Bijlage 4 Nota van beantwoording
reacties uitvoerings (organisaties) in
Regio Rivierenland (versie 6 dec 2018)

Organisatie
Greenport Fruitpact
- In algemene zin positief
- Pleitten voor een gelijk speelveld en tegengaan
regelzucht
- Blijven graag betrokken bij de verdere uitwerking
- Opmerkingen voor de uitwerking:
 Duidelijkheid in de mate waarin inpassing
nodig is
 Lobby N-wegen naar Provincie is
noodzakelijk
 Probleem arbeidsmigranten zit vooral bij
andere sectoren. Behoefte aan
experimenten.
 Wanneer doorontwikkeling op
concentratiegebieden?

Samenvatting reactie
De RSV is juist bedoeld om regelzucht tegen te gaan
en om voor een meer gelijk speelveld voor agrariërs te
zorgen in regio Rivierenland, mits de RSV wordt
vertaald in de gemeentelijke omgevingsvisies. Er
wordt namelijk gezamenlijk bepaald waar meer ruimte
kan zitten zonder landschappelijke kwaliteiten aan te
tasten of de ontwikkeling inpasbaar te maken. Het kan
zijn dat er eisen aan ruimtelijke kwaliteit worden
gesteld, maar er staat ook extra ontwikkelruimte
tegenover.
De mate waarin landschappelijke inpassing nodig is
wordt overgelaten aan de gemeenten. In de RSV wordt
de afspraak gemaakt dat er landschappelijke inpassing
nodig is.
De aandacht voor de N-wegen is door de RSV
geagendeerd. De uitwerking van de verbetering van
wegen vind plaats in het proces van de Mobiliteitsagenda (blz 43 en 47 'wat pakken we gemeenschappelijk regionaal op''). De lobby voor de N-wegen
wordt uitgewerkt in het concept uitvoeringspan
mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022, waarover de
raden binnenkort ook een besluit gaan nemen. Het
betreft de actie ''een goed functionerend wegennet
met een visie'' (nr 2.1 i het uitvoeringsplan). Er wordt
in het plan voorgesteld om een regionale wegenvisie te
herijken en oplossingsrichtingen in beeld te krijgen
voor met name de N-wegen en hiervoor afspraken te
gaan maken met de Provincie.
Het onderwerp woningen voor arbeidsmigranten is
geagendeerd in de RSV op blz. 24 ''wat pakken we
gemeenschappelijk regionaal op'' voor het speerpunt
agribusiness en op blz. 28 paragraaf 3.2.5 voor het
speerpunt economie en logistiek . De uitwerking vind
plaats in het proces van de regionale woonagenda.
Greenport is inmiddels betrokken bij het proces van de
regionale woonagenda.

Wanneer er van doorontwikkeling sprake is in en naar
concentratiegebieden, wordt overgelaten aan de
gemeenten. In de RSV zijn slechts criteria benoemd
(blz 20) waar de locatie van een concentratiegebied
aan zou moeten voldoen. De criteria zijn:
1. direct aansluitend op een N-weg of snelweg
2. gebied wat niet in waardevol landschap ligt
3. niet nabij zoekgebieden voor intensieve vormen van
recreatie (de gele vlekken op de visiekaart)
De afspraak in de RSV is om voor de fruitteelt en
laanboomteelt concentratiegebieden in samenspraak
met de sector te bepalen, (zie blz. 20 paragraaf 3.1.5
''Acties gemeenten''.)
Voorstel: tekst over doel RSV wordt
verduidelijkt, overige leidt niet tot wijzigingen,
omdat suggesties te betrekken zijn bij de
uitwerking.
Greenport Glastuinbouwpact en ZLTO Glastuinbouw
- Deelt de ambitie in de RSV
De RSV gaat uit van uit van de bestaande
- Pleit voor opdracht voor doorgroei glastuinbouw
concentratiegebieden voor de glastuinbouw. In het
(huidig areaal is bijna gevuld)
proces van de RSV is de mogelijkheid tot uitbreiding
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- Opmerkingen voor de uitwerking:
 geen maximale hoogte voor niet
grondgebonden TOV
 Het is onduideliik of er ruimte is voor
projectlocaties
 Problematiek arbeidsmigranten is urgent
 Aandacht voor de ondergrond en de
ordening hiervan, ivm toepassing Koude
warmte opslag

