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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en onderzoeksopdracht 

De Bommelerwaard kent een lange en rijke traditie en geschiedenis van (glas)tuinbouw op het riviereiland. In de 

jaren ‘20 van de vorige eeuw werden al de eerste ramen platglas gebruikt in de aardbeienteelt1 en nog steeds is 

de sector van grote betekenis voor het gebied. Voor de verschillende overheden die actief zijn in de 

Bommelerwaard speelt altijd al de vraag: hoe verhouden we ons tot deze belangrijke sector? Laten we de sector 

zijn gang gaan zonder tussenkomst van ‘de overheid’? Moeten we de sector stimuleren en faciliteren? Of moeten 

we de sector juist reguleren en soms zelfs beperken? En hoe moeten we ons als overheden organiseren om de 

glastuinbouwsector op een juiste manier te benaderen? 

Het antwoord op deze vragen van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, de provincie Gelderland en het 

waterschap Rivierenland, veranderde over tijd. Dit hangt samen met de ontwikkeling van de sector, de 

ontwikkeling van de betrokken overheden, de politieke stromingen en algemene trends binnen het openbaar 

bestuur over hoe de overheid zich hoort te verhouden ten opzichte van de markt.  

Op dit moment zorgt de tuinbouw voor ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen. Zo heeft een 

tuinbouwbedrijf, door de schaalvergroting in de sector, steeds meer ruimte nodig. Dit grotere ruimtebeslag heeft 

consequenties voor de ruimtelijk kwaliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om een aantal van deze ruimtelijke 

en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, is meer dan 10 jaar geleden, op 12 juni 2008 een 

intentieovereenkomst getekend die het begin van een samenwerking tussen de provincie Gelderland, het 

waterschap Rivierenland en de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel bezegelde. Deze intentieovereenkomst 

mondde uiteindelijk uit in een ondernemingsplan (2009) en nadere juridische afspraken zoals een 

samenwerkingsovereenkomst (2009), een gemeenschappelijke regeling (2011) en later, in het kader van het 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP), een uitvoeringsconvenant (2015).  

Spil in de samenwerking is het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (hierna: PHTB). Het 

PHTB staat aan de lat om de herstructurering van de tuinbouw (glastuinbouw en paddenstoelteelt) in de 

Bommelerwaard uit te voeren. Tien jaar na de intentieovereenkomst is er behoefte om de balans op te maken 

over de inrichting van de samenwerking. Een directe aanleiding vormt de complexiteit van de gemeenschappelijke 

regeling en de hoge instandhoudingskosten van het projectbureau. Bovendien zijn vooral veel van de publieke 

werkzaamheden die binnen de samenwerking tot stand moesten komen, inmiddels ingepland en gefinancierd of 

al verricht. 

De kern van de opdracht is om te bepalen of de huidige samenwerkingsvorm nog doelmatig en doeltreffend is in 

vergelijking met andere samenwerkingsvormen.  

1. Dit vereist in de eerste plaats een inventarisatie van de doelen en opgaven die horen bij de herstructurering 

tuinbouw Bommelerwaard. Deze inventarisatie hebben wij opgenomen in een nota van bevindingen (zie 

bijlage 1). 

2. In de tweede plaats is de vraag welke samenwerkingsvorm het meest geëigend is om deze opgave doelmatig, 

doeltreffend en doelgericht uit te voeren.  

3. Ten derde is de vraag, indien een andere samenwerking dan de huidige wordt voorgesteld, om inzicht te 

geven in de procedurele, juridische en financiële gevolgen van deze keuze.  

 

                                                           

1 Holbach 1997.  
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1.2 Onze aanpak op basis van Mark Moore in twee fasen 

Wij hebben ervoor gekozen om het onderzoek in te delen in twee fasen. De eerste fase bestond uit het evalueren 

van de samenwerking en een inventarisatie van de resterende opgave (vraag 1). De tweede fase resulteert in een 

advies over de meest passende samenwerkingsvorm. Voor u ligt een advies over de meest passende 

samenwerkingsvorm (vraag 2) en geeft inzicht in de procedurele, juridische en financiële gevolgen ervan (vraag 3). 

Dit is het resultaat van de tweede fase. 

Onze visie op samenwerkingsvraagstukken is gebaseerd op het Public Value model van Mark Moore2 waarin het 

realiseren van publieke waarde het uitgangspunt is. We gebruiken dit model enerzijds omdat het eenvoudig en 

toegankelijk is, en anderzijds omdat het de essentie van de werking van publieke organisaties in een 

netwerkachtige setting systematisch vat. 

Het model bestaat uit 3 samenhangende domeinen, 

te weten: 

• Publieke waarde: dit is de waarde voor de 

glastuinbouw en paddenstoelteelt in de 

Bommelerwaard die de samenwerking 

genereert en heeft gegeneerd.  

• Organisatie en besturing: dit staat voor de 

manier waarop de samenwerking is 

georganiseerd. In het huidige geval is dat een 

gemeenschappelijke regeling met een 

projectbureau. De vraag ligt voor of dit de 

meest passende samenwerkingsvorm is. 

• Legitimiteit: dit domein ziet op de 

rechtmatigheid van, en het draagvlak voor, de 

publieke waarde en de organisatie en 

besturing.  

1.3 De nota van bevindingen (fase 1) 

De laatste 10 jaar was er sprake van een intensieve samenwerking van de provincie Gelderland, het waterschap 

Rivierenland en de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel in de gemeenschappelijke regeling PHTB. De vruchten 

van deze samenwerking hebben we beschreven in de nota van bevindingen die als bijlage 1 aan dit rapport is 

toegevoegd. 

Daarnaast hebben we in de nota van bevindingen vijf opgaven voor de glastuinbouwsector in de Bommelerwaard 

benoemd, waarmee de overheidspartijen de komende jaren aan de slag willen en moeten: 

1. Intensivering toezicht en handhaving (glas)tuinbouw Bommelerwaard; 

2. Realisatie van de resterende verkavelingsopgave; 

3. Realiseren resterende opgaven uit het uitvoeringsconvenant; 

4. Faciliteren energietransitie in (glas)tuinbouw; 

5. Bewaken en stimuleren van een goede balans tussen leefbaarheid/ruimtelijke kwaliteit en ruimte voor de 

sector. 

                                                           

2 Moore 2013.  
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1.4 Advies over de meest passende samenwerkingsvorm (fase 2) 

Op basis van de vijf opgaven uit de nota van bevindingen beantwoorden we in dit adviesrapport de vraag: 

In welke vorm kunnen de provincie Gelderland, het waterschap Rivierenland en de gemeenten Maasdriel en 

Zaltbommel het beste samenwerken, gegeven de vijf opgaven voor de glastuinbouwsector in de Bommelerwaard? 

Om tot een goed onderbouwd antwoord te komen op deze onderzoeksvraag, is dit adviesrapport als volgt 

ingedeeld: 

1. Een overzicht van de mogelijke organisatievormen (hoofdstuk 2); 

2. Een analyse van de meest passende samenwerkingsvorm per opgave (hoofdstuk 3 en bijlage 2); 

3. Een advies over de meest passende samenwerkingsvorm voor de vijf opgaven voor de glastuinbouwsector in 

de Bommelerwaard (hoofdstuk 4).  

Een samenwerkingsvorm is passend wanneer deze voldoet aan de volgende voorwaarden. De 

samenwerkingsvorm:  

1. kan op draagvlak rekenen bij de deelnemers en andere belanghebbenden bij de samenwerking; 

2. is juridisch uitvoerbaar en transparant (positie van de raad); 

3. is geschikt om een gelegitimeerde (dus waar draagvlak voor is) bestuurlijke opgave te verwezenlijken en is 

geschikt om slagvaardig (bestuurskrachtig) te zijn; 

4. is financieel te verantwoorden en is geschikt om de resterende opgave met zo weinig mogelijk middelen te 

verwezenlijken (efficiëntie); 

5. is organisatorisch te verantwoorden;  

6. past in de bestuurlijke context van de Bommelerwaard. De samenwerkingsvorm sluit goed aan op de 

aanwezige bestuurskracht in de Bommelerwaard. 

Het beoordelen van de passendheid van de samenwerkingsvorm is gestoeld op feiten (hoe zit het?), maar ook op 

beelden/opinies van betrokkenen (hoe zien mensen het?). De ambtelijke werkgroep heeft ingestemd met deze 

voorwaarden. Aanvullend hebben wij in fase 2, in lijn met de afspraken met de werkgroep, efficiëntie, 

slagvaardigheid en transparantie een plek in de voorwaarden gegeven.  

1.5 Wat is onze werkwijze? 

Op basis van de gegevens die in fase 1 zijn verzameld hebben wij in nauwe samenspraak met ons expertteam 

(experts binnen Berenschot) een analyse uitgevoerd. Naast de bestuurlijke en juridische expertise in het kernteam, 

hebben wij het expertteam ingezet om de volgende kennis en expertise toe te voegen: 

• Kennis over de bestuurlijke context van de Bommelerwaard; 

• Kennis over toezicht en handhaving; 

• Kennis over de glastuinbouwsector; 

• Specifieke expertise op het gebied van de bedrijfsvoering van samenwerkingsvormen en gemeenschappelijke 

regelingen in het bijzonder; 

• Specifieke expertise op het gebied van samenwerkingsvormen en de ontvlechting daarvan. 

