
Glastuinbouwcomplex Uilkerweg 2a Zuilichem ruimtelijk mogelijk 

Gedeputeerde Staten hebben vandaag het wijzigingsplan Zuilichem, Uilkerweg 2a gewijzigd 
vastgesteld. Hierdoor is de vestiging van een glastuinbouwcomplex voor aardbeienteelt van 
ca. 37 hectare ruimtelijk mogelijk. Het wijzigingsplan ligt met ingang van 18 januari 2018 
gedurende 6 weken ter inzage voor beroep. 

De bouw van de kassen gebeurt gefaseerd. De eerste fase van ongeveer 20 hectare gebeurt in 2018; 
de andere fasen komen in de jaren daarna. Uiteindelijk zal het totale complex een omvang hebben 
van ongeveer 37 ha. De oostelijke en westelijke randen van het plangebied worden gebruikt voor het 
plaatsen van waterbassins, eventueel met zonnepanelen. Het kantoor, kantine, loods en ketelhuis 
komen aan de zijde van de Uilkerweg. De landschappelijke inpassing vindt plaats door groenstroken 
in combinatie met waterberging. In het kader van het wettelijk kostenverhaal is een anterieure 
overeenkomst afgesloten tussen de ondernemer en de provincie Gelderland.   

Tien zienswijzen 
Het ontwerp-wijzigingsplan heeft vanaf 24 oktober tot en met 6 december 2017 ter inzage gelegen. Er 
zijn 10 zienswijzen ingediend. Deze betroffen de gevolgen van het te bouwen kassencomplex, het in 
gebruik nemen van het reserveconcentratie-gebied, de landschappelijke inpassing en de te 
verwachten inzet en huisvesting van seizoenarbeiders.  

Schaalgrootte in reserveconcentratiegebied 
Gezien de omvang van dit complex (méér dan 28 hectare) is vestiging in een ander 
intensiveringsgebied niet mogelijk waardoor het in gebruik nemen van het reserveconcentratiegebied 
gerechtvaardigd is. Hierdoor zijn extra eisen gesteld aan het plan, waaronder de aanleg van een vrij 
liggend fietspad, een extra investering in de verkeersveiligheid. In het vastgestelde wijzigingsplan is 
daarnaast een voorwaarde opgenomen dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor de 
landschappelijke inpassing van zijn kassencomplex. Bovendien zijn klimaateisen opgenomen voor 
compensatie van waterberging als gevolg van het grote verharde oppervlakte.  

Huisvesting seizoenarbeiders 
Het thema huisvesting van seizoenarbeiders is niet aan de orde in het wijzigingsplan, omdat hiervoor 
aparte besluitvorming nodig is door Provinciale Staten. Voor de huisvesting is door initiatiefnemer nog 
geen aanvraag ingediend. 

Onherroepelijk 
Inmiddels is het door Provinciale Staten vastgestelde reparatie inpassingsplan Bommelerwaard van 
kracht. Hierin zijn de plangrenswijzigingen opgenomen voor een goede landschappelijke inpassing en 
waterberging ten opzichte van het oorspronkelijke provinciaal inpassingsplan. Deze aanpassingen 
vormden een voorwaarde voor het vastgestelde wijzigingsplan. 

Andere plannen 
Dit wijzigingsplan vloeit voort uit het Provinciaal Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard (PIP). 
Momenteel is ook een ander plan in procedure dat uit dit PIP voortkomt. Het gaat hier om het 
ontwerp-wijzigingsplan Infrastructuur, Landschap en tuinbouw Bommelerwaard, waarin onder meer 
enkele rotondes in de N322 en een rondweg langs het dorp Nieuwaal worden bestemd. 

Rol PHTB 
Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) heeft het case-management 
verzorgd binnen dit traject. Dit houdt in dat PHTB verantwoordelijk is geweest voor de toetsing en de 
coördinatie van de plannen c.q. ingediende stukken op het gebied van de Wabo.  

 

  



Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact 
opnemen met Everdien Gunsing, (026) 359 80 26, mobiel 06 52 80 10 19, e.gunsing@gelderland.nl, 
of het Provincieloket (026) 359 99 99, provincieloket@gelderland.nl. 

Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 87 17. 

  

Wenst u geen persberichten meer te ontvangen, dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen 
naar provincieloket@gelderland.nl. 

  

1 
 

 

mailto:e.gunsing@gelderland.nl
mailto:provincieloket@gelderland.nl
mailto:provincieloket@gelderland.nl

