De kracht van
de Bommelerwaard
Een duurzaam economisch perspectief op de regio.
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Voorwoord
Samen werken aan een duurzame Bommelerwaard
De ontwikkelingen in de samenleving op sociaal, economisch en ruimtelijk vlak gaan
snel. Dat geldt uiteraard ook voor de Bommelerwaard. Deze ontwikkelingen hebben
allemaal invloed op elkaar. In dit onderzoek ‘De kracht van de Bommelerwaard’ kijken
we hoe People, Planet en Profit op elkaar reageren en hoe we de economie van de
Bommelerwaard duurzamer en krachtiger kunnen maken. Dit perspectief biedt een
integrale visie die er toe bijdraagt dat overheid, ondernemers en bewoners van de
Bommelerwaard de juiste keuzes kunnen maken. Voor nu en in de toekomst.
Een visie op de regio ontwikkel je niet alleen, maar dat doe je samen. Ook ‘De kracht van
de Bommelerwaard’ is een product van samenwerking. Het rapport is samengesteld
door de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland en het
Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf in opdracht van Rabobank Bommelerwaard. Eén van de gebruikte instrumenten is onze zogeheten Triple P-monitor, die
de duurzaamheid van een regio meet. Daarbij staat People voor de sociaal-culturele,
Planet voor de ecologische en Profit voor de economische aspecten. Voorts hebben de
ledenraad van de Rabobank, bestuurders, inwoners en ondernemers een belangrijke
bijdrage geleverd aan deze studie, zowel in interviews als in workshops. Waarvoor onze
hartelijke dank.
De samenwerking die mede door dit onderzoek tot stand is gekomen, kan een bijdrage
leveren aan het begin van verdere samenwerking in de toekomst. Door een integrale
benadering komen belangen dichter bij elkaar. Het samenbrengen van betrokken
mensen en met elkaar bouwen aan de toekomst ligt in de wortels van de Rabobank.
Onze coöperatieve bank was en is sterk betrokken bij de lokale omgeving. Aan deze
betrokkenheid geven wij onder meer uiting door initiatieven die de ontwikkeling van de
Bommelerwaard ondersteunen en die bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid
van uw en onze regio.
Van dit rapport is een brochure met een beknopte samenvatting beschikbaar.
U kunt dit rapport ook downloaden op www.rabobank.com/kennisbank of
www.rabobank.nl/bommelerwaard.
De voor u liggende studie beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over de
toekomst van de Bommelerwaard. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat de
inhoud bijdraagt aan uw visie op de toekomst van uw regio.
Huub Haarlemmer
directievoorzitter Rabobank Bommelerwaard

Een duurzaam economisch perspectief op de regio | 3

Inleiding
De Bommelerwaard is een gebied met een prachtig landschap en een unieke historie. De prachtige ligging, als een schiereiland tussen de Waal en de Maas, zorgde ervoor dat de bewoners tot enkele decennia terug nog een relatief geïsoleerd
bestaan hadden. Lange tijd stond de regio bekend om haar armoede. Bovendien werd het gebied regelmatig getroffen
door overstromingen. Welvaart werd de Bommelerwaarders niet in de schoot geworpen. Daar is hard werken en slim
ondernemerschap voor nodig geweest. De Bommelerwaard is nu een gebied met veel economische activiteit en dynamiek.
Het kleinschalig ondernemerschap is er sterk ontwikkeld. Met name de florerende tuinbouw heeft hieraan bijgedragen.
Daarnaast heeft ook de zakelijke dienstverlening een prominente plek in de economie ingenomen.

Deze veranderingen hebben welvaart gebracht; de gemiddelde

Ze zijn dan ook steeds vaker onderwerp van (politieke) discussies

Bommelerwaarder verdient tegenwoordig een bovenmodaal

en komen steeds vaker voor in beleidsstukken van overheden

inkomen. Maar zij hadden en hebben ook een grote impact

en jaarverslagen van bedrijven. Leefbaarheid is de mate waarin

op het landschap en op de sociaal-culturele aspecten van de

een gebied haar bewoners in staat stelt vorm te geven aan hun

samenleving. Naast economische spelen dus andere aspecten

leefkwaliteit. Leefbaarheid heeft dus betrekking op de kwaliteit

een belangrijke rol. Zo kenmerkt het gebied zich door rust

van de leefomgeving in een bepaald gebied op dit moment. Het

en ruimte en een prettig woon- en leefklimaat. De economie

gaat om het ‘hier en nu’. Duurzaamheid gaat een stap verder.

kan niet floreren zonder de ecologische en sociaal-culturele

Naast het ‘hier en nu’ heeft duurzaamheid ook betrekking op

kwaliteiten van het gebied. De balans tussen deze drie aspecten

het ‘daar en later’. Met andere woorden: bij duurzaamheid speelt

bepaalt de duurzame toekomst van de regio. Veel meer dan

de kwaliteit van de leefomgeving in andere gebieden en voor

vroeger worden ondernemingen, instellingen en overheden

toekomstige generaties ook een rol.

naast hun economisch handelen beoordeeld op hun impact op
deze andere aspecten. Zij worden daardoor gestimuleerd om

Duurzaamheid heeft dus gaandeweg een bredere strekking

ethisch en dus maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

gekregen dan de oorspronkelijke, puur ecologische. Naast
goed rentmeesterschap over onze natuurlijke omgeving
behelst duurzaamheid dan ook het behoud van welvaart en
sociale samenhang en veiligheid. Deze sociale, economische
en ecologische dimensies worden in het Engels doorgaans
aangeduid als Triple P: People, Profit en Planet. Met deze drie
dimensies omvat het begrip duurzaamheid de menselijke
samenleving in de breedte.
Vanuit Rabobank Bommelerwaard komt het initiatief om het
directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank
Nederland een onderzoek uit te laten voeren naar de kracht van

De kritische blik op economische activiteiten is het gevolg van

de Bommelerwaard, waarbij naar de regio gekeken wordt vanuit

een groeiend besef van het belang van onze leefomgeving.

een duurzaam economisch perspectief. Dit levert de volgende

Mensen willen in een mooie omgeving wonen met voldoende

centrale vraag op voor dit onderzoek:

voorzieningen, het liefst in de buurt van het werk. In deze context
zijn ‘leefbaarheid’ en ‘duurzaamheid’ kernbegrippen geworden.
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“Waar liggen de mogelijkheden om de maatschappelijke en

De deelnemers aan de workshops hebben een zeer waardevolle

economische dynamiek in de Bommelerwaard te bevorderen in

bijdrage geleverd aan deze studie. De onderzoekers danken

balans met de natuurlijke en ruimtelijke kwaliteit van het gebied?”

hen op deze plaats nogmaals voor hun inzet. Een overzicht van
aanwezigen bij de workshops vindt u in bijlage 1.

De Triple P-monitor
In deze studie wordt de Bommelerwaard op drie kwaliteiten

Leeswijzer

onderzocht met behulp van de zogeheten Triple P-monitor:

In de hoofdstukken 1 (People), 2 (Profit) en 3 (Planet) komen

de sociaal-culturele (People), de ecologische (Planet) en de

achtereenvolgens de sociaal-culturele, economische en

economische (Profit) kwaliteiten. Deze kwaliteiten bestaan uit

ecologische kwaliteit van de Bommelerwaard aan de orde. De

een veelvoud aan kenmerken die in dit soort studies ‘indicatoren’

presentatie van de resultaten van de monitor van de betreffende

worden genoemd. De keuze van de indicatoren wordt voor een

kwaliteit wordt afgewisseld met verdiepingen gerelateerd

deel bepaald door (beperkte) beschikbaarheid van statistische

aan die kwaliteit. De Bommelerwaard wordt vergeleken met

informatie op lokaal en regionaal niveau. Voor de indicatoren is

Nederland en de nabij gelegen regio’s Land van Heusden en

geput uit informatiebestanden van onder andere ABF Research,

Altena en Alblasserwaard. Deze regio’s zijn gekozen omdat ze ook

CBS, de Kamers van Koophandel en WDM. De indicatoren die

behoren tot het landelijk gebied nabij grote steden en omdat

betrekking hebben op hetzelfde sociaal-culturele, ecologische

de bevolking, net als in de Bommelerwaard, verspreid is over

of economische aspect worden vervolgens samengenomen in

veel kleine kernen. Binnen de regio Bommelerwaard worden de

een cluster. De clusters worden samengebracht en vormen op

gemeenten Zaltbommel en Maasdriel uitgelicht. Aan het eind

die manier de drie kwaliteiten People, Planet en Profit. Voor elke

van elk hoofdstuk volgen een samenvatting en conclusie. Tot

indicator wordt de waarde van de Bommelerwaard vergeleken

slot maken we in hoofdstuk 4 de balans op van de uitkomsten

met de landelijk gemiddelde waarde. Schematisch kan de Triple

van de drie afzonderlijke hoofdstukken. Dit laatste hoofdstuk is

P-monitor als volgt worden weergegeven (voor informatie over

de synthese van dit onderzoek en daarin staan de belangrijkste

de Triple P methodiek zie bijlage 2):

conclusies en aanbevelingen. Voor dit rapport is een brochure
gemaakt waarin de totale samenvatting en conclusie staan.