Ter verdieping van ons advies hebben we ook nog gesproken met de coalitie HOT, de Omgevingsdienst 

Rivierenland (ODR) en een P&O-adviseur van de gemeente Zaltbommel.  

Het onderzoek is begeleid door een ambtelijke werkgroep. In de werkgroep zijn alle deelnemers van de 

samenwerking en de uitvoeringorganisatie PHTB vertegenwoordigd. Het Dagelijks Bestuur van het PHTB vormt de 

stuurgroep. In bijlage 4 vindt u een overzicht van de leden van de werkgroep. De werkgroep heeft het proces van 

de evaluatie begeleid. Ons eerste concept hebben we begin mei 2019 besproken met de ambtelijke werkgroep. 

Vervolgens hebben we het concept 29 mei 2019 afgerond. Deze hebben wij in juni besproken met de ambtelijke 
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werkgroep. In september hebben we het concept met de stuurgroep besproken. Vervolgens hebben we het 

advies gedefinieerd.  

 

 



60572 – Vertrouwelijk 8 

 

  

2. Een overzicht van alle mogelijke samenwerkingsvormen 

Om te komen tot een advies over de beste samenwerkingsvorm voor de vijf opgaven voor de glastuinbouwsector 

in de Bommelerwaard, starten we in dit hoofdstuk met een overzicht van alle mogelijke samenwerkingsvormen. 

In abstracte zin kan een samenwerkingsvorm op de volgende manieren vorm krijgen: 

• Het is mogelijk dat de resterende bestuurlijke opgaven afstemming tussen verschillende partijen vereisen.  

• Het kan zijn dat een centrumconstructie passender is voor het realiseren van de resterende bestuurlijke 

opgave. NB. wij kiezen voor de term centrumconstructie in plaats van netwerkconstructie, omdat deze term 

scherper vat wat de vorm inhoudt.  

• Een andere mogelijkheid is een zelfstandige organisatie. De huidige vorm is een openbaar lichaam, maar 

ook andere vormen zijn hierin mogelijk.   

Verder is “geen samenwerking” ook een optie die we meenemen in de analyse. 

Binnen de samenwerkingsvormen zijn er verschillende mogelijkheden, zoals het onderstaande overzicht laat zien:  

 

 

Per samenwerkingsvorm zijn er verschillende juridische ‘smaken’. Deze kunnen publiekrechtelijk of 

privaatrechtelijk zijn.3 De publiekrechtelijke vormen hebben hun formele grondslag in de Wet gemeenschappelijke 

regelingen, terwijl de privaatrechtelijke vormen hun grondslag hebben in het Burgerlijk Wetboek.  

                                                           

3 Voor een uitgebreide beschrijving van alle ‘smaken’ verwijzen naar het boek Grip op Regionale Samenwerking (De Greef & 

Stolk, 2015) of het essay Grip op Regionale Samenwerking in de praktijk (De Greef, Stolk & Vellekoop, 2018). Belangrijke noot 

hierbij is dat in de praktijk de namen uit het overzicht niet altijd gevolgd worden. In Nederland wemelt het van de 

gastheerconstructies, regiegemeenten, cafetariamodellen en modulaire GR’en. Hoewel hier soms wel degelijk verschillende 

sturingsfilosofieën achter zitten, zijn het geen juridische vormen en blijft de formele positie afhankelijk van de juridische vorm. 

Achter zo’n naam zit dus altijd een van de bovenstaande juridische vormen en de deelnemers van de huidige 

gemeenschappelijke regeling doen er verstandig aan die precies te kennen. De vorm bepaalt namelijk de formele ruimte voor 

inrichting van de samenwerking. 
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2.1 Afstemming 

De eerste vorm van samenwerking is afstemming. Afstemming houdt in dat betrokken partijen met elkaar 

afstemmen wat relevante problemen en verstandige oplossingen zijn, maar dat de bevoegdheden bij de partijen 

zelf blijven liggen. Bij afstemming wordt er geen nieuwe organisatie of nieuw orgaan opgericht en iedere partij 

blijft volledig bevoegd voor beleidsbepaling en taakuitvoering. De meest bekende vorm van een 

afstemmingssamenwerking is het convenant. Deze vorm van samenwerking kenmerkt zich door het feit dat de 

bevoegdheid om besluiten te nemen bij de individuele deelnemers ligt. Dit betekent in de praktijk dat er sprake is 

van besluitvorming bij unanimiteit. Er kunnen immers alleen gezamenlijke besluiten worden genomen indien alle 

afzonderlijke colleges en eventueel zelfs alle gemeenteraden hiermee instemmen. Wanneer één gemeente een 

afwijkend besluit neemt, dan geldt het gezamenlijke besluit dus niet voor die gemeente.  

2.2 Centrumconstructie 

De tweede en verdergaande vorm van samenwerking is de centrumconstructie. Ook bij de centrumconstructie 

wordt er geen nieuwe organisatie of orgaan opgericht. Vaak houdt een centrumconstructie in dat de ene overheid 

een taak voor een of meerdere overheden uitvoert. De publiekrechtelijke vorm bij een centrumconstructie is de 

centrumregeling (zie artikel 1, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr))4. Een centrumregeling 

kent op hoofdlijnen twee verschijningsvormen: enkelvoudige en meervoudige centrumregelingen. Bij een 

enkelvoudige centrumregeling voert een overheid taken uit voor een andere overheid. Dat maakt van de ene 

overheid feitelijk een opdrachtgever (gast) terwijl de andere overheid dan als opdrachtnemer (gastheer) geldt. Bij 

een meervoudige centrumregeling zijn meer overheden betrokken. De meest voorkomende privaatrechtelijke 

vorm bij een centrumconstructie is de dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO).  

2.3 Zelfstandige organisatie 

De laatste mogelijkheid is de oprichting van een zelfstandige organisatie. Bij het oprichten van een zelfstandige 

organisatie worden bevoegdheden op- of overgedragen aan een zelfstandige entiteit. Er zijn drie mogelijke 

publiekrechtelijke vormen voor samenwerking binnen de Wgr (zie artikel 8): het openbaar lichaam, de 

bedrijfsvoeringorganisatie en het gemeenschappelijk orgaan. Van het gemeenschappelijk orgaan wordt in de 

praktijk weinig gebruik gemaakt. Voor een bedrijfsvoeringsorganisatie geldt de beperking dat haar activiteiten 

beperkt moeten blijven tot “sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de 

deelnemers” (artikel 8, derde lid, Wgr). Het is ook mogelijk om via het privaatrecht een zelfstandige organisatie op 

te richten. Hierbij gaat het vooral om stichtingen, verenigingen, coöperaties, BV’s en NV’s. 

                                                           

4 In het spraakgebruik wordt de term gemeenschappelijke regeling vaak gebruikt voor zelfstandige organisaties. Dit is echter 

juridisch gezien niet helemaal juist, waardoor er wat spraakverwarring kan ontstaan. Een gemeenschappelijke regeling in de zin 

van artikel 1, eerste lid, Wgr is een document waarin raden, college van B&W en burgemeesters afspraken kunnen vastleggen. 

Deze regeling kan leiden tot een zelfstandige organisatie (zie artikel 8 van de Wgr), maar dat hoeft niet. Het is ook mogelijk om 

andere afspraken in een dergelijke regeling te maken, bijvoorbeeld over het inrichten van een centrumconstructie waarbij alle 

taken bij één partij worden neergelegd.  
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3. Een analyse van de meest passende samenwerkingsvorm per 
opgave 

In de nota van bevindingen hebben we vijf opgaven voor de glastuinbouwsector in de Bommelerwaard benoemd, 

waarmee de overheidspartijen de komende jaren aan de slag willen en moeten: 

1. Intensivering toezicht en handhaving (glas)tuinbouw Bommelerwaard 

2. Realisatie van de resterende verkavelingsopgave 

3. Realiseren resterende opgaven uit het uitvoeringsconvenant 

4. Faciliteren energietransitie in (glas)tuinbouw 

5. Bewaken en stimuleren van een goede balans tussen leefbaarheid/ruimtelijke kwaliteit en ruimte voor de 

sector 

In deze paragraaf werken we de opgaven verder uit en geven we per opgave aan welke samenwerkingsvorm het 

meest passend is. Daarbij kiezen we steeds uit vier mogelijkheden. 

1. Geen samenwerking 

2. Afstemming 

3. Een centrumconstructie 

4. Een zelfstandige organisatie 

Dit hoofdstuk is een samenvatting van een uitgebreidere analyse die in bijlage 2 is opgenomen. 

