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Deze brief is bestemd voor paddenstoelentelers en glastuinders in het extensiveringsgebied en buitengebied Bommelerwaard. 

Uw adres komt voor in ons bestand. Mocht dit niet juist zijn, dan is deze brief niet aan u gericht. Op de website www.phtb.nl 

kunt u op de kaart ‘Toekomstbeeld herstructurering Bommelerwaard’ zien of u in een intensiveringsgebied, 

extensiveringsgebied of reserveconcentratiegebied woont.  

 
 
 
Geachte ondernemer,  
 

 
Als ondernemer in de tuinbouw komt er soms veel op u af. Ook nu is er weer een piek van 
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen effect hebben op uw toekomst als ondernemer. Wij zien het 
dan ook als onze plicht om u van overheidswege te attenderen op deze belangrijke (strategische) 
ontwikkelingen. En u eventueel te helpen met het vinden van de juiste te doorlopen route. Om zo te 
komen tot een weloverwogen besluit: investeren, consolideren, verplaatsen of stoppen.  
Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is opgericht om de 
herstructurering van de tuinbouw te begeleiden. Daarom willen wij u met deze brief kort informeren over 
de zaken die (op korte en langere termijn) spelen. Welke ontwikkelingen komen er zoal aan?  
 
Op korte- of middellange termijn krijgt u (mogelijk) te maken met de volgende ontwikkelingen: 
 

1. Verplaatsingsregeling voor glastuinbouwbedrijven 
Graag willen we u wijzen op de Verplaatsingsregeling voor glastuinbouwbedrijven. Overweegt u om uw 
bedrijf te verplaatsen? Dan kan deze subsidieregeling interessant zijn voor u. De provincie Gelderland 
heeft deze subsidieregeling per 18 september tot en met 16 oktober 2017 weer opengesteld.  
 

2. Waterzuiveringsplicht  
Vanaf 1 januari 2018 is het tuinbouwbedrijven niet meer toegestaan om het afvalwater (drainage of 
bedrijfsafvalwater) op het oppervlakwater te lozen. Verderop in deze brief leest u met wie u contact op 
kunt nemen, wanneer u hier vragen over heeft. 
 
     3. Sprokkelvergoeding voor stoppende bedrijven 
Het kan ook zijn dat u misschien wel al nagedacht heeft om te stoppen met uw bedrijf. In dat geval kan 

het interessant zijn om een zogenaamde ‘sprokkelvergoeding’ overeen te komen met een ondernemer 
die gaat verplaatsen. U krijgt dan provinciale subsidie als uw (oude) kas wordt afgebroken en de 
(directe) tuinbouwbestemming wordt verwijderd. Meer informatie hierover vindt u op www.phtb.nl en op 
www.tuinbouwgelderland.nl.  
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  4.VAB-beleid (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing) 
Onlangs is het VAB-beleid aangepast. Naast de regionale aanpassing zijn er door de gemeenten specifiek 
voor de Bommelerwaard aanpassingen gemaakt waardoor het VAB-beleid en het herstructureringsbeleid 
elkaar beter aanvullen. Overweegt u te verplaatsen of te stoppen met uw tuinbouwbedrijf, dan kan deze 
subsidieregeling interessant voor u zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente, of de 
website www.phtb.nl.  
 

Voor uw informatie: de VAB regeling is ‘stapelbaar’ met de Verplaatsingsregeling. Dit betekent dat u in 
aanmerking kunt komen voor beide subsidieregelingen.  
 

5. Asbest 
In veel oudere bedrijfsgebouwen is asbest gebruikt. Waar asbest vroeger als een uitstekend 
dakbedekkingsmateriaal werd gezien, is dat vanaf 2024 verboden. Hoe kunt u hierop anticiperen? Wij 
kunnen met u meedenken.  
 

6. Uitbreidingsruimte 
Afgelopen jaar is het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) onherroepelijk geworden. Daarmee is de 
uitbreidingsruimte voor tuinbouwbedrijven in extensiveringsgebieden strikt beperkt. Dit geldt ook voor 
bedrijven in het buitengebied. Wilt u toch uitbreiden, dan is verplaatsing naar een Intensiveringsgebied 

of naar een Reserve Concentratiegebied onontkoombaar. PHTB wilt u daar graag bij helpen. Omdat dit 
langdurige en complexe processen zijn, adviseren wij u vroegtijdig contact met ons op te nemen. 
 
Bovenstaande zijn zomaar zes aspecten vanuit de overheid, waar u als ondernemer rekening mee moet 
(gaan) houden. Er is echter nog meer.  
 
Ook op fiscaal terrein bijvoorbeeld gebeurt er van alles; de financieringsmogelijkheden zijn veranderd, de 
markt verandert, de mogelijkheden voor bedrijfsoverdracht kunnen veranderen, et cetera. Kortom, er is 
veel aan de hand waar u als ondernemer bij het maken van strategische beslissingen rekening mee moet 
houden. 
 

Verdere informatie  
Wij kunnen ons goed voorstellen dat het lastig is om nu al beslissingen te nemen die effect hebben op 
uw toekomst als ondernemer. Met deze brief hopen wij u enigszins op weg geholpen te hebben. 
Hieronder vindt u de contactgegevens, aansluitend bij uw specifieke vraag:  
 

1. Heeft u een vraag over de waterzuiveringsplicht? 
De ‘projectgroep Waterkwaliteit’ heeft veel kennis op het gebied van diverse zuiveringsmogelijkheden. 
Heeft u hier een vraag over, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u 
onderaan de brief.  
 

2. Heeft u een plan om uit te breiden of nieuw te bouwen?  
Dan kunt u uitstekend terecht bij het Loket. Het Loket is een samenwerking van diverse overheden, dat 

opgericht is om ervoor te zorgen dat uw vraag over nieuwbouw- of uitbreiding op de juiste plaats terecht 
komt. Stel uw vraag via loket@phtb.nl.  
 

3. Heeft u andere vragen die gaan over de toekomst van uw bedrijf? 
Het kan zijn dat u ook nog te maken heeft met andere vraagstukken die gaan over de toekomst van uw 
bedrijf (asbest, bodemverontreiniging, opvolgingsproblematiek, et cetera). Desgewenst kan PHTB, 
eventueel in samenwerking met bijvoorbeeld het Glastuinbouwpact, behulpzaam zijn met een 
oriënterend gesprek. Zo kunt u voor u zelf bekijken wat het beste past bij uw situatie.  
Neem contact met ons op via info@phtb.nl of 0481 – 681 700.  
 
Hoogachtend, 
 

Namens het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard, 
 
 
 
T. Biemond 
Directeur 
Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard 
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