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1. Achtergrond 

De (glas)tuinbouw en de Bommelerwaard zijn al generaties lang onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sector 

bestaat uit familiebedrijven die hier hun oorsprong vinden. In het verleden kende iedereen wel iemand die actief was 

in de tuinbouw. Van oorsprong werden er vooral aardbeien, tomaten en andijvie geteeld. Tegenwoordig is de 

sierteelt hier het sterkst vertegenwoordigd met chrysanten, lisianthus en phalaenopsis. Een belangrijk deel van deze 

teelten zijn nog steeds grondgebonden, waarbij de bodem intensief wordt gebruikt. Daarnaast is er ook een cluster 

ontstaan op het gebied van paddenstoelenteelt. 

 

We staan nu voor een generatiewisseling en een mogelijkheid om een iets andere koers te gaan varen. Een groep van 

lokale jonge ondernemers wil het stokje overnemen om op een duurzame en toekomstgerichte wijze invulling te 

geven aan deze toekomst.  Het landschap van de Bommelerwaard vormt het kader voor toekomstige 

ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw. Het bepaalt de ruimte die er is, en de uitgangspunten voor inpassing 

van de uitbreiding. 

 

Binnen de tuinbouw speelt een groot aantal uitdagingen zowel op landelijk als op lokaal niveau1, denk hierbij aan:  

• Productie op internationale markt met oog voor draagvlak in de omgeving; een goede balans tussen 

leefbaarheid/ruimtelijke kwaliteit en ruimte voor de sector; 

• Energietransitie en stikstof; 

• Ontwikkelingen arbeidsmarkt;  

• Klimaat-Adaptatie Strategie (RAS); 

• Ontwikkelingsbehoefte lokale ondernemers.  
 

Energie staat in de maatschappij en ook in de tuinbouw volop in de schijnwerpers door extreme en instabiele 

prijsvorming van (fossiele) brandstoffen. Deze ontwikkelingen hebben een grote aanslag op de rendementen en 

hiermee de investeringscapaciteit van de bedrijven. Koppeling van de SDE aan de gasprijs heeft directe 

consequenties voor de inzet van duurzame energie. Het blijft onverminderd van belang om energie-verduurzaming 

na te streven. Samenwerking tussen sector en overheden is hierbij van groot belang. Voorbeeld hiervan is de Deal 

voor Duurzaamheid die in 2019 tussen gemeente Zaltbommel en sector is gesloten.  

 

Juist het tuinbouwcluster kan een bijdrage leveren aan de opgaven van een gezonde en groene samenleving en de 

plek in de voedselbeschikbaarheid, in plaats van dat de sector een grootverbruiker van fossiele bandstof is. De sector 

steekt haar hand uit voor samenwerking om de grote opgaven in Nederland en de wereld het hoofd te bieden. 

Geothermie voor de glastuinbouw is uitermate geschikt voor koppeling met de gebouwde omgeving. Inmiddels zijn 

er al opsporingsvergunningen voor aardwarmte verstrekt en is door de gemeente Zaltbommel en Maasdriel een 

warmtevisie vastgesteld. Genoeg kansen voor een hoogwaardige en duurzame tuinbouw! 

 

 

 

 

 

 

 
1 zie rapportage Berenschot Toekomst van de Samenwerking voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard, 2019 
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Naast de ontwikkelingen in de tuinbouwsector zijn er ook andere uitdagingen voor de Bommelerwaard. Denk aan het 

aantrekkelijk blijven voor jongeren om er te blijven (denk aan werk, wonen, scholen) en  zorgen dat ‘het eiland ‘ 

bereikbaar blijft (minder OV, meer vrachtauto’s o.a. door distributiecentra) en (grootschalige) huisvesting van 

internationale werknemers (werkzaam in de tuinbouw, maar ook in distributiecentra). In dit verband wordt ook 

verwezen naar de omgevingsvisie Bommelerwaard. Ook op het gebied van het opwekken van duurzame energie 

(denk hierbij aan het inzetten van windturbines of gebruik maken van geothermie door de tuinbouw en de gebouwde 

omgeving) heeft de Bommelerwaard een opgave.  

 

De tuinbouwondernemers in de Bommelerwaard zijn in essentie niet anders dan in andere delen van Nederland. Er is 

veel passie, vakmanschap en vernieuwingsdrang. Dit is echt iets om te koesteren. De Bommelerwaard onderscheidt 

zich vooral in de geografische ligging en de mate waarin ondernemers en overheid met elkaar samenwerken. Het feit 

dat een groep van ca. 25 jonge ondernemers klaar staat om het stokje over te nemen en daarbij ook te willen 

investeren in de welvaart en het welzijn van de inwoners van de Bommelerwaard is uitzonderlijk. De binding met het 

gebied is sterk, waardoor zij bereid zijn om het obstakel van de schaarse ruimte in samenspraak met andere 

stakeholders te willen overwinnen. 

