
Amendement 
 
Agendapunt:   12 
Onderwerp :   Bestemmingsplan buitengebied Geldermalsen2018 
Datum :       21-12-2021 
Ingediend door de fractie(s) :  GroenLinks West Betuwe 
__________________________________________________________________________ 
 
De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 21 december 2021in vergadering bijeen, ter 
behandeling van Bestemmingsplan Buitengebied Geldermalsen 2018 
 
Besluit: 
 

Om in Bijlage 2, Buitengebied 2018 Regels paragraaf 4.6.3, Boomgaarden bij : 
 
a. het toestaan van fruitteelt in de vorm van boomgaarden en de daarbij benodigde teelt-
ondersteunende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarische 
uiterwaard', met dien verstande dat:  

1. de oppervlakte van de fruitteelt in de vorm van boomgaarden niet meer bedraagt dan 5 
ha;  
2. geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de belangen en natuur- en 
landschapswaarden van de naburige percelen en gronden; 
 

Te vervangen door: 
 
a. het toestaan van fruitteelt in de vorm van boomgaarden (tekst geschrapt) ter plaatse van de 
aanduiding ‘specifieke vorm van agrarische uiterwaard’, met dien verstande dat:  

1. de oppervlakte van de fruitteelt in de vorm van boomgaarden niet meer bedraagt dan 0,5 
ha;  
2. geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de belangen en natuur- en 
landschapswaarden van de betreffende en de naburige percelen en gronden; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting: 
 
GroenLinks is tegen het uitbreiden van 0,5 naar 5 ha (commerciële) fruitteelt in de uiterwaarden, en 
al helemaal in combinatie met het toestaan van teelt-ondersteunende voorzieningen zonder toetsing 
vooraf. Het bestemmingsplan mag geen ontwikkelingen toestaan die in strijd zijn met de 
kernkwaliteiten in het Nationaal Landschap. Grootschalige fruitteelt is niet bedoeld voor de smalle 
uiterwaarden die ons landschap bepalen en van grote ecologische waarde zijn voor o.a. watervogels. 
De Linge met uiterwaard is volgens de omgevingsverordening een te beschermen kernkwaliteit en 
dus een eenheid. De ecologische verbindingszone Linge is een te beschermen en verder te 
ontwikkelen kernkwaliteit. 
 
Wat betreft de teelt-ondersteunende voorzieningen; als dit automatisch wordt toegekend wordt het 
behoud van de landschappelijke waarden in de uiterwaarden zoals vermeld in art. 4.1 van ditzelfde 
bestemmingsplan, vrijwel onmogelijk. En mede daardoor zal de Linge en haar uiterwaarden ook in 
recreatief perspectief zeer achteruitgaan. 
 
Getekend: 
 
Andrea Zierleyn, GroenLinks  
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