Indicatoren

Clusters

Kwaliteiten

Triple P

Om een genuanceerd beeld te kunnen geven van de regio, is
een studie van bestaande onderzoeken, beleidsdocumenten
en andere rapporten nodig. Om ook niet gedocumenteerde
kennis over de regio te benutten, zijn interviews gehouden en
workshops georganiseerd met lokale bestuurders, ondernemers,
leden van de Rabobank en andere stakeholders uit de regio.
Tijdens deze workshops is gediscussieerd over sociaal-culturele,
ecologische en economische kwaliteiten van de Bommelerwaard.
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1

people

1 People
1.1 Inleiding

verder uitgewerkt aan de hand van statistische informatie en

In de Triple P-methode staat ‘People’ voor de sociaal-maatschap-

kennis van experts uit de regio (zie bijlage I workshopdeel-

pelijke kwaliteit in een gebied. Uitgangspunt bij deze kwaliteit

nemers). Tot besluit volgt in paragraaf 1.5 een samenvatting van

is de stelling dat voor het voortbestaan van onze samenleving,

dit hoofdstuk.

onderlinge verbondenheid van de verschillende individuen,
Daarom wordt de sociale kwaliteit in de Bommelerwaard bepaald

1.2 Sociaal maatschappelijke kwaliteiten in de
Bommelerwaard

aan de hand van de maatschappelijke samenhang in de streek,

Het eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan

de mate waarin het er veilig en gezond leven is, en het aanbod

maatschappelijke instituties en de sociale contacten die mensen

van allerlei sociaal-culturele voorzieningen. De kwaliteit ‘People’

met elkaar onderhouden. De manier waarop mensen met

is dan ook opgebouwd uit drie clusters: sociale cohesie, veiligheid

elkaar omgaan en deelnemen aan het maatschappelijk proces

en gezondheid en woonklimaat.

verschilt sterk binnen Nederland. Zo staan de inwoners van de

veiligheid en gemeenschappelijke oriëntatie onontbeerlijk zijn.

Randstad over het algemeen bekend om hun sterke mate van
De Bommelerwaard kent een gemiddelde score op de kwaliteit

individualisering, terwijl de bewoners in de landelijke gebieden

People. In dit hoofdstuk komen in paragraaf 1.2 eerst de verschil-

meer waarde hechten aan activiteiten binnen sociale structuren.

lende clusters en indicatoren achter deze score aan de orde.

Dat laatste geldt ook voor de Bommelerwaard. De regio scoort

Vervolgens wordt in paragrafen 1.3 en 1.4 de kwaliteit ‘People’

ruim bovengemiddeld op sociale cohesie. Aspecten waar de

Figuur 1.1: People, scores voor clusters

Figuur 1.2: Sociale cohesie, indicatoren per gemeente

Bron: Rabobank

Bron: Rabobank

6 | De kracht van de Bommelerwaard

Bommelerwaard bijvoorbeeld positief op scoort zijn het lage

Gering aanbod van zorgdiensten

aandeel alleenstaanden en echtscheidingen. De behulpzaamheid

Het tweede cluster van de sociaal-maatschappelijke kwaliteit van

jegens anderen en de opkomst bij verkiezingen in de Bommeler-

de Bommelerwaard is ‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet

waard zijn eveneens bovengemiddeld. Figuur 1.1 geeft de scores

de mate waarin de bewoners veilig en gezond (kunnen) leven in

weer van de Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en

hun leefomgeving. Dat hangt onder meer af van het aanbod van

Alblasserwaard ten opzichte van Nederland. De nullijn is het

zorgdiensten, criminaliteit en de verkeersveiligheid. De Bomme-

Nederlands gemiddelde.

lerwaard scoort gemiddeld op dit cluster.

Bommelerwaard kent sterke sociale cohesie

Het gebied komt op de meeste onderwerpen goed of gemiddeld

De benchmarkregio’s, Land van Heusden en Altena en Alblasser-

uit de bus, met een drietal positieve uitschieters. Zo worden

waard, kenmerken zich eveneens door een sterke sociale cohesie.

er in de Bommelerwaard relatief weinig inbraken en geweld-

Ook dit zijn plattelandsgebieden waar sociale samenhang

delicten gepleegd. Ook op het gebied van verkeersveiligheid

nog een belangrijke rol speelt in de gemeenschap. De sociale

scoort het gebied relatief goed. Het aantal verkeersongelukken

cohesie in de Bommelerwaard speelt zich voornamelijk af op

naar rato van de lengte van het wegennet in de regio is laag. Een

dorpsniveau. Tussen de onderlinge dorpen zijn de verbanden

opvallende negatieve uitschieter is het zorgaanbod. Het aanbod

zwakker. Bovendien zijn er grote verschillen in historie, cultuur en

van zorgdiensten in de Bommelerwaard is benedengemiddeld.

religie tussen kernen in het westen van de Bommelerwaard en

Onder zorgdiensten verstaan wij onder meer het aantal zieken-

het oosten. De scores op de indicatoren voor sociale cohesie in

huisbedden, huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken en

Zaltbommel en Maasdriel hebben veel overeenkomsten, maar

tandartsen naar rato van de bevolking.

we zien ook verschillen (figuur 1.2). Beide gemeenten scoren
hoog, maar waar Zaltbommel sterk scoort op de opkomst bij

In figuur 1.4 is het zorgaanbod in de regio vergeleken met Land

verkiezingen, scoort Maasdriel bijvoorbeeld weer sterker op

van Heusden en Altena, Alblasserwaard en Nederland. Ook in

verenigingsactiviteit.

de twee benchmarkregio’s blijft het aanbod van zorgdiensten
achter, maar het verschil met Nederland is daar kleiner. Door
de lage bevolkingsdichtheid en grote spreiding van bevolking
over veel kernen, is het zorgaanbod in de Bommelerwaard dun

Figuur 1.3 Veiligheid en gezondheid, indicatoren per gemeente

Figuur 1.4 Zorgaanbod, aantal vestigingen per 10.000 inw, aantal
bedden per 1.000 inw (2008)

Bron: Rabobank

Bron: Dendrite, CBS
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gezaaid. Dat zien we ook in andere landelijke gebieden, waar

ningenaanbod kent hetzelfde patroon als het zorgaanbod.

men bovendien voor specialistische zorg op de meest dichtst-

Met name niet-dagelijkse winkels (zoals mode en luxe winkels),

bijzijnde grote stad is aangewezen. Op dat aspect is men in de

onderwijs- en horecavoorzieningen zijn in de streek minder

Bommelerwaard wel goed voorzien met het Bommels Gasthuis

frequent aanwezig dan gemiddeld in ons land. Het dagelijks

in Zaltbommel en een polikliniek van het Jeroen Bosch ziekenhuis

aanbod (onder meer supermarkten) is in de Bommelerwaard

in ’s-Hertogenbosch.

relatief sterk vertegenwoordigd (figuur 1.6).

Beperkt voorzieningenaanbod zet woonklimaat onder druk

1.3 De bevolkingsontwikkeling en -spreiding

In het cluster ‘woonklimaat’ komt aan de orde in welke mate

De uitkomsten van de kwaliteit People zijn gunstig, maar we

het aanbod van voorzieningen een gebied tot een prettige

zien dat de scores van verschillende deelclusters onder druk zijn

woonomgeving maken. Wederom verschillen ‘stad’ en ‘land’

komen te staan door het relatief beperkte voorzieningenaanbod

aanzienlijk. Het aanbod van voorzieningen in steden is veel groter

in de Bommelerwaard. Een belangrijke verklarende factor bij

dan in het landelijk gebied. Daar staat tegenover dat dankzij de

de afkalvende voorzieningenaanbod is de toenemende schaal-

beschikbaarheid van ‘rust en ruimte’ de tevredenheid met de

vergroting. Voorzieningen hebben een steeds groter draagvlak,

woonomgeving in het landelijk gebied in het algemeen groter is

ofwel klanten in de buurt, nodig om te overleven. De bevolkings-

dan in de stad. Dit patroon zien we ook terug in de Bommeler-

ontwikkeling en spreiding is hierbij dus een cruciale factor.

waard. De regio scoort laag op het aanbod van voorzieningen en
hoog op tevredenheid met de woonomgeving.

Sinds 1975 is de bevolking in de Bommelerwaard met 33 procent
gegroeid, van 37.500 tot 50.000 inwoners. Daarmee telt het

Ondanks het beperkte voorzieningenaanbod waarderen de

gebied minder dan 341 mensen per vierkante kilometer. Dat is

inwoners van de Bommelerwaard de woonomgeving dus hoog.

laag ten opzichte van het gemiddelde van 485 in Nederland en

In Zaltbommel geven de inwoners hun woonomgeving een 8,3

de Bommelerwaard kan dan ook worden gekenmerkt als landelijk

als rapportcijfer en in Maasdriel een 8,5. Gemiddeld in Nederland

gebied. De bevolking is bovendien verspreid over 22 kernen1.

waardeert men de omgeving met een 8,2. Het verschil is dus niet
erg groot en in de benchmarkregio’s wordt de woonomgeving
ook hoger gewaardeerd dan de Bommelerwaard. Het voorzie-

1 Aalst, Alem, Ammerzoden, Bern, Brakel, Bruchem, Delwijn, Gameren, Hedel,
Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Kerkwijk, Nederhemert, Nieuwaal,
Poederoijen, Rossum, Velddriel, Well, Zaltbommel, Zuilichem.