3.1 De meest passende samenwerkingsvorm voor de intensivering van toezicht en 

handhaving (glas)tuinbouw Bommelerwaard 

3.1.1  De precieze opgave 

De (glas)tuinbouw in de Bommelerwaard kent een grote diversiteit aan toepasselijke regels. Gedacht kan worden 

aan regels over ruimtelijke ordening, bouwvoorschriften, milieu en waterkwaliteit. Deze regels kunnen leiden tot 

het verlenen van vergunningen en tot toezicht en handhaving. Voor deze zogenaamde VTH-taken zijn de 

gemeenten, de provincie en het waterschap het bevoegd gezag. De gemeentelijke taken worden (voor zover 

relevant voor de (glas)tuinbouw) uitgevoerd door de Omgevingsdienst Rivierenland (hierna: ODR), net als een 

deel van de provinciale taken. Daarbij blijven de gemeenten en de provincie bevoegd gezag en worden de 

handhavings- en toezichtstaken gemandateerd aan ODR. Dit betekent dat de ODR namens de gemeenten en de 

provincie veel handhavings- en toezichtstaken uitvoert die relevant zijn voor de tuinbouwsector. 

In relatie tot de (glas)tuinbouw in de Bommelerwaard voert ODR echter niet alle handhavings- en toezichtstaken 

uit. Zo is het waterschap Rivierenland, dat toezicht houdt op de waterkwaliteit, geen deelnemer aan ODR. 

Daarnaast worden de afspraken in de anterieure overeenkomsten door het PHTB gemonitord.   

Naast deze formele taakverdeling in het toezicht, heeft de uitvoeringsorganisatie van het PHTB een belangrijke 

signalerende taak. De uitvoeringsorganisatie is namelijk de ogen en oren van de provincie, de gemeenten en de 

waterschappen in de Bommelerwaardse (glas)tuinbouw en heeft zicht op de mate waarin de regels en afspraken 

worden nagekomen. Veel betrokkenen vinden deze signaleringsfunctie waardevol. Tegelijkertijd zorgt deze 

signalerende rol ook voor verwarring. Het PHTB lijkt soms zowel stimulerend als handhavend aanwezig.  

Alle partijen zien de noodzaak om de samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving te intensiveren en 

zich meer te richten op de sectorspecifieke aandachtspunten. Anders gezegd is er een behoefte aan een 

sectorspecifiek arrangement van toezicht en handhaving voor de (glas)tuinbouw. Deze wens tot intensivering 
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heeft te maken met de sector zelf (er zijn indicaties dat regelmatig regels worden overtreden) en omdat 

handhaving en toezicht van alle regels complex en vaak versnipperd is en vraagt om een robuuste organisatie.  

3.1.2  De meest passende samenwerkingsvorm: centrumconstructie  

Van de vier mogelijke samenwerkingsvormen voor toezicht en handhaving is een flinke impuls in toezicht en 

handhaving noodzakelijk. Voor deze impuls is samenwerking een voorwaarde. De optie “geen samenwerking” 

valt daarom af. Ook de optie afstemming genereert voor deze samenwerkingsvorm te weinig uitvoeringskracht.  

Daarmee resteren de zelfstandige organisatie en een centrumconstructie. Uit onze analyse blijkt dat de 

centrumconstructie de meest passende samenwerkingsvorm is. We geven hieronder in verkorte vorm deze 

analyse weer (zie voor een uitgebreidere analyse: bijlage 2).  

Alle partijen die we gesproken hebben, of het nu ondernemers, ambtenaren of bestuurders zijn, vinden de 

versterking van toezicht en handhaving een zeer belangrijke opgave. Voor een effectieve invulling van het toezicht 

en de handhaving is een integrale strategie belangrijk. Een integrale strategie is het best mogelijk wanneer alle 

taken voor toezicht en handhaving zoveel mogelijk bij één partij zijn belegd.   

Een deel van de taken voor toezicht en handhaving zijn, vanwege een wettelijke verplichting, bij de ODR belegd. 

Bovendien hebben de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel ook waar dat niet wettelijk verplicht is, enkele 

relevante taken belegd bij ODR. Dit betekent dat in Maasdriel en Zaltbommel weinig ambtenaren werken die het 

toezicht en handhaving op de glastuinbouw in de Bommelerwaard kunnen oppakken. 

We kunnen daarom niet om de ODR heen als we alle taken voor toezicht en handhaving in de Bommelerwaard 

zoveel mogelijk bij één partij willen beleggen en toezicht en handhaving willen versterken. Deze taken moeten 

zoveel mogelijk bij ODR belegd worden. Het is mogelijk dat voor het waterschap het beleggen van taken bij ODR 

minder voor de hand ligt (of wellicht zelfs niet mogelijk is). Het waterschap is namelijk, in tegenstelling tot de 

provincie en de gemeenten, geen eigenaar van ODR. 

In dit gesternte wordt van de samenwerkende partijen gevraagd om samen met ODR een effectieve 

handhavingsstrategie te ontwikkelen, aanvullende afspraken te maken, deze afspraken te financieren en daarna als 

opdrachtgever binnen deze relatie te fungeren. De uitvoeringskracht voor deze taken kan in een zelfstandige 

organisatie en in een centrumconstructie gerealiseerd worden. 

Daarbij scoort de centrumconstructie beter dan een zelfstandige organisatie. Een belangrijke reden is dat wanneer 

deze taken belegd worden bij een zelfstandige organisatie, er een ingewikkelde en omslachtige situatie ontstaat in 

vergelijking met een centrumconstructie. In onderstaande tabel werken we dit punt uit aan de hand van drie 

aspecten 

Aspecten Zelfstandige organisatie Centrumconstructie 

1. Positie ODR (De gemeenten 

en de provincie zijn eigenaar 

en opdrachtgever van ODR). 

Wanneer de zelfstandige 

organisatie de taken voor toezicht 

en handhaving op zich neemt, 

heeft ODR een nieuwe, extra 

opdrachtgever die, in tegenstelling 

tot de andere opdrachtgevers, 

geen eigenaar is. 

In een centrumconstructie wordt 

het opdrachtgeverschap belegd bij 

een organisatie die al 

opdrachtgever en eigenaar is van 

ODR. 

2. Sturing en verantwoording De sturing op en verantwoording 

over de taken staat voor alle 

gemeenteraden op afstand. 

De sturing op en verantwoording 

over de taken is voor één 

gemeenteraad eenvoudig te 

realiseren. De overige 

volksvertegenwoordigers staan wel 

op afstand. 
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Aspecten Zelfstandige organisatie Centrumconstructie 

3. Financieringsstromen Onderdeel van de taken voor 

toezicht en handhaving is het 

financieren van ODR. Daarvoor 

ontstaat een geldstroom van de 

provincie en de gemeenten naar 

de zelfstandige organisatie, die dit 

geld doorsluist naar ODR. 

De financiering van ODR kan 

gevoegd worden bij de bijdrage 

die de partijen al aan ODR geven. 

Alle partijen houden grip op hun 

eigen bijdrage. 

 

3.2 De meest passende samenwerkingsvorm voor de realisatie van de resterende 

verkavelingsopgave 

3.2.1  Een advies over de precieze verkavelingsopgave en de inzet van instrumenten 

De discussie over de resterende verkavelingsopgave is nog in beweging. Daarbinnen zijn twee kerndiscussies 

zichtbaar die in elkaars verlengde liggen: 

1. Doelrealisatie: in hoeverre willen de samenwerkende overheidspartijen de resterende verkavelingsambitie 

realiseren? 

2. Instrumentgebruik: op welke manier willen de samenwerkende overheidspartijen interveniëren in de 

(glas)tuinbouwsector in de Bommelerwaard? 

Voor het vaststellen van de meest passende samenwerkingsvorm is het belangrijk om de resterende opgave 

helder in beeld te hebben, voordat we een samenwerkingsvorm adviseren. Het is daarom dat we in deze paragraaf 

eerst een advies geven wat de precieze verkavelingsopgave zou moeten zijn en welke instrumenten de partijen 

daarbij willen inzetten. 

Advies I: blijf gecommitteerd aan de verkavelingsambitie (doelrealisatie) 

In de samenwerking binnen het PHTB zijn de verkavelingsinspanningen en de aanwijzing van 

intensiveringsgebieden, reserveconcentratiegebieden en extensiveringsgebieden samengebracht. Hier is veel voor 

te zeggen, omdat beide activiteiten in elkaars verlengde liggen. De gebiedsaanwijzingen geven duidelijkheid waar 

(glas)tuinbouwactiviteiten wel en niet zijn toegestaan. Deze aanwijzingen beperken daarmee de mogelijkheden 

voor de sector om zich te vestigen. Tegelijkertijd zijn de verkavelingsinspanningen erop gericht om de sector 

binnen de ingeperkte ruimte meer mogelijkheden te bieden om nieuwe bedrijven te starten, bestaande bedrijven 

te verhuizen of uit te breiden. 

Deze “wortel en stokachtige” aanpak (namelijk gelijktijdig stimulerend en kaderstellend) past bij de 

Bommelerwaard. Het zorgt voor een goede balans tussen het stimuleren van een sector die al sinds jaar en dag 

aan de Bommelerwaard verbonden is en de terechte eisen die de inwoners van de Bommelerwaard stellen aan de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Het is onze indruk dat binnen de Bommelerwaard voor 

beide wensen voldoende draagvlak bestaat. Daar past bij dat de overheidspartijen – naast een extra investering in 

toezicht en handhaving – ook  gecommitteerd zijn aan de verkavelingsambitie. Het zijn immers twee kanten van 

dezelfde medaille. 

