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Geacht Bestuur,

Aanleiding
Op 26 juni 2018 heeft u ons de concept-ruimtelijke strategische Visie van de drie speerpunten doen 
toekomen met het verzoek deze concept-visie voor te leggen aan de gemeenteraad voor zienswijzen en 
opmerkingen.
De gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen hebben ten aanzien van dit proces gezamenlijk 
opgetrokken in het kader van de aanstaande herindeling gemeente West Betuwe. In alle drie de 
gemeenteraden is een zelfde opiniërende nota voorgelegd.

Mening colleges
In de opiniërende nota hebben wij de volgende mening van de colleges weergegeven:
Met de Ruimtelijke Strategische Visie worden naar onze mening de regionale speerpunten voldoende 
uitgewerkt en komen in grote mate overeen met de visie uit het herindelingsadvies West Betuwe. De 
nadruk ligt nu nog op de drie speerpunten agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme. 
Bij de omgevingsvisie zullen alle aspecten (water, milieu etc) met elkaar afgewogen moeten worden. De 
ruimtelijke inpassing blijft sowieso een verantwoordelijkheid van de gemeente 
Geldermalsen/Lingewaal/Neerijnen/West Betuwe.
De nadruk voor de nieuwe gemeente West Betuwe zal zich met name richten op economie, 
agribusiness en recreatie en toerisme. Logistiek zal een minder grote rol gaan spelen. De Ruimtelijke 
Strategsche Visie speelt hierop in door af te spreken dat XXL logistieke kavels worden geconcentreerd 
bij Medel.
Daarnaast is onder het hoofdstuk “relatie met andere beleidsvelden” aandacht gegeven om het 
landschap te koesteren en gezamenlijk te werken aan een mobiliteitsagenda.

Zienswijzen/opmerkingen gemeenteraden
Algemeen
De concept RSV is in zijn algemeenheid goed ontvangen. Het biedt een gedegen regionaal, ruimtelijk 
kader, waarbinnen de afzonderlijke gemeenten hun eigen invulling kunnen bepalen. Vanuit een brede 
visie kunnen gemeenten zelf nader uitwerken, gericht op hun lokale omstandigheden en daarmee 
samenhangende specifieke wensen.
Het kan hiermee tevens worden beschouwd als een goed toepasbare bouwsteen voor de op te stellen 
Omgevingsvisie.

De aandachtspunten op de kansenkaart worden door de gemeenteraden onderschreven. Wel is 
aandacht gevraagd voor concrete uitwerking van deze aandachtpunten in ruimtelijke zin.



Recreatie 8, Toerisme
Gemeente Geldermalsen streeft naar meer groei dan de beoogde 5 Vo. Gemeente Neerijnen is hierin 
terughoudender. Overall is draagvlak voor groei die passend is bij het karakter en landschap van de 
nieuwe gemeente West Betuwe. De focus ligt dan ook op organische groei van de bestaande 
recreatieve en horecabedrijven en het versterken van de infrastructuur. Nieuwvestiging van grote 
attractieparken worden in West Betuwe niet geambieerd.

Agrarische sector
De agrarische sector maakt momenteel diverse, elkaar kort opvolgende, ontwikkelingen door. Dit zal 
naar verwachting in de toekomst niet wijzigen. De RSV kan hierop inspelen door een algemeen kader te 
bieden waarbinnen groei mogelijk is, maar waarbinnen ook mogelijkheden worden gecreëerd om in 
geval van bedrijfsbeëindiging of -wijziging, een passende herontwikkeling mogelijk te maken. Concreet 
wordt gedacht aan een kader voor vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen of herverkavelingen. 
Belangrijke kanttekening willen we plaatsen bij het voorstel om ondernemers financieel te laten 
bijdragen in de benodigde infrastructurele aanpassing van het wegennet. Dit is een primaire taak van 
overheden en hoort niet bij de ondernemer doorbelast te worden. Dit beperkt groei en duurzame, 
innovatieve bedrijfsontwikkeling.

Bereikbaarheid/openbaar vervoer
Er zijn twijfels m.b.t. de neergelegde ambitie voor een verbindingsweg Tiel-Geldermalsen ter ontlasting 
van de verkeersdrukte op de A15. Er wordt met name aandacht gevraagd voor de ontsluiting van de N- 
wegen. Ook wordt aandacht gevraagd van een verbetering van de wegenstructuur die leidt tot een 
betere ontsluiting van agrarische clusters zoals Tuil.
Aandacht dient er te zijn dat kernen in de regio onderling verbonden zijn door een vorm van openbaar 
vervoer. In dat kader wordt aandacht gevraagd voor de wijze van communiceren vanuit OV naar de 
gemeenten. Gemeenten dienen meer betrokken te worden bij het OV, zodat onrendabele lijnen 
(bijvoorbeeld lijn 73 Asperen-Heukelum-Spijk) niet zomaar uit de routing worden genomen.

