
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 21 april 2020 

Registratienummer :  
Voorstelnummer : 2020/045 

Portefeuillehouder : Ed Goossens 

Bijlage(n) : 3 

Onderwerp : Herziening Regionaal Programma Werklocaties (RPW), Afsprakenkader en  
  Regionaal Acquisitieplatform (RAP) 

   

 

Onderwerp 

Herziening Regionaal Programma Werklocaties (RPW), Afsprakenkader en Regionaal 

Acquisitieplatform (RAP) 

 

Beslispunten 
1. Het Regionale Programma Werklocaties (RPW) vast te stellen, met als belangrijkste 
doel vraag en aanbod van bedrijventerreinen/werklocaties binnen de Regio Rivierenland voor 
de periode van 2020 – 2025 te reguleren. 
2. Een nieuwe regionale samenwerking aan te gaan op het gebied van nieuwe en 
bestaande bedrijventerreinen met als basis: 

- De herziening van het RPW 

- Het aangepaste afsprakenkader 

- Aanpak doorontwikkeling van het Regionaal Acquisitie Platform (RAP) 

- Het concept advies aan het algemeen bestuur van het speerpuntberaad Economie ten 

aanzien van het RAP in plaats van een Regionaal Ontwikkel Bedrijf (ROB). 

 

Inleiding 
Sinds 2001 maken de regiogemeenten van Regio Rivierenland afspraken over de realisatie van 
bedrijventerreinen. Deze afspraken worden gemaakt om de vraag van bestaande en nieuwe 
bedrijvigheid goed te kunnen faciliteren, maar ook overaanbod tegen te gaan. De acht samenwerkende 
Rivierenlandse gemeenten willen zo uitvoering geven aan: 
 

 Onze economische ambities geformuleerd in speerpunten en opgaven van het regionale 
Ambitiedocument (2016-2020). 

 Onze ruimtelijke-economische uitgangspunten voor FruitDelta Rivierenland, zoals 
geformuleerd in de regionale Ruimtelijke Strategische Visie (2019).  

 Acquisitie en promotie van de regio, zodat bedrijven vanuit één centraal aangestuurd platform 
weten wat de regio Rivierenland als vestigingslocatie te bieden heeft. 

 Een goede ruimtelijke ordening waarbij er een gedifferentieerd aanbod is en komt van 
bedrijventerreinen met vestiging van bedrijven op de juiste plek. 
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In het meest recente RPB voor de periode 2016-2020 is afgesproken dat er tussentijds een herziening 

wordt uitgevoerd. Dat is nodig om goed en flexibel in te kunnen blijven spelen op dynamische 

ontwikkelingen. Daarnaast is er bij een herziening ook aandacht voor actuele trends en onverwachte 

ontwikkelingen op gemeentelijk niveau, in relatie tot de (meerwaarde van) afspraken die we in 

regionaal verband maken..  

 

Als resultaat van de verplichte herziening worden de volgende beleidsdocumenten aangeboden: 

 Een vernieuwd Afsprakenkader: 

Het oude afsprakenkader is vastgesteld in 2012 en is daarom aangepast op basis van de 

herziening. In het kader staat beschreven waarom we als regio op dit beleidsterrein meerwaarde 

in regionale samenwerking zien en welke spelregels hieraan gekoppeld zijn. De uitvoer hiervan 

(hoe we regionale meerwaarde concreet verzilveren) geschiedt met behulp van een RPW en het 

RAP. 

 Het herziene Regionaal Programma Werklocaties (RPW): 

Hierin staat een nieuwe raming op basis van het WLO (Toekomstverkenning Welvaart en 

Leefomgeving) en worden aanpassingen aan het zogenaamde stoplichtmodel (programmering 

bedrijventerreinen) toegevoegd. Het nieuwe RPW schenkt in hoofdstuk 4 meer aandacht aan de 

toekomstbestendigheid van (bestaande) terreinen. 

 Een aanpak voor de doorontwikkeling van het Regionaal Acquisitie Platform (RAP) (als 

onderdeel van het vernieuwde Afsprakenkader): 

Het Regionaal Acquisitie Platform (RAP) waarin op basis van vertrouwen gezamenlijk een warm 

bad georganiseerd wordt voor locatiezoekende bedrijven. Inzet is om ervoor te zorgen dat 

bedrijven (indien plaatsbaar) zo goed mogelijk gefaciliteerd worden met hun locatievraagstuk. 