Advies II: kies voor de sturingsfilosofie “netwerkende overheid” (instrumentgebruik) 

In de nota van bevindingen beschreven we al dat vanaf het begin van de samenwerking binnen het PHTB, waar 

het verkaveling betreft, gematigde interventiestrategieën zijn toegepast. Intensievere vormen van interventie zijn 

wel ter tafel gekomen – bijvoorbeeld in de vorm van actief grondbeleid – maar weinig toegepast. Dit leidde er 

volgens sommigen toe dat (een deel) van de verkavelingsambitie nog niet gerealiseerd is. Er zijn ook 

respondenten die aangeven dat voor sommige delen van de verkavelingsopgave overheidsinterventie niet de 
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oplossing was. Zij geven andere redenen voor het uitblijven van de verkaveling (bijvoorbeeld de geschiktheid van 

het land, de ligging van de kavels, de aanwezigheid van aantrekkelijker alternatieven, et cetera). 

Achter de vraag of de overheid moet interveniëren ligt een politieke vraag, namelijk welk type sturing als passend 

wordt gezien in de markt voor (glas)tuinbouw. In lijn met de landelijke trends, zien wij dat onder de 

samenwerkende partijen op dit moment geen draagvlak is voor actief grondbeleid en het bijpassende 

risicodragerschap.  

Anders gezegd, er is weinig draagvlak voor een overheidsorganisatie die van binnen naar buiten de verkaveling 

probeert te realiseren. Veeleer is het andersom: er is draagvlak voor een overheid die van buiten naar binnen 

werkt, door glastuinbouwbedrijven die zich willen vestigen, verhuizen of uitbreiden, te ondersteunen en te 

faciliteren in die ambitie. Deze wens leeft zowel onder de sector als onder de overheidspartijen: de ondernemer 

komt met een goed plan en de overheid reageert.  

 

Wanneer we deze analyse toepassen op het model van Van der Steen (2016), passen bij deze overheidsopstelling 

twee typen sturingsfilosofieën: de netwerkende overheid en de responsieve overheid. De netwerkende overheid 

gaat op zoek naar partners die kunnen bijdragen aan de realisatie van doelen. Het bij elkaar brengen van diverse 

belangen vormt de kern van deze benadering. De responsieve overheid veronderstelt een passievere overheid, die 

ingaat op initiatieven vanuit de samenleving. 

Gezien het al eerder geadviseerde commitment aan de resterende verkavelingsambitie is een sturingsfilosofie in 

lijn met de “netwerkende overheid” het meest passend. Daarbij past dat wordt gewezen op de mogelijkheden van 

provinciale verplaatsingssubsidies en ook dat de samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf HOT verder wordt 

gefaciliteerd.5  

3.2.2  De meest passende samenwerkingsvorm: zelfstandige organisatie of centrumconstructie 

Zoals we hierboven hebben uitgewerkt, is ons advies om de sturingsfilosofie “netwerkende overheid” in te zetten 

om de resterende verkavelingsopgave te realiseren. Belangrijk voor de resterende verkavelingsopgave is dat een 

overheidspartij zich ontwikkelt tot een goede gesprekpartner voor investeerders, handhavers, tuinders, politiek en 

bestuur. Om een dergelijke hoogwaardige overheidspartner te creëren zijn “geen samenwerking” en 

afstemming te licht. Daarom zien we in de Bommelerwaard twee opties: een zelfstandige organisatie en een 

centrumconstructie (zie voor een uitgebreidere analyse: bijlage 2). Welke organisatievorm in het algemeen het 

                                                           

5 Dit betekent overigens niet dat de andere sturingsfilosofieën buiten zicht moeten raken, zeker niet waar het andere opgaven 

betreft. Zo is voor toezicht en handhaving de sturingsfilosofie “rechtmatige overheid” passend.  Voor de verkavelingsambitie 

adviseren we echter de sturingsfilosofie in lijn de “netwerkende overheid”; voor andere opgaven is het altijd van belang te 

zoeken naar een goede wisselwerking met de andere sturingsfilosofieën. 
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meest te prefereren valt, hangt ook af van de organisatie van de andere resterende opgaven. Daarop komen we 

terug in hoofdstuk 4.   

3.3 De meest passende samenwerkingsvorm voor het realiseren van de resterende 

opgaven uit het uitvoeringsconvenant 

3.3.1  De precieze opgave 

De uitvoering van het uitvoeringsconvenant en duurzame voorzieningen maakt momenteel onderdeel uit van het 

takenpakket van het PHTB. Een deel van de afspraken is uitgevoerd (bijvoorbeeld artikel 4), en de resterende 

uitvoering is gepland tot en met 2025. Daarbij zijn partijen overeengekomen dat de uitvoeringsorganisatie van het 

PHTB de uitvoerder van de herstructurering blijft (artikel 10.3). Daarbij is een onderscheid te maken in twee typen 

resterende taken: 

• Inspanningsverplichting: dit zijn afspraken waartoe de partijen zich verplichten om een inspanning te leveren, 

maar niet garanderen dat deze inspanningen ook het gewenste resultaat hebben. 

Bijvoorbeeld, “partijen komen overeen te streven naar 50% reductie van glasopstanden en 

paddenstoelenbedrijven in extensiveringsgebieden voor 1 januari 2015” (artikel 3.3.).  

• Resultaatsverplichtingen: dit zijn afspraken die verder gaan dan de inspanningsverplichting, de partijen 

verplichten zich om een bepaald resultaat te behalen. 

Een voorbeeld van resultaatsverplichtingen zijn de aan te leggen verkeersmaatregelen in Zaltbommel en 

Maasdriel uit bijlage 4 van het uitvoeringsconvenant. 

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle verplichtingen per partij. 

Partij Inspanningsverplichting Resultaatsverplichting 

Alle Artikel 3.2, 3.3 Artikel 3.1, 3.4 en 3.5 

Wisselend  Artikel 5.2 

Alle Artikel 5.3 Artikel 5.1 

Alle Artikel 6.3 Artikel 6.1, 6.2 en 6.4 

Alle Paragraaf 7: 

afvalwaterafvoersysteem 

 

Alle Paragraaf 8: duurzaamheid  

Provincie Gelderland Paragraaf 9: verplaatsingsregeling  

 

Het is duidelijk dat de meeste verplichtingen in het convenant inspanningsverplichtingen zijn. De belangrijkste 

resultaatsverplichtingen zien vooral op verkeersmaatregelen (artikel 5) en landschappelijk inpassing (artikel 6). De 

verplichtingen uit artikel 3 zien op het vaststellen van beleid voor extensiveringsgebieden (3.1) en het monitoren 

van en communiceren over de voortgang (artikelen 3.4 en 3.5). Verder is van belang op te merken dat van de 

resultaatsverplichtingen uit de artikel 5 en 6 veruit de meeste opgaven in Zaltbommel liggen. 

3.3.2  De meest passende samenwerkingsvorm: zelfstandige organisatie of centrumconstructie 

Geen samenwerking op de resterende opgave uit het uitvoeringsconvenant is geen passende optie; de partijen 

hebben immers in het convenant afgesproken samen op te trekken. Bovendien vermindert “geen samenwerking” 

de slagkracht. Voor de inspanningsverplichtingen is een vorm van bestuurlijke afstemming voldoende. Voor de 

resultaatsverplichtingen is een zwaardere vorm van samenwerking passend. Daarvoor zijn een 
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centrumconstructie en een zelfstandige organisatie mogelijke samenwerkingsvormen (zie voor een 

uitgebreidere analyse: bijlage 2).  

3.4 De meest passende samenwerkingsvorm voor de energietransitie binnen de 

(glas)tuinbouw 

3.4.1  De precieze opgave 

Om de glastuinbouw in Nederland toekomstbestendig te houden en/of te maken, is transitie naar duurzame 

energie noodzakelijk. Enerzijds om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en anderzijds om de 

CO2-emissie te reduceren. Voor de glastuinbouw geldt bijvoorbeeld dat thema’s als elektrificatie, warmte, CO2-

voorziening en geothermie een belangrijke rol (zullen) spelen bij de energietransitie.  

Primair is de glastuinbouwsector zelf verantwoordelijk voor de energietransitie. De samenwerkende partijen willen 

de glastuinbouwsector echter wel ondersteunen om de energietransitie binnen de glastuinbouw in de 

Bommelerwaard vorm te geven. Daartoe zijn nu al initiatieven genomen, zoals het duurzaamheidsplatform. Verder 

is het belangrijk om de energietransitie van de Bommelerwaard onderdeel te maken van de RES.  

3.4.2  De meest passende samenwerkingsvorm: afstemming 

Het stimuleren en faciliteren van de energietransitie voor de (glas)tuinbouwsector in de Bommelerwaard vraagt 

om een intensivering van de samenwerking tussen de verschillende partijen. De energietransitie voor de 

(glas)tuinbouwsector is onderdeel van de bredere energietransitie. Het is daarbij passend om de doelstellingen 

voor de (glas)tuinbouw te realiseren binnen de bestaande initiatieven rond de energiestrategie. Daarvoor is een 

goede samenwerking en coördinatie tussen de provincie, het waterschap en de gemeenten belangrijk. “Geen 

samenwerking” is daarom geen passende vorm. Het is voor deze opgave niet nodig om een 

centrumconstructie of een zelfstandige organisatie op te richten, omdat er wordt aangesloten bij reeds 

bestaande initiatieven. Een goed georganiseerde vorm van afstemming lijkt daarom het meest voor de hand te 

liggen (zie voor een uitgebreidere analyse: bijlage 2). 