Figuur 1.5 Woonklimaat, indicatoren per gemeente

Figuur 1.6 Winkelaanbod in verkoopvloeroppervlak per 1.000 inw. (2008)

Bron: Rabobank

Bron: Locatus, CBS
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De belangrijkste woonplaatsen in de Bommelerwaard zijn

Jongeren trekken weg uit de Bommelerwaard

Zaltbommel en Kerkdriel. Hier woont bijna 40% van de totale

Uit tabel 1.2 blijkt dat de bevolkingsgroei in de Bommelerwaard

bevolking in de regio. Het inwonertal is de afgelopen decennia

volledig afhankelijk is van de natuurlijke aanwas, aangezien het

sterk toegenomen. Evenals de regio Land van Heusden en Altena

saldo van vertrekkende en vestigende migranten negatief is. De

heeft de Bommelerwaard sinds 1975 een sterkere groei laten zien

afzwakking van de bevolkingsgroei vanaf het jaar 2000 is dan ook

dan gemiddeld in Nederland (figuur 1.7). Vooral de gemeente

grotendeels te verklaren door een sterke toename van vertrek

Zaltbommel kende met 38% een sterke groei. Het inwonertal

van mensen naar buiten de Bommelerwaard. Het blijkt dat vooral

van de Bommelerwaard laat tot het jaar 2000 een stabiele sterke

jongeren van 15 tot 25 jaar de regio verlaten (figuur 1.9). Het

stijging zien. Vanaf 2000 vlakt de groei af. Hetzelfde patroon

migratiesaldo voor de andere leeftijdscategorieën is ook negatief,

zien we in Land van Heusden en Altena en Alblasserwaard. Ook

maar minder sterk. Veel mensen verhuizen voor hun opleiding,

Nederland als geheel kent een afzwakking van de bevolkings-

hun werk en/of omdat ze kinderen krijgen. Jongeren kiezen vaak

groei, maar deze afname is minder sterk dan in de Bommeler-

om de regio te verlaten, omdat er geen geschikt aanbod in de

waard.

regio is, ze werk of opleiding hebben gevonden in de stad en de
voorzieningen in de stad beter aansluiten bij hun behoefte. De
hoop is dat deze jongeren na hun opleiding of ervaringen elders
in het land weer terugkeren naar de Bommelerwaard. De cijfers

Figuur 1.7 Bevolkingsontwikkeling, index: 1975 = 100

Figuur 1.8 Samenstelling van de bevolkingsontwikkeling ’00-‘07

Bron: CBS

Bron: Locatus, CBS
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wijzen echter uit dat dit maar in zeer beperkte mate het geval is

prognoses. Dezelfde trend wordt verwacht voor de Alblasser-

en deze terugkeerders kunnen het grote aantal vertrekkers niet

waard en Land van Heusden en Altena. In de laatstgenoemde

compenseren.

regio verwacht men echter weer een toename van het aantal
inwoners vanaf 2020 (figuur 1.10).

’s-Hertogenbosch trekt de meeste migranten uit de Bommelerwaard in vergelijking tot andere steden en regio’s in Nederland
(tabel 1.2). Na ’s-Hertogenbosch is de gemeente Neerijnen,
ten noorden van de Waal, de belangrijkste bestemming
voor verhuizers uit de regio Bommelerwaard. In tabel 1.2 is
overigens geen rekening gehouden met verhuizingen tussen
Zaltbommel en Maasdriel. Voor beide gemeenten geldt dat de
andere gemeente een belangrijke vestigingsgemeente is, maar
niet de belangrijkste. Dat blijft ’s-Hertogenbosch. De migratiestromen tussen Zaltbommel en Maasdriel maken zo’n 17%
uit van de totale migratiestromen van en naar de Bommelerwaard. De stroom van migranten naar de Bommelerwaard toe
is duidelijk dunner. Ook hier komen dezelfde gemeenten terug.
’s-Hertogenbosch en Neerijnen blijken ook te zorgen voor de
meeste migranten naar de regio toe.

Naast het negatieve migratiesaldo heeft de bevolkingsafname
in de Bommelerwaard ook te maken met de bevolkingsopbouw.
Figuur 1.11 geeft de leeftijdsopbouw weer van de bevolking in
de Bommelerwaard en vergelijkt dat met Nederland in 2008 en
2025. In 2008 valt het grote aandeel van kinderen op (0-20 jaar).
In de regio wonen relatief veel gezinnen met kinderen en de
huidige bevolking is dan ook minder vergrijsd dan gemiddeld in
Nederland. Naar verwachting zal het aandeel van 65-plussers in
de bevolking de komende decennia fors toenemen. Dit is een
landelijke trend, maar deze zet in de Bommelerwaard sterker
door. In 2025 is naar verwachting 23 procent van de bevolking
in de Bommelerwaard 65 jaar of ouder. In heel Nederland is dat
21 procent. Deze prognose is gebaseerd op de demografische
opbouw van de bevolking en de trends van de afgelopen jaren
op het gebied van migratie en de woningbouw. Het vertrekoverschot van jongeren is dus ook van grote invloed op de negatieve
bevolkingsprognoses van de Bommelerwaard.

Zonder ingrijpen zal bevolking Bommelerwaard krimpen
Volgens prognoses zal de Nederlandse bevolking nog heel

1.4 Woon- en leefklimaat in de Bommelerwaard

geleidelijk blijven toenemen in de periode tot 2025. In de

De hierboven gepresenteerde demografische prognoses vormen

Bommelerwaard zal het inwonertal echter afnemen volgens de

een belangrijke trend die de toekomst van de leefbaarheid en
de regionale economie zal beïnvloeden. Een bevolkingskrimp
gaat samen met een krimp van voorzieningen en de economie

Figuur 1.9 Migratiesaldo naar leeftijd ’00-’07

Figuur 1.10 Prognose bevolkingsgroei

Bron: Locatus, CBS

Bron: Locatus, CBS
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in het algemeen, of er moet een sterke productiviteitsverhoging

steeds) het aantal kinderen per gezin, ook wonen mensen langer

of toename van de arbeidsparticipatie tegenover staan. Is deze

alleen of samen nadat de kinderen de deur uit zijn. Het aantal

bevolkingskrimp nu onvermijdelijk? Dat is niet het geval. Deze

kleine huishoudens van vooral ouderen neemt daardoor fors toe.

prognoses zijn gebaseerd op de huidige leeftijdsopbouw,
migratiepatronen en ook woningbouwplannen in de regio.

Landelijk wonen nabij de stad in trek

Vaak zien we dat gemeenten op basis van bevolkingsprognoses

Woningen op het Nederlandse platteland zijn schaars. Er

besluiten om geen uitgebreide woningbouwplannen te maken,

worden slechts mondjesmaat woningen aan de voorraad

terwijl die prognoses juist mede zijn gebaseerd op die plannen.

toegevoegd, terwijl de vraag naar woningen in die gebieden

Migratiepatronen kunnen worden beïnvloed door onder meer

hoog is. Dit komt onder meer door beleidsrestricties, die

woningbouw. Woningbouw alleen is natuurlijk niet voldoende.

ervoor moeten zorgen dat het landelijk gebied niet verste-

Hoogwaardige werkgelegenheid, een prettig woonklimaat en

delijkt. Ondanks de restricties is de vraag naar wonen in

een passend en sterk imago zijn nodig om mensen naar de regio

landelijke gebieden groot en zal deze in de komende

toe te trekken.

periode naar verwachting verder toenemen. De druk op de
woningmarkt is hierdoor hoog en drijft de huizenprijzen op

Aantal huishoudens en dus woningvraag nemen wel toe

het Nederlandse platteland omhoog, vooral in de bereikbare

Stel dat het tij niet gekeerd kan worden en de bevolking

plattelandsgebieden in de buurt van de Randstad. Hierdoor

inderdaad zal krimpen, dan betekent dit niet dat er geen extra

is het wonen op het platteland in toenemende mate voorbe-

woningen nodig zijn in de Bommelerwaard. Volgens dezelfde

houden aan de rijkere huishoudens. In veel gebieden is dit

prognoses die de bevolkingskrimp verwachten, zal het aantal

ook voor de lokale bevolking een probleem. Zij worden ‘uit de

huishoudens in de Bommelerwaard nog toenemen tot 2025

markt geprijsd’ door nieuwkomers en krijgen zo weinig kans

(figuur 1.12). Het gemiddeld aantal personen per huishouden

om een woning te bemachtigen.

neemt al decennia lang af en deze huishoudenverdunning zal
zich in de komende jaren voorzetten. Niet alleen is de leeftijd
waarop de gezinsvorming begint sterk gestegen en daalt (nog

Figuur 1.11 Prognose bevolkingsopbouw

Figuur 1.12 Prognose huishoudensgroei

Bron: Locatus, CBS

Bron: CBS
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Achterblijvende nieuwbouw

aan specifiek op ouderen gerichte woningen, met nadruk op

De regionale woningmarkt kenmerkt zich door relatief veel

aanpasbaarheid en veiligheid. Daarbij zou het met name gaan

grote woningen. Dit heeft ook invloed op de gemiddelde prijs

om kleine, gelijkvloerse woningen. In vergelijking met het aantal

van de woning. Met name de woningen in het buitengebied

kleine huishoudens telt de Bommelerwaard nu zeer weinig

zijn groot en duur. Zoals we in tabel 1.1 zien is tweederde van

kleine woningen. Bovendien zou doelgroepgericht bouwen voor

de totale woningvoorraad in de regio een koopwoning en

ouderen de doorstroming op de woningmarkt op gang kunnen

ligt de gemiddelde NVM-woningprijs ruim 50.000 euro boven

brengen.

het gemiddelde in Nederland. Dit is een typisch kenmerk van
landelijk gebied nabij stedelijke gebieden. De ligging tussen

Er zitten echter een paar haken en ogen aan een woning-

Utrecht en ’s-Hertogenbosch en bovendien goed ontsloten met

bouwbeleid dat zich specifiek richt op ouderen. Tot nog toe

de A2 maakt van de Bommelerwaard een ideale woonplaats voor

hebben ouderen echter geen blijk gegeven van een eenduidige

forenzen. De druk op de regionale woningmarkt is hierdoor sterk

woonbehoefte. Veel ouderen blijven zo lang mogelijk in hun

toegenomen en ook de prijs. Daar komt bij dat de nieuwbouw

eigen huis wonen en laten dat eventueel aanpassen aan hun

in de Bommelerwaard stagneert. Dat is een landelijk fenomeen,

behoeften of maken gebruik van onderhouds- en schoon-

maar we zien het versterkt optreden in de regio. Sinds 2000 blijft

maakdiensten. Verhuizing is dan pas aan de orde bij acute en

de nieuwbouw in de Bommelerwaard achter bij de gemiddelde

ernstige verslechtering van de gezondheid of het wegvallen

nieuwbouw in Nederland. In de Bommelerwaard lag de

van de partner. Ook valt het te verwachten dat de bouw van

nieuwbouw de afgelopen jaren op 0,75% van de totale woning-

specifieke ouderenwoningen, ouderen van buiten de streek

voorraad. Dat percentage ligt landelijk op 1.0% (figuur 1.13).

aantrekt en daardoor het proces van vergrijzing versterkt. Tot
slot lijkt het doorstromen van ouderen in de Bommelerwaard

Woningbouw: specifiek of generiek?

nauwelijks soelaas te bieden voor starters in de streek en zullen

Woningbouw in de Bommelerwaard blijft ook een noodzake-

deze vrijkomende woningen ook weer mensen van buiten de

lijke factor in het tegengaan van krimp, vergrijzing en behoud

Bommelerwaard aantrekken. De gemiddelde woningprijs in de

van voorzieningen in de streek. Er bestaan echter verschillende

Bommelerwaard is immers zeer hoog. Dit biedt praktisch geen

meningen omtrent de doelgroep waarvoor woningbouw zou

ruimte voor starters, maar zorgt wel voor het aantrekken van

moeten plaatsvinden. De vergrijzing wijst op een behoefte

welvarende huishoudens van buiten de regio.