Bedrijvigheid
Naast het bieden van uitbreidingsmogelijkheden voor de agrarische sector willen we ook ruimte bieden 
voor ontwikkeling van (industriële c.q. andersoortige bedrijvigheid. We zien kansen om dit thema-gewijs 
te faciliteren. Dit thema kan voortkomen uit reeds nabij gelegen bedrijven, de specifieke ligging of 
andere aspecten. Hiermee kan het voor nieuwe typen bedrijvigheid aantrekkelijk worden zich in West 
Betuwe te vestigen. Tevens kan het met zich mee brengen dat ook nieuwe (beroeps)groepen 
aangetrokken worden dan wel behouden blijven, zoals hoger opgeleiden. We zien hier in de regio 
goede voorbeelden van, zoals het Laanboomcentrum in Neder-Betuwe en het Agro Food Business Å 
Science Park in Wageningen.

Samenhang visies/beleidsnota’s
Vanuit de raden wordt aandacht gevraagd voor de samenhang met anders visies/beleidsnota’s. Het 
creëren van werkgelegenheid vanuit economisch perspectief heeft immers ook raakvlakken met 
thema’s als duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Het behoud van groen is tevens een belangrijke 
opgave. Economische groei hoeft niet automatisch te betekenen dat inkrimping van natuur plaatsvindt. 
Ook duurzaamheid is een aspect dat hand in hand kan gaan met economische groei.

Zienswijzen partijen
De gemeenteraden van Geldermalsen en Neerijnen hebben respectievelijk aandacht gevraagd voor de 
opmerkingen van Fruitpact en LTO-Noord afdeling Neerijnen. De punten in deze brieven worden door 
de raden onderschreven. Het schrijven van LTO-noord treft u als bijlage aan.

Vermindering regeldruk
Aandacht wordt gevraagd voor het verminderen van de regeldruk. De leden zien het RSV als een 
bouwsteen die gebruikt kan worden bij het opstellen van de omgevingsvisie West Betuwe. Bij het 
vaststellen van omgevingsvisie wordt een integrale afweging gemaakt. Het RSV mag geen 
belemmering zijn voor deze afweging.
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Proces
Wij willen u erop wijzen dat het RSV in de afzonderlijke raden van Lingewaal, Neerijnen en 
Geldermalsen is behandeld. Per 1 januari 2019 vormen deze gemeenten de nieuwe gemeente 
West-Betuwe. Vaststelling van de definitieve versie van de RSV zal dan ook aan de nieuwe raad 
worden voorgelegd. Een nieuwe raad kan eventueel andere accenten aanbrengen. Wij verzoeken u 
hiermee rekening te houden in het vervolgproces.

Tot slot
Wij verzoeken u deze opmerkingen mee te nemen in de verdere uitwerking van het RSV. Wij zien een 
aangepaste RSV voor besluitvorming graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Lingewaal,

drs. T. van Waes L.H.M. van Ruijven - van Leeuwen

de secretaris,
Burgemeester en wethouder; 
de secretaris, -

Vonk - van Meteren

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.Mr-Őtaatsen.C. Steurrijs

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen, 
de secretaris, de burgemeester,
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LTO Noord afdeling Neerijnen
Secretariaat:
A. van Toom 

Repensestraat 6a 
4184 CE Opijnen

Aan: De fractievoorzitters van de 
Politieke partijen in Gemeente Neerijnen

Opijnen, oktober 2018

Betreft: Ruimtelijke Strategische Visie voor Regio Rivierenland

Geachte fractievoorzitter,

Binnenkort behandelen jullie in een besluitvormende raad de ruimtelijke strategische visie voor regio 
Rivierenland.
Onze regionale LTO Noord afdeling Neerijnen, heeft samen met 2 beleidsadviseurs naarde documenten 
gekeken. Belangrijke delen van de ruimtelijke strategische visie omarmen wij, echter namens onze 
standsorganisatie ook een reactie en benoeming van aandachtspunten.

