98 
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* Alle gearceerde woorden vindt u terug in de legenda van de visiekaart. 

TOEKOMSTVERHAAL WEST BETUWE IN 2040

Een bloeiende fruitgemeente in een prachtig rivierenlandschap, 

waar je duurzaam en gezond woont, werkt en leeft. 

In 2040 onderscheiden we ons als een bloeiende 
fruitgemeente waar het goed wonen en leven is voor 
alle inwoners. We bieden in onze 26 vitale en leefbare 
grote, middelgrote en kleine kernen een gevarieerd 
en passend woningaanbod voor vele doelgroepen, 
met voldoende mogelijkheden tot doorstroming. De 
woonmilieus zijn toekomstbestendig en duurzaam.  
Nieuwe ontwikkelingen hebben het dorpse karakter en het 
open landschap in de gemeente versterkt. In 2040 is de 
woningvoorraad in kwantiteit en kwaliteit uitgebreid met 
transformatie van woningen in de kernen en uitbreidingen 
zoals De Plantage in Meteren en in Beesd Noord. Deze 
uitbreidingen bieden volop ruimte aan gezinnen, één- en 
tweepersoonshuishoudens, jongeren en senioren om 
te wonen in bestaande én vernieuwende woonvormen, 
maar ook in collectieve wooninitiatieven. Hiernaast 
is er de afgelopen decennia vooral ingezet op het 
verduurzamen en transformeren van bestaande woningen 
en het klimaatadaptief, gezond, beweegvriendelijk en 
goed toegankelijk inrichten van onze leefomgeving. In 
2040 is in onze kernen goed te ervaren en te zien dat we 
steeds meer maatregelen inzetten om de gevolgen van 
wateroverlast, droogte en hittestress op te vangen. Deze 
maatregelen waren de afgelopen jaren een belangrijk 
uitgangspunt bij de (her)inrichting van onze openbare 
ruimte. Ook inwoners namen maatregelen om hun eigen 
woningen en directe leefomgeving meer klimaatadaptief 
te maken. Onze woningvoorraad is duurzaam: woningen 
zijn goed geïsoleerd, worden verwarmd door een duurzame 
warmtebron en maken gebruik van hernieuwbare 
energie. Er zijn zelfs energieleverende woonconcepten 

ontwikkeld en er is maximaal ingezet op het hergebruik van 
grondstoffen.  

In 2040 onderscheiden onze kernen zich stuk voor stuk 
door hun unieke kenmerken, diversiteit en identiteit. De 
complementariteit maakt de kernen aantrekkelijk voor 
(nieuwe) inwoners en bezoekers. Onze kernen zijn goed 
en veilig bereikbaar voor de (elektrische) fiets, auto en 
door enige vorm van openbaar vervoer. In Geldermalsen 
heeft zich in de loop van de tijd een multifunctioneel 
en bruisend mobiliteitsknooppunt ontwikkeld. Rondom 
het station wordt gewoond en gewerkt, en deze goed 
bereikbare plek biedt volop ruimte om (jong) talent 
in de Fruit Tech Campus op te leiden. In Beesd en 
Waardenburg zijn kleine knooppunten gerealiseerd. 
Rondom de mobiliteitsknooppunten en voorzieningen 
zijn waar mogelijk clusters van woningen voor ouderen 
verschenen. Het is daar voor ouderen prettig wonen in een 
goed toegankelijke en beweegvriendelijke leefomgeving. 
Ook jongeren vinden hier een prettige woonplek nabij 
voorzieningen, zoals scholen, bibliotheken en winkels, en 
OV. De saamhorigheid en de zelf- en samenredzaamheid 
in de gemeente wordt onderstreept door de levendige 
ontmoetingsplekken in het hart van de 26 kernen. 
Bijvoorbeeld in de vorm van dorpshuizen, multifunctionele 
accommodaties en speel- en sportvoorzieningen. Als West 
Betuwe ondersteunen we ons hechte verenigingsleven 
en hebben we aandacht voor onze vrijwilligers. In 2040 is 
de kunst en cultuur in onze gemeente breed toegankelijk 
voor elke doelgroep. In de gemeente West Betuwe werken 
we kerngericht en dat betekent dat ambities van kernen 
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kunnen verschillen. We bieden echter wel in elke kern 
een leefomgeving waar mensen de ruimte hebben om te 
sporten, te bewegen, te ontmoeten en initiatief te nemen. 

In 2040 heeft West Betuwe nog steeds een centrale 
positie binnen Nederland. De A15 en A2 verbinden 
ons uitstekend met de stedelijke regio’s van Utrecht, 
Rotterdam, Amsterdam, Brabant en de grote Gelderse 
steden. Wie zich in 2040 binnen West Betuwe verplaatst 
zal merken dat er in de afgelopen jaren werk is gemaakt 
van fijnmazige bereikbaarheid van de kernen binnen 
onze gemeente. Inwoners uit de kleinere kernen kunnen 
zich met het het OV of vraaggestuurd vervoer goed 
verplaatsen richting de grotere kernen en andersom. Door 
de verschillende vervoersstromen - agrarisch, woon-werk 
en recreatief - slimmer in goede banen te leiden is de druk 
op de binnenwegen verminderd en de verkeersveiligheid 
toegenomen. We hebben meer ruimte voor een snel en 
veilig (regionaal) fietsnetwerk tussen onze kernen en naar 
de kernen en steden buiten onze gemeente. Met name de 
noord-zuid verbindingen en de kruisingen met het spoor, de 
A15 en de rivieren zijn verbeterd op een manier die goed 
past bij ons kleinschalige landschap. In 2040 is een fietsrit 
naar Culemborg, Leerdam of Gorinchem voor woon-werk 
verkeer, maar ook voor scholieren, een stuk makkelijker en 
veiliger geworden. Het gebruik van de (elektrische) fiets als 
waardige vervanging voor de auto is hiermee toegenomen 
in de afgelopen jaren. 

In 2040 onderscheidt West Betuwe zich nog steeds met 
een bloeiende economie en een ondernemend klimaat. 
We hebben de kansen benut om onze drie economische 
clusters in Geldermalsen, Waardenburg-Haaften en Vuren 
verder uit te bouwen. Hier is ruimte voor uitbreiding van 
bedrijventerreinen en innovatieve bedrijven profiteren 
daar van slimme verbindingen binnen en tussen sectoren. 
De ontwikkeling in deze gebieden is ook gebruikt om 

deze werklocaties te verduurzamen en te koppelen 
aan het energielandschap met slimme combinaties 
van zonnevelden en bijvoorbeeld infrastructuur. Dit is 
gedaan om aan het snel naderende klimaatdoel van 
een energieneutraal en circulair West Betuwe in 2050 
te voldoen. Ook is er geïnvesteerd in de kwaliteit van de 
openbare ruimte op en rondom onze werklocaties, zodat 
er naast werken, ook ontspannen en bewogen kan worden. 
We vinden het belangrijk om in West Betuwe baankansen 
voor alle inwoners te creëren. Daarom hebben we de 
afgelopen jaren werk gemaakt van het matchen van 
vraag en aanbod van arbeid. Niet alleen voor onze eigen 
werkende bevolking is dit een goede ontwikkeling, maar 
het trekt ook jong talent aan. Daarnaast zorgen we op deze 
manier voor goede en gezonde randvoorwaarden voor jong 
talent en arbeidsmigranten in onze gemeente.  