Figuur 1.13 Gemiddelde jaarlijkse nieuwbouw als % van de woning-

Tabel 1.1 Kerncijfers Bommelerwaard

voorraad, 2000-2007

Inwoners
65-plussers 2008 %
65-plussers 2025 %
Woningvoorraad
Koop
Huur
Sociale huur
Particuliere huur
Woningen
> 4 kamers
Woningprijs
(dznd. euro)
Groei woningprijs
03-08
Groei woningprijs
07-08

Bron: CBS
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Zaltbommel

Maasdriel

Nederland

23.631
14%
23%
8.928
69%
31%
24%
6%
65%

Bommelerwaard
49.816
13%
23%
18.602
67%
33%
25%
7%
63%

26.185
13%
22%
9.674
66%
35%
26%
8%
61%
282

313

297

243

17%

22%

19%

20%

-3%

0%

-2%

2%

Bronnen: CBS, RPB, NVM, ABF

16.405.399
15%
21%
6.967.046
57%
43%
33%
11%
49%

Om ook starters aan bod te laten komen op de woningmarkt is

Dit betekent dat de keuze gemaakt moet worden om in de

in plaats van doelgroepgericht bouwen, generieke woningbouw

allerkleinste kernen niet meer te bouwen. Dit beleid wordt al in

nodig. Met name levensloopbestendige huurwoningen, die

verschillende andere landelijke gebieden gevoerd zoals in het

plaats bieden aan starters, gezinnen én ouderen. De bouw van

Land van Heusden en Altena. Door het benoemen van A-, B- en

goedkope koop- en huurwoningen trekt jongere inwoners aan

C-kernen, wordt op basis van objectieve maatstaven, bijvoor-

die de arbeidsparticipatie en het draagvlak voor voorzieningen

beeld inwonertal, verzorgingsfunctie en voorzieningenniveau,

in de streek op peil kunnen houden. Het huidige woningbestand

een prioritering gesteld. Ter illustratie, in de Bommelerwaard is

in de Bommelerwaard wordt echter gedomineerd door het

Zaltbommel de grootste kern en is Kerkdriel de tweede kern.

koopsegment, waarin de dure klasse een fors aandeel heeft. Door

Zaltbommel en wellicht ook Kerkdriel kunnen tot A-kernen

verkoop is het aandeel van sociale huurwoningen in de streek in

worden benoemd. De andere kernen in de Bommelerwaard

de afgelopen jaren zelfs nog wat afgenomen.

kunnen worden opgedeeld in B- en C-kernen. De grens van
inwonertal zou bijvoorbeeld gelegd kunnen worden tussen

Concentreer woningbouw in grote kernen

de 3.000 en 5.000 inwoners, aangezien bij een dergelijk aantal

Voor de bevolkingsontwikkeling en het behoud van voorzieningen

inwoners een aantal basisvoorzieningen nog zelfstandig in de

is het bouwen van woningen van groot belang. Met name in

kern aanwezig kan zijn. Daarnaast moet worden gekeken naar de

kleine kernen staat het voorzieningenaanbod onder druk. Het lijkt

geografische spreiding van de kernen over het gebied om ervoor

daarom logisch om in alle kleine kernen een aantal woningen te

te zorgen dat op afzienbare afstand van C-kernen een A- of B-kern

bouwen. Echter, de woningvoorraad per kern kan hierdoor slechts

gelegen is.

in geringe mate groeien en door de huishoudensverdunning
kan het zelfs zo zijn dat de groei van het aantal woningen niet

Laat uitbreiding enkel toe rondom A-kernen

leidt tot groei van de bevolking. Wanneer de woningbouw wordt

Het maken van deze keuzes zorgt er tevens voor dat het

geconcentreerd in de grotere kernen, kan daar de bevolking

waardevolle buitengebied verder gespaard wordt van verdere

consolideren of in het meest gunstige geval verder toenemen. Zo

bebouwing. Om dit effect te vergroten moeten we onderscheid

kan daar het draagvlak voor voorzieningen worden verzekerd.

maken tussen inbreiding en uitbreiding. Bij inbreiding wordt
gebouwd in bestaand bebouwd gebied, bijvoorbeeld door
herstructurering van gebouwen en zo nodig het veranderen

Tabel 1.2 Migratie naar richting, van en naar Bommelerwaard 2000-2007

van Bommelerwaard
naar
’s-Hertogenbosch
Neerijnen
Utrecht
Aalburg
Tilburg
Heusden
Tiel
West Maas en Waal
Eindhoven
Amsterdam
rest NL
totaal

Bron: CBS

migranten
1.259
230
219
191
189
172
150
136
132
130
3.734
6.542

naar Bommelerwaard
van
’s-Hertogenbosch
Neerijnen
Utrecht
Aalburg
Tilburg
Heusden
Tiel
West Maas en Waal
Eindhoven
Amsterdam
rest NL
totaal

migranten
1.004
214
205
158
141
128
110
107
100
90
3.241
5.498

Tabel 1.3 Inwoners per kern in de Bommelerwaard, 2008

Zaltbommel
Kerkdriel
Hedel
Ammerzoden
Brakel
Rossum
Gameren
Aalst
Bruchem
Zuilichem
Velddriel

inwoners
11.926
7.065
4.658
3.618
2.894
2.538
2.104
1.909
1.674
1.639
1.548

Nederhemert
Heerewaarden
Well
Poederoijen
Hurwenen
Nieuwaal
Alem
Kerkwijk
Delwijnen
Hoenzadriel
Bern

inwoners
1.494
1.457
945
940
849
700
673
495
370
281
35

Bron: CBS
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van bestemming van dergelijke gebouwen of door in het

raties of gemeente. Ook de woningbouwcorporaties spelen een

bebouwde gebied op open ruimtes te bouwen. Met uitbreiding

belangrijke rol bij het behoud van leefbaarheid in de kernen. Zij

wordt bedoeld het bouwen buiten het bebouwde gebied, in

hebben belang bij een eenduidig (woningbouw)beleid en bij

bijvoorbeeld voormalig landbouw- of natuurgebied. Om het

behoud van bevolking en dus voorzieningen in de kernen.

buitengebied open en waardevol te houden moet inbreiding
voorrang krijgen op uitbreiding. In B-kernen kan men dus wel

Zorg voor kwaliteit en diversiteit van woonmilieus

woningbouw plegen, maar enkel door inbreiding. Uitbreiding

De kwaliteit en diversiteit van het woningenbestand zijn

moet enkel worden toegestaan rond A-kernen.

belangrijke ingrediënten voor de kwaliteit van het woon- en
leefmilieu. Om als woonregio te kunnen concurreren met

In de Bommelerwaard biedt verdere ontwikkeling van de kern

buurregio’s als Lingewaal, maar ook met vinexwijken in

Zaltbommel de meeste perspectieven gezien de omvang,

’s-Hertogenbosch en Utrecht, zal de Bommelerwaard zich moeten

de ligging en de aanwezige winkel-, zorg- en onderwijs

onderscheiden. De mogelijkheden voor wonen aan het water

voorzieningen. Deze kern heeft de belangrijkste verzorgende

en in het landelijk gebied zijn in de regio aanwezig. Deze ligging

functie in het gebied en deze functie zou verder moeten worden

moet dus optimaal worden benut en dat betekent kwalitatief

versterkt. De keuze om woningbouw door middel van uitbreiding

hoogstaande woningbouw die goed is ingepast in het landschap.

rondom de A-kernen te concentreren, zorgt er bovendien voor
dat het buitengebied in de rest van de Bommelerwaard gespaard
kan blijven.
ABC-kernenbeleid vereist samenwerking tussen kernen
Dergelijke keuzes maken betekent dat uitbreiding beperkt blijft
tot rondom de kern Zaltbommel en dat C-kernen niet meer
kunnen groeien en voor voorzieningen nog meer afhankelijk
worden van A- en B-kernen. Dat is geen makkelijke keuze en zal
ongetwijfeld op veel verzet stuiten. Wanneer een dergelijk prioriteringsbeleid wordt uitgevoerd is samenwerken tussen de kernen
en met name de C-kernen van cruciaal belang. Gezamenlijk
kunnen de kernen ervoor zorgen dat belangrijke diensten
voor bewoners, bijvoorbeeld thuiszorg voor ouderen, in stand
worden gehouden. Dorpsraden kunnen hierbij een belangrijke
rol spelen. De dorpsraden kunnen zorgen dat de verbindingen
met andere kernen onderhouden worden en dat gezamenlijke behoeften worden geïnventariseerd en oplossingen voor
problemen worden besproken en voorgelegd bij woningcorpo14 | De kracht van de Bommelerwaard