 

Er zijn diverse documenten opgesteld, door de verschillende stakeholders, over de toekomst van de tuinbouw in de 

Bommelerwaard deze hebben we als uitgangspunt genomen. 

• Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) (provincie Gelderland)  

• Tuinbouwmanifest Bommelerwaard (tuinbouwsector, juli 2021)  

• (Ontwerp) Omgevingsvisie Bommelerwaard (gemeente Zaltbommel en 

Maasdriel) 

• Versnellingsagenda Tuinbouw Gelderland 2030 (Greenport Gelderland) 

• Behoefteraming glastuinbouw Bommelerwaard en Neerrijnen (CLM, 

september 2020) 

• Toekomst van de Samenwerking voor de glastuinbouw in de 

Bommelerwaard (Berenschot, 27 september 2019)  

• Ontwikkelingen Paddenstoelteelt (Taskforce paddenstoelteelt,  2022) 
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2. Analyse huidige situatie en wensen stakeholders  

Tijdens gesprekken is gebleken dat de verschillende stakeholders duidelijke beelden hebben bij de toekomst van de 

tuinbouw binnen de Bommelerwaard. Echter de perspectieven staan los van elkaar. De samenhang hiertussen lijkt te 

ontbreken, terwijl er op inhoud in principe relatief weinig verschil van inzicht bestaat.  De verschillen van inzicht zijn 

vooral te vinden in de volgorde waarin en de wijze waarop de tuinbouw in de Bommelerwaard ontwikkeld moet en 

kan worden. De stakeholders willen tijd en energie steken in hoe op zowel korte als langere termijn de onderlinge 

samenwerking gestalte kan krijgen.  n voorliggend doc ment wordt beoogd voor deze ‘agenda’ bo wstenen aan te 

leveren.   

 

Ondanks dat de Gemeenschappelijke Regeling van het PHTB wordt ontmanteld, is de Bommelwaard onlosmakelijk 

één tuinbouwgebied dat ook als zodanig gezien en ontwikkeld moet blijven worden. Hiervoor is coördinatie 

noodzakelijk. Dit sluit ook aan op de visie van de provincie Gelderland. De provincie heeft de afgelopen jaren ingezet 

op toekomstgerichte tuinbouw.  Dit blijkt o.a. uit de succesvolle ontwikkeling van Greenport Gelderland en het 

ruimhartig aanwijzen van gebieden en toewijzen van innovatiegelden.  

 

De ontmanteling van de PHTB biedt de kans om de coördinatie en samenwerking binnen de Bommelerwaard op een 

andere manier vorm te geven. Er ontstaat hiermee de mogelijkheid om de samenwerking te resetten. Hierbij is het 

noodzakelijk dat alle stakeholders (ondernemers, omgeving, lokale en provinciale overheid, onderwijs, onderzoek) 

hierin vertegenwoordigd zijn en er zoveel mogelijk op voet van gelijkheid wordt samengewerkt. 
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3. Samenhang tussen visies 

De kern is dat de tuinbouw toekomst heeft in de Bommelerwaard. Er is ruimte voor excellente tuinbouw voor een 

duurzame toekomst van de Bommelerwaard. Kernthema’s hierin zijn: Verbonden, Vernieuwend en Verantwoord. 

 
 

 

Thema Verbonden:  

Om de volgende stap in de 

ontwikkeling van de tuinbouw te 

kunnen maken, is verbinding 

noodzakelijk. Hierbij gaat het om 

actieve verbinding tussen 

ondernemers, omgeving, overheid 

en onderwijs. Vanuit hier is het 

mogelijk om vertrouwen in elkaar 

te krijgen. Dit is essentieel voor het 

succes.  

  

Uit Tuinbouwmanifest Bommelerwaard:  

2. Wij zijn een bloeiende en duurzame 

sector 

3. Wij hebben oog voor onze omgeving 

4. Wij investeren in educatie en arbeid 
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Thema Vernieuwend:  

Om excellente tuinbouw in al zijn 

facetten vorm te kunnen geven, is  

vernieuwing noodzakelijk. Hierbij gaat 

het zowel om teelttechniek, 

teeltsoorten en teeltondersteunende 

voorzieningen als om duurzaam 

gebruik van energiebronnen (wind, 

water, zon, warmte). Hierop moeten 

alle stakeholders gezamenlijk 

investeren. 