Onze werklocaties zijn in 2040 nog aantrekkelijker als 
vestigingsplek voor ondernemers uit de gemeente en van 
ver daarbuiten. We zijn dé fruitgemeente van Nederland 
geworden en bieden ruimte aan de gehele fruitketen: 
fruitteelt, verwerking, logistiek innovatie en educatie. De 
economische clusters liggen ingebed rondom de A15, in 
een landschap waar ook veehouderijen en glastuinbouw 
ruimte hebben voor innovatie en verduurzaming. Op de 
agrarische percelen langs de rivieren én de percelen meer 
landinwaarts zijn agrariërs innovatief in de productie 
en zetten in op een duurzame, klimaatadaptieve en 
toekomstbestendige bedrijfsvoering. De bedrijven in ons 
agrarisch gebied maakten in de jaren voorafgaand aan 
2040 de omslag naar kringlooplandbouw. Ze hebben goede 
manieren gevonden om alles wat daarbij komt kijken een 
passende een plek te geven in ons landschap. Dit betekent 
bijvoorbeeld: toekomstbestendige waterberging, beplanting 
die de biodiversiteit bevordert en maatregelen voor een 
gezonde bodem. Hiernaast is er op sommige plekken in de 
gemeente werk gemaakt van extra natuurontwikkeling.
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De Waal kenmerkt zich ook in 2040 als belangrijke 
economische ader in het zuiden van de gemeente. De 
binnenhavens in West Betuwe zorgen voor aantrekkelijke 
vestigingslocaties op de vaarroute tussen Duitsland 
en Rotterdam. Door verschillende dijkversterkingen en 
mitigatiemaatregelen is de afgelopen jaren gezorgd voor 
een verbeterde waterveiligheid in de gebieden rondom 
deze rivier. Wandelaars en fietsers binnen de beleefbare 
Waalzone ervaren de weidsheid van het water op een 
van de uitkijk- en rustpunten die op de Gastvrije Waaldijk 
zijn gecreëerd. De Waaldijk is dan ook onderdeel van 
meerdere langeafstandsroutes voor fietsers en wandelaars 
in de regio. De natuur- en cultuurhistorische waarden 
van West Betuwe zijn langs de Linge volop toegankelijk 
en beleefbaar. We zetten in op het behoud en het 
versterken van kernkwaliteiten van de oorspronkelijke 
dorpspolderkades. Het water dient als een parelsnoer dat 
de vele monumenten en recreatieve parels in de gemeente 
verbindt, waaronder het Unesco Werelderfgoed van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, Landgoed Mariënwaerdt, 
het Geofort en fort Asperen. Daarnaast voert het 
bezoekers en inwoners langs de vele fruittelers. In de 
zone rondom de Linge is er een goede balans tussen 
agrarisch gebruik, natuurontwikkeling en -bescherming 
en recreatie. Bezoekers uit het hele land komen naar 
onze gemeente om op of langs het water de kernen 
en het beleefbaar Lingelandschap te ervaren. Nieuwe 
vormen van (verblijfs)recreatie hebben de afgelopen 
jaren een passende plek gekregen bijvoorbeeld binnen 
de aangewezen zoekgebieden voor recreatie. Bezoekers 
verblijven in 2040 dan ook steeds vaker en langer in de 
gemeente. Ondernemers hebben bijvoorbeeld vrijgekomen 
agrarische bebouwing een nieuwe invulling gegeven. Naast 
bezoekers profiteren ook inwoners volop van de recreatieve 
voorzieningen zoals nieuwe toegangspunten tot het water 
van de Linge en Waal. 

Het toekomstverhaal van West Betuwe is terug te voeren 
naar drie kernambities. Deze kernambities staan met 
elkaar in verbinding en zijn integraal, dit betekent dat 
de verschillende strategische opgaven hierin tot uiting 
komen. Ook dragen deze ambities bij aan het behouden 
en versterken van de kernwaarden van West Betuwe. 
De drie kernambities samen schetsen de gewenste 
ontwikkelrichting van West Betuwe voor de komende jaren. 



DRIE KERNAMBITIES OMGEVINGSVISIE WEST-BETUWE

De gemeente West Betuwe zet in op toekomstbestendige en leefbare 
kernen. 

Dit betekent goed wonen en leven voor alle inwoners. We zorgen voor een passend woningaanbod, bereikbare 
(gebundelde) voorzieningen en een ontmoetingsplek in iedere kern. We zijn ons ervan bewust dat niet elke kern 
alle voorzieningen zoals een supermarkt, onderwijs- of sportvoorzieningen kan hebben. We kiezen er daarom 
bijvoorbeeld voor verschil per kern in het aanbod winkelvoorzieningen. De ene kern zal alleen een supermarkt 
hebben en andere kernen hebben een uitgebreider en diverser winkelaanbod. Hierbij hebben we oog voor 
duurzaamheid, klimaatadaptatie, goed toegankelijke openbare ruimte en een fijnmazige bereikbaarheid van de 
kernen. We vinden het belangrijk dat alle inwoners wonen in een schone, groene, gezonde en veilige leefomgeving, 
die de samenredzaamheid en onderlinge verbondenheid ondersteunt. Iedereen moet mee kunnen doen in de 
maatschappij en daarom zetten we in op voor iedereen toegankelijke openbare ruimte en infrastructuur.

Als gemeente West Betuwe ontwikkelen we ons tot dé fruitgemeente van 
Nederland. 

We versterken onze centrale en multimodale positie (weg, water, spoor) binnen Nederland en zorgen voor 
innovatieve, duurzame en toekomstbestendige werklocaties. Hierbinnen zorgen we voor slimme meekoppelkansen 
op het gebied van collectieve energiewinning, circulaire economie en bereikbaarheid. We bieden een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor (lokale) bedrijven, waaronder innovatieve fruit tech-bedrijven en recreatieve ondernemers, 
maar zorgen ook voor de verbinding met (jong) talent op de Fruit Tech Campus. We werken in ons dynamische 
buitengebied aan het versterken van onze natuurhistorische waarden. Dat doen we door in te zetten op 
biodiversiteit, een toekomstbestendige waterhuishouding in goede balans met agrarische activiteiten en duurzame 
energieopwekking.

De gemeente West Betuwe versterkt haar beleefbaar rivierlandschap 
waarin kleinschaligheid en de ‘dorpse sfeer’ de boventoon voeren. 

Er zijn aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke wandel- en fietsroutes waardoor inwoners en bezoekers van 
onze gemeente naar onze cultuurhistorische monumenten zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, attracties en 
waterrecreatie worden geleid. Hiernaast is er volop aandacht voor de kleinschalige agrarische activiteiten en de 
beleefbaarheid van West Betuwe als fruitgemeente. Het water van de Linge en de Waal wordt op verschillende 
plekken goed bereikbaar voor onze inwoners en bezoekers. De ruimtelijke ingrepen om deze toegankelijkheid 
mogelijk te maken gaan gepaard met slimme koppelingen op het gebied van natuurontwikkeling, bevorderen 
van biodiversiteit, klimaatadaptatie, waterveiligheid, een robuuste waterhuishouding, circulariteit en een gezonde 
bodem.
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GEBIEDSUITWERKING

De kernambities uit het vorige hoofdstuk 
betreffen het hele grondgebied van de 
gemeente. West-Betuwe  kent echter 
een variëteit aan gebieden, van kernen, 
werklocaties tot agrarisch gebied. Dit 
hoofdstuk zoomt in op deze deelgebieden en 

beschrijft wat de thematische ambities uit 
hoofdstuk 3 en het integrale toekomstverhaal 
uit hoofdstuk 4 ruimtelijk betekenen in het 
betreffende gebied. 

Collage West Betuwe 2040: gebiedsuitwerking kernen
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5.1 KERNEN

De 26 kernen in West Betuwe hebben ieder hun eigen 
kenmerken en karakter. Elke kern beschikt over een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar rust, ruimte, groen 
en cultuurhistorie voorop staan. Het is hier prettig leven. 
In de kleine kernen en hun omgeving is het genieten van 
het buitenleven in een mooie karakteristieke omgeving. 
Ondanks de ligging dichtbij grote steden kent West 
Betuwe geen ‘stads’ gevoel. De inwoners zijn sterk met 
elkaar verbonden, mede door de aanwezigheid van de vele 
verenigingen. Ze staan voor elkaar klaar wanneer nodig. 
Dagelijkse voorzieningen zoals een supermarkt of scholen 
zijn vooral in de wat grotere kernen aanwezig. 

Verschillende trends en ontwikkelingen spelen in op onze 
kernen. Volgens demografische prognoses zal het aantal 
inwoners van West Betuwe naar verwachting tot 2040 
groeien. Mede hierdoor stijgt de vraag naar woningen in 
onze gemeente. Daarnaast zien we dat ook de kwalitatieve 
woningbehoefte gaat veranderen, door vergrijzing en 
huishoudensverdunning is er meer behoefte aan woningen 
voor kleinere huishoudens. Ook zien we dat jongeren vaak 
niet terugkeren naar West Betuwe. Het voorzieningenniveau 
en het woningaanbod sluiten niet altijd aan op hun wensen. 
Tegelijkertijd vraagt klimaatverandering om een aanpassing 
van de openbare ruimte en een verduurzamingsslag van de 
huidige woningvoorraad. Tenslotte zien we dat de kwaliteit 
van de woonomgeving en het voorzieningenniveau onder 
druk staat door verschillende trends die inspelen op de 
dorpscentra. 

De gebiedsuitwerking per kern wordt gekoppeld aan het 
opstellen en actualiseren van de kernagenda’s waarin per 
kern met  inwoners de ambities en vraagstukken verder 
worden geformuleerd en aangescherpt.

Ruimtelijke ontwikkelrichtingen 
kernen

Algemeen: 
 ● Nieuwe ontwikkelingen zijn passend bij het dorpse 

karakter van de kernen en dragen bij aan een 
gedifferentieerd woningaanbod. In alle dorpen zorgen 
we voor een mix van dure, middeldure en goedkope 
woningen om zo voor alle doelgroepen te kunnen 
bouwen. Daarnaast zijn alle nieuwe ontwikkelingen 
klimaatadaptief, zo veel mogelijk circulair en 
energieneutraal.