1.5 Samenvatting: ‘People’ in de Bommelerwaard
De sociale kwaliteit in de Bommelerwaard is hoog. De sociale cohesie in de streek is groot, de streek is veilig en biedt een
aangenaam woonklimaat. De afnemende bevolkingsomvang en de vergrijzing zullen naar verwachting deze sociale kwaliteit in
de streek onder druk zetten. Woningbouw wordt weliswaar gezien als middel om de bevolkingsomvang en het draagvlak voor
voorzieningen in de Bommelerwaard op peil te houden, maar er ontbreekt nog een duidelijke visie op de kleine kernenproblematiek. Gezien het grote aantal heel kleine kernen in de regio is het op termijn onhaalbaar om in iedere kern een minimumaanbod van voorzieningen te behouden. Keuzes moeten dus worden gemaakt.
SWOT-analyse ‘People’
Sterkten

Zwakten

• Sterke sociale cohesie

• Vertrekoverschot migratie

• Rust en ruimte

• Stagnerende natuurlijke bevolkingsgroei

• Veilige leefomgeving

• Afkalvend voorzieningenaanbod kleine kernen

• Ligging nabij steden en A2

• Weinig ruimte voor starters op woningmarkt

• Ruim aanbod van grote woningen

• Weinig starterswoningen

• Sterke lokale identiteit(en)

• Achterblijvende woningbouw
• Verschillende gemeenschappen in regio leven langs elkaar
heen

Kansen

Bedreigingen

• Generieke woningbouw

• Krimp van bevolking

• Concentratie van woningbouw

• Verdwijnen voorzieningen kleine kernen

• Gezamenlijke regiopromotie ‘rust en ruimte’

• Vertrek jongeren uit de regio

• Prioritering woningbouw in kleine kernen

• Verdere stagnatie woningbouw

• Samenwerking kleine kernen
• Bouw levensloopbestendige woningen voor zowel ouderen
als jongeren

Een duurzaam economisch perspectief op de regio | 15

2

profit

2 Profit
2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen in paragraaf 2.2 en 2.3 de verschillende

In de Triple P-methode staat ‘Profit’ voor de economische

clusters en indicatoren achter deze score aan de orde en wordt

kwaliteit in een gebied. Uitgangspunt bij deze kwaliteit is de

de kwaliteit ‘Profit’ verder uitgewerkt aan de hand van statis-

stelling dat de huidige economische structuur en dynamiek

tische informatie en kennis van experts uit de regio (zie bijlage 1

bepalen in hoeverre de Bommelerwaard zich kan aanpassen aan

workshopdeelnemers). Tot besluit volgt in paragraaf 2.4 een

veranderende economische omstandigheden en dus van grote

samenvatting van dit hoofdstuk.

invloed zijn op het handhaven van onze welvaart in de toekomst.
Daarom wordt de economische kwaliteit in de Bommelerwaard

2.2 Economische kwaliteiten in de Bommelerwaard

bepaald aan de hand van de omvang van de economie, de

De Bommelerwaard scoort op de kwaliteit ‘Profit’ bovenge-

concurrentiepositie van het bedrijfsleven, het ondernemings-

middeld, met name op het gebied van ondernemingsklimaat en

klimaat en de mate waarin de bevolking er in slaagt welvaart te

sociaal-economische welvaart. Figuur 2.1 geeft de scores weer

verwerven. De kwaliteit ‘Profit’ wordt hier aan de hand van drie

van de Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en Alblas-

clusters behandeld: intensiteit van de economie, ondernemings-

serwaard ten opzichte van Nederland. De nullijn is het Nederlands

klimaat en sociaal-economische welvaart.

gemiddelde.

Figuur 2.1 Profit regio

Figuur 2.2 Profit gemeente

Bron: Rabobank

Bron: Rabobank
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In vergelijking met Nederland is de werkloosheid laag in regio

op de sectorstructuur. In Zaltbommel scoort met name het

Bommelerwaard, het gemiddeld huishoudinkomen hoog en

aantal zakelijke verplaatsingen positief. In Maasdriel en omgeving

daarnaast zijn er weinig huishoudens met lage inkomens of

zijn de bedrijven wat meer versnipperd en er zijn meer zakelijke

bijstandsuitkeringen. De inwoners van de Bommelerwaard staan

verplaatsingen nodig met een lagere score tot gevolg.

voor keuzes om de goede score op ‘Profit’ te behouden zonder
dat dit ten koste gaat van de andere kwaliteiten in de Bomme-

Ondernemingsklimaat goed in de Bommelerwaard

lerwaard. In dit hoofdstuk zullen we daarom ingaan op de sterke

Met het cluster ‘ondernemingsklimaat’ wordt de mate waarin een

punten binnen Profit en de punten waarop keuzes gemaakt

gebied aantrekkelijk is als vestigingsplaats voor bedrijven in kaart

moeten worden.

gebracht. Het betreft tal van factoren die zich buiten de invloedsfeer
van de ondernemer bevinden, maar die wel van belang zijn voor het

Intensiteit economie Bommelerwaard net boven gemiddeld

reilen en zeilen in de onderneming. De sterke concentratie van vesti-

Het cluster ‘intensiteit van de economie’ heeft betrekking op de

gingslocaties, potentiële klanten, arbeidskrachten, toeleveranciers

omvang van de regionale economie. De verschillende indicatoren

en instellingen voor onderzoek en onderwijs in stedelijke gebieden

worden gerelateerd aan kenmerken van het gebied, zoals

wordt doorgaans als aantrekkelijk vestigingsklimaat betiteld.

oppervlakte, omvang bedrijvenbestand en werkgelegenheid.
Ook op dit economische vlak vertoont ons land veel variatie en

De Bommelerwaard kent een heel hoog aantal zelfstandigen ten

ook in dit geval treden verschillen tussen stad en land op de

opzichte van Nederland. Het starterspercentage ligt in de regio

voorgrond. Steden zijn concentraties van mensen en activiteiten

dan ook erg hoog. Gemiddeld starten er in de Bommelerwaard

op een beperkte oppervlakte en kennen daarom een hoge

ieder jaar zo’n 18 nieuwe bedrijven per 1.000 mensen in de

intensiteit van de economie. Het is daarom niet vreemd dat de

beroepsbevolking, tegenover nog geen 15 bedrijven in Nederland

intensiteit van de economie in de Bommelerwaard nauwelijks

(zie figuur 2.7). De regio trekt ook meer bedrijven naar de regio

boven het landelijk gemiddelde uitkomt, zoals te zien is in

toe dan dat er vertrekken (bedrijfsmigratie). Ondernemers in de

figuur 2.3. Dit wordt vooral veroorzaakt door de slechte score op

regio zijn dus veelal trouw aan de locatie waar ze zitten. Wellicht

BRP per werknemer, ofwel de arbeidsproductiviteit. Deze lagere

is dat onder andere ingegeven door het feit dat er voldoende

arbeidsproductiviteit hangt weer samen met de werkgelegen-

bedrijfsruimte beschikbaar is, maar een andere cruciale factor is de

heidstructuur in de regio. Later in dit hoofdstuk wordt ingegaan

unieke ligging en goede ontsluiting via de A2.

Figuur 2.3 Profit, score voor clusters

Figuur 2.4 Intensiteit van de economie gemeente

Bron: Rabobank

Bron: Rabobank
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Pendel binnen de regio vooral met de auto

wensen over en is eigenlijk niet voldoende meegegroeid met de

De A2 en het spoor, die de regio richting het noorden en het

behoefte en ontwikkeling van het gebied. Dat geldt zowel voor

zuiden ontsluit, zorgen voor veel pendel. Met name Zaltbommel

het wegverkeer als voor het openbaar vervoer.

trekt veel forenzen aan uit de omliggende gemeenten. Deze
gemeente kent dan ook een positief pendelsaldo, ofwel er

Het openbaar vervoer in de Bommelerwaard is slecht

komen meer forenzen naar de gemeente toe om te werken, dan

ontwikkeld. De treinverbinding tussen Zaltbommel en Utrecht

dat inwoners van Zaltbommel elders werken. Maasdriel kenmerkt

en ’s-Hertogenbosch is goed, maar de busverbindingen tussen

zich juist door een negatief pendelsaldo. Deze gemeente

de kernen in de regio zijn slecht. Zoals we ook in het volgende

heeft meer een woonfunctie dan een werkfunctie, terwijl in

hoofdstuk kunnen lezen, leidt dit tot een zeer grote afhanke-

Zaltbommel de werkfunctie dominant is. Dit blijkt ook uit de

lijkheid van de auto en mede daardoor een hoge verkeersdruk

pendelgegevens in figuur 2.8.

op de binnenwegen. Die hoge verkeersdruk wordt echter vooral
veroorzaakt door de zeer verspreide economische activiteiten,

Daarnaast pendelen veel mensen ook gewoon binnen de regio,

waaronder glastuinbouw, in de regio. Ook de spreiding van

omdat een groot deel van de inwoners van de Bommelerwaard

de bevolking over een groot aantal woonkernen speelt hierbij

zowel wonen als werken in de regio. De verbindingen binnen de

uiteraard een grote rol. Hierdoor wordt er veel (vracht)verkeer

regio zijn minder goed. Vooral de oost-west verbinding laat te

over de smalle dijkwegen geleid.