 

 

 

 

 

 

Thema Verantwoord:   

Alle stakeholders zijn 

verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van excellente 

tuinbouw en zijn hierop 

aanspreekbaar. Excellente tuinbouw 

vraagt ook om het goed zorgen voor 

de werknemers. Hierbij hoort 

nadrukkelijk dat de sector zelf haar 

verantwoordelijkheid neemt om 

arbeidsmigranten te huisvesten.   

Uit Tuinbouwmanifest Bommelerwaard:  

5. Wij innoveren voor een duurzame 

tuinbouw en daarmee betere leefomgeving 
7. We leveren een actieve bijdrage aan de 
energie-transitie 
8. We investeren in oplossingen die 
bijdragen aan klimaatadaptie 
 
 

Uit Tuinbouwmanifest Bommelerwaard:  

6. We dragen bij aan mooiere en veiligere 

Bommelerwaard 

9. We benutten de beschikbare ruimte 

optimaal en hoogwaardig 
10.Ruimte voor andere functies 
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4. Ruimtelijke visie 

 e r ilverkaveling in de jaren ’6  gaf de (glas)tuinbouw in de Bommelerwaard een flinke impuls. In de afgelopen 

decennia ontwikkelde de glastuinbouwsector zich van kassen op het boerenerf tot meer grootschalige 

kassengebieden. In de afgelopen 30 jaar is een concentratiebeleid gevoerd, waardoor er clusters zijn ontstaan tussen 

de bebouwingskernen. Er zijn kassen verplaatst en gesaneerd, nieuwe wegen aangelegd en landschappelijke 

overgangen gecreëerd. 

Het landschap van de Bommelerwaard vormt het kader voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de 

tuinbouw. Het bepaalt de ruimte die er is als ook de uitgangspunten voor inpassing van de uitbreiding.  

 
Het uitgangspunt vanuit de CLM-rapportage (2020) in het kader van de evaluatie van de PHTB wordt onderschreven 

door alle stakeholders. De ondernemers in de Bommelerwaard willen 10 hectare netto glas (kassen) per jaar 

toegevoegd zien worden (ca. 1-2 kavels per jaar). In totaal levert dit ruim 100 hectare extra glas/tuinbouw op. Volgens 

de telers is dit een defensief maar realistisch uitgangspunt. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen en uitgaande 

van een toekomstgerichte ontwikkeling, is ruimte nodig voor geclusterde bedrijven met ontwikkeling van een eigen 

energie infrastructuur. Solitaire bedrijven huisvesten is niet langer logisch, gezien de opgave in het kader van 

duurzaamheid. Vraagstukken rondom duurzaamheid zijn alleen in gezamenlijkheid op te lossen en te financieren 

(denk bijvoorbeeld aan inzet van geothermie en waterstofnetwerk). 

 

PHTB, Rijnconsult en de sector hebben gezamenlijk uitgebreide inventarisaties uitgevoerd. De sector heeft hiervan 

verslag gedaan  in de  “  imtelijke analyse glast inbo w  ommelerwaard (15-02-2022)”. Bij de analyse is gebruik 

gemaakt van de beschikbare ontwikkelruimte zoals in het PIP en een eerder door PHTB gehanteerde systematiek.  
 

Invulling sector 

De sector zet in het Tuinbouwmanifest en de uitwerking daarvan nadrukkelijk 

in op concentratie van verspreide (glas)tuinbouw en verschuiven van bestemde 

ruimte uit de maatschappelijk kwetsbare zones. Ze heeft het hierbij over een  

groei van het kassenareaal van 100 ha  en het verschuiven c.q. verplaatsen van 

(bestaande) kassen met 50 ha, gelegen buiten de bestaande 

intensiveringsgebieden. Per saldo zal het kassenareaal met 100 ha toenemen. 

Hieronder wordt dit verder toegelicht. 

 

De groei van 100 ha netto glas over 10 jaar is naar de mening van de sector globaal op te vangen door2:  
• 30 ha nieuwvesting in de gemeente Zalbommel (ca. 4 kavels)3 binnen bestaande intensiveringsgebieden 

• 15 ha  uitbreiding van bedrijven in de gemeente Zaltbommel 4 binnen bestaande intensiveringsgebieden  

• 30 ha nieuwvestiging op de Velddriel-locatie in de gemeente Maasdriel (ca. 4 kavels) 

 

 

 
2 Zie kaart 1 en kaart 2 voor weergave tuinbouwlocaties en indicatie tuinbouwlocaties voor groei, voorstel vanuit de sector 
3 Nieuwvestiging van een bedrijf houdt in  een bedrijf van een minimale omvang van 4-8 ha netto glas (teelt-afhankelijk) oftewel 6-10 ha bruto-

kavel. Hierbij is een juiste kavelvorm (lengte-breedte) van groot belang. De 60 ha gaat daarmee om circa 8 kavels (30 ha gemeente Zaltbommel, 