 ● We zetten in op het verduurzamen van de 
huidige woningvoorraad. Hiervoor stimuleren we 
gedragsverandering van huiseigenaren om dit 
mogelijk te maken. 

 ● We versterken de openbare ruimte in alle kernen 
om zo bij te dragen aan de bevordering van 
de gezondheid van inwoners door beweging 
te stimuleren, ontmoeting te faciliteren en de 
aanwezigheid van klimaatadaptief groen te 
bevorderen. In elke kern zorgen we voor voldoende 
koele verblijfsplekken en gevarieerde (groene) ruimte 
om te spelen en te ontmoeten. Hierin hebben we 
speciale aandacht voor jongeren en ouderen. 

 ● Omwille van de gezondheid gaan we zorgvuldig 
om met het afwijken van streefwaarden voor 
milieubelasting op woningen en andere gevoelige 
locaties, dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat in 
bepaalde gebieden het realiseren van woningbouw 
niet mogelijk is of duurder wordt. 

 ● We zetten in op het behoud van een ontmoetingsplek 
in de vorm van een dorpshuis of MFC in elke kern. 
Zo zorgen we voor sterke en leefbare kernen, waar 
inwoners elkaar kunnen ontmoeten.



76  | ONS WEST BETUWE GEBIEDSUITWERKING UITVOERINGOPGAVEN EN AMBITIES TOEKOMSTVERHAAL

 ● Kwalitatieve en klimaatadaptieve inrichting van de 
openbare ruimte staat voorop bij het (her)inrichten 
van de kernen.  

 ● Als gemeente stimuleren we duurzaam en 
elektrisch vervoer door het faciliteren van een goede 
laadinfrastructuur (auto, fiets), deelconcepten en 
toegankelijk OV. Daarbij zorgen we ook voor veilige 
fiets- en wandelpaden om het gebruik van de auto te 
ontmoedigen. Hierdoor kan het zijn dat op sommige 
plekken de fietser, voetganger en het openbaar 
vervoer voorrang krijgen op de auto. 

 ● Vanuit elke kern aan de Linge wordt de Lingedijk veilig 
bereikbaar en vanuit elke kern langs de Waal wordt de 
Waaldijk veilig bereikbaar. 

 ● We realiseren veilige en toegankelijke fiets- en 
wandelverbindingen in de kernen die goed verbonden 
zijn met maatschappelijke voorzieningen (o.a. zorg, 
onderwijs, sport) en het buitengebied, aanhakend op 
regionale fiets- en wandelroutes. 

 ● Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan een inclusieve 
samenleving: dit betekent aandacht voor goed 
toegankelijke openbare ruimte en infrastructuur en 
elke kern.

Specifiek voor grote kern met voorzieningen: 
Geldermalsen 

 ● Geldermalsen ontwikkelen we tot een hoofdcentrum. 
Dit is het meest diverse centrumgebied in de 
gemeente met onder andere een zo divers 
mogelijk winkelaanbod. Daarvoor is een grote 
aantrekkingskracht door de boodschappenfunctie 
een voorwaarde. Moderne supermarkten en goed 
bezoekgemak zijn daar een belangrijk onderdeel 
van. Ook is er ruimte voor ontmoeting in een 
multifunctionele accommodatie. Hier vindt de 

realisatie van seniorenhuisvesting plaats in de 
nabijheid van voorzieningen. 

 ● We zetten in op een uitstekende verbondenheid van 
Geldermalsen mede door een OV-knooppunt waar 
overstappen van de ene modaliteit op de andere 
uitstekend geregeld is. Daarnaast is er rondom het 
stationsgebied een diversiteit aan wonen, werken en 
voorzieningen in de directe omgeving. Onderdeel van 
het stationsgebied is het ontwikkelen van de Fruit 
Tech Campus. 

 ● We zetten in op het oplossen van bestaande 
verkeersknelpunten in de gemeente waaronder 
de rotonde Laageinde – N327 (Lingeborgh) 
Geldermalsen en de Parallelweg N327 tussen 
Geldermalsen en Leerdam. 
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Specifiek voor middelgrote kernen met 
voorzieningen: Beesd, Waardenburg, Haaften, 
Ophemert en Meteren: 

 ● De middelgrote kernen Beesd, Waardenburg, Haaften, 
Ophemert en Meteren zetten in op het behoud en 
versterken van ontmoetingsfuncties en dagelijkse 
voorzieningen. Beesd fungeert als dorpscentrum met 
een volwaardig boodschappen aanbod. Waardenburg, 
Meteren en Haaften fungeren als zogenoemde grote 
dorpssteunpunten met een volwaardige supermarkt 
voorziening en (Meteren uitgezonderd) enkele direct 
omliggende publieksfuncties.

 ● Seniorenhuisvesting vindt plaats in de nabijheid van 
dorpscentra en zogenoemde dorpssteunpunten. 

 ● We bouwen woningen in de uitbreidingslocatie 
aan de noordzijde van Beesd. We zetten in op het 
versnellen van de woningbouw in De Plantage in 
Meteren. Bij deze ontwikkelingen behouden we de 
landschappelijke kwaliteit en karakteristieken van de 
kern.

 ● Beesd en Waardenburg fungeren als 
mobiliteitsknooppunten met daaromheen een cluster 
van wonen, werken en voorzieningen. 

 ● We zetten in op het oplossen van het bestaande 
verkeersknelpunt: ontbrekende fietsschakel 
Waalbandijk in Waardenburg. 

Specifiek voor de wat kleinere kernen: Acquoy, 
Asperen, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Est, Gellicum, 
Heesselt, Hellouw, Herwijnen, Heukelum, 
Neerijnen, Opijnen, Rhenoy, Rumpt, Spijk, Tricht, 
Tuil, Varik, Vuren.

 ● Deil, Asperen, Heukelum, Vuren, Herwijnen fungeren 
als klein dorpssteunpunt waar we inzetten op 

het behoud van een kleine supermarkt. Andere 
voorzieningen kunnen hier mogelijk verdwijnen. 

 ● Seniorenhuisvesting vindt voornamelijk plaats in de 
nabijheid van zogenoemde dorpssteunpunten in Deil, 
Asperen, Heukelum, Vuren en Herwijnen. 

 ● In de kleinere kernen zorgen we voor toegankelijke 
vervoersmogelijkheden naar andere kernen. Wanneer 
het regulier OV niet voldoende dekkend is, zetten 
we in op vraaggestuurd vervoersaanbod zoals een 
belbus. 

 ● We zetten in op het oplossen van bestaande 
verkeersknelpunten waaronder kruising Zeiving – 
Nieuwe Zuiderlingedijk tussen Heukelum en Asperen 
en Schoolzone Bloeiende Betuwe Parallelweg N327 
Rhenoy.
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5.2 BUITENGEBIED 

Naast de vele kernen kent de gemeente West Betuwe 
een rijk rivierenlandschap met een hoge landschappelijke 
en cultuurhistorische waarde. Het authentieke open en 
kleinschalige landschap en de verschillende historische 
monumenten (zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
landgoed Mariënwaerdt) maken de gemeente aantrekkelijk 
voor inwoners, maar ook voor toeristen. Een groot deel van 

het rivierengebied van de Waal en de Linge is aangemerkt 
als Nationaal Landschap Rivierengebied. Dit landschap 
biedt ruimte voor recreatie: wandelen, fietsen, varen, 
motorrijden en autorijden. De gemeente kenmerkt zich 
bij uitstek voor beleving op en bij het water. Een groot 
deel van het buitengebied in West Betuwe heeft hiernaast 
een agrarisch karakter en draagt bij aan de authentieke 
fruitbeleving in de gemeente. Sterker nog, het landschap 
met de komkleigronden en oeverwallen is van oudsher 

Collage West Betuwe 2040: gebiedsuitwerking buitengebied
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al zeer bepalend voor het gebied en biedt ruimte aan de 
fruitteeltketen (teelt, verwerking, handel en logistiek) die 
karakteristiek is voor West Betuwe. Naast de fruitteelt 
en glastuinbouw, kent de gemeente op de komgronden 
voornamelijk veeteelt als stuwende kracht. Deze vorm 
van landbouw draagt bij aan het in stand houden van het 
karakteristieke open landschap in het buitengebied. 

De ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied in West 
Betuwe staat onder druk door de toenemende ruimtevraag 
vanuit verschillende functies zoals recreatie en toerisme, 
duurzame energieopwekking en klimaatadaptatie (met 
name waterberging en waterveiligheid). Daarnaast 
zoekt de agrarische sector naar mogelijkheden om meer 
teeltondersteunende voorzieningen te gebruiken, de omslag 
te maken naar kringlooplandbouw en oplossingen te 
vinden voor vrijkomend agrarische bebouwing. Tenslotte 
liggen er in het buitengebied ook opgaven in relatie tot het 
bevorderen van de biodiversiteit. 