Figuur 2.5 Ondernemingsklimaat regio

Figuur 2.6 Ondernemingsklimaat gemeente

Bron: Rabobank

Bron: Rabobank
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Laag opleidingsniveau van de beroepsbevolking

liggende samenwerking zijn stages van studenten aan de Hogere

Het opleidingsniveau in de Bommelerwaard is lager dan

Agrarische School in ’s-Hertogenbosch bij tuinbouwbedrijven in

gemiddeld in Nederland, zoals weergegeven in figuur 2.9. Met

de regio. Andere opleidingsinstituten in ’s-Hertogenbosch zijn

name in Maasdriel blijft het opleidingsniveau ver achter bij het

bijvoorbeeld Avans Hogeschool en Fontys Hogeschool.

landelijk gemiddelde. Er zijn in de regio geen hogere beroepsopleidingen of universiteiten aanwezig, waardoor veel jongeren

De focus op onderwijs en het onder de aandacht brengen van

de regio verlaten om elders een opleiding te volgen. Er is echter

de regio kan gepaard gaan met pogingen om bedrijven met

ook relatief beperkt aanbod van banen voor hoog opgeleiden,

werkgelegenheid voor hoger opgeleiden naar de regio te halen.

waardoor veel jongeren na hun studie niet terugkeren naar de

De binding van bedrijven met de Bommelerwaard is echter

Bommelerwaard. Nu blijven veel jongeren die gaan studeren

van groot belang. Bedrijven met werkgelegenheid voor hoger

na hun opleiding in die steden wonen en werken. Uit de

opgeleiden naar de regio halen is een ding, maar ervoor zorgen

migratiecijfers blijkt dat de meeste jongeren trekken naar

dat die bedrijven voldoende binding hebben met de regio zodat

’s-Hertogenbosch en ook Utrecht is een belangrijke vestigingstad

ze er ook blijven is een tweede. Deze wetenschap kan een rol

voor jongeren uit de Bommelerwaard.

spelen in de keuze welk type bedrijven de Bommelerwaard wil
aantrekken. Kleine bedrijven zijn vaak sterker verbonden met de

Het is niet haalbaar om hogescholen en universiteiten naar de

regio en bovendien passen kleine bedrijven ook goed bij het

Bommelerwaard te krijgen. Toch kan de regio wel zorgen dat de

reeds bestaande ondernemerschap in de Bommelerwaard.

jongeren die daar gaan studeren binding houden en/of krijgen
met de regio. Samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven

Stimuleer netwerken van de 4 O’s

en opleidingsinstituten, bijvoorbeeld op het gebied van stages

Gezien de doelstelling om meer hoger opgeleiden aan te

en voorlichting, kan ervoor zorgen dat de Bommelerwaard in

trekken, moet de acquisitie van bedrijven ook gericht worden

beeld blijft of komt bij jongere hoogopgeleiden. Op dit moment

op hoogwaardige bedrijvigheid. Daarbij kunnen we denken

is de samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven en

aan activiteiten die passen bij de huidige economische activi-

onderwijsinstellingen nog incidenteel. Een dergelijke samen-

teiten in de regio, zoals hoogwaardige tuinbouwtechniek en

werking zou structureel moeten worden opgezet vanuit een

zakelijke dienstverlening. Hier kan een rol voor de Rabobank zijn

platform van ondernemers. Een voorbeeld van een voor de hand

weggelegd, bijvoorbeeld om de spil te worden in een netwerk

Figuur 2.7 Starters per werkende bevolking

Figuur 2.8 Pendel Maasdriel en Zaltbommel

Bron: Kvk, Rabobank

Bron: CBS
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van hoger opgeleide ondernemers. Daarnaast kan de Rabobank
een faciliterende rol hebben als kennisbank en facilitator van
communities. Het benutten van kansen begint vaak bij het
bundelen van krachten. De Rabobank ziet daarom in De Bommelerwaard nog veel potentieel in het stimuleren van netwerken
van de 4 O’s, Ondernemers, Overheden, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen. De onderwijs- en onderzoeksinstituten zijn de
belangrijkste kennisleveranciers. In een goed draaiende kenniseconomie is kennis transparant en beschikbaar voor alle partijen.
Ondernemers kunnen deze kennis dan benutten door op basis
daarvan producten of diensten in de markt te zetten.
De overheid moet er voor zorgen dat de juiste voorwaarden
worden gecreëerd waarbinnen deze processen zich kunnen
afspelen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van netwerkbijeenkomsten, maar ook door het verzorgen van voldoende kleinschalige bedrijfshuisvesting in de regio. Veel potentieel startende
bedrijven zijn met een kantoor aan huis op een laagdrempelige
manier geholpen. Dit kan door de gemeenten mogelijk gemaakt
worden door flexibel met bestemmingen om te gaan en hiervoor
geschikte woningen te realiseren. Van belang is wel dat dergelijke
bedrijfsactiviteiten goed in te passen zijn in de woonomgeving
en geen overlast veroorzaken en zodra groei plaatsvindt, moet
de mogelijkheid er zijn om binnen de gemeente door te stromen
naar geschikte huisvesting.

Innovatie in de glastuinbouw: de gesloten kas
Energie wordt steeds duurder en het milieu komt steeds meer
in de belangstelling te staan. Een belangrijke ontwikkeling
voor de glastuinbouw is de gesloten kas. Bij een gesloten kas
kan het energieoverschot dat met name in de zomer vrijkomt
(overtollige warmte) worden opgeslagen. Dit energieoverschot kan vervolgens in de winter gebruikt worden, wanneer
er vaak een energietekort is. Toch is er nog wel energie nodig
om de opgeslagen warmte in te kunnen zetten. Kassen
kunnen CO2 neutraal opereren door een deel van het warmte
overschot te verkopen aan andere partijen (zoals aan naburige
bedrijven). Een andere optie is om de overtollige warmte
te gebruiken in een niet-gesloten kas, tuinders kunnen dan
kiezen voor verschillende gewassen die beter gedijen in
gesloten kassen en in niet-gesloten kassen en het warmteoverschot voor eigen gebruik aanwenden.
Bron: SEO, 2007 en TNO, 2006 (bewerking Rabobank)

Sociaal-economische welvaart ruim boven landelijk
gemiddelde
Het derde cluster ‘sociaal-economische welvaart’, meet de mate
waarin de Bommelerwaardse bevolking in haar fysieke behoeften
kan voorzien. Ook op dit gebied toont ons land forse regionale
verschillen. De grote nieuwbouwwijken en de randgemeenten

Figuur 2.9 Opleidingsniveau beroepsbevolking

Figuur 2.10 Sociaal economische welvaart regio

Bron: CBS

Bron: Rabobank
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rond de grote steden zijn het meest welvarend. Grootstedelijke

de sterke vergrijzing voor de deur kan dit beeld er over een aantal

en landelijke gebieden blijven qua welvaart daarbij duidelijk

jaren natuurlijk heel anders uitzien. Het percentage werklozen is in

achter. Oorspronkelijk was de Bommelerwaard een arme regio.

de Bommelerwaard duidelijk lager dan gemiddeld in Nederland.

De tuinbouw heeft de afgelopen decennia voor veel welvaart
van Nederland is er in de regio sprake van een gemiddeld hoog

2.3 Tuinbouw en zakelijke diensten domineren
productiestructuur

inkomen. Dit komt met name door het ondernemerschap in de

De Bommelerwaard kent een aantal dominante sectoren als het

regio. De vele zelfstandige ondernemers hebben goede tijden

gaat om werkgelegenheid. De tuinbouw, groothandel, zakelijke

gekend en hebben van de economische groei kunnen meepro-

dienstverlening, industrie en bouwnijverheid nemen ruim 60%

fiteren.

van alle werkgelegenheid voor hun rekening. In vergelijking

gezorgd. Ondanks het lagere opleidingsniveau ten opzichte

tot Nederland zijn de sectoren zakelijke dienstverlening, de
Mede daarom is het belangrijk om het ondernemerschap in de

tuinbouw en de aan de tuinbouw gelieerde groothandel, het

toekomst op peil te houden. Op dit moment is de werkloosheid

sterkst oververtegenwoordigd. De tuinbouwsector heeft een

laag in de regio en het huishoudinkomen is juist heel hoog

lange geschiedenis in de Bommelerwaard en de gehele keten

vergeleken met gemiddeld in Nederland. Daarnaast kent de regio

is van groot belang voor de regionale economie. De zakelijke

relatief veel werkende mensen ten opzichte van de bevolking. Met

dienstverlening heeft in tegenstelling tot de tuinbouw, nog niet
een erg lange geschiedenis in de Bommelerwaard. Deze sector is

Figuur 2.11 Sociaal economische welvaart gemeente

Figuur 2.12 Banenontwikkeling, 1996-2008

Bron: Rabobank

Bron: CBS
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de afgelopen 10 jaar in hoog tempo gegroeid en heeft niet alleen

teerde activiteiten zoals groothandel en logistiek. In Zaltbommel

op economisch vlak een stempel op de regio gedrukt, maar

concentreert zich voornamelijk de glastuinbouw (bloemen)

ook visueel. De bedrijven zijn met name naar de regio gekomen

en in Maasdriel de champignonkwekerijen. In de Bommeler-

dankzij de centrale ligging in het land langs de A2. Langs de A2

waard is het totale bedrijfsleven goed voor zo’n 1,2 miljard euro

zijn lange stroken met kantoorgebouwen verschenen.

bruto toegevoegde waarde. De belangrijkste sectoren voor de

Het aantal banen in de Bommelerwaard is de afgelopen 10 jaar

Bommelerwaard zijn weergegeven in tabel 2.2. De Bommeler-

met 20% gegroeid en dat is een sterkere groei dan gemiddeld

waardse tuinbouwbedrijven zijn goed voor 108 miljoen euro aan

in Nederland (16%, figuur 2.12). De zakelijke dienstverlening is de

toegevoegde waarde en de totale toegevoegde waarde van de

belangrijkste motor geweest achter deze groei. Terwijl de groei

keten op ongeveer 165 miljoen euro.2 In deze tuinbouwketen zijn

van de andere sectoren stagneerde of zelfs een afname van het

toeleveranciers en afnemers ook meegenomen.

aantal banen kende, nam de werkgelegenheid in de zakelijke
dienstverlening met 140% toe.