3.5 Opgave 5: de balans tussen leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, en ruimte voor de 

sector 

Deze resterende opgave verschilt sterk van de andere vier. Waar de andere opgaven zien op het realiseren van 

output, ziet deze opgave op het realiseren van outcome, ofwel een bepaalde impact: een balans in de belangen 

van de inwoners van de Bommelerwaard en de (glas)tuinbouwsector. Tegelijkertijd is deze opgave zeer wezenlijk 

voor de toekomstbestendigheid van (glas)tuinbouw in de Bommelerwaard. Voor de toekomst van de sector is het 

belangrijk dat inwoners prettig leven in de Bommelerwaard. Dit vraagt aandacht voor leefbaarheid en ruimtelijke 

kwaliteit. Tegelijkertijd is het voor de toekomst van de sector van belang dat er ruimte voor moderne 

glastuinbouwbedrijven blijft. De toekomst vraagt dus zowel om leefbaarheid voor de inwoners en ruimte voor de 

sector. De vraag is: hoe kunnen de partijen samenwerken om dit op de lange termijn te borgen? 

Ons antwoord staat in de voorgaande paragrafen. Het intensiveren van toezicht en handhaving is belangrijk voor 

het draagvlak van de sector onder de inwoners. Het vervuilen van het milieu, het niet nakomen van afspraken over 

landschappelijke inpassing en geen maatregelen nemen om overlast door arbeidsmigranten te beperken, zijn 

funest voor de toekomst van de (glas)tuinbouw in de Bommelerwaard. Veruit de meeste ondernemers begrijpen 

dit. Voor de kleine groep ondernemers die dit niet begrijpt, is stevig toezicht en consequente handhaving 

noodzakelijk. Dit leidt ertoe dat deze ondernemers tot inkeer komen of tot de conclusie komen dat hun manier 

van bedrijfsvoering niet meer bij deze tijd past. Om deze intensivering van het toezicht en handhaving mogelijk te 

maken, pleiten we voor een extra investering in de dienstverlening van ODR. Dit vergt extra financiële middelen en 

een goede centrale aansturing.  
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Voor een toekomstbestendige (glas)tuinbouwsector is verkaveling belangrijk. Het zorgt ervoor dat in gebieden 

waar (glas)tuinbouw niet langer passend is, bedrijven zich verplaatsen, en in gebieden die zeer geschikt zijn voor 

de sector, meer ruimte beschikbaar komt. Voor de inwoners van de Bommelerwaard betekent dit een verbetering 

van de leefbaarheid in extensiveringsgebieden en het buitengebied. Voor de sector betekent dit nieuwe kansen 

op geschikte terreinen. Wij adviseren daarom om het verkavelingsproject voort te zetten. Voor de uitvoering van 

de resterende verkavelingsambitie adviseren we een sturingsfilosofie op basis van de “netwerkende overheid”. 

Daarbij kan het uitvoeringsbedrijf HOT een uitstekende partner kan zijn. Dit uitvoeringsbedrijf kan echter alleen 

doelmatig en doeltreffend opereren wanneer er lokale Bommelerwaardse kennis goed gebundeld en voorhanden 

is.  

Een goede balans tussen de belangen van burgers en bedrijfsleven wordt ook gerealiseerd door de resterende 

maatregelen uit het uitvoeringsconvenant. Een goede verkeerskundige ontsluiting van de bedrijven, goede 

landschappelijke inpassing en aandacht voor duurzaamheid en een goede afvalwaterverwerking zijn het belang 

van beiden.  

Een bestuurlijke afstemming of centrumconstructie lijkt voldoende om de coördinatie voor energietransitie met de 

(glas)tuinbouwsector te ondersteunen. De inhoud van de energietransitie wordt bepaald op regionaal niveau. 

Voor de toekomst van de (glas)tuinbouwsector in de Bommelerwaard is het belangrijk om daar gezamenlijk het 

belang van de energietransitie in de sector naar voren te brengen. 

Kortom, het in samenwerking realiseren van de opgaven die gericht zijn op output, heeft als effect dat er een 

goede balans ontstaat tussen de belangen van de inwoners van de Bommelerwaard en de belangen van de sector. 

Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor een toekomstbestendige (glas)tuinbouwsector in de Bommelerwaard. 

In het volgende hoofdstuk bespreken we dat het geheel aan resterende opgaven en bijpassende samenwerking 

een overkoepelende organisatiestructuur vereist en hoe deze overkoepelende organisatiestructuur eruit zou 

moeten zien. 
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4. Ons advies voor de toekomst van de samenwerking voor de 
glastuinbouw in de Bommelerwaard 

4.1 Inleiding: een samenwerkingsvorm voor de vijf opgaven en enkele resterende taken 

In hoofdstuk 3 schetsten we voor de vijf opgaven voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard de meest passende 

samenwerkingsvorm. Samengevat waren dit de conclusies: 

Opgave Instrumenten Optimale samenwerkingsvorm 

1. Intensivering toezicht en 

handhaving (glas)tuinbouw 

Bommelerwaard 

De huidige deelnemers zijn bereid 

om te investeren in meer toezicht 

en handhaving, met daarbij een 

grote rol voor ODR. 

Een centrumconstructie is het 

meest passend om de aansturing 

en financiering van de 

intensivering van toezicht en 

handhaving bij ODR goed te 

beleggen. 

2. Realisatie van de resterende 

verkavelingsopgave 

De sturingsfilosofie “netwerkende 

overheid” en goed partnerschap 

van investeerders. 

 

Een zelfstandige organisatie 

(bijvoorbeeld voortzetting PHTB) 

of een centrumconstructie is het 

meest passend om de resterende 

verkavelingsopgave te realiseren. 

3. Realiseren resterende opgaven 

uit het uitvoeringsconvenant 

 

De deelnemers zijn bereid om de 

resterende opgaven uit het 

uitvoeringsconvenant uit te voeren. 

Een centrumconstructie of een 

zelfstandige organisatie zijn het 

meest passend om de laatste 

werkzaamheden te coördineren. 

4. Faciliteren energietransitie in 

(glas)tuinbouw 

De deelnemers zijn bereid om in 

een breder netwerk waarbinnen de 

energiestrategie wordt bepaald 

samen te werken. 

Afstemming is de meest passende 

samenwerkingsvorm om de 

coördinatie voor energietransitie 

binnen de (glas)tuinbouwsector te 

faciliteren. 

5. Bewaken en stimuleren van 

een goede balans tussen 

leefbaarheid/ruimtelijke 

kwaliteit en ruimte voor de 

sector 

Door in te zetten op de 

bovenstaande opgaven en 

instrumenten is de ambitie dat een 

goede en stabiele balans tussen 

leefbaarheid/ruimtelijke kwaliteit 

en ruimte voor de sector ontstaat. 

Zeer regelmatige bestuurlijke 

afstemming met ondersteuning 

om de voortgang te monitoren is 

het meest passend om een goede 

balans tussen 

leefbaarheid/ruimtelijke kwaliteit 

en ruimte voor de sector te 

bewaken en te stimuleren.  

 

Naast deze opgaven, zijn er een aantal taken die het PHTB op dit moment uitvoert, die in een nieuwe 

samenwerkingsvorm ook belegd moeten worden. Een goed voorbeeld is de eerst omschreven taak van het PHTB: 

“het selecteren van de te herstructureren gebieden in de eerste fase van het plan en het opstellen van voorstellen 

voor de besluitvorming over deze gebieden”. Het PHTB selecteert gebieden en stelt plannen op, maar heeft niet 

de bevoegdheid hierover te beslissen. Daarbij geldt dat steeds één van de deelnemers van het PHTB wel die 

bevoegdheid heeft. Dit geldt vooral voor de provincie. Voor het nemen van besluiten heeft de provincie zelf 

echter weer interne procedures.  

De provincie had en heeft een belangrijke rol in de vaststelling en de wijziging van het PIP. Echter, in de 

voorbereiding van de provinciale besluitvorming speelt het PHTB een belangrijke rol. De concrete plannen van 



60572 – Vertrouwelijk 18 

 

  

aanpak voor publieke functies die bestemd kunnen worden in de wijzigingsplannen (denk aan 

verkeersmaatregelen en landschapselementen) werden in ontwerp vastgesteld door het PHTB. Het is uiteindelijk 

de provincie die het bevoegd gezag is en bijvoorbeeld het besluit neemt om gebruik te maken van de 

wijzigingsbevoegdheid. 

In dit hoofdstuk geven we een advies over de meest passende samenwerkingsvorm om alle vijf opgaven te 

realiseren en de huidige taken van het PHTB te beleggen (paragraaf 4.2). Daarna leggen we uit waarom dit de 

meest passende samenwerkingsvorm is (paragraaf 4.3). 