Doorontwikkeling is een ambitie die geformuleerd was als een opgave in het 

uitvoeringsprogramma Ambitiedocument 2016-2020. De voorgestelde nieuwe aanpak is 

verwerkt in het nieuwe afsprakenkader. 

 

Met dit voorstel wordt aan de raad gevraagd om het herziende RPW vast te stellen en een aangepast 

afsprakenkader aan te gaan. 

 

Besluitgeschiedenis 

- in 2013/2014 hebben de gemeenteraden ingestemd met het afsprakenkader Regionale 

Samenwerking bedrijventerreinen Regio Rivierenland. Het document is op 17 maart 2014 

door de wethouders economische zaken namens de deelnemende gemeenten 

ondertekend. 

- In 2016 is door de gemeenteraden ingestemd met het Regionaal Programma 

Bedrijventerreinen 2016 – 2020. 

 

Beoogd effect 

Het huidige Regionaal Programma Bedrijventerrein (RPB) van 2016 -2020  en het afsprakenkader van 

2014 herzien. In het afsprakenkader zijn de procedures tegen het licht gehouden en is de rol van het 

RAP beter omschreven.  Met deze herziening wordt tevens aangesloten op de regionale ambities en 

ruimtelijk-economische uitgangspunten. 
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Argumenten 

1.1 Elke regio is verplicht een RPW vast te stellen. 

Met dit Afsprakenkader, RAP en het nieuwe RPW laat deze regio zien dat regionale samenwerking 

op het gebied van werklocaties niet enkel als een provinciale verplichting beschouwd. Met het 

RPW maakt de regio afspraken om het aanbod aan terreinen, zowel kwalitatief als kwantitatief, 

weer passend te maken op de toekomstige vraag naar terreinen. Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Gelderland stellen het RPW op basis van de provinciale omgevingsverordening vast. 

 

1.2 Het nieuwe WLO scenario in het RPW geeft meer ruimte in vraag en aanbod. 

In het huidige Regionale Programma Bedrijventerreinen (RPB 2016 – 2020) wordt met een ander 

groeiscenario gerekend.  In het nieuwe RPW worden de nieuwe ramingen gebaseerd op het WLO 

scenario. In dit scenario gaat men uit van meer groei van de economie dan in het vorige scenario. 

Het berekenen met het WLO-scenario geeft meer ruimte voor vraag en aanbod van het aantal te 

ontwikkelen hectaren bedrijventerreinen binnen de regio Rivierenland.  

 

1.3 Aanpassing van de criteria (stoplichtenmodel) geeft meer flexibiliteit voor de ontwikkeling van 

bedrijventerreinen. 

In het vorige RPB waren reeds afspraken gemaakt over de ontwikkeling van bedrijventerreinen 

aan de hand van een stoplichtenmodel. De criteria van het stoplichtenmodel zijn aangepast. Het 

betreft een dynamisch document waarbij rood niet langer betekent afschrijven, maar voorlopig 

(2023) niet opportuun voor ontwikkeling. Wanneer een gemeente alsnog de behoefte kan 

aantonen voor 2023 en dit regionaal afstemt kan het desbetreffende bedrijventerrein alsnog in 

ontwikkeling worden genomen (groen). 

 

1.4 Hondsgemet Noord in Geldermalsen mag in het nieuwe RPW worden ontwikkeld (Groen). 

In het oude RPB stond Hondsgemet-Noord nog op oranje. Inmiddels is de behoefte aangetoond en 

door de herziening van het RPW regionaal afgestemd. Hondsgemet Noord staat in het RPW op 

groen en mag hierdoor worden ontwikkeld. 

 

1.5 Het RPW geeft meer aandacht aan toekomstbestendigheid van (bestaande) bedrijventerreinen. 

Met het nieuwe RPW stellen de gemeenten zich voor een gezamenlijke uitdaging om hun 

(bestaande) bedrijventerreinen geen ruimtelijk wegwerpproduct te laten worden, maar juist beter 

te benutten voor doelstellingen op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en/of 

implementatie van de omgevingswet. 

 

2.1 Door regionale samenwerking ontstaat een goede balans voor werklocaties binnen de regio  

Rivierenland. 

