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Onderwerp
Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland (RSV)

Beslispunten
De  ontwerp  Ruimtelijke  Strategische  Visie  voor  de  drie  speerpunten  agri-business, 
economie en logistiek en recreatie en toerisme en de daarin gemaakte afspraken vast te 
stellen.

Inleiding
In 2016 hebben de gemeenten in Regio Rivierenland een regionale ambitie opgesteld 
voor de periode 2016-2020, om zo slagvaardig te kunnen werken aan meer 
werkgelegenheid en een prettig woon- en leefklimaat. Met deze regionale ambitie is de 
focus gelegd op de drie economische speerpunten:

1. Agribusiness -> Tuinbouw toonaangevend in Europa
2. Economie en logsitiek ->top 3 logistieke hotspot
3. Recreatie en toerisme -> 5% omzet groei. 

Eén van de acht opgaven van de regionale ambitie is de “Afstemming ruimtelijke keuzes 
en regelgeving”.  Voor deze opgave zijn de gemeenten verantwoordelijk en is de 
voorliggende ruimtelijke strategische Visie ontwikkeld. De RSV biedt een kader om de 
ambities (top 3 logistieke hotspot, tuinbouw toonaangevend in Europa en 5% omzet groei 
voor recreatie en toerisme) te bereiken.

De regio heeft de afgelopen periode samen met de deelnemende gemeenten een 
proces gevolgd voor het opstellen van de RSV. 

Na consultatie van de gemeenteraden van Rivierenland heeft het Algemeen Bestuur 
van de Regio Rivierenland een definitief ontwerp van de Ruimtelijke Strategische Visie 
(RSV) gemaakt. Aan uw raad ligt deze nu ter besluitvorming voor. 

Besluitgeschiedenis
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De gemeenteraden van Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen hebben het RSV in 
september/november 2018 aan de hand van een opiniërende nota behandeld. Tijdens 
deze vergaderingen zijn opmerkingen geplaatst over het concept.  Deze opmerkingen zijn 
verwoord in een zienswijze. In de nota van beantwoording worden de opmerkingen van 
de gemeenteraden grotendeels overgenomen in het ontwerp RSV wat thans voorligt.

Beoogd effect
1. Afstemming ruimtelijke keuzes met een regionaal effect:   Ruimtelijke keuzes en 

regelgeving zijn een belangrijke randvoorwaarde voor het mogelijk maken van 
ontwikkelingen van de drie economische speerpunten, zonder daarbij de 
kwaliteiten van ons gebied uit het oog te verliezen. De RSV draagt bij aan de 
afstemming van het ruimtelijke beleid met een regionaal effect tussen de 
gemeenten onderling.  Alleen die ruimtelijke vraagstukken zijn opgepakt 
waarmee gemeenten door het samen op te pakken ook daadwerkelijk 
krachtiger worden.

2. Ontwikkeling:   De visie is een bouwsteen voor gemeentelijke beleidsinstrumenten 
en instrumenten van de omgevingswet. U maakt het daarmee mogelijk dat de drie 
speerpunten zich optimaal verder kunnen ontwikkelen en er mogelijkheden komen 
voor meer werkgelegenheid voor onze inwoners en een prettig woon- en 
leefklimaat behouden blijft danwel wordt verbeterd.

3. Lobby:   Daarnaast is een regionale ruimtelijke visie belangrijk voor de regionale 
lobby naar andere overheden, zoals provincie Gelderland en het Rijk.  Want 
sommige zaken zijn niet zonder andere partners te realiseren, denk aan het 
beter laten doorstromen van verkeer op de A15 en A2 of het verbeteren van 
aansluitingen op de N-wegen. 

Argumenten
Het RSV kan gebruikt worden als lobbydocument en kader naar andere overheden.
Gezien het interactieve ontwikkelproces en de status van de RSV is het belangrijk dat de 
gemeenteraden tot een gedragen commitment komen van het gedachtegoed van de 
RSV. Zodra de RSV is vastgesteld kan de visie gebruikt worden als lobbyinstrument naar 
de Provincie en het Rijk, om bijvoorbeeld zaken rondom bereikbaarheid te verbeteren in 
de regio. De RSV mag dan geen juridisch bindend instrument zijn volgens de Wet op de 
RO, het is wel een feitelijk afsprakenkader, waarover commitment moet komen. Het 
gedachtegoed van de RSV is een bouwsteen, een basis voor de gemeentelijke 
omgevingsvisies. Tegelijkertijd is de RSV een kader voor de Provincie, andere overheden 
en andere regionale processen, zoals duurzaamheid, mobiliteit en wonen. 

