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Onderwerp
Ruimtelijke Strategische Visie (RSV) regio Rivierenland
 
Gevraagd wordt:
Uw zienswijzen en opmerkingen te geven over de concept Ruimtelijke Strategische Visie regio 
Rvierenland

Mening college:
Met de Ruimtelijke Strategische Visie wordt naar onze mening de regionale speerpunten voldoende 
uitgewerkt en komt 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/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.

Aanleiding
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.

De regio heeft de afgelopen periode samen met de deelnemende gemeenten een proces gevolgd 
voor het opstellen van de RSV. Op 20 juni 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio 
Rivierenland het concept RSV vastgesteld met het verzoek aan ons college om deze visie ter 
consultering aan u voor te leggen. Met deze opiniërende nota willen wij u in de gelegenheid stellen 
uw zienswijzen en opmerkingen aan te geven.

Voor achtergronddocumentatie wordt verwezen naar de achterliggende bijlagen:
1. Samenvattende poster RSV voor de drie speerpunten
2. Concept RSV voor de drie speerpunten
3. Reactie organisaties
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4. Afspraken
5. Poster RSV

Doel van de Ruimtelijke Strategische Visie:
1. Afstemming ruimtelijke keuzes: Ruimtelijke keuzes en regelgeving zijn een belangrijke 

voorwaarde 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 ruimtelijk beleid tussen de gemeenten onderling en 
biedt handvatten voor de de ruimtelijke vertaling van de drie economische speerpunten in het 
gemeentelijke ruimtelijk beleid.

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: Een regionale ruimtelijke visie is belangrijk voor de regionale lobby naar andere 
overheden, zoals Provincie en het Rijk. Sommige zaken, zoals het beter laten doorstromen 
van verkeer op de A15 en A2 of het verbeteren van aansluitingen op N-wegen, zijn niet 
zonder andere partners te realiseren.

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 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.

Samenvatting afspraken:

In bijlage 4 treft u een samenvatting van afspraken en afspraken per speerpunt aan.
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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 Geldermalsen rond knooppunt Deil);
- 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).

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 10 (na 1-1 2019 8) gemeenten geldt.
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Besluitvormingsproces

De RSV is na het vaststellen van het door de gemeenteraden vastgesteld ambitiedocument in 2016 
gestart.

Op dit moment zit het besluitvormingsproces in fase 4. Nadat uw raad en de andere raden in de 
regio zijn geconsulteerd over de concept visie wordt de visie na eventuele aanpassingen opnieuw ter 
besluitvorming aan uw gemeenteraad voorgelegd. De planning is om de RSV in het eerste kwartaal 
van 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraden aan te bieden.

Communicatie
Diverse partijen zijn gedurende het proces betrokken, zoals gemeenten, Provincie, waterschap en 
omgevingsdienst, maar ook organisaties als Greenport Gelderland, Logistieke Hotspot en RBT 
Rivierenland en ROC zijn betrokken. Reacties van de organisaties op de concept RSV treft u aan in 
bijlage 3.

De RSV is een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Bij dit proces worden de locale ondernemers en 
inwoners betrokken bij het tot stand komen van een integrale omgevingsvisie. Dat zal plaats vinden 
na het vaststellen van deze bouwsteen in het eerste kwartaal van 2019.

Advies commissie
De commissie Grondgebied ziet de RSV als een bouwsteen voor de omgevingsvisie van West 
Betuwe. Er zijn twijfels met betrekking tot de neergelegde ambitie voor een nieuwe verbindingsweg 
Tiel-Geldermalsen. Aandacht wordt gevraagd voor de zienswijze van Fruitpact, de samenhang 
tussen de diverse visies, de lobby zowel A15 als nu ook A2, de vermindering van de regeldruk en de 
afstemming met Neerijnen en Lingewaal. Gepleit wordt voor een gezamenlijke zienswijze vanuit 
GNL.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,
de secretaris,                             de burgemeester,

                          drs. J.C. Steurrijs                      drs. J.M. Staatsen
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ELINIJ, 29-03-10
Beschrijf kort en kernachtig de mogelijkheden of varianten


ELINIJ, 29-03-10
Cursieve stellingen die je onderbouwt.




De raad van de gemeente Geldermalsen;

gelezen  het  voorstel  van  het  college  van  burgemeester  en  wethouders  van  14  augustus  2018, 
nummer 004,

gehoord de beraadslagingen in de commissie Grondgebied van 4 september 2018,

Besluit:

De gezamenlijke colleges van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal te vragen een integrale 
zienswijze op te stellen waarbij de inbreng van de commissie Grondgebied van Geldermalsen wordt 
meegenomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 25 september 2018, nummer 07           
de griffier, de voorzitter
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