Visie op tuinbouw
Oost-Betuwe

Een transparante visie op de toekomstige ontwikkeling
van de regionale tuinbouwsector

Participa
Voorwoord
Voor u ligt een wetenschappelijk onderzoeksrapport naar de toekomst
van de tuinbouw in het gebied Oost-Betuwe. Een uniek gebied ingeklemd
tussen de steden Arnhem en Nijmegen. Binnen die centrale ligging in de
stadsregio kent het gebied van oudsher een agrarische traditie. Aangezien
“rendementen uit het verleden, geen garantie geven voor de toekomst”,
kun je niet zorgvuldig genoeg zijn in het doen van uitspraken over de
toekomst.
Het is dan ook om die reden dat Rabobank Oost Betuwe in samenwerking
met de Greenport Arnhem-Nijmegen opdracht heeft gegeven aan
het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van Rabobank
Nederland, onderzoek te verrichten naar de toekomstmogelijkheden
voor de tuinbouw in Oost-Betuwe. Het gebied Oost-Betuwe is hierbij
gedefinieerd als de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Een logisch
samenhangend gebied van gemeenten die in toenemende mate op
elkaar zijn aangewezen.
De tuinbouw is een belangrijke sector in dit gebied. Het is daarom en
vanwege de gerelateerde agribusiness van groot belang te weten hoe de
vitaliteit van de sector naar de toekomst toe kan worden gewaarborgd.
Vanuit onze worteling in deze sector hebben wij dit onderzoek dan ook
graag mede geïnitieerd.
Hartelijk dank aan alle partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de
totstandkoming van dit rapport. In het bijzonder geldt dit onze partners
die dit onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt.
Ik spreek de wens en de verwachting uit dat dit rapport partijen bij elkaar
brengt en de handen ineen laat slaan om gezamenlijk te werken aan een
gezonde toekomst voor de tuinbouw in Oost-Betuwe.

Marco Hofland
Directievoorzitter Rabobank Oost Betuwe
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Participanten
Rabobank Oost Betuwe
Rabobank Oost Betuwe is een dynamische bank
tussen Arnhem en Nijmegen. Het werkgebied
omvat (nagenoeg) de gemeenten Overbetuwe
en Lingewaard. Wij zijn een bank die mede door de
coöperatieve structuur dicht bij onze relaties staat. De food
& agri-sector is van oudsher zeer belangrijk voor onze bank.
Met een marktaandeel van ruim 84% zijn wij marktleider.
De tuinbouwsector is een belangrijke bedrijfstak in ons
werkgebied. Wij hebben ons altijd betrokken getoond
bij de ontwikkelingen in de tuinbouw. Niet alleen bij de
gebiedsontwikkeling van Bergerden, maar ook bij de
uitwerking van de herstructurering van de bestaande
tuinbouwlocaties. Naast deze ontwikkelingen leveren wij
ook een bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen in
ons werkgebied. De Kas als energiebron en het project
“Zonneterp” als voorbeeld.
De complexiteit in de tuinbouwsector is hoog. Beslissingen
over ontwikkelingen, zoals schaalvergroting en
energiemanagement in combinatie met duurzaamheid,
vragen kennis, visie en zorgvuldigheid. In dat traject
zijn wij de deskundige gesprekspartner en willen
wij de tuinder begeleiden in de realisatie van zijn
ambities. Deze ambities worden mede bepaald door de
ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied. Daarom zien we
het belang in van een wetenschappelijk onderzoek hierover.
Wij vertrouwen erop dat de uitkomsten van dit rapport
bijdragen aan een intensieve samenwerking tussen alle
betrokken partijen.
Greenport Arnhem Nijmegen
In de regio Arnhem-Nijmegen is aan de
zuidzijde van Huissen het ultramoderne
nieuwe kassencomplex Bergerden gevestigd. Door de
combinatie van Bergerden met de reeds aanwezige
tuinbouwbedrijven in het gebied is de centrumfunctie
van de glastuinbouw in deze regio aanzienlijk versterkt.
De herstructurering van de glastuinbouw in HuissenAngeren staat nadrukkelijk op de politieke agenda. Samen
met de uitbreiding van Bergerden wordt de aanpak van
deze regionale ontwikkelingen van provinciaal belang
geacht. In de Nota Ruimte is Bergerden als een van de tien
Landbouwontwikkelingsgebieden aangewezen en maakt
daarmee deel uit van Greenport Nederland. De nieuwe
locatie is koploper voor innovaties op het gebied van
energiewinning en waterhuishouding. Er hebben zich reeds
vele tuinbouwbedrijven vanuit de regio en elders gevestigd.
Het gebied kent veel bedrijven in de periferie die voor de
tuinbouw actief zijn.
Ter stimulering en verdere ontwikkeling van de
tuinbouwcluster is Greenport Arnhem-Nijmegen vanaf
2004 als netwerkorganisatie actief. Het netwerk Greenport
Arnhem-Nijmegen is dé spreekbuis van de tuinbouwketen
in het gebied. Binnen de organisatie zijn veel ondernemers
en bestuurders in een platform actief om uitvoering te
geven aan het Tuinbouwketen Netwerkprogramma.
Greenport Arnhem-Nijmegen weet zich in ruime mate