van glastuinbouwareaal niet naar voren gebracht door
de gemeenten. De mogelijkheden en locaties voor
concentratiegebieden worden door de gemeenten zelf
bepaald.
Het vastleggen van maximale bouwhoogtes is
inderdaad niet in de visie opgenomen. Dergelijke
regels worden in een bestemmingsplan vastgelegd,
wat een verantwoordelijkheid is van de individuele
gemeenten. Wel kunnen we in regionaal overleg met
partners verder afstemmen hoe de uitwerking van de
TOV en landschappelijke inpassing op gemeentelijke
nivo verder uitgewerkt kan worden.
Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen waar er
sprake is van projectvestigingen. In de RSV zijn de
criteria benoemd (blz 20) waar een projectlocatie aan
moet voldoen. De criteria zijn:
1. direct aansluitend op een N-weg of snelweg
2. gebied wat niet in waardevol landschap ligt
3. niet nabij zoekgebieden voor intensieve vormen van
recreatie (de gele vlekken op de visiekaart)
Het onderwerp woningen voor arbeidsmigranten is
geagendeerd in de RSV op blz. 24 ''wat pakken we
gemeen-schappelijk regionaal op'' voor het speerpunt
agribusiness en op blz. 28 paragraaf 3.2.5 voor het
speerpunt economie en logistiek . De uitwerking vind
plaats in het proces van de regionale woonagenda.
Greenport is inmiddels betrokken bij het proces van de
regionale woonagenda.
In de RSV is de ondergrond niet betrokken. Alleen die
zaken waar regionaal afspraken voor nodig zijn
opgenomen in de RSV. Andere onderwerpen zoals de
ondergrond kan een gemeenten in haar eigen beleid
oppakken. Het idee van koude warmte opslag is wel te
betrekken bij het proces van de regionale
energiestrategie.
Voorstel: aanpak van criteria voor
projectvestigingen verduidelijken in de tekst.
Overige zaken zijn te betrekken bij de
uitwerking.

Greenport Laanboompact
- Pleit voor een gelijk speelveld in de regio
- Opmerkingen voor de uitwerking:
 De mate waarin inpassing moet
 Tegengaan regelzucht
 Onduidelijke over wanneer sprake is van
doorontwikkeling op concentratiegebieden

De RSV is juist bedoeld om regelzucht tegen te gaan
en om voor een meer gelijk speelveld voor agrariërs te
zorgen in regio Rivierenland, mits de RSV wordt
vertaald in de gemeentelijke omgevingsvisies. Er
wordt namelijk gezamenlijk bepaald waar meer ruimte
kan zitten zonder landschappelijke kwaliteiten aan te
tasten of de ontwikkeling inpasbaar te maken. Het kan
zijn dat er eisen aan ruimtelijke kwaliteit worden
gesteld, maar er staat ook extra ontwikkelruimte
tegenover.
De mate waarin landschappelijke inpassing nodig is
wordt over gelaten aan de gemeenten. In de RSV
wordt de afspraak gemaakt dat er landschappelijke
inpassing nodig is.
Wanneer er van doorontwikkeling sprake is in en naar
concentratiegebieden, wordt overgelaten aan de
gemeenten. In de RSV zijn slechts criteria benoemd
(blz 20) waar de locatie van een concentratiegebied
aan zou moeten voldoen. De criteria zijn:
1. direct aansluitend op een N-weg of snelweg
2. gebied wat niet in waardevol landschap ligt
3. niet nabij zoekgebieden voor intensieve vormen van
recreatie (de gele vlekken op de visiekaart)
De afspraak in de RSV is om voor de fruitteelt en
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laanboomteelt concentratiegebieden in samenspraak
met de sector te bepalen, (zie blz. 20 paragraaf 3.1.5
''Acties gemeenten''.)
Voorstel: aanpak om juist ruimte te bieden aan
de tuinbouw verduidelijken in de tekst.
Greenport Paddestoelenpact
- Blijven graag betrokken bij de verdere uitwerking
- Pleit voor doorgroei paddestoelenteelt
- Opmerkingen voor de uitwerking:
 Aandacht voor hygiëne bij het
concentratiebeleid
 Ondersteunen verbetering A2 en A15 en
snelle verbindingen met achterland Nwegen
Tekstuele opmerkingen:
Op pagina 8 staat een tabel over de ontwikkeling
van bedrijven voor de paddenstoelensector. Daarbij
twijfel over de cijfers. Uit welke bron?
In 2000 waren er in Nederland 546 en in Gelderland
119 paddenstoelentelers. In 2014 zijn er in
Nederland 151 en in Gelderland 38
paddenstoelbedrijven. In Gelderland richten 10
bedrijven zich op de teelt van overige paddenstoelen
en 28 bedrijven richten zich op de teelt van
champignons, waarvan er 5 bedrijven machinaal
oogsten. Ondanks de afname van het aantal
bedrijven neemt de gemiddelde omvang van de
bedrijven toe. Zo is het gemiddeld teeltoppervlak
van een champignonbedrijf gestegen tot 2014 van
1.382 m2 naar 3.785 m2 . In de Bommelerwaard
komen we uit op een gemiddeld teeltoppervlak van
bijna 4.800 m2. Daarmee een totaal oppervlakte
van ruim 18,2 ha. Bron CBS en Rabobank
Het areaal was dan in Gelderland in 2000 zo’n 16,4
ha. Nu is dat in 2014 zo’n 18 ha. Hoe komt u aan
een areaalontwikkeling van -93% ??