30 ha Velddriel). Omvang paddenstoelenteelt minimaal ca 5 ha om toekomstig bestendig te zijn. 
4 Uitbreidingsruimte betreft 19 mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijven voor in totaal 41,7 ha, waarvan 10 keer kleiner of gelijk aan 2 ha. 
Ingeschat wordt dat (maximaal) 15 ha van deze ruimte effectief benut baar is bij herstructurering van een bedrijf/cluster 

Uit Tuinbouwmanifest Bommelerwaard:  
1. Voor een duurzaam lange 
termijnperspectief is ruimte nodig 
9. We benutten de beschikbare ruimte 
optimaal en hoogwaardig 
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• 25 ha extra nieuwvestiging op de  locatie Velddriel in de gemeente Maasdriel. De 25 ha extra nieuwvestiging 

kan gezien worden als een invulling van glastuinbouw die voor de Grote Ingh was voorzien (verschuiving van 

nieuwvesting locatie).  

• Om een robuust, duurzaam en realiseerbaar glastuinbouwcomplex in Velddriel van de grond te krijgen, 

wordt uitgegaan van een totaal areaal van ca. 55 ha.  

Met het van kracht worden van  de Verplaatsingsregeling Paddenstoelen, wordt voorzien dat er in Velddriel 

mogelijk nog 20 ha benodigd is om paddenstoelbedrijven er zich te laten vestigen. Bij elkaar gaat het dan 

om 75 ha glastuinbouw en paddenstoelenteelt. Als we hier een excellente tuinbouwlocatie willen 

ontwikkelen dan moeten basisvoorzieningen (riolering, CO2, geothermie) en kwaliteitsinpassing (water, 

groen, recreatie) een plaats krijgen. Het komt ons voor dat hiervoor de tuinbouw een zekere minimale 

omvang zou moeten hebben. Voorlopig schatten wij in dat hiervan sprake is bij de genoemde oppervlakte 

van 75 ha. Een meer exacte bepaling van de totale omvang zal nog plaatsvinden door te kijken naar netto en 

bruto oppervlakten per bedrijf.  
 

Daarnaast wil de sector ca 50 ha verspreid glas (zie vorige blz.) verschuiven/verplaatsen5. Dat wil zeggen weghalen 

op huidige locatie en verplaatsen naar zones aansluitend aan bestaande clusters, waarbij op de vertreklocatie het glas 

gesaneerd en weg bestemd wordt. Hoewel afgelopen jaren al een concentratie van bedrijven heeft plaatsgevonden, 

ligt er nog circa 80 ha netto glas dat zich buiten de glastuinbouwontwikkelgebieden bevindt. Het is de ambitie van de 

sector om deze bedrijven te concentreren; hierbij acht de sector het realistisch om hiervan 50 ha netto (overwegend 

grotere bedrijven) te concentreren. Hiervoor is glastuinbouwontwikkelgebied nodig, waar tegen-overstaat dat er ook 

kwaliteitsruimte beschikbaar komt, omdat deze bedrijven buiten glastuinbouwontwikkelgebied worden gesaneerd. 

De sector heeft in zijn Tuinbouwmanifest indicatieve suggesties gedaan waar de bedrijven naartoe verplaatst kunnen 

worden. Deze verschuiving is geen onderdeel van de boven besproken 100 ha groei. Uiteraard dient hierbij wel 

rekening te worden gehouden met de kaders vanuit het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). 
 

Invulling Provincie Gelderland en Waterschap 

Het ontwikkelperspectief voor de (glas)tuinbouw wordt op dit moment 

bepaald door het Provinciale Inpassing Plan. In de Omgevingsverordening 

stellen Provinciale Staten (PS) regels voor de fysieke leefomgeving en 

Instructieregels voor gemeenteraden en waterschapsbesturen. De Provincie 

Gelderland staat voor het verder duurzaam ontwikkelen van de tuinbouw. Zij 

trekt zich in het kader van de opheffing terug uit de huidige samenwerking in 

de PHTB, maar wil wel blijven bijdragen aan de ontwikkeling van de tuinbouw.   

De Provincie Gelderland is bereid als onderdeel van de gezamenlijke visie om 

aan Provinciale Staten voor te leggen het glastuinbouwontwikkelgebied Grote Ingh (gedeeltelijk) los te laten en het 

reserve glastuinbouwontwikkelgebied Velddriel aan te spreken (inclusief de daaraan verbonden ontwikkelgelden, 

mits er geen planschade is). 