Ruimtelijke ontwikkelrichtingen 
buitengebied

Algemeen:
 ● De fysieke leefomgeving nodigt uit tot bewegen onder 

meer door het aanleggen van meer en veilige(re) 
routes voor langzaam verkeer (wandelen, fietsen). 
Hiernaast kiezen we voor het aanleggen van meer 
veilige(re) snelfietspaden door de hele gemeente. 
We zijn zeer terughoudend in het bieden ruimte voor 
gemotoriseerd verkeer in natuurgebieden.

 ● We zetten in op meer groen en ecologische 
verbindingen tussen de natuurgebieden in onze 
gemeente zoals het Gelders Natuurnetwerk, 
N2000, Weidevogelgebied, Ganzenrustgebieden en 
Stiltegebieden. Hiermee zorgen we voor versterking 

van de biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en het 
beperken van de effecten van klimaatverandering. 

 ● We zetten in op een uitstekende verkeersveiligheid 
voor al het verkeer: landbouwverkeer, recreatie en 
vervoersstromen van inwoners. Bij herinrichting van 
lokale en provinciale wegen zorgen we ervoor dat we 
de diversiteit aan weggebruikers zo goed mogelijk 
blijven faciliteren door bijvoorbeeld verkeersstromen 
te scheiden. 

 ● We zetten vooral in op het realiseren van 80 ha. 
zonnevelden in het energielandschap rondom de A15 
en A2 en de aangewezen zonneveldlocaties.  Ook 
kijken we nadrukkelijk naar de mogelijkheden van 
zonnepanelen op daken en in op of infrastructuur. 
Denk hierbij aan overdekte parkeerterreinen met 
zonnedaken, zonnepanelen in of op geluidschermen 
en aan (meer innovatief) opwek door zon verwerkt in 
het wegdek. Hiernaast willen we de komende jaren 
blijven verkennen welke alternatieven van duurzame 
energieopwekking we kunnen benutten. 

 ● We kiezen voor het realiseren van een klimaat- en 
waterrobuuste inrichting in 2050. Dit betekent dat 
we werken aan klimaatadaptieve (openbare) ruimte, 
recreatiegebieden en agrarische gebieden. We 
wijzen hiernaast een zoekgebied voor waterberging 
aan in het oosten van onze gemeente. Alle nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn klimaatadaptief en zo 
veel mogelijk circulair en energieneutraal. 

 
Agrarisch gebied:

 ● We zetten in op de ontwikkeling van een 
afwegingskader, waarmee teeltondersteunende 
voorzieningen en eventueel aanvullende activiteiten 
(bijvoorbeeld handel) worden toegestaan, mits ze 
voldoen aan bepaalde voorwaarden. De benodigde 
teeltondersteunende voorzieningen bieden kansen 
voor dubbelgebruik (o.a. de opwekking van zonne-
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energie), maar mogen op specifieke plekken niet 
ten koste gaan van de aantrekkelijkheid van het 
landschap voor recreanten en toeristen.

 ● We stimuleren agrariërs in het benutten van 
koppelkansen in kringlooplandbouw en ondersteunen 
innovatieve agrariërs hierin: klimaatadaptatie 
(waterberging), maatregelen voor een gezonde 
bodem, behoud landschappelijke kwaliteit en het 
bevorderen van biodiversiteit. 

 ● Voorwaarde voor alle (nieuwe) agrarische 
ontwikkeling in West Betuwe is de inzet op 
kringlooplandbouw.

 ● Bij vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) kijken 
we met de eigenaar en omgeving naar alternatieve 
invulling voor het vastgoed passend bij het landschap 
zoals recreatie, wonen, zorg etc..

 ● De vestiging van nieuwe niet-agrarische bedrijven 
kan alleen in geval van hergebruik van vrijkomende 
agrarische bebouwing.

Waalzone en Lingelandschap:
 ● De komende jaren zetten we in op het verbeteren van 

de waterveiligheid door het versterken van de dijken 
en benutten tevens koppelkansen op het gebied van 
recreatie, verkeer en wonen. Dit zorgt voor betere 
bereikbaarheid en veiligheid van de dijkgebieden, 
waarbij we toename van doorgaand verkeer willen 
voorkomen.

 ● We zetten in op het volop beleefbaar maken van de 
natuur- en cultuurhistorische waarden langs de rivier 
de Linge en maken dit gebied meer toegankelijk 
voor recreanten en inwoners. Dit zorgt voor 
verblijfskwaliteit voor inwoners en maakt het gebied 
aantrekkelijk voor recreanten. Hierbij benutten we de 
uitstraling en het imago van de fruitregio & Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het beleefbaar maken van de 

Linge mag geen onevenredige schade toebrengen 
aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) functie. 

 ● We zetten in op het behoud en het versterken 
van kernkwaliteiten van de oorspronkelijke 
dorpspolderkades.

 ● Om ons landschap toegankelijk te maken voor 
iedereen zorgen we op de recreatieve routes 
voor voldoende rustplekken. Dit betekent dat 
aanpassingen in het landschap mogelijk nodig zijn. 

 ● We maken in principe overal recreatieve initiatieven 
mogelijk, zolang deze functies geïntegreerd kunnen 
worden in het landschap en passen bij de bijzondere 
elementen die ter plekke voorkomen. Daarnaast 
bieden we zoekgebieden aan, waar recreatie zich 
primair kan richten op het aantrekken van veel 
bezoekers voor attracties en verblijfsrecreatie. 

 ● We zetten als gemeente West Betuwe in op het 
versterken van verblijfsrecreatie door het toestaan 
van verblijfsaccommodaties passend in het 
landschap van de gemeente.
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5.3 WERKLOCATIES 

West Betuwe is een bedrijvige en ondernemende gemeente, 
met fruit als ‘unique selling point’. Door de vruchtbare 
rivierklei in de gemeente heeft de West Betuwse fruitteelt 
kunnen uitgroeien tot een grootschalige economie. Naast 
de fruitteelt, zijn er ook verschillende maakindustriële 
bedrijven in de gemeente gevestigd, zoals onder andere 
machinebouw, agribusiness, verwerking-, bouw- en 

interieurbedrijven. Kortom, de gehele agribusiness keten 
is te vinden in West Betuwe. Daarnaast kent West Betuwe 
de vestiging van een aantal grote bedrijven in de logistiek. 
In de gemeente liggen 29 bedrijventerreinen en een 
aantal versnipperde locaties. Hierin zien we drie clusters: 
Geldermalsen, Waardenburg-Haaften en Vuren. In de 
laatste twee clusters zien we dat een groot deel van de 
bedrijvigheid plaatsvindt langs de Waal. 

Collage West Betuwe 2040: gebiedsuitwerking werklocaties
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De komende jaren gaat naar verwachting de arbeidsmarkt 
in de regio veranderen. Digitalisering en
robotisering zullen de inhoud van de praktijk-geschoolde 
banen veranderen. Ook de verduurzaming van
productieprocessen en bedrijfsvoering zal verder 
toenemen. Tegelijkertijd zal West Betuwe verder
vergrijzen. Deze demografische ontwikkeling zet het 
arbeidspotentieel onder druk. Hierdoor zal in de
toekomst het vinden van voldoende personeel een 
uitdaging worden. Arbeidsmigranten en jong talent kunnen 
een deel van de oplossing van het personeelstekort 
vormen. Hiervoor is het faciliteren van goede huisvesting 
en voorzieningen nodig. De kwaliteit en uitstraling van 
de bedrijventerreinen zijn de komende jaren aan nieuwe 
eisen onderhevig: milieu-, geluids- en verkeerseisen. 
Met alle ontwikkelingen in de economie en energie-, 
circulaire en klimaatopgaven zullen gemeenten voldoende 
aandacht moeten hebben voor het verduurzamen en 
toekomstbestendig maken van bestaande werklocaties. 
De uitdaging is om met een juiste ruimtelijke inpassing 
en kwaliteit te laten zien dat zorgvuldig met de ruimte en 
landschap wordt omgegaan. 

Ruimtelijke ontwikkelrichtingen 
werklocaties

Algemeen:
 ● We kiezen voor de ruimtelijke gebiedsontwikkeling 

van de Fruit Tech Campus rondom het stationsgebied 
Geldermalsen. Deze gebiedsontwikkeling is 
onderdeel van het realiseren van het OV-knooppunt 
Geldermalsen als mobiliteitsknooppunt met 
daaromheen ruimte voor wonen, werken en onderwijs.

 ● We zetten ons in samenwerking met het bedrijfsleven 
in voor goede huisvesting en integratie van 
arbeidsmigranten en willen hiervoor ruimte bieden 
binnen onze gemeentegrenzen.