Innovatie van levensbelang voor toekomst tuinbouw
In de toekomst bepaalt de kwaliteit van de productie of de

De tuinbouw is, in tegenstelling tot gemiddeld in Nederland, nog

Bommelerwaardse tuinbouwsector in staat is om zijn sterke

steeds een belangrijke werkgever in de Bommelerwaard. Maar

concurrentiepositie te behouden. Dit houdt in dat Bommeler-

de sector is nog belangrijker wanneer we niet het aantal banen
optellen, maar kijken naar de toegevoegde waarde en gerela-

Figuur 2.13 Productiestructuur, banen naar sector 2008

Bron: CBS
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2 Samen werken aan een duurzame Bommelerwaard, KEO

waardse tuinders zowel qua product als qua proces moeten

sector wordt ondervangen. Behalve dit praktische voordeel kan

blijven innoveren. De Bommelerwaardse tuinbouwsector

het imago van de Bommelerwaard worden opgekrikt, omdat

kenmerkt zich door relatief veel jonge ondernemers die durven

het door clustering van tuinbouw een groot deel van de natuur-

te investeren. Gegeven de huidige economische omstandig-

lijkheid van het landschap kan worden hersteld. Met name

heden zal de investeringsdrang behoorlijk zijn afgenomen, maar

glastuinbouw wordt als horizonvervuilend gezien en schaadt

dat neemt de noodzaak van het blijven innoveren niet weg. Om

daarmee de aanblik van het natuurlijke landschap. In hoofdstuk 3

innovatie in de hand te werken kan clusteren van tuinbouwacti-

gaan we hier verder op in.

viteiten een goed middel zijn. De nabijheid van andere tuinders
van kennis en het bundelen van krachten om bijvoorbeeld bij de

Het imago van de Bommelerwaard:
werken aan een zichtbare regio

overheid zaken gedaan te krijgen.

Het is erg belangrijk voor de regio Bommelerwaard om vast

kan samenwerking stimuleren. Dit kan weer leiden tot het delen

te stellen wat voor soort bedrijven de regio wil aantrekken.
Clusteren van tuinbouwactiviteiten is om een andere reden ook

Vervolgens moeten zaken als infrastructuur, bedrijfsruimte en

heel zinvol. De bereikbaarheid is belangrijk voor de tuinbouw-

woningaanbod daarop afgestemd worden. Maar het meest

sector, juist om de producten buiten de regio te krijgen voor

belangrijke is dat mensen ook komen te weten wat de Bomme-

de verkoop en export. De tuinbouw in de Bommelerwaard

lerwaard te bieden heeft. Het imago van de regio moet de

heeft als nadeel dat het nogal versnipperd is door de regio. Veel

kwaliteiten die het heeft uitstralen en dat gebeurt niet vanzelf.

tuinbouwbedrijven zijn gestart aan de randen van dorpskernen.
De Bommelerwaard heeft veel verspreide kleine kernen en

Het aantrekken van hoger opgeleiden, het aantrekken van de

daardoor is de tuinbouw ook verspreid over de hele regio. Dit

juiste bedrijven, het aantrekkelijk maken van toerisme, het hangt

heeft enkele negatieve effecten. Zo rijdt er veel vrachtverkeer op

allemaal samen met het imago van de regio. De Bommeler-

de kleine binnenwegen, want alle tuinbouwbedrijven moeten

waard moet een gezicht krijgen, zowel voor de inwoners en de

hun producten via deze wegen vervoeren. Door tuinbouw meer

gevestigde bedrijven als voor mensen en bedrijven buiten de

te clusteren kan de druk op het verkeer binnen de regio flink

regio. Men moet weten waar de Bommelerwaard ligt en waar het

teruggedrongen worden, waarmee het belangrijkste bezwaar

voor staat. Hierdoor binden inwoners en bedrijven zich sterker

van de lokale bevolking tegen uitbreiding van de tuinbouw-

aan de regio en trekt het mensen en bedrijven naar de regio

Tabel 2.1 Kerngegevens profit

Bedrijfsvestigingen
Banen
Bruto oppervlak bedrijventerreinen (ha)
Banengroei 96-07 (in %)
Bedrijvengroei 96-07 (in %)

Zaltbommel
2.049
13.526
274
33
31

Maasdriel
2.055
9.506
134
14
26

Bommelerwaard
4.104
23.032
407
24
29

Nederland
969.952
7.722.432
97.292
21
27

Bron: LISABron: LISA
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die zich met deze kwaliteiten associëren. Als het gaat om het

neerd werken aan het imago, zodat de regio als een geheel naar

aantrekken van mensen en bedrijven, moet de Bommelerwaard

buiten treedt. Het toewerken naar het samengaan van de twee

zich richten op jonge gezinnen en hoog opgeleide mensen

gemeenten in een gemeentelijke organisatie kan daarbij een

en kleinschalige hoogwaardige bedrijvigheid. Hoog opgeleide

grote rol spelen.

mensen vestigen zich voornamelijk waar hoogwaardige
bedrijven zijn en andersom. Door middel van profilering moet de
Bommelerwaard deze vicieuze cirkel doorbreken. De promotie
van de Bommelerwaard moet zich daarom richten op ‘wonen en
werken in het groen nabij grootstedelijke gebieden’.
Om voor de regio een imago te creëren zijn promotieactiviteiten
nodig. De beeldvorming van (potentiële) bezoekers en bewoners
van de regio moet worden beïnvloed door campagnes waarin
het unieke van de regio wordt belicht. Dit wordt ook wel ‘regio
branding’ genoemd en vergt inspanningen en investeringen
van overheid en gevestigde bedrijven. Het is noodzakelijk dat
de twee gemeenten nauw samenwerken en goed gecoördi-

Tabel 2.2 Toegevoegde waarde

Land en tuinbouw
Industrie
Bouw
(Groot)handel en logistiek
Zakelijke diensten

Bron: Rabobank
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Bommelerwaard
108
220
129
344
213

Nederland
10.926
136.894
27.694
122.291
116.495

Bommelerwaard %
8%
18%
11%
29%
18%

Nederland %
2%
25%
5%
22%
21%

2.4 Samenvatting: ‘Profit’ in de Bommelerwaard
De score op de kwaliteit Profit in de Bommelerwaard is goed te noemen. Met name op het gebied van welvaart en het ondernemingsklimaat presteert de Bommelerwaard uitstekend. De regio kent veel starters, wat met name ingegeven is door de goede
ligging van het gebied en de ontsluiting door de snelweg A2. De verbindingen binnen de Bommelerwaard zelf zijn minder
goed. Door verspreide bewoning en economische activiteiten over de vele kleine kernen zijn de binnenwegen erg druk. Verdere
concentratie van economische activiteiten langs de A2 is daarom ook gewenst. De positionering van Zaltbommel, als het
economisch centrum van de Bommelerwaard, moet worden versterkt.
De Bommelerwaard kent relatief veel lager opgeleiden, hier ligt een kans voor het regionale bedrijfsleven om samenwerking
te zoeken met opleidingsinstituten. Op die manier kunnen jongeren die elders gaan studeren binding houden met de regio en
jongeren die geen binding met de regio hebben komen op deze wijze met de Bommelerwaard in aanraking. Samen met een
goed opgezette regiopromotie kan de Bommelerwaard hierdoor een sterker imago creëren. Op termijn levert dit de nodige
groei aan inwoners en bedrijvigheid op die voor de nodige economische dynamiek moet zorgen.
SWOT-analyse ‘Profit’
Sterkten

Zwakten

• Centrale ligging langs de A2

• Slechte oost-west verbinding

• Belangrijke glastuinbouwketen

• Slecht openbaar vervoer binnen de regio

• Groei zakelijke dienstverlening

• Dichtslibben A2

• Renovatie A2 in volle gang

• Versnipperde bedrijvigheid in de regio

• Veel (zelfstandig) ondernemerschap

• Relatief veel lager opgeleiden

• Verbinding met aangrenzende regio’s
Kansen

Bedreigingen

• Samenwerking regionale bedrijfsleven en opleidingsinstituten

• Wegblijven hoger opgeleiden

• Innovatie tuinbouwketen

• Wegtrekkende jongeren

• Positioneren de Bommelerwaard (imago)

• Leeglopende kernen: gevolgen middenstand

• Startersklimaat voor hoger opgeleiden

• Doorgaande versnippering economische activiteiten

• Concentratie economische activiteiten langs A2
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3

planet

3 Planet
3.1 Inleiding

wordt in paragraaf 3.3 de kwaliteit ‘Planet’ aan de hand van

In de Triple P methode staat ‘Planet’ voor de ecologische kwaliteit

statistische informatie en kennis van experts uit de regio (zie

in een gebied. Uitgangspunt bij deze kwaliteit is de stelling dat

bijlage 1 workshopdeelnemers) nader toegelicht. Tot besluit volgt

het voor het voortbestaan van de onze beschaving noodza-

in paragraaf 3.4 een samenvatting van dit hoofdstuk.

kelijk is dat de huidige generatie de aarde op zodanige wijze
bewoont, dat dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid voor

3.2 Ecologische kwaliteiten in de Bommelerwaard

toekomstige generaties. Daarom wordt de ecologische kwaliteit

De Bommelerwaard scoort op de kwaliteit ‘Planet’ onder het

van de Bommelerwaard bepaald aan de hand van de mate

landelijk gemiddelde. Dit is met name ingegeven door de slechte

waarin de leefomgeving wordt belast, de beleving van de ruimte

score op duurzaamheidsgedrag. Figuur 3.1 geeft de scores

en de wijze waarop de inwoners van een regio in hun handelen

weer van de Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en

rekening houden met ecologische duurzaamheid. De kwaliteit

Alblasserwaard ten opzichte van Nederland. De nullijn is het

‘Planet’ is dan ook samengesteld uit drie clusters: milieuverontrei-

Nederlands gemiddelde.

niging, natuur en landschap en duurzaam gedrag.
Natuur en landschap scoort beter dan gemiddeld in Nederland,
De Bommelerwaard kent een lage score op de kwaliteit Planet.

maar de Bommelerwaard is dan ook een groene omgeving

In dit hoofdstuk komen in paragraaf 3.2 eerst de verschillende

ingebed in water. Het duurzaamheidsgedrag in Maasdriel scoort

clusters en indicatoren achter deze score aan de orde. Vervolgens

nog slechter dan Zaltbommel. Bovendien scoort Maasdriel op

Figuur 3.1 Planet, scores voor clusters

Figuur 3.2 Planet, gemeente scores voor cluster

Bron: Rabobank

Bron: Rabobank
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natuur en landschap slechter dan gemiddeld in Nederland.

vervoer (buurtbus). De fiets of de auto zijn daarom de meest

Zaltbommel doet het in dat opzicht goed ten opzichte van

logische vormen van vervoer en gezien de te overbruggen

Maasdriel. Milieuverontreiniging scoort maar net onder het

afstanden naar plaatsen met voorzieningen wordt veelal de auto

landelijk gemiddelde en natuur en landschap scoort erboven,

gebruikt. Het gebruik van stroomvretende apparaten hebben

zoals blijkt uit figuur 3.2.

mensen wel meer in eigen hand. Gegeven de grotere welvaart in
de Bommelerwaard kan dit een vorm zijn van onbewust gebrek

Bommelerwaarders weinig bewust van duurzaamheid

aan duurzaam gedrag. Uit figuur 3.3 blijkt dat men in de regio

Het eerste cluster, waarmee de ecologische kwaliteit van de

minder dan gemiddeld ecologische producten gebruikt.