 

 

 

 
5 zie kaart 3 Indicatieve uitruillocaties in bijlage, voorstel sector 

Uit Omgevingsverordening m.b.t. 

glastuinbouw Provincie (provinciale 

verordening nr. 8), 

Vereenvoudiging van type gebieden en 

regiems: aanwijzing met glastuinbouw-

ontwikkelgebied. Dit geldt voor o.a. 

Velddriel. Het clusterings- en 

concentratiebeleid blijft. 
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Daarnaast wil de provincie het Tuinbouwmanifest vanuit de sector in zijn essenties omarmen alsook de plannen voor 

het verplaatsen van de paddenstoelenteelt (zie Taskforce). 

 
Voor de provincie Gelderland is het gewenst dat er goede afstemming over het tuinbouwbeleid is tussen de beide 

gemeenten. Mede gelet op het verschuiven van het ruimtelijk beleid van de provincie naar de gemeenten. Belangrijk 

kader voor de provincie is wel (de toets op) de omgevingsverordening.  Ook is de provincie  bereid voorstellen te doen 

voor het aanpassen van de omgevingsverordening, mits dat de instemming heeft van de beide gemeenten. Voor het 

waterschap is van belang dat in de toekomstige samenwerking vooral aspecten van duurzaamheid en circulariteit aan 

bod komen.  

 

Invulling gemeente Zaltbommel en Maasdriel 
Ten tijde van de SOK (Samenwerkingsovereenkomst) (2009) hebben de gemeenten aangegeven en uitgedragen dat 

zij de behoefte wilden faciliteren die er werd gezien tot 2020. Dit is later verlengd naar 2024, omdat de 

totstandkoming van de PIP meer tijd heeft gekost dan werd verwacht. Voor de periode daarna is door de gemeenten 

geen verplichting aangegaan of toezegging gedaan om deze behoefte (in ruimtelijke zin) te faciliteren. De indertijd 

geraamde behoefte is gefaciliteerd in de aangewezen tuinbouwconcentratiegebieden. Tevens is destijds een 

reservegebied aangewezen voor de situatie dat het aangewezen gebied te klein mocht zijn. De ontwikkeling van de 

sector is minder snel gegaan dan werd verwacht. Hierdoor is er nu nog ruimte over om te ontwikkelen binnen deze 

oorspronkelijke raming uit 2009. De rapportage van CLM uit 2019/2020 bevestigt dit en geeft weer in hoeverre er nog 

een restopgave is. Het blijven bieden van deze ruimte na 2024 voor ontwikkeling is daarmee extra. Op grond van 

eerder beleid is het geen automatisme dat 100 ha die genoemd is in het CLM-rapport wordt gefaciliteerd. Daarvoor is 

nieuwe besluitvorming nodig, ook in verband met een eventuele (nieuwe) samenwerking(s-vorm). Deze 

besluitvorming kan plaatsvinden in de vaststelling van voorliggende visie door de gemeenteraden van Zaltbommel 

en Maasdriel.  

 

De gemeenten geven aan dat zij de ruimtebehoefte van de tuinbouwsector tot 2030 (100-110 ha) volgens de huidige 

beleidslijn zien plaatsvinden (met de nadruk op herstructurering en doorontwikkeling) binnen de bestaande 

glastuinbouwontwikkelgebieden. De gemeenten houden vast aan het bestaande volume van de glastuinbouw 

ontwikkelgebieden. De gemeente Zaltbommel wil onderzoeken of flexibiliteit mogelijk is door (delen van) de huidige 

glastuinbouw ontwikkelgebieden te verschuiven of uit te ruilen naar meer geschikte gebieden. Dat heeft uitsluitend 

betrekking op het grondgebied van de gemeente Zaltbommel.  

Een verdere groei na 2030 past niet bij de schaal van de Bommelerwaard , de ruimtevraag voor andere functies en 

draagvlak bij de bewoners. Een verdere groeibehoefte na 2030 kan alleen vervuld worden door verdere 

herstructurering en verplaatsing naar andere regionale clusters (bijv. Tuil/Neerijnen, gemeente West Betuwe).  

 

De gemeente Maasdriel geeft aan geen grootschalige glastuinbouw en paddenstoelteelt te willen faciliteren. Wel is 

er ruimte voor uitbreidingen van beperkte omvang, passend bij de aard en schaal van het gebied. Ook in het 

reservegebied van Maasdriel (Velddriel) willen zij enige ruimte bieden voor niet-grootschalige Maasdrielse bedrijven. 

 

Samengevat 

• Groei met 100 ha glastuinbouw wordt door alle stakeholders onderschreven. De sector voorziet dat hiervan ca. 