Economische clusters (Geldermalsen, Haaften/
Waardenburg en Vuren):

 ● We kiezen voor de ontwikkeling van drie economische 
clusters die dichtbij de op- en afritten van de A15 en 
A2 liggen, namelijk Geldermalsen (161 ha), Vuren 
(72 ha) en Waardenburg/Haaften (62 ha). Hier 
bieden we ruimte om economische activiteiten meer 
te concentreren om schaalvoordelen te behalen, 
collectieve kansen te benutten en innovatie te 
stimuleren.

 ● Binnen het economisch cluster Geldermalsen bieden 
we ruimte voor de ontwikkeling van bedrijventerrein 
Hondsgemet-Noord (26 ha netto) voor middelgrote 
tot grote bedrijven.

 ● Een economisch cluster zorgt voor toename van 
verkeer. Om dit mogelijk te maken zetten we in op 
goede ‘meervoudige bereikbaarheid’ (weg, water, 
spoor) van de drie clusters en dus om een investering 
in de aanpak mobiliteitsknooppunten in West Betuwe, 
bijvoorbeeld rondom de N327. 

Bestaande bedrijventerreinen:
 ● We zetten in op toekomstbestendige 

bedrijventerreinen: kwaliteitsverbetering, nieuwe 
(collectieve) energiebronnen, circulariteit, 
verduurzaming, aanpak geluids- en geurhinder en 
bereikbaarheid.

 ● De waarde van bedrijven op lokale terreinen uit zich 
onder andere in werkgelegenheid voor de inwoners, 
sponsoring van (sport)verenigingen en bestuurlijke 
activiteiten door ondernemers. Dit zijn belangrijke 
redenen om bedrijven in de kernen ‘vast te houden’ 
en kleine uitbreidingen van lokale bedrijventerreinen 
waar mogelijk te faciliteren.

 ● We ontwikkelen een afwegingskader voor toestaan 
nieuwe functies op onze bedrijventerreinen.
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UITVOERING 

Met deze omgevingsvisie blikken we vooruit 
naar het West Betuwe in 2040. We hebben in 
beeld gebracht waar we kansen zien, maar 
ook opgaven. Samen hebben we een koers 
uitgezet, en onszelf als gemeente, inwoners 
en partners uitgedaagd er uitvoering aan te 
geven. Over de sturingsfilosofie is vanwege 
de recente fusie al veel geschreven. Denk 
daarbij aan het herindelingsadvies, de 
coalitieakkoorden en het Bidbook. Bovendien 
is de sturingsfilosofie onderwerp geweest 
in eerdere raadssessies over de invoering 
van de Omgevingswet. Deze informatie is 
gebruikt als vertrekpunt voor dit hoofdstuk 
over waarin we op hoofdlijnen schetsen 
hoe we als gemeente de komende jaren 
invulling willen geven aan onze visie. Als 
gemeente zien we het daarbij als onze rol 
om daarin helderheid te verschaffen en de 
regie te nemen wanneer dat nodig is. We 
gaan in op onze rol als gemeente en blik op 
samenwerking, de randvoorwaarden voor 
participatie, het ruimtelijk instrumentarium 
en op monitoring en evaluatie. 

6.1 SAMENWERKEN, STUREN EN 
PARTICIPATIE

Samenwerken met de samenleving 
De constant en snel veranderende samenleving vraagt 
om een gemeente die snel mee verandert. De tijd dat de 
samenleving maakbaar was door de overheid is voorbij. 
Burgers, bedrijven en instellingen zitten niet te wachten 
op kant en klare oplossingen van de gemeente, die vertelt 
of voorschrijft hoe zij moeten leven, wonen en werken. 
Zij willen een gemeente die luistert, die niet boven maar 
tussen de mensen staat en die een dienstverlenende 
houding heeft. Zij willen meedenken en meepraten over 
hun eigen situatie en omgeving. Onze basishouding 
is dat wij inwoners, ondernemers, het onderwijs en 
(maatschappelijke) organisaties ruimte willen geven om 
initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen voor 
de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. Maar een 
samenwerking is - het woord zegt het al - altijd wederkerig. 

West Betuwe kenmerkt zich door betrokkenheid en 
saamhorigheid. Inwoners, maatschappelijke organisaties, 
kennisinstellingen en de gemeente zetten samen de 
schouders er onder om iedereen in West Betuwe in 
staat te stellen te participeren in de samenleving. Het 
zelforganiserend vermogen in de samenleving krijgt 
ruimte en vertrouwen om initiatieven te ontplooien. Door 
middel van de gebiedsmakelaars, de kernagenda’s en de 
leefbaarheidsbudgetten bieden wij als gemeente hierin 
ondersteuning. Samenwerken met de samenleving betekent 
ook het serieus nemen van opvattingen uit de samenleving. 
De gemeente weegt zowel de belangen van initiatiefnemers 
als maatschappelijke belangen mee die een minder luide 
stem in het debat hebben. Deze menselijke maat is ook 
bij de uitvoering van deze omgevingsvisie een belangrijk 
vertrekpunt. Voor alle initiatieven geldt - gemeentelijk en 
uit de samenleving - dat deze visie het afwegingskader 
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vormt. Bij elk initiatief gaan we het gesprek aan over hoe 
de ontwikkeling kan bijdragen aan het verwezenlijken 
van de drie kernambities van het toekomstverhaal van 
West Betuwe. Dit kan betekenen dat we kritisch zijn op 
initiatieven die weinig of nauwelijks bijdrage leveren aan de 
gestelde doelen. Hierbij zullen we als gemeente denken en 
handelen vanuit mogelijkheden en vertrouwen en kiezen we 
voor een houding vanuit het uitgangspunt ‘ja, mits’ in plaats 
van ‘nee, tenzij’.   

Samenwerken met andere overheden 
Veel van de maatschappelijke opgaven houden zich 
niet aan de gemeentegrenzen, waardoor ook regionale 
samenwerking van groot belang is. Als gemeente werken 
we nu al uitgebreid samen met de gemeenten binnen 
de veiligheidsregio en in de regio Rivierenland. Dit 
doen we onder andere op het gebied van agribusiness, 
economie en recreatie. We sturen zelf actief mee 
en zijn een gelijkwaardige samenwerkingspartner. 
Dit is zowel merkbaar binnen de gemeente, als in de 
verschillende samenwerkingsverbanden die er zijn, waar 
de ontwikkelingen adequaat en integraal opgepakt worden. 
In de toekomst zal deze samenwerking naar verwachting 
verder toenemen, bijvoorbeeld in de doorvertaling van 
regionale actieprogramma’s. Deze lenen zich ervoor om 
programmatisch binnen de omgevingsvisie opgepakt te 
worden. Denk hierbij aan de regionale energiestrategie en 
de regionale klimaatadaptatiestrategie.

De invoering van de Omgevingswet zal er in de praktijk 
toe leiden dat de samenwerking tussen gemeenten 
en provincies intensiveert. Bijvoorbeeld omdat het 
instrumentarium verandert, waardoor van beide 
overheden een actieve opstelling verwacht wordt. De 
vernieuwing ligt met name in de toepassing van de 
wet in de omgangsvormen tussen (samenwerkende) 
gemeenten en provincies. We vinden het van groot belang 

om bij de totstandkoming van beleid en regelgeving 
van andere overheden als West Betuwe vroegtijdig mee 
te kunnen denken. Dit met als doel om problemen bij 
lokale toepassing van hogere regelgeving te voorkomen. 
Bij conflicterende visies van andere overheden wordt 
vroegtijdig het gesprek aangegaan. Anderzijds kunnen we 
als gemeente bijdragen aan ontwikkelingen ‘van bovenaf’ 
en daar een lokale invulling aan geven. Afstemming en 
samenwerking met verschillende overheden draagt bij 
aan slimmere oplossingen, vooral als het om complexe 
opgaven gaat en gebiedsoverstijgende belangen, zoals het 
geval is voor klimaat en duurzaamheid.

Regie waar nodig of gewenst
We zoeken als gemeente West Betuwe zoals hierboven 
beschreven actief samenwerking met inwoners, 
organisaties en andere overheden wanneer we werken aan 
de fysieke leefomgeving. Hoewel hierdoor onze rol sterk 
aan het veranderen is, ontlenen wij als bestuursorgaan 
nog altijd ons bestaansrecht aan het democratisch proces, 
wat voor ons van onschatbare waarde blijft. Wanneer 
maatschappelijke partijen niet in staat blijken een oplossing 
te vinden voor opgaven, hebben wij als lokale overheid de 
verantwoordelijkheid om te sturen in het algemeen belang. 
Ook zien we op bepaalde onderwerpen een belangrijke 
taak voor onszelf weggelegd als hoeder van het zwakkere 
belang. De gemeente is dan soms regisseur (en uitvoerder), 
omdat op sommige onderwerpen een meer sturende of 
soms dwingende rol van de gemeente noodzakelijk is. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan grote opgaven als klimaatadaptatie, 
de inclusieve samenleving en de energietransitie. Op welke 
majeure opgaven of gebieden extra inzet van de gemeente 
nodig is leest u onder het kopje omgevingsprogramma. 