ondersteund door de Gemeente Lingewaard, Gibo Groep,
Hortimea, Kamer van Koophandel, LTO-Noord, Plantion,
Provincie Gelderland, Rabobank Oost Betuwe en de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen.
Interpolis
Interpolis heeft haar wortels in agrarische
onderlinge verzekeringen en is mede
vanuit haar coöperatieve signatuur sterk
verbonden met de agrarische sector. Dit uit zich onder
meer in verzekeringsproducten die specifiek gericht zijn
op de agrarische sector. Ook onze overlegstructuur met
de agrarische achterban in de vorm van sectorraden,
onderstreept deze verbondenheid en versterkt de band
met de sector. Dit is een waardevolle erfenis van onze
coöperatieve structuur en biedt ons de mogelijkheid op een
constructieve manier met onze klanten te communiceren,
onder meer over de actuele ontwikkelingen in de sector.
Wij zijn marktleider in de agrarische markt. Wij staan
bekend om onze (technische) expertise en betrokkenheid
met de agrarische sector. Met ons complete pakket
schadeverzekeringen en aanverwante diensten leveren
wij een optimale bijdrage aan de continuïteit van
agrarische bedrijven in binnen- en buitenland. Belangrijke
eigenschap hierbij is dat wij, bij onzekere gebeurtenissen
en calamiteiten, achter de agrariër en achter de agrarische
sector staan en altijd zoeken naar een oplossing die voor
beiden een win-win situatie creëert.
Stadsregio Arnhem Nijmegen
De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt
samen met de twintig regiogemeenten
aan een aantrekkelijke, bereikbare en concurrerende
stadsregio. Dat doet de stadsregio door samen met
overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties
te werken aan de regionale agenda. Niet alleen plannen
maken, maar vooral ook uitvoering geven aan de plannen.
Mobiliteit, ruimte, wonen en werken staan daarbij centraal.
De regio Arnhem Nijmegen en glastuinbouw zijn nauw
met elkaar verbonden. Dat blijkt wel uit het Regionaal
Plan waarin de regio haar visie op de ruimtelijke inrichting
voor het gebied tot 2020 heeft beschreven. In dit plan
staat expliciet dat er ruimte moet zijn voor de verdere
ontwikkeling van glastuinbouw. Naast deze ruimtelijke
relatie is er ook een overduidelijke economische relatie.
In de Economische Agenda van de regio is innovatieve
glastuinbouw namelijk benoemd als een van de 5
speerpunten waarin de komende jaren extra aandacht voor
zal zijn. De verwachting is namelijk dat glastuinbouw een
positieve impuls voor de regionale economie kan zijn.
Met het feit dat glastuinbouw zowel in de ruimtelijke als
economische plannen van de stadsregio voorkomt staat
vast dat glastuinbouw nadrukkelijk op de agenda van de
regio staat. Het onderzoek dat nu is uitgevoerd stelt de
stadsregio in staat onze plannen verder vorm te geven.
Het helpt niet alleen ons, maar ook de andere overheden
en de glastuinbouwsector om samen te zorgen voor een
rooskleurige en innovatieve toekomst voor deze sector.
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De Provincie Gelderland
De provincie is de bestuurslaag tussen rijk
en gemeente. Bij veel beleidsbeslissingen
op haar grondgebied is de provincie in meer of mindere
mate betrokken. De provincie heeft daarbij een rol als
coördinator of regisseur en werkt nauw samen met rijk,
gemeenten, waterschappen en tal van andere instellingen.
Verder controleert de provincie onder meer de financiële
huishouding van de Gelderse gemeenten, houdt ze
toezicht op de waterschappen, ziet ze toe op naleving van
milieuvergunningen en bemiddelt bij conflicten tussen
inwoners en hun gemeente.
Een van de belangrijkste producten van de provincie is het
streekplan. Het verschijnt eens in de tien jaar en legt de
ruimtelijke ontwikkeling voor het Gelderse grondgebied
vast. De gemeentelijke bestemmingsplannen moeten
binnen het streekplan passen. Aan de andere kant moet het
streekplan overeen komen met de rijksplannen.
De Provincie Gelderland zet zich in voor de ontwikkeling
van duurzame tuinbouw in het Rivierengebied. Zij zet
daarbij in op herstructurering van economisch verouderde
glasopstanden en biedt het Streekplan ruimte voor
concentratie van glastuinbouw in een beperkt aantal
gebieden. De provincie ondersteunt ontwikkelingen
op het gebied van verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit, duurzame energievoorziening en met het
tuinbouwprogramma Betuwse Bloem de samenwerking
tussen de tuinbouwclusters in het Rivierengebied op
het gebied van logistiek, gebiedsbranding, onderwijs en
innovatie.
De Provincie heeft belang bij het wetenschappelijk
onderzoek. Het onderzoek kan helpen bij het afwegen
van de risico’s die zij (en andere partijen) neemt en bij het
onderbouwen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de
tuinbouw.
Gemeente Lingewaard
De gemeente Lingewaard is centraal
gelegen in het stroomgebied van Waal,
Rijn en Linge, midden in het gebied van de stadsregio
Arnhem-Nijmegen. Landelijk, goed bereikbaar en een prima
woon- en werkklimaat zijn enkele kernachtige typeringen.
Met de komst van een uitgestrekt tuinbouwgebied,
bedrijventerreinen (o.a. specifiiek gericht op de agribusiness)
de Betuwelijn en de ontwikkeling van Vinex-locaties is
de gemeente Lingewaard voortdurend in beweging.
De komende jaren worden er nog honderden woningen
gebouwd. Per 01-08-2008 had de gemeente 44.950
inwoners. . Lingewaard is van oudsher een tuinbouwgebied.