De RSV gaat uit van de bestaande
concentratiegebieden voor de paddenstoelenteelt. In
het proces van de RSV is de mogelijkheid tot
uitbreiding van bestaande concentratiegebieden niet
naar voren gebracht door de gemeenten. De
mogelijkheden en locaties voor concentratiegebieden
worden door de gemeenten zelf bepaald.
De aandacht voor de A2, A15 en N-wegen is door de
RSV geagendeerd, blz 43.. De uitwerking van de
verbetering van wegen vind plaats in het proces van
de Mobiliteitsagenda (blz 43 en 47 'wat pakken we
gemeenschappelijk regionaal op''). Inmiddels is een
concept uitvoeringspan mobiliteit Regio Rivierenland
2019-2022 gereed, waarover de raden binnenkort ook
een besluit gaan nemen. Het betreft de actie
''verbetering van nationale verbindingen'' en ''een
goed functionerend wegennet met een visie'' (nr 1.1,
1.2 en 1.3 en 2.1 van het uitvoeringsplan). Er wordt
in het plan voorgesteld om de problematiek van de A2
aan te pakken, de verkeersveiligheid o de A15 te
verbeteren en een regionale wegenvisie te herijken en
oplossingsrichtingen in beeld te krijgen voor met name
de N-wegen en hiervoor afspraken te gaan maken met
de Provincie.
Tekstuele opmerking over areaal champignonteelt
wordt als volgt opgenomen in de RSV, bij de
beschrijving van de huidige situatie in H 2, paragraaf
2.1 bij ''overige kenmerken':
De afgelopen jaren zijn in de Bommelerwaard veel
kleine, middelgrote en ook grotere paddenstoelenbedrijven gestopt. Op dit moment zijn er in verhouding
tot 30 jaar terug nog maar een zeer beperkt aantal
kwekerijen over. Een aantal van die overgebleven
bedrijven hebben ook een aantal vrijgekomen
kwekerijen in gebruik heeft genomen (huur).
Ook zijn er enkele grote kwekerijen die de afgelopen
jaren nog zijn uitgebreid. De indruk is derhalve dat het
aantal bedrijven sterk is afgenomen maar dat er over
de ontwikkeling van het teeltoppervlak geen
betrouwbare cijfers zijn. Een uitbreiding in
teeltoppervlak lijkt niet waarschijnlijk.
Voorstel: de bron van de tabel op blz 8 noemen
en extra uitleg over areaal.

ZLTO-Neerijnen
Extra Zienswijze LTO-Neerijnen:
- 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.
- voor de invulling van het normbedrag voor
landschappelijke inpassing: vanuit LTO Noord
adviseren wij altijd om zo dicht mogelijk bij het
provinciale Plussenbeleid te blijven en bij de
argumentatie daarachter. Niet laten gelden voor
grondgebonden teelten en veehouderijbedrijven.
- Zij kan inderdaad bij de vergunning voor de
uitbreiding meewegen of het bedrijf bereikbaar is,
maar verbetering van het wegennetwerk is echt een
taak van de gemeente.