 

2.2 Door vooraf goede afspraken te maken ontstaat er duidelijkheid over de te voeren procedures voor 

regionale afstemming en onderbouwing. 

 

2.3 In plaats van een Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) wordt het RAP doorgezet. 

 In het regionale economische ambitiedocument 2016 – 2020 is in één van de acht opgave het 
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tot stand brengen van een ROB. Het speerpuntberaad Economie en Logitiek adviseert het AB van 

de regio Rivierenland om geen ROB op te richten. Het speerpuntberaad adviseert vervolgens om de 

werkzaamheden van het RAP door te zetten, aangevuld met advisering over uitbreiding van solitaire 

vestigingen, contact te houden met Oost NL, monitoren van beschikbare kavels in de regio en een 

adviesrol ten behoeve van statusveranderingen in het stoplichtenmodel. In bijlage 3 is het concept-

advies toegevoegd. 

Kanttekeningen 

1.1 Verantwoordelijkheid voor de onderbouwing voor ontwikkeling van bedrijventerreinen blijft bij de 

gemeente. 

Het RPW is een beleidskader voor zorgvuldige ruimtelijke afstemming in regionaal verband. Het is 

een belangrijke bouwsteen voor (juridische) onderbouwing van beoogde ruimtelijke 

ontwikkeling(en). Gemeenten blijven echter zelf primair verantwoordelijk voor een zorgvuldige 

onderbouwing van een hiertoe benodigde bestemmingsplanprocedure.  

 

1.2 Een aantal bedrijventerreinen binnen de gemeente West Betuwe worden vooralsnog niet ontwikkeld. 

De bedrijventerreinen Proeftuinen en Zeiving staan in tabel 9 van het RPW op rood. Op dit moment 

liggen voor deze potentiële bedrijventerreinen nog geen concrete plannen en is de behoefte nog 

niet aangetoond. Wij voorzien hier geen ontwikkeling voor 2023. Zoals bij argument 1.3 is 

beschreven betreft het een dynamisch document. Zijn er tussentijds ontwikkelingen dan is binnen 

het afsprakenkader een procedure afgesproken voor regionale afstemming. 

Financiën 

Er zijn aan dit voorstel geen financiële consequenties. 

 

Uitvoering/Planning 

Het streven van de herziening is om het aangepaste regionale beleid unaniem door de 

regiogemeenten te laten vaststellen. Het Algemeen Bestuur van de regio zal vervolgens besluiten tot: 

 Vaststelling van het nieuwe Afsprakenkader door middel van ondertekening; 

 Kennis nemen van het advies van het speerpuntberaad inzake de doorontwikkeling van het 

RAP (conceptvoorstel AB als bijlage bijgevoegd); 

 De gemeentelijke besluiten inzake het RPW worden vervolgens door het AB aangeboden aan 

GS, conform de provinciale verordening.  

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Voor wat betreft de herziening Regionaal Programma Werklocaties (RPW), Afsprakenkader en 

Regionaal Acquisitieplatform (RAP) is beperkte communicatie voldoende. Het Algemeen Bestuur van 

de Regio Rivierenland wordt over het besluit van de gemeenteraad geïnformeerd.  

 

 

Risicoparagraaf 

Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. 



  

26 februari 2020  

Kenmerk   

Pagina 5 van 6  

 

 

 

Bijlagen 

1. Regionaal Programma Werklocaties 2019 – 2024 

2. Afsprakenkader 2020 – 2025 

3. Concept RAP voorstel Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,     de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 februari 2020 nummer ,   

 

besluit: 

 

1. het Regionale Programma Werklocaties (RPW) vast te stellen, met als belangrijkste doel vraag en 

aanbod van bedrijventerreinen/werklocaties binnen de Regio Rivierenland voor de periode van 

2020 – 2025 te reguleren; 

2. een nieuwe regionale samenwerking aan te gaan op het gebied van nieuwe en bestaande 

bedrijventerreinen met als basis: 

- de herziening van het RPW 

- het aangepaste afsprakenkader 

- aanpak doorontwikkeling van het Regionaal Acquisitie Platform (RAP) 

- het concept advies aan het algemeen bestuur van het speerpuntberaad Economie ten aanzien 

van het RAP in plaats van een Regionaal Ontwikkel Bedrijf (ROB). 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 21 april 2020, nummer 2020/045, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