45 ha te realiseren is binnen de gemeente Zaltbommel en ca 55 ha binnen de gemeente Maasdriel. 

• De sector wil zich inspannen om door verschuiving van 50 ha naar bestaande clusters,  in bestaande gebieden 

een kwaliteitsslag te maken.  
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• Er kan niet buiten de glastuinbouwontwikkelgebieden worden ontwikkeld, delen van deze gebieden kunnen 

onder voorwaarden volumeneutraal worden verschoven naar geschiktere gebieden. Ofwel de ligging van de 

glastuinbouwontwikkelgebieden (intensiveringsgebieden) wijzigt op onderdelen.   

• Er is ruimte voor niet grootschalige glastuinbouw en paddenstoelenteelt in gemeente Maasdriel en het onder 

voorwaarden (volledig) loslaten van Grote Ingh als glastuinbouwontwikkelgebied  

• Een verschil van inzicht tussen de stakeholders heeft betrekking op het (volledig) inzetten van het (reserve) 

glastuinbouwontwikkelgebied Velddriel (ca. 75 ha voor glastuinbouw én paddenstoelenteelt in totaal). 
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5. Aanbevelingen Rijnconsult 

Bovenstaande vertaalt  zich in de volgende aanbevelingen;  

 

1. Vaststellen gezamenlijke agenda (verantwoordelijk: PHTB) 

Stel met elkaar vast of de bovenstaande agenda  voor “Excellente tuinbouw voor een duurzame toekomst van de 

Bommelerwaard” met als kernthema’s Verbonden, Vernieuwend en Verantwoord in essentie wordt 

onderschreven. 

 

2. CLM-raming glastuinbouw voor (autonome) groei (verantwoordelijk: PHTB) 

Hanteer de door het CLM geraamde groeibehoefte (100-110 ha) voor 2030. Niet meer ha nieuw 

glastuinbouwontwikkelgebied aanwijzen, maar bestaande en (eventueel gedeeltelijk en onder voorwaarden) 

gereserveerde gebieden efficiënt (input vs. output) & effectief (doelen bereiken) gebruiken. Dit is ook mogelijk 

door een volume-neutrale verschuiving van oppervlakte aangewezen gebied, waarbij dit moet leiden tot een 

ruimtelijke kwaliteitsslag (in brede zin in het kader van welzijn en welvaart), betere ruimtebenutting en 

duurzaam perspectief voor de bedrijven door aansluiting op perspectiefvolle clusters met voorzieningen. Een 

eerste aanzet is gemaakt in de “Ruimtelijke analyse glastuinbouw Bommelerwaard” (15-02-2022). Sector, PHTB 

en gemeenten moeten hierover gezamenlijk verder in gesprek. Zie ook aanbeveling no. 7. 

 

Onderdeel van deze uitwerking zijn: 

▪ Welke omvang heeft een cluster nodig om excellente tuinbouw toe te kunnen passen? Denk hierbij aan de 

omvang van de locatie die mogelijkheden biedt voor hoogwaardige, collectieve voorzieningen (riolering, CO2 

netwerk, windturbines) en landschappelijke inpassing. 

▪ Welke financiële inspanningen vraagt dit van stakeholders en zijn zij bereid deze te leveren?  

▪ Wat zijn de voorwaarden waaronder het e.e.a. ontwikkeld kan/ mag worden door verschuiving van 

glastuinbouwontwikkelgebieden (intensiveringsgebieden) (bijvoorbeeld wat is grootschalig, type teelten)? Is 

hier een eventuele fasering in aan te brengen?  

▪ Toets de conclusies aan de bovenstaande agenda/opgaven. 

 

3. Velddriel en Grote Ingh (verschil van inzicht) (verantwoordelijk: gemeente Maasdriel/ Provincie Gelderland) 
Indien het dagelijks bestuur van het PHTB (DB) ervoor kiest dat Velddriel ingezet wordt als ontwikkelgebied voor 
excellente (glas)tuinbouw en paddenstoelenteelt (ca. 75 ha in totaal), kan het DB voorafgaande aan de liquidatie, 
besluiten het resterende budget, dat beschikbaar is voor de ontwikkeling en ontsluiting van de Grote Ingh, 
beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van Velddriel.  