4.2 Ons advies: een Team Glastuinbouw Bommelerwaard in een centrumconstructie 

Op basis van de analyse in hoofdstuk 3 adviseren wij om uiterlijk in 2024 binnen de gemeente Zaltbommel een 

goed functionerend team te organiseren dat op strategisch, tactisch en operationeel niveau de overheidsrol in 

relatie tot de (glas)tuinbouw in de gehele Bommelerwaard op ambtelijk niveau invult (het Team Glastuinbouw 

Bommelerwaard). De gemeente Maasdriel en de provincie Gelderland zijn als opdrachtgever en medefinancier 

betrokken. Het waterschap Rivierenland neemt deel aan de bestuurlijke afstemming. De door ons voorgestelde 

toekomstige samenwerking geven wij hieronder visueel weer6. 

 

 

 

Wij adviseren dat het Team Glastuinbouw Bommelerwaard de volgende taken heeft: 

• Het Team Glastuinbouw Bommelerwaard maakt onderdeel uit van de centrumgemeente Zaltbommel. Dit 

team voert taken uit voor de gemeente Zaltbommel en namens de gemeente Maasdriel en provincie 

Gelderland. Het Team Glastuinbouw Bommelerwaard faciliteert daarnaast het bestuurlijk overleg waar het 

waterschap Rivierenland ook aan deelneemt.  

• Hoe deze centrumconstructie er bestuurlijk-juridisch uitziet en of deze een publiekrechtelijke of 

privaatrechtelijke grondslag moet krijgen, moet een plaats krijgen in de verdere uitwerking.  

• De centrumgemeente Zaltbommel is namens de gemeente Maasdriel en de provincie Gelderland 

opdrachtgever richting de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) om de intensivering van toezicht en 

handhaving te organiseren. Daarnaast is er via het bestuurlijk overleg nauw contact met het waterschap 

Rivierenland om alle activiteiten rondom toezicht en handhaving te monitoren en te delen. 

• De centrumgemeente Zaltbommel werkt namens de gemeente Maasdriel en de provincie Gelderland samen 

met investeerders, zoals het uitvoeringsbedrijf HOT (dat onder de coalitie HOT hangt). Het Team 

Glastuinbouw Bommelerwaard is een gelijkwaardige partner van het uitvoeringsbedrijf HOT en heeft de 

                                                           

6 In bijlage 3 hebben we een grote weergave hiervan opgenomen 
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kennis en kunde in huis die ervoor zorgt dat het uitvoeringsbedrijf verkavelingskansen in de Bommelerwaard 

in beeld heeft en kan verzilveren. 

• Het Team Glastuinbouw Bommelerwaard bereidt de besluitvorming over wijzigingen van het PIP voor 

wanneer een bedrijf wil uitbreiden of een nieuw bedrijf zich wil vestigen.  

• Het Team Glastuinbouw Bommelerwaard sluit de anterieure overeenkomsten af en monitort de uitvoering 

ervan (contractmanagement). 

• Het Team Glastuinbouw stelt beleid op voor de (glas)tuinbouw in de Bommelerwaard en participeert in 

strategische overleggen van de Greenport.  

• Het Team Glastuinbouw Bommelerwaard organiseert een regelmatig (bijvoorbeeld 2 tot 4 keer per jaar) 

bestuurlijk overleg tussen de gemeenten, de provincie en (eventueel) het waterschap. 

• Het Team Glastuinbouw Bommelerwaard geeft een goede invulling van de opdrachtnemersrol, met specifieke 

aandacht voor een goede informatievoorziening aan de gemeente Maasdriel en de provincie Gelderland. 

4.3 Onze redeneerlijn in vier conclusies 

De redeneerlijn voor dit advies, vatten we samen in vier conclusies, die we als volgt weergeven: 

 

Conclusie I: over tijd zijn de overheidsopgaven voor glastuinbouw in de Bommelerwaard, die de samenwerkende 

overheden voor zichzelf zien, veranderd. De samenwerkende overheidsorganisatie staan nu voor vijf opgaven voor de 

glastuinbouw in de Bommelerwaard. 

In de nota van bevindingen schetsen we uitgebreid de activiteiten die de beide gemeenten, de provincie en het 

waterschap hebben ondernomen vanaf de start van de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling. 

Daaruit blijkt dat – in vergelijking met 2011 – de samenwerkende overheidspartijen een andere rol voor zichzelf 

zien ten aanzien van de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Dit heeft een aantal oorzaken. Een eerste belangrijke 

oorzaak is dat het PIP is vastgesteld en het uitvoeringsconvenant is getekend en momenteel wordt uitgevoerd. 

Het PIP en het uitvoeringsconvenant zijn het fundament voor een gezonde en geaccepteerde 

(glas)tuinbouwsector in de Bommelerwaard. De samenwerkende partijen (en daarbinnen het projectbureau als 

uitvoeringsorgaan) hebben hier veel tijd en moeite ingestoken. De vaststelling van het PIP verschuift de aandacht 

van de samenwerkende overheden van het vaststellen van een publiekrechtelijk kader, naar toezicht en 

handhaving. Door het vaststellen van het uitvoeringsconvenant verschuift de aandacht van de samenwerkende 

overheden naar het realiseren van de verplichtingen uit het convenant. 

Een tweede oorzaak voor de verschuiving in overheidsopgaven zijn de veranderende inzichten over de rol van de 

overheid bij verkavelingsopgaven. Bij de start van de samenwerking waren partijen bereid risico te nemen door 

actief grondbeleid te voeren. Tot actief grondbeleid is het – om verklaarbare redenen – nooit gekomen. Dit 

betekent niet dat de overheidspartijen de verkavelingsopgave hebben losgelaten; het betekent dat men het 

beschikbare instrumentarium voor de verkaveling heeft ingeperkt. Dit verandert niet het doel, maar wel het 

middel van de verkavelingsopgave. 

Over tijd zijn de 

overheidsopgaven 

voor glastuinbouw 
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samenwerkende 

overheidsorganisatie 

staan nu voor vijf 
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glastuinbouw in de 

Bommelerwaard.

Voor deze vijf 

opgaven geldt dat 

samenwerking 

noodzakelijk is. Geen 

samenwerking is 

geen optie.

Deze vijf opgaven 

vergen gebundelde 

uitvoeringskracht. 

Enkel afstemmen 

over de 
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daarom niet 

voldoende om de vijf 

opgaven te 

realiseren.

Een 

centrumconstructie 

is te verkiezen boven 

een zelfstandige 

organisatie om de 

vijf opgaven te 

realiseren. Een 

centrumconstructie 

is de meest passende 

samenwerkingsvorm.
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Een derde oorzaak voor de verandering in overheidsopgaven zijn de energietransitie en het steeds toenemende 

belang om het economische belang van een gezonde glastuinbouwsector in de Bommelerwaard af te wegen 

tegen de belangen van de inwoners van de Bommelerwaard voor een prettige, goed ingerichte en veilige 

omgeving.  

Dit leidt ertoe dat er vijf nieuwe opgaven zijn geformuleerd ter conclusie van de nota van bevindingen: 

1. Intensivering toezicht en handhaving (glas)tuinbouw Bommelerwaard 

2. Realisatie van de resterende verkavelingsopgave (met sturingsfilosofie “netwerkende overheid” en goed 

partnerschap met investeerders). 

3. Realiseren resterende opgaven uit het uitvoeringsconvenant 

4. Faciliteren energietransitie in (glas)tuinbouw 

5. Bewaken en stimuleren van een goede balans tussen leefbaarheid/ruimtelijke kwaliteit en ruimte voor de 

sector. 

Conclusie II: voor deze vijf opgaven geldt dat samenwerking noodzakelijk is. Geen samenwerking is geen optie. 

In hoofdstuk 3 hebben we per opgave geanalyseerd welke vorm van samenwerking noodzakelijk is. In de tabel in 

paragraaf 4.1 hebben we de conclusies uit hoofdstuk 3 samengevat weergegeven. Uit deze analyse blijkt dat geen 

samenwerking, geen optie is. Voor het realiseren van elk van de vijf opgaven, en daarmee ook de optelsom van 

opgaven, is een vorm van samenwerking vereist.  

Conclusie III: deze vijf opgaven vergen gebundelde uitvoeringskracht. Enkel afstemmen over de glastuinbouw is 

daarom niet voldoende om de vijf opgaven te realiseren. 

Uit de analyse in hoofdstuk 3 komt verder naar voren dat afstemming alleen geschikt voor het faciliteren van de 

energietransitie in de (glas)tuinbouw. Voor de overige opgaven ontbreekt het deze vorm aan uitvoeringskracht.  

Conclusie IV: een centrumconstructie is te verkiezen boven een zelfstandige organisatie om de vijf opgaven te 

realiseren. Een centrumconstructie is de meest passende samenwerkingsvorm. 

Dit betekent dat de centrumconstructie en de zelfstandige organisatie als opties overblijven. Wanneer we beide 

opties vergelijken, komt de centrumconstructie als beste uit de bus. Hiervoor zijn een viertal redenen: 

1. De samenwerkende partijen zien een versterking van toezicht en handhaving als belangrijkste opgave voor de 

komende tijd. Voor toezicht en handhaving ligt een centrumconstructie meer voor de hand dan een 

zelfstandige organisatie. 

Dit punt hebben we uitgebreid onderbouwd in hoofdstuk 3.1.2. 

