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Onderwerp  

Aanvullingen Regionaal Programma Werklocaties 2020 -2024 (RPW) 

 

Kennisnemen van 

Het besluit van het college om de volgende aanvullingen op het Regionaal Programma Werklocatie 

(RPW) 2020 -2024 vast te stellen: 
a. Concretisering van regionale ambities en doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid.  

b. Wijziging van de regionale definitie van XXL-logistiek in het RPW (in m²). 

c. De regionale aanpak inzake capaciteitsvraagstuk Hondsgemet-Noord. 

d. Kansen voor meer samenwerking op het gebied van revitalisering. 

e. Stimuleren van toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen op 

projectniveau. 

Inleiding 
In december 2020 stelde Gedeputeerde Staten (GS), conform de Gelderse omgevingsverordening, het 

RPW van Regio Rivierenland voor de periode 2020-2024 vast. Het RPW vormt een belangrijk onderdeel 

van de regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen. Aansluitend op het besluit is 

door GS een verzoek gedaan aan de regionale portefeuillehouder RPW (bijlage 1) tot specifieke 

uitwerkingen. GS verlangt van Regio Rivierenland in 2021 een uitwerking op het gebied van: 

 

1. Concrete ambities/doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid. 

2. Corrigerende toelichting op de afwijkende definitie XXL-Logistiek  

3. Capaciteitsvraagstuk West Betuwe (Hondsgemet-Noord) 

4. Toekomstbestendigheid op projectniveau. 

Hierbij informeren wij u over de regionale reactie op het verzoek van GS. Middels deze aanvullingen op 

het RPW (bijlage 2) geven de gemeenten gehoor aan het gedane verzoek. Het is tevens een verdere 

uitwerking van de regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen, zoals door de 

gemeenteraad is besloten op 21 april 2020.  

 

Kernboodschap 

Met de aanvullingen op het RPW wordt invulling gegeven aan het verzoek van GS om in het RPW aan te 

sluiten bij de provinciale definitie van XXL logistiek en meer aandacht te geven aan de implementatie 

van duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daarnaast vraagt GS regionale aandacht voor 
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de verkeersproblematiek van Hondsgemet Noord in relatie tot voldoende aanbod van bedrijventerreinen 

binnen de regio. 

 

Consequenties 

De aanvullingen passen binnen de ontwikkelingen en ambities die de gemeente hanteert bij de 

ontwikkeling en toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen, zoals ook vastgesteld in 

bedrijventerreinenbeleid van 30 juni jongstleden. 

De positie voor het ontwikkelen van Hondsgemet-Noord (groene status) vraagt onze extra aandacht. 

Binnen het RPW is afgesproken dat plannen die in ontwikkeling gaan voor 1-1-2024 de groene status 

krijgen. Door vertraging kan deze status komen te vervallen en krijgen andere terreinen mogelijk 

voortgang. Via de raadsinformatiebrief bent u op de hoogte gesteld dat onze gemeente samen wil 

optrekken met de provincie om voortgang te krijgen in de verkeerproblematiek en daarmee ook zicht 

te krijgen op de ontwikkeling van Hondsgemet Noord. 

 

Financiën 

Deze wijzigingen hebben geen directe financiële gevolgen voor de gemeente West Betuwe. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

De aanvullingen zijn onderdeel van de actualisatie van het RPW. Deze actualisatie wordt in 2022 

uitgewerkt. 

 

Bijlage(n) 

1. Brief Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland 

2. Bijlage 2, aanvullingen RPW 2020 – 2024. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 