Kanttekeningen
Focus op economische Speerpunten
De RSV voor de drie speerpunten geeft niet op alle ruimtelijke vragen een antwoord. Er is 
gekozen om alleen de economisch ontwikkeling en de relatie met het landschap en 
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bereikbaarheid onder de loep te nemen. Onderwerpen als milieu, water en wonen zijn 
buiten beschouwing gelaten.
Het product is te beschouwen als deelproduct, een bouwsteen voor de gemeentelijke 
omgevingsvisies. In de gemeentelijke omgevingsvisies worden de integrale ruimtelijke 
afwegingen gemaakt. De nieuwe omgevingswet biedt de mogelijkheid om een bouwsteen 
te ontwikkelen.
De voornoemde vraagstukken zijn vertaald in afstemmingsafspraken die de gemeenten 
onderling maken om zaken regionaal op te pakken (bijlage 5)

De economie is dynamisch, waardoor de ambities van het ambitiedocument 2016-2020 
bijgesteld dienen te worden.
In 2016 is het regionale ambitiedocument vastgesteld. Hier zijn een drietal ambities 
vastgesteld. Naar de mening van ons college staan deze ambities in relatie tot deze RSV 
onder druk. Zo legt de gemeente West Betuwe minder nadruk op logistiek. Daarmee 
komt de ambitie om in de top 3 van logistieke hotspots naar onze mening te vervallen. 
Wij  pleiten er bij de regio Rivierenland voor zo snel mogelijk met een ambitiedocument 
2020 – 2024  te starten. Daarbij zijn wij ons bewust dat accenten van deze RSV in relatie 
tot de nieuwe ambities kunnen verschuiven. Bij de definitieve omgevingsvisie wordt 
daarom uitgegaan van de meest actuele stand van zaken, waarbij deze RSV mogelijk 
moet worden herzien aan de hand van de nieuwe ambities 2020 -2024.



23 januari 2019

Kenmerk 

Pagina 4 van 8

Relatie met andere beleidsvelden:
Landschapsbeleid: Bij de bespreking in het bestuurlijk speerpuntenberaad is aandacht 
gevraagd voor het spanningsveld economische groei en koestering van het landschap. In 
de visie is hier op de volgende wijze invulling aan gegeven:

1. Een afspraak om de landschappelijk inpassing van nieuwe ontwikkelingen in elke 
gemeente goed te regelen;

2. Een voorstel om ruimtelijke keuzes te maken voor grootschaligere ontwikkelingen 
in:
- Zoekgebieden op het gebied van R&T (Voor West Betuwe rond knooppunt Deil 

en Lingebos);
- Concentratie- en projectvestigingsgebieden op het gebied van tuinbouw;
- Voor het speerpunt economie en logistiek wordt het concentratiebeleid al 

uitgevoerd via regionale en locale bedrijventerreinen, volgens het Regionaal 
Programma Bedrijventerreinen (RPB).
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3. Afspraken over lobby openbaar vervoer en infrastructuur om veiligheid en 
landschappelijke kwaliteit op de stroomruggen te optimaliseren.

Overige gewenste maatregelen voor het landschap, zoals over beheer en onderhoud, 
liggen op het niveau van de afzonderlijke gemeenten en zijn niet opgenomen in de 
voorliggende visie.

Mobiliteit: Op dit moment werken de gemeenten gezamenlijk aan een mobliteitsagenda. 
Voor dit proces heeft uw raad een startnotitie vastgesteld. De volgende vragen zijn 
nadrukkelijk binnen de RSV aan bod gekomen en er zijn afspraken voor voorgesteld:

1. Hoe zorgen we dat werknemers op de bedrijventerreinen kunnen komen?
2. Hoe zorgen we dat toeristen het gebied in kunnen komen?
3. Hoe zorgen we dat logistieke bewegingen van de tuinbouw via de N-wegen 

efficiënt en veilig bij de Rijkswegen A15/A2 kunnen komen en hiermee het 
wegennet op de stroomruggen te ontlasten?

4. Hoe kunnen we voor het mobiliteitsvraagstuk andere mobiliteiten inzetten dan de 
auto om files en opstoppingen op wegen te voorkomen?

Overige gewenste afspraken worden betrokken bij het proces van de mobiliteitsagenda.

Regionale energiestrategie: Ook voor de regionale energiestrategie werken de gemeente 
samen conform een startnoitie die in de raden is vastgesteld. Het thema is wel benoemd 
in de RSV maar de uitwerking is niet opgenomen. Er wordt verwezen naar dit lopende 
proces.