De ruimtelijke strategische visie schetsten geeft een goed en mooi beeld van de agrarische sector, de regio 
heeft de diversiteit van agrarische bedrijven goed in beeld. In de visie die vervolgens onder 3.1.4 wordt 
uitgewerkt, geeft de regio het belang aan van ontwikkelmogelijkhenden van de agrarische sector. ‘Doorgroei 
van teeltondersteunende voorzieningen pakken we op als een inpassingsvraagstuk en voor bedrijven die 
zich willen specialiseren in niet grondgebonden takken gaan we extra ontwikkelingsmogelijkheden creëren 
op minder kwetsbare plekken. Voor elke bedrijfsstrategie wordt naar de juiste plek en omstandigheden 
gezocht. ’ Vervolgens wordt onder 'visie op grondgebonden teelten’ aangegeven waar de inpassing van 
TOV’s aan moet voldoen, deze voorwaarden lijken niet onlogisch. Onder 'uitsluitingsgebieden voor TOV 
mogelijkheden’ worden een aantal gebieden aangegeven waar TOV’s niet (langer) zijn toegestaan. In geval 
dat er in deze gebieden op dit moment gebruik wordt gemaakt van TOV's, zouden wij pleiten voor een 
goede overgangsregeling of verplaatsingsregeling,

Bij de visie op grondgebonden teelten valt ons de volgende zin op: 'Voorde maatschappelijke investering 
die een ondernemer pleegt willen we als gemeenten een vast normbedrag hanteren om een eerlijk 
speelveld te creëren. Hiermee vullen we het provinciale Plussenbeleid in.’ Het provinicale Plussenbeleid is 
gericht op niet-grondgebonden veehouderij bedrijven, een gemeente kan zijn eigen invulling geven aan het 
Plussenbeleid, maar vanuit LTO Noord adviseren wij altijd om zo dicht mogelijk bij het provinciale 
Plussenbeleid te blijven en bij de argumentatie daarachter.

Onder ‘Groeiende bedrijven op bereikbare plekken’ zien we de volgende zin staan: ‘Criterium voor 
uitbreiding van bedrijven met een grondgebonden bedrijfstak is de nabijheid van de aansluiting op N-wegen. 
Bij uitbreidingen kunnen gemeenten eisen dat de capaciteit van bestaande wegen wordt vergroot door het 
bedrijf of dat een nieuwe ontsluiting wordt gerealiseerd, die een ontlasting betekent voor woon- en 
recreatiegebieden.’ Begrijpelijk dat de gemeente de bedrijven graag dicht bij de N-wegen wil, maar de 
gemeente weet waarde bedrijven zitten. Zij kan inderdaad bij de vergunning voorde uitbreiding meewegen 
of het bedrijf bereikbaar is, maar verbetering van het wegennetwerk is echt een taak van de gemeente. Een 
gemeente kan niet vragen aan de ondernemer om de weg te verbeteren.

Onder het kopje ‘Specialistische bedrijven in niet grondgebonden activiteiten’ geeft de regio aan dat we als
agrarische sector zelf met voorstellen mogen komen voor concentratiegebieden voor glastuinbouw, 
paddestoelenteelt en laanboomteelt. LTO Noord denkt dat het een nobel streven is van de gemeente om



een prijsopdrijvend effect te voorkomen. Schatten jullie in dat ondernemers deze handschoen oppakken?

Bij ‘Meer beleving door betere ontsluiting landbouwgebieden' geven de gemeenten aan dat ze landbouw 
en recreatie verkeer meer willen scheiden. Wij denken dat dit de veiligheid ten goede kan komen, maar dit 
mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van de landbouwbedrijven in het gebied.

Onder ‘wat pakken we gemeenschappelijk regionaal op? Zien wij de volgende zin staan We werken 
gezamenlijk een norm uit voor de bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit die ondernemers voor uitbreidingen 
moeten doen, zodat er in de gemeenten gelijke omstandigheden ontstaan voor agrarische bedrijven 
(bijvoorbeeld een percentage van de bouwsom, die geïnvesteerd dient te worden in ruimtelijke kwaliteit). ’ 
Dit heeft denken wij betrekking op wat hierboven is opgeschreven over het Plussenbeleid. Wij zouden 
proberen dit volgens de Provinciale regeling in te laten vullen en dit dus niet te laten gelden voor 
grondgebonden teelten en veehouderijbedrijven.

Wij rekenen erop dat onze opmerkingen correct gewogen worden in de besluitvorming en leiden tot een 
blijvend en optimaal ondernemingsklimaat voor de agrarische sector.

Met vriendelijke groet,

A. van Toorn
Secretaris LTO Noord afd. Neerijnen