De gemeenten kunnen de suggestie tav een goede
overgangsregeling of verplaatsings-regeling vanwege
TOV uitsluitingsgebieden eventueel betrekken bij de
uitwerking in de omgevingsvisie.
De voorgestelde normgedachte geldt voor de
tuinbouw, voor zowel de grondgebonden als de niet
grondgebonden teelten.
Gemeenten zijn vrij om aan de suggestie van het laten
meebetalen aan infrastructurele werken al dan niet
invulling te geven.
De RSV geeft mogelijkheden aan die ervoor zorgen dat
er een goede balans komt tussen recreatie en toerisme
en agribusiness. Het is aan de gemeenten om deze
balans uit te werken in de gemeentelijke
omgevingsvisie.
Voorstel: bovengenoemde punten verduidelijken
in de tekst.
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- 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.
LHR
- Gezamenlijke ruimtelijke visie is noodzakelijk voor
de doorgroei naar de top 3 in de logistieke hotspots
van Nederland
- Blijvend inspelen op nieuwe ontwikkelingen
- Lange termijn perspectief nadrukkelijker opnemen
in de visie
- Opmerkingen voor de uitwerking:
 verwachting is dat vraag naar kavels blijft
toenemen
 lobby voor doorstroming rijkswegen
 slimme en schone ontwikkeling
(duurzaamheid)
 personeelstekort gezamenlijk aanpakken =
prioriteit

De RSV is uitgegaan van de ontwikkelingen en trends
die door de partijen zijn aangegeven in de periode
medio 2017 tot begin 2018. Nieuwe inzichten kunnen
bij de uitwerking in bijvoorbeeld de herijking RPB
betrokken worden.
Aandacht voor de Rijkswegen is benoemd in de RSV.
De uitwerking van de verbetering van wegen vind
plaats in het proces van de Mobiliteitsagenda (blz 43
en 47 'wat pakken we gemeenschappelijk regionaal
op''). Inmiddels is een concept uitvoeringspan
mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022 gereed,
waarover de raden binnenkort ook een besluit gaan
nemen. Het betreft de actie ''verbetering van nationale
verbindingen''. Er wordt in het plan voorgesteld om de
problematiek van de A2 aan te pakken, en de
verkeersveiligheid op de A15 te verbeteren. (actienr
1.1 en 1.2)
Ook voor het onderwerp slimme en schone
ontwikkeling verwijzen we naar het proces van de
mobiliteitsagenda en het concept uitvoeringspan
mobiliteit Regio Rivierenland 2019-202 (hoofdstuk 7
en 8).
Het onderwerp arbeidsmarkt is geagendeerd op blz 28,
paragraaf 3.2.5.'' Acties gemeenten''. De gemeenten,
bedrijfsleven en het samenwerkingsplatform RW POA
pakken dit gezamenlijk op.
Voorstel: geen wijziging, want zaken zijn te
betrekken bij de uitwerking.

RBT Rivierenland
- Blijven graag betrokken bij de uitwerking
- Vragen aandacht voor dat het aanbod nog steeds
te weinig is afgestemd op de huidige en toekomstige
vraag.
- Een aanpassingssuggestie voor zoekgebied tussen
Lingemeren en N 320

RW POA
- Waren betrokken bij het proces
- Zorgvuldige uitwerking van ambities
- Er zijn aanknopingpunten voor de relatie
arbeidsmarkt en onderwijs
- Blijven graag betrokken bij de uitwerking
Tekstuele opmerkingen op blz 18 en 25.

De RSV biedt meer ruimte voor ontwikkeling op het
gebied van recreatie en toerisme. Het aanjagen van
initiatieven voor meer aanbod zal betrokken worden
bij de opgave innovatie van het regionale
uitvoeringsprogramma 2016-2020 en het regionaal
investeringsfonds (RIF)
De aanpassingssuggestie wordt niet overgenomen in
de RSV. Het is aan de gemeente Buren om deze
suggestie te betrekken bij de uitwerking van haar
omgevingsvisie.
Voorstel: wijziging is niet nodig, de suggesties
zijn te betrekken bij de uitwerking.