 

Om dit gebied succesvol te ontwikkelen, zijn de uitgangspunten Verbonden, Vernieuwend en Verantwoord van 

toepassing. Het creëren van een gebiedscoöperatie (gebiedscommissie) kan een mogelijke organisatievorm zijn 

om hier invulling aan te geven. Ga met elkaar in gesprek welke (glas)tuinbouw passend is, wat de ideale 

bedrijfsomvang zou moeten zijn, aan welke type teelten wordt gedacht en voor welke collectieve voorzieningen 

zou kunnen worden geopteerd. Ook is van belang om de positionering van Velddriel ten opzichte van omliggend 

bedrijfsterrein en hoofdinfrastructuur (A2 en Zuidelijke Ontsluitingsroute, ZOR) te zien.  
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Laat het gebied Grote Ingh dan los als glastuinbouwontwikkelgebied. Dit gebied kan goed worden 

herontwikkeld tot woningbouw en/of recreatielocatie. Bewoners en ondernemers willen hier ook  graag 

duidelijkheid over. Nu zijn er onvoldoende mogelijkheden om kwalitatief en geclusterd te ontwikkelen en te 

voldoen aan de wens van de excellente tuinbouw. Hiervoor moet een apart proces worden opgestart met de 

gemeente Maasdriel, inwoners en daar gevestigde telers. Hou hierbij rekening met de stappen beschreven in het 

koersdocument6 . 

4. Concentratie van tuinbouwbedrijven (ca. 50 ha) door verschuiven/verplaatsen van bedrijven 

(verantwoordelijk: sector) 

Verspreid liggende glas- en paddenstoelenteelt (solitair gelegen bedrijven) zoveel mogelijk verhuizen en 

clusteren in bestaande glastuinbouwgebieden. Neem excellente tuinbouw als uitgangpunt, saneren op de ene 

plaats en concentreren aansluitend aan bestaande clusters (verschuiven) binnen de kaders van het PIP. Zorg voor 

heldere afspraken over het saneren van dit glas (zie ook punt handhaving en rolverdeling).  

 

5. Landschappelijke verfraaiing (verantwoordelijk: sector) 

Zorg samen voor sanering van oud glas en landschappelijke inpassing bij uitbreiding van bestaande 

tuinbouwlocaties en nieuwe tuinbouwlocaties. 

 

6. Handhaving (verantwoordelijk: gemeenten) 

Het is voor een duurzame toekomst noodzakelijk dat er gehandhaafd wordt op de gestelde kaders. 

Intensiveer toezicht en handhaving in de tuinbouw, zorg voor een grotere rol van de ODR. Hier wordt om 

gevraagd door omwonenden en hier zijn binnen de gemeenten basisafspraken over gemaakt.   

 

 

 
6 In dit ambtelijke koersdocument worden voor uitbreiding met glas drie stappen onderscheiden. Vrij en situationeel vertaald komen deze stappen 

op het volgende neer. Stap 1 gaat over het invullen van intensiveringsgebieden via herstructurering en doorontwikkeling. Lukt dat niet, dan geeft 
stap 2 aan dat er aansluitend aan of in de directe omgeving van intensiveringsgebieden glastuinbouw kan worden ontwikkeld, maar dat de totale 
oppervlakte van de intensiveringsgebieden niet mag toenemen (volumeneutraal). Dat gaat alleen over het grondgebied van Zaltbommel. Biedt 
ook stap 2 geen soelaas, dan kan bij stap 3 gedacht worden aan glastuinbouw in Velddriel. 

In zijn bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur op 12 mei 2022 hebben de vertegenwoordigers van de provincie 

Gelderland, de gemeente Maasdriel en het waterschap Rivierenland in principe ingestemd met de beleidslijn om het 

gebied van de Grote Ingh niet meer als glastuinbouwontwikkelingsgebied aan te merken en voor de ontwikkeling van 

Velddriel het volgende te overwegen: 

1. Ontwikkel Velddriel voor paddenstoelbedrijven en – bij voorrang – voor Maasdrielse niet-grootschalige 

glastuinbouwbedrijven, die passen in het Velddriels landschap. Hierbij kan het wenselijk zijn dat voor de 

ontwikkeling van het gebied ook dergelijke bedrijven vanuit Zaltbommel zich kunnen melden.  

2. Doorloop, indien een Zaltbommels niet-grootschalig glastuinbouwbedrijf dat zou passen in het Velddriels 

landschap zich aandient voor verplaatsing naar Velddriel), de stappen 1 en 2 uit het koersdocument (zie ook 

voetnoot 6).  