Uitgangspunten voor participatie
De keuzes die we als gemeente maken in de ontwikkeling 
van de fysieke leefomgeving, maken we in het algemeen 
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belang. We maken een afweging van alle belangen van 
de inwoners, ondernemers, gebruikers en toekomstige 
generaties binnen, maar ook buiten onze gemeentegrenzen. 
Hun belangen kunnen botsen en elkaar versterken. 
Participatie stond daarom centraal in het opstellen van 
deze visie en staat dat ook in de uitwerking. Daarmee 
werken we aan een gemeente waarin iedereen zich gehoord 
voelt en waarbij iedereen deel kan nemen aan een open 
en toegankelijk democratisch debat over de toekomst van 
onze leefomgeving. Dit levert niet alleen maar draagvlak 
op, maar zorgt ook voor betere plannen en soepelere 
besluitvorming. 

Voor West Betuwe is participatie niets nieuws. We 
betrekken inwoners, ondernemers en ketenpartners bij 
de ontwikkeling van onze gemeente. Naast de genoemde 
kernagenda’s participeren inwoners in adviesraden, 
de jongerenraad, bij de harmonisaties van beleid, in 
zwerfvuilgroepen, dorps- en stadsraden, in het beheer 
van dorpshuizen en speeltuinen en nog veel meer 
manieren. De Omgevingswet vraagt ons echter om 
expliciet te zijn over onze aanpak. Voor ons als gemeente 
is dit een goed moment om een aantal uitgangspunten 
te formuleren voor participatie. Zo weet iedereen wat 
voor een participatietraject in West Betuwe van belang 
is. Voor participatietrajecten hanteren we de volgende 
uitgangspunten: 

 ● Participatie betekent belanghebbenden vroegtijdig 
betrekken.

 ● Participatie betekent streven naar een goede 
afspiegeling van de samenleving.

 ● Participatie is transparant op inhoud en proces.
 ● Participatie is toegankelijk voor iedereen.
 ● Participatie wordt georganiseerd door de 

initiatiefnemer.
 ● Participatie is proportioneel aan de omvang van het 

initiatief.

 ● Participatie is een aanvulling op, maar geen 
vervanging van de representatieve democratie.

Als gemeente vinden we dat het gesprek met de 
samenleving vanzelfsprekend is bij ontwikkelingen in de 
fysieke leefomgeving. Om participatie in de volle breedte 
in onze projecten en organisatie in te bedden, hebben 
we een gemeentebreed participatiebeleid opgesteld.99 
Daarin beschrijven we hoe we participatie effectief in 
kunnen richten. Ook beschrijven we hoe we inwoners, en 
ondernemers en ketenpartners in West Betuwe bij diverse 
ontwikkelingen in het ruimtelijk domein betrokken krijgen 
en houden. 

Gebieds- en opgavegericht
Elke opgave en aanpak heeft een eigen schaalniveau: van 
het niveau van de straat, wijk en buurt, tot het niveau van 
de kern of regio. Op elk schaalniveau doen zich dilemma’s 
en meekoppelkansen voor. In de uitwerking van deze visie 
zoeken we daarom steeds naar het juiste gebied om aan 
de slag te gaan en leggen we de verbinding met andere 
opgaven en partijen. Om zo een optimale balans te vinden 
in de (omgevings)kwaliteiten die we willen behouden en 
verbeteren. Dit betekent een actieve afstemming met 
belanghebbenden in dat gebied. Een voorbeeld hiervan 
is het koppelen aan het proces ‘kernagenda’s’, waarbij 
per kern een uitwerking van de omgevingsvisie wordt 
toegevoegd. 

De opgaven waar we voor staan en kennis die daarbij nodig 
is verandert in rap tempo. In onze samenwerking zullen 
we daarom actief inzetten op het vergaren van nieuwe 
kennis en inzichten. Als gemeente zullen we, waar dat 
kan en gewenst is, kennis delen met initiatiefnemers en 
partners in de gemeente en regio. Ook juichen we het toe 
als initiatiefnemers een kennisdelende rol op zich nemen 
en staan we positief tegenover experimenteerruimte gericht 
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op het behalen van de doelen van de omgevingsvisie.  
We werken aan de uitvoering van de omgevingsvisie en 
implementatie van de Omgevingswet vanuit de volgende 
zeven uitgangspunten:

De 7 West Betuwse uitgangspunten voor uitvoering omgevingsvisie en implementatie 
Omgevingswet

 ● Ruimte bieden voor particuliere en private initiatieven;
 ● Alleen noodzakelijke regels, overzichtelijk geordend, met ruimte voor lokaal maatwerk;
 ● Gesprek met de samenleving is vanzelfsprekend; denken en handelen vanuit mogelijkheden en vertrouwen (ja, 

mits i.p.v. nee, tenzij);
 ● Informatie is inzichtelijk en (digitaal) toegankelijk. Inwoners en partners begrijpen wat de gemeente wel en niet 

doet;
 ● Goede samenwerking in de keten met andere overheden & partners;
 ● Snelle en integrale besluitvorming over de fysieke leefomgeving;
 ● Besluitvorming is transparant en kenmerkt zich door integer handelen.
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6.2 BELEIDSCYCLUS EN 
UITVOERING

Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog 
tempo op. Dat maakt het bijna onmogelijk om ruimtelijk 
beleid voor de lange termijn te ontwikkelen. Als gemeente 
zien we deze omgevingsvisie daarom als een levend 
document, een visie die deze ontwikkelingen volgt en 
die continu evolueert. Wij kiezen ervoor om de visie 
periodiek van een actualisatie te voorzien. Voor u ligt de 
omgevingsvisie 1.0 en we beschouwen deze visie dan ook 
als een eerste versie. Een stevige basis van waaruit we 
verder gaan werken. Met welk ritme we de visie aanpassen 
hangt af van de ervaringen die we opdoen met andere 
instrumenten en de monitoring van onze doelen, en van 
de staat van onze fysieke leefomgeving. We herijken de 
omgevingsvisie in ieder geval elke vier jaar. Hiermee starten 
we in 2026. Daarnaast is het mogelijk om de visie van een 
eerdere herijking te voorzien wanneer (maatschappelijke) 
opgaven in de fysieke leefomgeving daar aanleiding toe 
geven. 

Deze omgevingsvisie schetst het toekomstbeeld voor de 
gemeente West Betuwe 2040 zoals we deze als gemeente 
en samenleving op dit moment voor ogen hebben. De 
omgevingsvisie vormt na vaststelling ons afwegingskader 
voor de verdere vormgeving van andere instrumenten 
die de Omgevingswet biedt. Het is ook de start van 
de  beleidscyclus van de Omgevingswet. Deze biedt 
structuur om de instrumenten van de Omgevingswet te 
ordenen volgens een logisch proces: beleidsontwikkeling, 
beleidsdoorwerking, uitvoering en terugkoppeling. In 
de Omgevingswet zijn voor onze gemeente drie andere 
relevante beleidsinstrumenten geformuleerd, elk met hun 
eigen rol. Het omgevingsprogramma, het omgevingsplan en 
de omgevingsvergunning. 

Omgevingsprogramma
Het omgevingsprogramma is de uitwerking van één 
of meerdere ambities en ruimtelijke keuzes uit onze 
omgevingsvisie. Het programma is het instrument van 
het college van burgemeester en wethouders. Zij werken 
hierin de globale beleidslijnen uit de omgevingsvisie 
verder uit. Een programma bevat maatregelen voor 
bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de 
fysieke leefomgeving. In een programma worden de 
ambities uitgewerkt in concrete maatregelen. Ook wordt 
aangegeven welke middelen nodig zijn om het doel te 
behalen. Denk daarbij naast financiering aan ruimtelijke 
en juridische instrumenten. Uiteraard betrekt het college 
van burgemeesters en wethouders de gemeenteraad bij 
het opstellen van programma’s en komt zij in ieder geval 
tweejaarlijks terug bij de gemeenteraad voor een proces 
update.

De ambities en keuzes uit onze omgevingsvisie kunnen 
worden uitgewerkt in gebiedsgerichte en thematische 
programma’s (al dan niet gebundeld). Het programma 
als instrument onder de Omgevingswet is nieuw, maar 
de werkwijze is bekend. In West Betuwe zijn we gewend 
om gebiedsgericht te werken, bijvoorbeeld via de 
gebiedsmakelaars en binnen de kernenagenda’s. Een 
programma kan uitsluitend over de eigen gemeente gaan, 
maar ook gezamenlijk worden opgesteld met andere 
overheden. Kenmerk hierbij is dat er meerjarig gewerkt 
wordt aan complexe opgaven die samenkomen op een 
thema of gebied. Dat doen we samen met partners en 
bewoners.  