Woonagenda: Het onderwerp “arbeidsmigranten” heeft een stevige relatie met de 
ontwikkeling van de speerpunten agribusiness en economie en logisitek. Zonder 
arbeidsmigranten zou er een tekort aan arbeid voor deze speerpunten in onze regio zijn. 
Momenteel is dit onderwerp zeer actueel. Het onderwerp wordt in het RSV genoemd, 
maar de uitwerking is niet opgenomen. Er wordt verwezen naar de regionale 
woonagenda, waar de portefeuillehouders in de regio samenwerken en waar het 
onderwerp huisvesting voor arbeidsmigranten is geagendeerd.

Provinciale omgevingsvisie: De provincie is momenteel bezig met het actualiseren van 
een provinciale omgevingsvisie. De regio is betrokken geweest bij werksessies van de 
provincie en op dit moment kan het concept RSV als een voorlopige input dienen. Het 
voornemen van de provincie is om de provinciale omgevingsvisie tussentijds te 
actualiseren, waardoor zodra de RSV is vastgesteld, deze als definitieve input namens de 
8 gemeenten geldt.

Duurzaamheid
Binnen de regionale energiestrategie krijgt duurzaamheid nadrukkelijk de aandacht. Ook 
bij de uitwerking van andere beleidsvisies is duurzaamheid een uitgangspunt.
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Financiën
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.

Uitvoering
Na uw besluit wordt het Algemeen Bestuur in kennis gesteld van uw besluit.

Planning
Na vaststelling van het RSV door de gemeenteraad van West Betuwe zal het Algemeen 
Bestuur van de Regio Rivierenland een finaal besluit nemen. Na besluitvorming zal de 
Regio Rivierenland via haar communicatiekanalen berichten over het resultaat en het 
resultaat bekend maken bij de partners. 

Evaluatie
Het ambitiedocument, waar de RSV als één van de acht opgaven onderdeel van uit 
maakt, loopt tot en met 2020. Het ambitiedocument zal in 2020 worden geëvalueerd. 
Mogelijk kan dit tot aanpassing of tot verandering leiden van de lopende ambities.

Communicatie en participatie
Een interactief proces
Diverse partijen rondom de drie speerpunten zijn zorgvuldig in het proces betrokken, 
zoals de gemeenten, andere overheden (Provincie, de Omgevingsdienst, het Waterschap) 
en organisaties, zoals Greenport Gelderland, Logistiek Hotspot en RBT Rivierenland. In 
een looptijd van 1,5 jaar zijn ambtenaren, bestuurders, organisaties, bedrijfsleven, ROC 
en raadsleden aanwezig geweest op bijeenkomsten en betrokken bij het ontwikkelen van 
de RSV. De wensen en ideeën zijn betrokken en verwerkt in de uiteindelijke ontwerp RSV. 
Meer informatie over de interactieve bijeenkomsten vind u op www.regiorivierenland.nl 

In september tot en met november is een extra consultatieronde bij de gemeenteraden 
uitgevoerd. Door de voormalige gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen is een 
gezamenlijke zienswijze ingebracht.

https://www.regiorivierenland.nl/diensten-speerpunten-onderwerpen/ruimtelijke-strategische-visie-speerpunten
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De consultatieronde heeft niet geleid tot wijzigingen in het gedachtegoed van de RSV. 
Wel zijn enkele teksten en beelden verduidelijkt. Vanuit uw raden zijn meerdere 
kanttekeningen gemaakt tijdens de consultatieronde. Deze zijn verwerkt in een achttal 
adviespunten vanuit West Betuwe. Tevens is ingegaan op de zienswijzen van ZLTO – 
Neerijnen en Fruitpact. Wij menen dat deze op een goede manier zijn beantwoord in de 
nota van beantwoording. Zie ook de nota's van beantwoording in bijlage 3 en 4. 
Gemeenten hebben in het AB van 5 december 2018 aangegeven dat zij tevreden zijn 
over het gelopen proces.

Tabel risicoparagraaf
Aan het vaststellen van het RSV zijn geen risico’s verbonden.

Bijlagen:
Bijlage 1 Ontwerp RSV
Bijlage 2 Samenvattende poster RSV
Bijlage 3 Nota van beantwoording gemeenten
Bijlage 4 Nota van beantwoording gemeenten
Bijlage 5 Samenvatting afspraken RSV
Bijlage 6 Zienswijze namens voormalige gemeenten Lingewaal, Neerijnen en 
Geldermalsen
Bijlage 7 Opiniërend raadsvoorstel Geldermalsen (Lingewaal en Neerijnen waren 
gelijkluidend) 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,                       de burgemeester,



23 januari 2019

Kenmerk 

Pagina 8 van 8

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 april 2019,

besluit:

de  ontwerp  Ruimtelijke  Strategische  Visie  voor  de  drie  speerpunten  agribusiness, 
economie en logistiek en recreatie en toerisme en de daarin gemaakte afspraken vast te 
stellen.

 
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 mei 2019, nummer 09,

de griffier,                                  de voorzitter,
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