2. De samenwerkende partijen kiezen voor een andere instrument om de resterende verkavelingsambitie te 

realiseren. In plaats van het voeren van actief grondbeleid kiest men voor de netwerkende overheid. Door 

deze verandering is een zelfstandige organisatie niet voorwaardelijk en is een centrumconstructie ook een 

optie. 

Uit het in juli 2009 opgeleverde “ondernemingsplan herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt 

Bommelerwaard”, blijkt dat voor de samenwerkende partijen de aankoop van grond een belangrijke reden was 

om de samenwerking in te richten als zelfstandige organisatie. Daarbij was het voornemen om, afhankelijk van 

financiële ruimte en risicoprofiel, een actief grondbeleid te voeren. 

Zoals we eerder beschreven in de nota van bevindingen is het nooit tot actief grondbeleid gekomen. In hoofdstuk 

3 beschreven we dat in plaats daarvan de samenwerkende overheidspartijen een rol als netwerkende overheid 

voor zich zien. De partijen vinden deze rol passender en zijn bovendien niet bereid om de risico’s van actief 

grondbeleid te dragen.  
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Hiermee vervalt een belangrijke reden om de samenwerking tussen de verschillende partijen te organiseren in een 

zelfstandige organisatie: een centrumconstructie is ook geschikt voor het samenbrengen van investeerders, 

tuinbouwers en bevoegde overheden om de glastuinbouw vooruit te helpen. Dit vereist namelijk geen 

zelfstandige rechtspersoon omdat er geen gronden worden gekocht of risicodragende investeringen worden 

gedaan.  

Anders gezegd, zowel een zelfstandige organisatie als een centrumconstructie is geschikt om de resterende 

verkavelingsambitie te realiseren.  

3. De overige overheidsopgaven spelen geen doorslaggevende rol in de keuze voor een centrumconstructie of 

een zelfstandige organisatie. Bovendien is aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling voor 

bedrijfsvoering geen optie. 

Het realiseren resterende opgaven uit het uitvoeringsconvenant, het faciliteren van de energietransitie in de 

glastuinbouw en de doorlopende taken die het PHTB momenteel uitvoert, spelen geen doorslaggevende rol in de 

keuze voor een samenwerkingsvorm. Deze taken zijn aflopend (uitvoeringsconvenant) of zijn relatief gering. Voor 

het aansluiten bij de bestaande gemeenschappelijke regeling voor bedrijfsvoering zijn de taken te inhoudelijk. Een 

bedrijfsvoeringsorganisatie mag niet teveel beleidsvrijheid hebben; daarvoor is de vorm (en governance) van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie te licht. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is alleen toegestaan wanneer haar activiteiten 

beperkt blijven tot “sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de 

deelnemers” (artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Vooral de intensivering toezicht en 

handhaving (glas)tuinbouw Bommelerwaard en in mindere mate de verkavelingsopgave zijn, naar ons inzicht, niet 

geschikt voor deze vorm van samenwerking. 

4. In de keuze tussen een centrumconstructie en een zelfstandige organisatie zijn kostenverschillen zichtbaar, 

die vooral voortkomen uit een verschil in salariëring van de leidinggevenden. Op één na zijn alle 

medewerkers van het PHTB ingehuurd. Dit maakt het opheffen van het PHTB eenvoudig te realiseren. 

Hieronder geven wij weer wat de kosten van de verschillende scenario’s zijn. Een uitgebreide beschrijving 

hebben wij in bijlage 5 opgenomen.  

Bijlage 3 bevat een ruwe schatting van de verschillen in kosten tussen een zelfstandige organisatie en een 

centrumconstructie. We zijn in deze ruwe schatting ervan uit gegaan dat de kern van de ambtelijke inzet moet 

bestaan uit ongeveer 3,5 FTE. Het kernteam van het PHTB heeft op dit moment ongeveer dezelfde omvang. 

Hoewel we in dit rapport een verandering in takenpakket voorstellen, verwachten wij dat de verandering in 

takenpakket het kernteam niet veel groter of kleiner maakt. Naast het kernteam is er een flexibele schil die 

tijdelijk, bijvoorbeeld op projectbasis, het kernteam ondersteunt. 

De 3,5 FTE bestaat uit een leidinggevende (afdelingshoofd), bureau management, en bijna 2 FTE aan strategisch 

adviseurs. In ons rekenvoorbeeld hebben we dit ingekleurd met financieel management, juridisch medewerker en 

een communicatieadviseur. Het afdelingshoofd is in dit voorbeeld verantwoordelijk voor de contacten met ODR, 

de coalitie HOT, de betrokken overheden en de (overige) buitenwereld.  

In bijlage 5 hebben we drie scenario’s doorgerekend: 

• Alle ambtelijke inzet voor de Bommelerwaard wordt ingehuurd 

• Het kernteam komt in dienst van de gemeente Zaltbommel, de flexibele schil blijft inhuur 

• Alle ambtelijke inzet komt, zoveel mogelijk, in dienst bij de gemeente Zaltbommel. 

Het is duidelijk dat wanneer alle ambtelijke inzet wordt ingehuurd, er geen verschil is tussen een zelfstandige 

organisatie en een centrumconstructie. Wanneer binnen een centrumconstructie één gemeente het kernteam in 

dienst neemt, dalen de personeelskosten met ongeveer €100.000,-. Een belangrijk deel van deze daling wordt 

veroorzaakt door het verschil in salariëring tussen een directeur van een zelfstandige organisatie en een 
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afdelingshoofd. Indien een zelfstandige organisatie personeel in dienst neemt, valt dit voordeel weg. Een directeur 

van een zelfstandige organisatie wordt, doorgaans, anders ingeschaald dan een afdelingshoofd binnen een 

gemeente. 

Een belangrijk nadeel is dat in de huidige situatie eenvoudig afscheid kan worden genomen van het personeel van 

het PHTB. Door mensen in dienst te nemen, nemen zowel de personeelskosten als de flexibiliteit af. Dit effect 

wordt verder versterkt indien één gemeente ook, zoveel mogelijk, de flexibele schil in dienst neemt.  

Verder is relevant dat het opheffen van de gemeenschappelijke regeling relatief eenvoudig te realiseren is. Alleen 

de bureaumanager is in vaste dienst, via een detachering vanuit Zaltbommel. De rest van de werknemers zijn 

ingehuurd. Verder is het PHTB gevestigd in de gemeente Zaltbommel en is er een positieve financiële balans.  

 

Kosten verschillende scenario’s  

Scenario 1 (zelfstandige organisatie): Personeel PHTB volledig door externe inhuur 

ingevuld (huidig) 
€ 688.500 

Scenario 2 (centrumconstructie): Kernteam PHTB in dienst gemeente Zaltbommel, 

experts ingehuurd 
€ 613.066 

Scenario 3 (centrumconstructie): alle personeel PHTB in dienst bij de gemeente 

Zaltbommel, geen externe inhuur 
€ 574.422 
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5. Procedurele, juridische en financiële gevolgen van het advies 

De stip op de horizon is dat de gemeenschappelijke regeling over uiterlijk vijf jaar (2024) is ontbonden, omdat er 

dan ook een einde komt aan de uitvoering van het uitvoeringsconvenant. Gezien de aard van de resterende 

opgaven en het belang van een slagvaardige samenwerking die steun en draagvlak geniet van de deelnemers en 

de sector is het van belang de overgang naar een nieuwe centrumconstructie (met Team Glastuinbouw 

Bommelerwaard) zorgvuldig maar ook met enige urgentie vorm te geven. Als men kiest voor omzetting van het 

PHTB naar een centrumconstructie, dan stellen wij – in globale zin7 – de volgende tussenstappen voor: 

• Er worden geen nieuwe taken meer aan PHTB toegewezen. Stapsgewijs worden de taken van PHTB 

afgebouwd en overdragen aan het Team Glastuinbouw Bommelerwaard. 

• Op korte termijn ontwikkelen Zaltbommel, Maasdriel, de provincie en het waterschap samen met ODR een 

toezichts- en handhavingsstrategie specifiek voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard.  

• De provincie Gelderland, Maasdriel en Zaltbommel nemen een besluit waarin het commitment aan de 

resterende verkavelingsopgave wordt hernieuwd en de sturingsfilosofie “netwerkende overheid” wordt 

voorgesteld. De sturingsfilosofie wordt vervolgens nader uitgewerkt.   

• Daarna draagt PHTB haar taken en kennis over aan het Team Glastuinbouw Bommelerwaard. Daarna wordt 

tijd genomen  voor een due diligence van alle juridische verplichtingen van het PHTB en wordt bepaald wat 

daarmee gebeurt. Wij adviseren om een onafhankelijke projectleider aan te wijzen die de overdracht van 

taken en kennis begeleidt.  

• Het Team Glastuinbouw Bommelerwaard wordt het aanspreekpunt voor het ontwikkelingsbedrijf HOT. 

• Daarna wordt PHTB ontbonden en worden alle resterende taken formeel overgedragen aan Team 

Glastuinbouw Bommelerwaard. Er is bovendien een regelmatig (bijvoorbeeld 2 tot 4 keer per jaar) bestuurlijk 

overleg tussen de gemeenten, de provincie en (eventueel) het waterschap ingesteld. 