Het opstellen van een programma betekent gemeentelijke 
regie om zo maatschappelijke doelen te behalen. Ook uit 
deze omgevingsvisie komen enkele gebieden en opgaven 
naar voren waar we nadrukkelijk een gemeentelijke rol 
zien. Voor de uitvoering van de omgevingsvisie denken we 
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aan de volgende strategische programma’s: duurzaamheid 
(energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit) en wonen 
& voorzieningen (beiden in voorbereiding). Hiernaast 
denken we aan de volgende uitvoeringsprogramma’s: 
West Betuwe op de kaart (gebiedsmarketing), het 
landschapsontwikkelingsplan, mobiliteitsagenda, 
woningbouwprogramma, WRP, groenbeleidsplan, etc.. 

Al deze programma’s worden na vaststelling van de 
Omgevingsvisie opgesteld als, opgenomen in, of 
omgevormd tot programma’s onder de Omgevingswet en 
gekoppeld aan de omgevingsvisie. Voor ieder programma 
vindt een jaarlijkse tot tweejaarlijkse monitoring plaats 
om te kunnen bepalen of de doelen van de programma’s 
tijdig worden bereikt (meer hierover in de paragraaf 
monitoring en evaluatie). Als dit niet het geval is, passen 
we de programma’s hierop aan. Daarnaast verkennen 
we of het huidige beleid bij aanpassing al dan niet wordt 
gepositioneerd als programma onder de omgevingsvisie. 

Denk hierbij aan de woonvisie of het beleid voor 
bedrijventerreinen. 

Omgevingsplan
Het omgevingsplan - de opvolger van de huidige 
bestemmingsplannen, beheers- en gemeentelijke 
verordeningen - bevat alle regels over de fysieke 
leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar 
grondgebied. Het omgevingsplan geeft invulling aan 
de maatschappelijke opgaven uit de gemeentelijke 
omgevingsvisie, binnen de kaders van de Omgevingswet. 
Het omgevingsplan regelt de balans tussen de functies 
van locaties in een gebied en stelt regels aan activiteiten. 
Naast het werken met (algemene) regels voor activiteiten 
kan de gemeente gaan werken met omgevingswaarden. 
Zo kunnen in een gebied bijvoorbeeld strengere eisen op 
het gebied van milieu worden gesteld dan de waarden 
die zijn opgenomen in Rijksbeleid. In tegenstelling tot 
de gemeentelijke omgevingsvisie is het omgevingsplan 
bindend voor inwoners, ondernemers en initiatiefnemers. 

Samenhang omgevingsvisie, programma’s en omgevingsplan
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Verschillende aandachtspunten uit de voorgaande 
hoofdstukken geven aanleiding om in het omgevingsplan 
actief met regels en omgevingswaarden aan de slag te 
gaan. Zo kunnen de omgevingswaarden in woonwijken 
scherper worden dan die in de stedelijke structuur of op 
werklocaties. Aan de structuur van het omgevingsplan 
wordt hard gewerkt. Dat wordt naar verwachting opgeleverd 
rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
Het omzetten van de bestaande regels zal nog geruime 
tijd in beslag nemen. Hiervoor wordt gemaakt van de 
overgangstermijn die wettelijk is vastgelegd.

Omgevingsvergunning
Het verlenen van een omgevingsvergunning maakt het 
mogelijk voor initiatiefnemers om aan de slag te gaan 
met de leefomgeving. Welke activiteiten een vergunning 
nodig is, is nu nog bepaald door de Rijksoverheid. 
De Omgevingswet geeft gemeenten meer ruimte in 
hun eigen afweging. Welke activiteiten wel of geen 
omgevingsvergunning behoeven schrijven we op in het 
omgevingsplan. 

De omgevingsvisie als afwegingskader
De Omgevingsvisie wordt dus uitgewerkt in een 
omgevingsplan en programma’s. Maar daarnaast is het 
zelf ook een kader waaraan initiatieven getoetst kunnen 
worden. We hanteren daarbij de ‘Ja-mits-benadering’. Dit 
houdt in dat wij in principe medewerking willen verlenen 
aan initiatieven, mits ze passen binnen onze kernambities 
en gebiedsuitwerkingen, en er geen zwaarwegende 
belangen zijn die medewerking in de weg staan. Daarbij 
zullen we als gemeente de balans tussen het borgen 
van kwaliteiten en milieubeginselen (voorzorgsbeginsel; 
beginsel van preventief handelen; beginsel dat 
milieuaantastingen bij voorrang aan de bron bestreden 
moeten worden en het beginsel dat de vervuiler betaalt) en 
het ruimte bieden aan ontwikkelingen inzichtelijk maken. 

Zoals gezegd staan de kenmerken en identiteit van ons 
gebied altijd voorop. Bij een initiatief of ontwikkeling stellen 
we ons zelf en de samenleving de volgende vier vragen:

 ● Is er sprake van een een negatieve en/of positieve 
impact op de kwaliteiten van de leefomgeving, zoals 
verwoord in deze omgevingsvisie? 

 ● Draagt de ontwikkeling of het initiatief bij aan de 
doelen de ambities van de kern- en gebiedsopgaven 
en past het binnen onze ruimtelijke strategische 
keuzes? 

 ● Wat is de impact van het initiatief op de gebiedseigen, 
identiteitsbepalende kwaliteiten van de gebieden?

 ● In welke mate wordt het initiatief of de ontwikkeling 
gedragen door de direct omgeving en wat zijn 
daarvan de redenen?  

Toezicht en handhaving 
Tot slot hebben toezicht en handhaving een belangrijke 
functie binnen het omgevingsbeleid. Dit zijn de middelen 
om activiteiten en de staat van de fysieke leefomgeving 
te volgen en waar nodig te waarborgen. In de praktijk 
komt het erop neer dat wij toezicht zullen uitoefenen op 
de vergunningen die verleend worden op grond van het 
omgevingsplan. Ook zullen wij toezien op naleving van de 
algemene regels die zijn opgenomen in het omgevingsplan 
en in onze programma’s. 
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Onderzoeksagenda voor de eerstvolgende actualisatie

Momenteel zien we een aantal uitdagingen op ons afkomen die de komende jaren bestuurlijke actie vragen en in de 
omgevingsvisie 2.0 zeker een plek moeten krijgen. We noemen er hier enkele. 

 ● De verkenning naar de verbreding van de A2 in onze gemeente vraagt om een heldere visie van West Betuwe 
op de leefomgeving in dit specifieke gebied. Dit zal in een later stadium uitgewerkt moeten worden. 

 ● De invulling van een productielandschap van de toekomst in onze gemeente willen we verder verkennen. We 
zoeken naar mogelijkheden om enerzijds volop ruimte te bieden aan agrarische activiteiten, bedrijvigheid, 
grootschalige (collectieve) energieopwekking en mobiliteitsontwikkelingen. Door hierin keuzes te maken 
kunnen we andere plekken in onze gemeente vrijspelen van dergelijke ontwikkelingen en prioriteit geven 
aan natuurontwikkeling en het versterken van het landschap. Onderdeel hiervan is ook een visie op 
teeltondersteunende voorzieningen.

 ● We verkennen of het huidige beleid over de realisatie van seniorenwoningen nabij voorzieningen verruimd of 
aangepast moet worden met mogelijkheden om senioren zo lang mogelijk in hun ‘eigen kern’ te laten wonen.

 ● Zoekgebieden natuurontwikkeling, dit zal onderdeel zijn van de ontwikkeling van het 
Landschapsontwikkelingsplan dat in 2022 opgesteld wordt voor de gemeente West Betuwe. Daarin kijken we 
ook naar de ambitie op het gebied van versterken van de biodiversiteit.

 ● Zoekgebieden voor aanvullende ruimte voor energieopwekking voor de periode na 2030 en de daarvoor 
noodzakelijke infrastructuur. Hierin zal de bescherming van de ondergrond in relatie tot conflicterende 
belangen (bijvoorbeeld duurzame energievoorzieningen, watervraag in de fruitteeltsector en drinkwater) 
meegenomen worden. Ook hebben we aandacht voor (effecten van) mitigerende maatregelen.

 ● We verkennen het opnemen van beleid voor groen- en natuurinclusief bouwen bij nieuwbouw- en 
renovatieprojecten.

 ● We verkennen de wenselijkheid en mogelijkheden om substantiele uitbreiding van de regionale 
glastuinbouwclusters bij Tuil en Est te realiseren. Dit vraagt om een vrij uitgebreid proces waarbij we ook de 
consequenties voor de energievoorziening en het huisvesten van arbeidsmigranten meenemen.

 ● We verkennen de mogelijkheden en zetten in op het afdwingen van financiele bijdragen aan de ruimtelijke 
kwaliteit. Dit houdt in dat winstgevende projecten die profiteren van maatschappelijke voorzieningen ook 
financieel bijdragen aan deze maatschappelijke voorzieningen.