De vertegenwoordiger van de  gemeente Zaltbommel stemt niet in met deze beleidslijn, omdat de mogelijkheden voor 

de vestiging van glastuinbouwbedrijven uit deze gemeente in Velddriel ruimhartiger zouden moeten zijn.  
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7. Rollen en verantwoordelijkheden stakeholders/ samenwerkingsvorm (verantwoordelijk: gemeenten 

Maasdriel en Zaltbommel) 

 e vorm van de samenwerking (de ‘hoe’ vraag) kan verder worden  itgewerkt als er overeenstemming is van 

de stakeholders over de “wat” vraag (t inbo wvisie en r imtelijke visie). Creëer helderheid over de rollen en 

verantwoordelijkheden van alle stakeholders. Geef de verdere samenwerking vorm waarin (alle) 

stakeholders vertegenwoordigd zijn. Form leer gezamenlijk doelen voor      o  de drie kernthema’s 

Verbonden, Vernieuwend, Verantwoord. Stel een ontwikkelagenda op om te komen tot deze doelstellingen. 

Ons advies is om te kijken of voor deze nieuwe samenwerking aangesloten kan worden bij het 

glastuinbouwpact Bommeler- en Tielerwaard, zoals dat nu functioneert als onderdeel van Greenport 

Gelderland. Wij adviseren ook om te bezien of hierbij meer partners (zie laatste alinea op blz. 4) zijn te 

betrekken.  

Het Algemeen Bestuur van de GR PHTB heeft in zijn bijeenkomst van  23 juni 2022 besloten om per 1 januari 2023 

de GR PHTB te liquideren. Voor een nader te bepalen periode in 2023 blijft het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk 

voor de afwikkeling van de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling.  

 

Het DB heeft op 12 mei 2022 uitgesproken vanaf 1 januari 2023 de tuinbouwsamenwerking in de Bommelerwaard in 

afgeslankte vorm te willen voortzetten. Rijnconsult heeft hiervoor een aantal opties overwogen.  

Dit zijn: 

A. Op ad hoc basis overleggen beide gemeenten met de sector, de provincie en het waterschap. Er is geen sprake 

van structurele samenwerking tussen de gemeenten; 

B. Een structurele samenwerking tussen alleen de gemeenten (aan de hand van een overeenkomst of convenant 

over doel, werkwijze, overleg met derden); 

C. Een nieuwe samenwerkingsvorm zoals bedoeld onder B. Deze nieuwe samenwerking sluit zich aan bij het 

Glastuinbouwpact Bommeler- en Tielerwaard, zoals dat nu functioneert als onderdeel van Greenport 

Gelderland; 

D. Kiezen voor een samenwerking zoals is bedoeld onder C., maar dan met een onafhankelijk voorzitter (in zeer 

beperkte deeltijd), 
 

Het DB heeft zich uitgesproken voor een vorm van samenwerking waarbij ten opzichte van de huidige 

samenwerking zoveel mogelijk bestuurlijke continuïteit wordt gewaarborgd en zoveel mogelijk gebruik wordt 

gemaakt van het landelijke en provinciale tuinbouwnetwerk.   

Rijnconsult beveelt op grond van deze twee criteria aan te kiezen voor optie C of optie D en adviseert het DB hierin 

een keuze te maken voordat de GR per 1 januari aanstaande wordt geliquideerd. 

 

De inhoudelijke opgave voor de nieuwe samenwerking wordt opgesplitst in een periode tot en met 2024 en de 

periode 2025 – 2030. Voor de periode tot en met 2024 wordt gewerkt op basis van het bestaande beleid. Voor de 

periode 2025 – 2030 wordt aan de gemeenteraden van Maasdriel en Zaltbommel op basis van de ervaringen die in 

de jaren 2023 en 2024 worden opgedaan, een nieuw voorstel voorgelegd.  

In het op 23 juni gehouden DB is ten slotte afgesproken dat voorliggend document nog dit jaar (2022) zal worden 

aangeboden ter bespreking aan de vier dagelijkse besturen van de GR-partners. 
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Kaart 1: Overzichtskaart tuinbouwlocaties Bommelerwaard  
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Kaart 2: Overzichtskaart met ruimtelijke indicatie groei en verschuif locaties (voorstel sector) 

Optimaliseren huidige tuinbouwclusters 
Glastuinbouwontwikkelgebied De Grote Ingh 
Verplaatsen glastuinbouwontwikkelgebied Grote Ingh-> Velddriel 
Optimaliseren en door ontwikkelen tuinbouwclusters 
Ontwikkelen reserve (glas)tuinbouwontwikkelgebied Velddriel 
Verschuiving van tuinbouwontwikkelgebied naar clusters  
 
 
Dijken en kaders 
Weteringen 
Bosschages 
Landschappelijke inpassing clusters 
Mogelijke inpassing clusters met buitenteelt, boomgaarden 
Natuurontwikkeling/verbindingszones  
 
Ontwikkeling veilinglocatie 
 
Windturbines A2 (energie-as) 
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Kaart 3: Indicatieve Uitruil (of verschuif)  Bommelerwaard (voorstel sector) 