 

  

                                                           

7 We volstaan hier met een globale beschrijving omdat veel afhangt van de keuzes die volgen op een eventueel principebesluit 

om over te gaan naar een centrumconstructie.    
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6. Bijlagen 

 Nota van bevindingen 

De nota van bevindingen is meegestuurd met dit adviesrapport. 

 

 Analyse meest passende samenwerkingsvorm per opgave 

De analyse van de meest passende samenwerkingsvorm per opgave is meegestuurd met dit adviesrapport.
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 Grote weergave afbeelding toekomstige samenwerking 
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 Leden van de ambtelijke werkgroep 

Naam Organisatie 

John Rocks Provincie Gelderland 

Auke Sybesma Gemeente Zaltbommel 

Antoon van Liempt Gemeente Maasdriel 

Edith Vos  Gemeente Maasdriel 

Daan Willems Waterschap Rivierenland 

Teun Biemond Uitvoeringsorganisatie PHTB 

 

 Kosten verschillende scenario’s 

Voor 3 verschillende scenario’s hebben wij doorgerekend wat de kosten zouden zijn. De scenario’s zijn: 

• Scenario 1 (zelfstandige organisatie): personeel PHTB volledig door externe inhuur ingevuld (huidig) 

• Scenario 2 (centrumconstructie): kernteam PHTB in dienst ZB, experts ingehuurd 

• Scenario 3 (centrumconstructie): alle personeel PHTB in dienst bij de gemeente Zaltbommel, geen externe 

inhuur 

 

De volgende methode/aannames liggen ten grondslag aan de berekening. 

• Waar uren van externen bekend waren zijn deze omgerekend naar fte’s (o.b.v. 36 uur). 

• Voor het omrekenen van formatie van externe inhuur naar formatie in dienst bij de gemeente Zaltbommel is 

de aanname gedaan dat het aantal uren van de inzet in de nieuwe situatie gelijk is aan het aantal uren van de 

inzet in de oude situatie.  

• Bij het berekenen van de loonkosten/werkgeverslasten is voor de verschillende functies uitgegaan van 

periodiek 11 (maximaal). 

• Inschatting schalen: directeur niveau afdelingshoofd (= schaal 13), overige medewerkers strategisch adviseur 

(= schaal 11 A). 

• Kosten voor externe inhuur zijn omgerekend naar fte’s door de huidige begroting om te rekenen naar een 

aantal uur. Hiervoor is uitgegaan van een gemiddeld uurtarief van externen van € 100 per uur. Voor het 

bepalen van het aantal fte is het aantal uren gedeeld door 1.400 productieve uren per jaar. 

• Voor het bepalen van de inschaling van de functies is uitgegaan van de documentatie vanuit de gemeente 

Zaltbommel. Dit betrof verschillende functieprofielen (account- en casemanager, bureau management, 

communicatie adviseur, directeur, financieel manager, juridisch medewerker & projectcoördinator 

waterkwaliteit), overzicht functiefamilies en functies gemeente Zaltbommel en salaristabel 01-01-2018. 

• Onder overige kosten zijn de volgende kosten begroot: communicatiemiddelen, facilitaire kosten, 

representatiekosten, verzekeringen en overig/onvoorzien. 

• Voor de uitgangssituatie (scenario 1) van de PLTB is uitgegaan van de begroting 2019 van het PHTB. 

• Voor scenario 2 en scenario 3 is naast de begroting 2019 van het PHTB uitgegaan van de documentatie van 

de gemeente Zaltbommel (zie boven). 
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• Voor het bepalen van de totale werkgeverslasten voor de verschillende functies is uitgegaan van de 

salaristabel 01-01-2018 (meest actueel). Hierbij zijn naast de bruto salarislasten alle werkgeverslasten (incl. 

IKB) meegenomen.  

 

Scenario 1.  Personeel PHTB volledig door externe inhuur ingevuld (huidig) 

In scenario 1 blijven zowel medewerkers kernteam als medewerkers overige inhuur (experts) extern ingehuurd. In 

de tabel hieronder zijn voor dit scenario de jaarlijkse personeelskosten en bureaukosten van het PHTB 

gepresenteerd. Net als in de huidige situatie komt dit uit op een begroting van € 688.500 per jaar. 

Team Functie Uren Fte Kosten 

Kernteam Directeur 29 0,80 € 157.000 

Kernteam Bureau management 36 1,00 € 69.000 

Kernteam Financieel management 12 0,33 € 80.000 

Kernteam Juridisch medewerker/dossiers 36 1,00 € 60.000 

Kernteam Communicatie adviseur 12 0,33 € 36.000 

Subtotaal 

kernteam 
    3,47 € 402.000 

          

Overige inhuur Account en casemanager 20 0,56 € 95.000 

Overige inhuur Projectleider Civiel 17 0,47 € 66.000 

Overige inhuur Duurzaamheidsplatform     € 12.000 

Overige inhuur Inpassingsplan (TPO)     € 30.000 

Overige inhuur overig (accountant, fiscaal, GIS)     € 27.000 

Subtotaal overige inhuur     € 230.000 

          

SLA Ondersteuning JZ/HRM DVO ZBM 2 0,06 € 12.000 

SLA Huisvesting & facilitair     € 21.000 

Subtotaal SLA      € 33.000 

          

Overige kosten       € 23.500 

          

Totaal scenario 1: PLTB volledig externe inhuur 

(huidig) 
    € 688.500 

 

Scenario 2: Kernteam PHTB in dienst ZB, experts ingehuurd 

In scenario 2 komen de medewerkers van het kernteam in dienst bij de gemeente Zaltbommel. De experts 

(medewerkers overige inhuur) blijven extern ingehuurd worden. In de tabel hieronder zijn voor dit scenario de 

jaarlijkse personeelskosten en bureaukosten van het PHTB gepresenteerd. In dit scenario komt dit uit op een 

begroting van € 613.066 per jaar. 

Team Functie Fte Schaal Periodiek Kosten 

Kernteam Directeur 0,80 13 11 € 86.328 

Kernteam Bureau management 1,00 9 8 € 63.908 
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Kernteam Financieel management (750 uur) 0,54 11 A 11 € 50.540 

Kernteam Juridisch medewerker/dossiers 1,00 11 A 11 € 94.342 

Kernteam Communicatie adviseur 0,33 11 A 11 € 31.447 

Subtotaal 

kernteam 
  3,67     € 326.566 

            

Overige inhuur Account en casemanager 0,56     € 95.000 

Overige inhuur Projectleider Civiel 0,47     € 66.000 

Overige inhuur Duurzaamheidsplatform       € 12.000 

Overige inhuur Inpassingsplan (TPO)       € 30.000 

Overige inhuur overig (accountant, fiscaal, GIS)       € 27.000 

Subtotaal overige inhuur       € 230.000 

            

SLA Ondersteuning JZ/HRM DVO ZBM 0,06     € 12.000 

SLA Huisvesting & facilitair       € 21.000 

Subtotaal SLA         € 33.000 

            

Overige kosten         € 23.500 

            

Totaal scenario 2: kernteam PHTB in dienst ZB, experts 

ingehuurd 
    € 613.066 

 

Scenario 3: alle personeel PHTB in dienst bij de gemeente Zaltbommel, geen externe inhuur 

In scenario 3 komen alle medewerkers van het PHTB in dienst bij de gemeente Zaltbommel. Er vindt geen externe 

inhuur meer plaats. In de tabel hieronder zijn voor dit scenario de jaarlijkse personeelskosten en bureaukosten van 

het PHTB gepresenteerd. In dit scenario komt dit uit op een begroting van € 574.422 per jaar. 

Team Functie Fte Schaal Periodiek Kosten 

Kernteam Directeur 0,80 13 11 € 86.328 

Kernteam Bureau management 1,00 9 8 € 63.908 

Kernteam Financieel management (750 uur) 0,54 11 A 11 € 50.540 

Kernteam Juridisch medewerker/dossiers 1,00 11 A 11 € 94.342 

Kernteam Communicatie adviseur 0,33 11 A 11 € 31.447 

Subtotaal 

kernteam 
  3,67     € 326.566 

            

Overige inhuur 
Account en casemanager (1.400 

uur) 
1,00 11 A 11 € 94.342 

Overige inhuur Projectleider Civiel 0,47 11 A 11 € 44.550 

Overige inhuur Duurzaamheidsplatform 0,09 11 A 11 € 8.086 

Overige inhuur Inpassingsplan (TPO) 0,21 11 A 11 € 20.216 

Overige inhuur overig (accountant, fiscaal, GIS) 0,19 11 A 11 € 18.195 
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Subtotaal overige inhuur       € 185.390 

            

SLA DVO ZBM JZ/HRM/Huisvesting 0,50 10 11 € 38.967 

            

Overige kosten         € 23.500 

            

Totaal scenario 3: alle personeel PHTB in dienst ZB, geen externe 

inhuur 
  € 574.422 
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. 

Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met 

slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie 

te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze 

adviezen hen op een voorsprong zetten. 

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: 

organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede 

werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor 

uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten 

van een vraagstuk aan te pakken. 

Berenschot Groep B.V. 

Europalaan 40, 3526 KS Utrecht 
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht 

030 2 916 916 
www.berenschot.nl 

/berenschot 
 

 