 ● We verkennen de mogelijkheden voor een ‘plan van duisternis’ waarbij we in kaart brengen welke belangen in 
dit kader meegewogen moeten worden en waar dit onderwerp een plek krijgt in het instrumentarium van de 
Omgevingswet.
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6.3 MONITORING EN EVALUATIE

Onze omgevingsvisie is nu klaar, maar niet af. De 
maatschappij blijft in beweging en nieuwe inzichten en 
opgaven maken dat we steeds opnieuw zullen moeten 
kijken naar de relevantie van ons beleid en de rol die we 
spelen als gemeente. Om onszelf snel aan te kunnen 
passen zijn monitoring en evaluatie cruciaal. 

Monitoring op programmaniveau
De monitoring en evaluatie zal plaatsvinden op 
programmaniveau. In de programma’s worden de doelen, 
de realisatie met tijdspad en de monitoring concreter 
uitgewerkt. Getracht wordt om zoveel mogelijk de 
monitoring van de omgevingsvisie te laten voeden door 
de monitoring die in het kader van een programma wordt 
uitgevoerd. Doelstellingen worden vertaald naar concrete 
beleidsindicatoren. Afhankelijk van het thema zullen 
meetbare indicatoren worden vastgesteld en wordt bepaald 
hoe vaak er tussentijdse metingen worden uitgevoerd. Voor 
zover mogelijk wordt aan de voorkant ook al beschreven op 
welke wijze kan worden ingegrepen, indien het programma 
niet effectief genoeg blijkt te zijn.

Bijstellen van de visie
Wanneer het doel- en of effect bereik van de 
omgevingsvisie onvoldoende is, gaan we over tot 
bijstelling. Zo kan het zijn dat doelen niet of nauwelijks 
worden gerealiseerd of de doelen onvoldoende te 
handhaven zijn. Ook kunnen zich nieuwe maatschappelijke 
uitdagingen voordoen of geven de visie en de programma’s 
onvoldoende antwoord op de vragen en verwachtingen 
uit de samenleving. We streven ernaar elke vier jaar een 
grondige actualisatieslag te maken. Dit biedt ruimte voor 
herijking van doelen en nieuwe politieke keuzes. Daarnaast 
verwachten we elke twee jaar een APK uit te voeren. 
Deze is vooral bedoeld voor technische aanpassingen als 

gevolg van wet- en regelgeving van bovenaf. Bovendien 
kunnen op dit moment de kerngerichte uitwerkingen van 
de omgevingsvisie formeel worden opgenomen. Mochten 
er omstandigheden zijn die besluitvorming op een ander 
moment noodzakelijk maken, dan kan de gemeenteraad 
hier uiteraard toe besluiten.

Bij het bijstellen van de omgevingsvisie wordt de 
samenleving actief betrokken. De wijze waarop wordt 
vooraf met de gemeenteraad afgestemd. De gemeenteraad 
stelt uiteindelijk een (herijkte) omgevingsvisie vast. Bij het 
vaststellen van een omgevingsvisie wordt aangegeven 
hoe inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat 
de resultaten daarvan zijn.

6.4 FINANCIERING 

Voor de uitvoering van de omgevingsvisie en (later) 
omgevingsprogramma’s sluiten we in beginsel aan 
op bestaande budgetten, maar de ambities uit de 
omgevingsvisie brengen ook kosten (en baten) met zich 
mee. Bij de vaststelling van een programma besluit het 
college ook over de financiering van het programma. 
Bij de nadere uitwerking van de doelen in programma’s 
en projecten kunnen op termijn mogelijk aanvullende 
budgetten nodig zijn. Hiervoor kan het mogelijk zijn dat 
het college voor de financiering een kredietaanvraag bij de 
gemeenteraad moet doen. Uitvoering geven aan, maar ook 
investeren in de urgente maatschappelijke opgaven die we 
in de omgevingsvisie hebben opgenomen is nadrukkelijk 
een gezamenlijke taak. Deze willen wij als gemeente 
niet alleen oppakken, maar samen met lokale en (boven)
regionale partners willen vormgeven.
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Wij nemen in ons grondbeleid een flexibele houding aan. 
Voor het realiseren van de doelen die we stellen in de 
omgevingsvisie interveniëren wij als gemeente soms 
rechtstreeks in de grondmarkt. Soms is het noodzakelijk 
een actief grondbeleid te voeren. In andere gevallen past 
een meer faciliterende houding en beperken we ons tot 
inzet van onze publiekrechtelijke bevoegdheden. Ook zijn 
er allerlei tussenvarianten mogelijk, zoals publiek-private 
samenwerkingen. 
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 ● Atlas Bedrijventerreinen West Betuwe (2021)
 ● Beheerplan beplanting (2021)
 ● Beheerplan bomen (2021)
 ● Beheerplan grassen (2021)
 ● Beheerplan watergangen (2021)
 ● Beheerplan Wegen 2021-2025 (2020)
 ● Beleid Recreatie en Toerisme in West Betuwe 

2020-2023 (2020)
 ● Beleidsdocument circulair (medio 2022)
 ● Beleids en beheerplan begraafplaatsen 2019-2023 

(2019)
 ● Beleidskader Zon (2020)
 ● Beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten (2021)
 ● Beleidsvisie externe veiligheid West Betuwe 

2019-2023 (2019) 
 ● Bidbook West Betuwe (2018)
 ● ‘Bouwen aan Sociale Kracht’ visie sociaal domein 

(2020)
 ● Bodemkwaliteitskaart en Bodemnota (inclusief PFAS) 

(2021)
 ● Concept Koepelvisie Fruitdelta Rivierenland (2021)
 ● Concept-participatiebeleid (2021) 
 ● Detailhandelsbeleid (2021)
 ● Economische foto (2020)
 ● Economische visie (2021)
 ● Energieneutraal 2050 (2020)
 ● Erfgoedbeleid West Betuwe (2021)
 ● Gebiedsgericht Geluidbeleid (2021)
 ● Gemeentelijk inkoopbeleid 2021-2022
 ● Groenbeleidsplan West Betuwe 2021 t/m 2025
 ● Handboek Inrichting en Beheer Openbare Ruimte 

(HIBOR)
 ● Kadernota Cultuur en Kunst 2020-2023.
 ● Kadernota Dorpshuizen en Multifunctionele Centra 

(2020)
 ● Kerkenvisie (in ontwikkeling)

 ● Koersdocument bedrijventerreinen West Betuwe 
(2021) 

 ● Landschapsontwikkelingsplan Geldermalsen, 
Lingewaal en Neerijnen (2008)

 ● Landschapsontwikkelingsplan 2022 (in ontwikkeling)
 ● Lokale Adaptatie Strategie (In ontwikkeling, 2021) 
 ● Lokale inclusie agenda (2020)
 ● Maatregelenprogramma LAS (In ontwikkeling, 2022) 
 ● Mobiliteitsagenda regio Rivierenland (2018)
 ● Mobiliteitsvisie West Betuwe (2020)
 ● Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (In ontwikkeling, 2021)
 ● Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Gemeente 

Geldermalsen (2018)
 ● Plaatsingsbeleid openbare laadpalen (2017)
 ● Regionaal Economisch Ambitiedocument 2016-2020 

(2016)
 ● Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 

(september 2021 in de raad)
 ● Regionale Energie Strategie met RES 1.0 (2021)
 ● Regionaal Fietsplan regio Rivierenland (2020)
 ● Regionaal Programma Werklocaties (2020)
 ● Regionale Adaptatie Strategie “Rivierengebied 

Klimaatbestendig – Samen aan de slag! (2020)
 ● Regionale detailhandelstructuurvisie Rivierenland 

(2014)
 ● Regionale Woonagenda Regio Rivierenland (2020)
 ● Ruimtelijk Strategische Visie regio Rivierenland (2019)
 ● ‘Samen bouwen’ Coalitieakkoord 2019-2022
 ● Samen Oud in Rivierenland
 ● Tussentijds uitvoeringsplan speelruimten 2021-2022
 ● Samenwerkingsagenda RAS (2021)
 ● Uitvoeringsagenda ‘Bouwen aan Sociale Kracht’ 

(2021)
 ● Uitvoeringsagenda sociaal domein (2021)
 ● Uitvoeringsplan mobiliteit regio Rivierenland 

2019-2022 (2018)

OVERZICHT RELEVANTE BELEIDSSTUKKEN 
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 ● Verkenning spoor 2.0 (2020) 
 ● Verordening afvoer regenwater en grondwater (2021) 
 ● Verordening rioolaansluitverordening (2021)
 ● Visie strategie Gelderland / Gelderse Streken 2019 - 

2023  
 ● Warmte Transitie Visie (vaststelling december 2021)
 ● Water rioleringsbeleidsplan (WRP) 2019 t/m 2023  

(2019)
 ● Woonvisie West Betuwe (2020)
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