De gemeente heeft een traditionele band met de
tuinbouwsector. De gemeentelijke overheid draagt
zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
ondernemers uit de tuinbouwketen en realiseert hiertoe
gunstige randvoorwaarden zoals het beschikbaar stellen
van vestigingslocaties (voor tuinders maar ook overige
agribusinessbedrijven), aandacht voor bereikbaarheid e.d.. In
het gemeentelijk economisch beleidsplan is de ontwikkeling
van de tuinbouwsector als speerpunt aangewezen.
De gemeente wil haar strategische visie en beleid (en
keuzes daarbinnen) baseren op een betrouwbare analyse en
toekomsvisie op de tuinbouwsector. Het belang is om op
basis van van het onderzoek
toekomstscenario’s te kunnen maken, beleid te evalueren en
waar gewenst/mogelijk bij te stellen.
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GIBO Groep Accountants en Adviseurs
GIBO Groep Accountants en
Adviseurs is een landelijke opererend
accountantskantoor met ruim 60 vestigingen in ons land.
Op accountancygebied is de GIBO Groep marktleider in de
agrarische sector. De GIBO Groep bestaat ruim 80-jaar en is
vanaf het begin al gericht op de tuinbouwsector.
De GIBO Groep concentreert de dienstverlening naar
tuinders middels ‘n zestal kantoren, waarbij in Elst het
grootste kantoor is gevestigd met deze specifieke
cliëntengroep.
De glastuinbouw is één van de aanjagers van de
Nederlandse economie, die ook voor wat betreft innovatie
duidelijk voorop loopt. In de interne beleidsnotitie van
de GIBO Groep voor de komende jaren wordt naast de
melkveehouderij de tuinbouwsector als speerpunt voor
autonome groei genoemd. De forse kapitaalintensiviteit
waarmee de sector te maken heeft eist een adequate
informatievoorziening voor het (dagelijkse) financiële beleid.
Hier ligt ook met name de uitdaging voor de GIBO Groep
om de informatievoorziening en advisering up-to date te
houden. Er gebeurt veel in deze sector, denk hierbij vooral
aan het gebied van energiemanagement. Steeds staat
de continuïteit van het tuinbouwbedrijf op de tocht, en
telkenmale wordt van het management weer gevraagd
om de adequate beslissing(en) te nemen om zodoende de
continuïteit veilig te stellen.
Wij willen als GIBO Groep graag als vertrouwde partner de
ondernemer met zijn onderneming met raad & daad ter
zijde staan. De tuinbouw is en blijft voor de GIBO Groep
een belangrijke doelgroep, waarin wij in de toekomst
ook regelmatig de nodige investeringen zullen doen met
betrekking tot de verdere ontwikkeling van de accountantsen adviesdienstverlening.
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