Alle tekstsuggesties worden overgenomen, het betreft
aanvullingen die het gedachtegoed completer maken.
Voorstel: tekstwijzigingen opnemen op blz 18 en
25.
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Brieven Uitvoerings(organisaties)
RW-POA
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Tekstuele opmerkingen:

Blz. 18: Agribusiness/Arbeidsmarkt (linkerkolom, 2e alinea)
Ook bij Agribusiness speelt onderwijs en de aansluiting onderwijs –arbeidsmarkt een steeds
belangrijkere rol ( zie ook blz. 25). Zeker nu het plan ‘Leren &Innoveren’ mbv provinciale subsidie
uitgevoerd gaat worden.
Dit plan legt de basis voor een leven lang ontwikkelen in de tuinbouw zodat ondernemers en
medewerkers professioneel kunnen participeren in de beoogde groei en ontwikkeling die de sector in
doormaakt. Primair zal worden gezocht naar leerlijnen die innovaties in de sector kunnen versterken.
Door te kiezen voor leer en ontwikkelvragen die aansluiten bij innovaties wordt gezekerd dat de
leerlijnen de nieuwste ontwikkelingen in de sector ondersteunen en ze niet snel zullen verouderen.
Dit heeft effect op de genoemde gemeenschappelijke opgave, tweede bolletje, bij 3.1.3.
Blz. 25: Arbeidsmarkt verandert
Eerste zin: ook inclusieve arbeid! Bedrijven willen steeds vaker weten hoe in onze regio mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt gelijk inzetbaar zijn. Dit wordt steeds meer vestigingsvoorwaarde.
Samenwerking in onze regio, via Werkzaak, en de samenwerking met onderwijs via RW-POA is echt
een pluspunt t.o.v. andere regio’s.
-Zin: Door robotisering en automatisering komt er percentueel meer vraag naar hoog opgeleid
(technisch) personeel.
Belangrijk om woord (technisch) toe te voegen.
<Uitleg: Mensen denken bij techniek vaak aan installaties, etc. Maar juist daar waar middelen via
bijvoorbeeld Techniekpact mogelijk zijn binnen te halen gaat het vaak om onderwijs dat zicht richt op
robotisering en informatica.
Het is belangrijk dit te benadrukken, omdat er mogelijk extra middelen komen om het technische
onderwijs (en de aansluiting op de arbeidsmarkt), dat zich ook richt op robotisering en informatica
(denk aan big data) te versterken.
Dan ligt er ook een grond vanuit de regio om hiervoor in aanmerking te komen>
Rol van onderwijs in de arbeidsmarkt wordt belangrijker
Naast gerichte opleidingen op het mbo en hbo (kleine letters) zou een doorlopende leerlijn mbo-hbo
moeten worden benoemd. Juist omdat in onze regio geen hbo-instelling zit en onze regio veel mbomedewerkers zijn, is een doorlopende leerlijn erg belangrijk voor de verdere economische
ontwikkeling en vestigingsklimaat). Via het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en
arbeidsmarkt hebben werkgevers (VNo-NCW en LTO) een platform om samen met het onderwijs de
aansluiting te verbeteren en te streven naar een inclusieve arbeidsmarkt.
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Greenport Fruitpact
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Greenport Glastuinbouwpact
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Greenport Laanboomteeltpact
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Greenport Paddestoelenpact
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Tekstuele opmerkingen:

Op pagina 8 staat een tabel over de ontwikkeling van bedrijven voor de paddenstoelensector.
Daarbij twijfel over de cijfers. Uit welke bron?
In 2000 waren er in Nederland 546 en in Gelderland 119 paddenstoelentelers. In 2014 zijn er in
Nederland 151 en in Gelderland 38 paddenstoelbedrijven. In Gelderland richten 10 bedrijven zich
op de teelt van overige paddenstoelen en 28 bedrijven richten zich op de teelt van champignons,
waarvan er 5 bedrijven machinaal oogsten. Ondanks de afname van het aantal bedrijven neemt de
gemiddelde omvang van de bedrijven toe. Zo is het gemiddeld teeltoppervlak van een
champignonbedrijf gestegen tot 2014 van 1.382 m2 naar 3.785 m2 . In de Bommelerwaard komen
we uit op een gemiddeld teeltoppervlak van bijna 4.800 m2. Daarmee een totaal oppervlakte van
ruim 18,2 ha. Bron CBS en Rabobank
Het areaal was dan in Gelderland in 2000 zo’n 16,4 ha. Nu is dat in 2014 zo’n 18 ha. Hoe komt u
aan een areaalontwikkeling van -93% ??
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ZLTO Glastuinbouw
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ZLTO Neerijnen
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RBT Rivierenland
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LHR
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