Bommelerwaard gemeten wordt, is ‘duurzaamheidsgedrag’.
Duurzaamheidsgedrag geeft de mate aan waarmee de bevolking

Sterke milieuverontreiniging

een bewust of onbewust duurzaam gedrag vertoont. Verschei-

Het tweede cluster betreft de mate van milieuverontreiniging en

denheid in het cluster kan ontstaan vanuit verschillende achter-

de manier waarop mensen met het milieu omgaan, dit verschilt

gronden. Zo is bijvoorbeeld het bezit van stroomvretende

per regio. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer

apparaten, als een airconditioning of een zonnenbank, een

hoog in verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de

onbewuste vorm van niet duurzaam gedrag. Dit komt voort uit

kwaliteit van grond in landelijke gebieden verslechterd door

onze hoge welvaart, zonder het doel te hebben de natuur of

de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en

het milieu schade aan te doen. Daarnaast is bewust duurzaam

mineralen). Het blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor

gedrag vaak toe te schrijven aan karakter en achtergrond van

is voor milieuverontreiniging. Hoe meer mensen in een gebied

personen. Religie en cultuur kunnen hierbij een belangrijke rol

wonen, des te groter de milieudruk. Mensen produceren afval,

spelen.

brengen economisch activiteiten als industrie naar een gebied,
en zorgen voor luchtvervuiling door onder andere autogebruik.

In de Bommelerwaard vertonen mensen weinig duurzaam

Milieuverontreiniging in de Bommelerwaard ligt maar net onder

gedrag. Dit wordt mede bepaald door autogebruik, maar dat
is deels ingegeven door noodzaak. In veel kleine kernen in de
regio zijn slechts in beperkte mate voorzieningen aanwezig en
de kernen zijn bovendien slecht verbonden via het openbaar

Figuur 3.3 Duurzaamheidsgedrag regio

Figuur 3.4 Duurzaamheidsgedrag gemeente

Bron: Rabobank

Bron: Rabobank
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het landelijk gemiddelde. Met name de afvalkosten zijn hoog,

Hoge waardering voor het landschap

waardoor op dit aspect negatief wordt gescoord. Het betreft de

In het laatste cluster ecologische kwaliteit, staat ‘natuur en

reinigingskosten die de gemeenten maakt per inwoner .

landschap’ centraal. Dit cluster verschaft een beeld van de

3

landschappelijke en uiterlijke kwaliteiten van de streek. Het
Ondanks meer dan gemiddeld autoverbruik valt de totale

landschappelijke uiterlijk varieert sterk per regio. Door deze

autovervuiling in de Bommelerwaard erg mee en scoort het

landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de

gebied ongeveer op het landelijk gemiddelde. Dit komt doordat

regio’s verschillend gewaardeerd. Met name door versnippering

het gebied dunbevolkt is en het heeft dus niets met het

van activiteiten kent de Bommelerwaard veel horizonver-

daadwerkelijke autogebruik te maken waaraan duurzaamheids-

vuiling, dat komt ook terug in de slechte score ten opzichte van

gedrag verbonden is.

Nederland. Gezien het feit dat de Bommelerwaard ingesloten is
door water is het niet verwonderlijk dat de Bommelerwaard beter
scoort op water dan gemiddeld in Nederland. De historische
kenmerkendheid komt in de Bommelerwaard ook beter terug
dan in Nederland gemiddeld het geval is. Zaltbommel scoort

3 Deze reinigingsactiviteiten omvatten het ophalen en inzamelen van huishoudelijk

op historische kenmerkendheid heel hoog, dat is ook duidelijk

afval, het aannemen van afval van (kleine) bedrijven, kantoren en winkels, het vegen

terug te zien, bijvoorbeeld in de historische binnenstad van

van straten, het reinigen van stranden, en dergelijke, de overslag en het transport van
het afval, het verwerken van het ingezamelde afval.

Figuur 3.5 Milieuverontreiniging regio

Figuur 3.6 Milieuverontreiniging gemeente

Bron: Rabobank

Bron: Dendrite, CBS
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Zaltbommel en Slot Loevenstein. Maasdriel kent minder

met andere landelijke gebieden en Nederland is dit aandeel

historische kenmerkende aspecten. De verschillen tussen

zeer hoog. Dit kleine percentage grondgebruik heeft overigens

Zaltbommel en Maasdriel zijn af te lezen in figuur 3.8.

hele grote impact op de economie en de beleving van het
landschap. Zoals we in hoofdstuk 2 al hebben kunnen lezen is de

3.3 Het buitengebied centraal

glastuinbouw een van de belangrijke economische peilers in het

Nederland is een van de dichtst bevolkte landen van Europa.

gebied. Maar de glastuinbouw heeft ook impact op de beleving

Toch wordt slechts 17% van het Nederlandse oppervlak op

van het landschap en heeft ook gezorgd voor veel discussie

intensieve wijze gebruikt. Tweederde deel is in gebruik voor

tussen tuinders, gemeente, provincie en rijk.

grondgebonden landbouw en 15% bestaat uit natuurgebieden.

Bepaalde landbouwactiviteiten hebben dus horizonvervuilende

Ons land als geheel heeft dus nog een sterk ‘groen’ karakter, maar

en milieubelastende effecten. Waar echter vaak aan wordt

door het geringe reliëf en door de sterke versnippering van het

voorbijgegaan zijn de positieve invloeden die de landbouw heeft

grondgebruik is toch sprake van een sterke (visuele) ‘verrom-

op de waardering van het landschap en het landschapsbeheer.

meling’. Het Nederlandse landschap staat daardoor sterk onder

Het agrarische grondgebruik is gezichtsbepalend en heeft ook

druk.

grote cultuurhistorische waarde voor het Nederlandse platteland.

4

Nederland beschikt over ruim twee miljoen hectare vruchtbare en
In de Bommelerwaard is het oppervlak dat op intensieve wijze

goed bewerkbare landbouwgronden, waarvan naar verwachting

wordt gebruikt 16%. Dit is lager dan gemiddeld in Nederland,

over twintig jaar nog steeds meer dan 90 procent voor de

maar hoger dan andere landelijke gebieden als Land van

landbouw beschikbaar zal zijn. Het belang van deze sector voor

Heusden en Altena en de Alblasserwaard. Wat wel overeenkomt

het Nederlands landschap zal dus ook in de toekomst groot

met deze andere landelijke gebieden is het grote aandeel

blijven.

landbouwgebied. In de Bommelerwaard is 72% van het landoppervlak nog agrarisch. Daarvan komt slechts 2% voor rekening
van de glastuinbouw. Dit is een klein aandeel, maar in vergelijking
4 Als intensief gebruikte grond worden hier aangemerkt het bebouwde oppervlak en
het areaal dat in gebruik is voor infrastructuur, wonen, bedrijfsterreinen, recreatie en
glastuinbouw.

Figuur 3.7 Natuur en landschap regio

Figuur 3.8 Natuur en landschap gemeente

Bron: Rabobank

Bron: CBS
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De kracht van de Bommelerwaard vinden we in
het buitengebied
Dat geldt ook voor de Bommelerwaard en daarin zit ook de
kracht van de regio. Het buitengebied van de Bommelerwaard is
zeer waardevol. De natuur, weilanden, pittoreske dorpjes zorgen
voor een aangename beleving van het landschap bij bewoners
en bezoekers. Naast productieruimte voor agrariërs draagt het
landschap bij aan de leefbaarheid in de regio. Zoals we al conclu-

“En te midden van die
rommel, rommel,
dreef de torenspits van
Bim Bam Bommel”

deerden in het hoofdstuk over People, moet de leefbaarheid in
de Bommelerwaard, het hebben van de rust en ruimte die het
landschap biedt. Het behoud en zo mogelijk versterking van de
landschappelijke kwaliteiten is dus van cruciaal belang voor de
toekomstige ontwikkeling van de regio. Een bedreiging die op
de loer ligt is verrommeling van het landschap. Een thema dat
sinds kort op de politieke agenda staat, maar in feite al heel lang
verantwoordelijk is voor de aantasting van het landschap.

Figuur 3.9 Ruimtegebruik

Deze strofe uit het bekende liedje over de toren van Zaltbommel
is actueler dan die op het eerste gezicht lijkt. De tekst is uiteraard
gebaseerd op de tragische gebeurtenis van een overstroming
in het verleden, maar zou evengoed van toepassing kunnen
zijn op de huidige ontwikkelingen in het buitengebied van de
Bommelerwaard. Door het ontbreken van beleid en visie op het
buitengebied is dit een arena geworden waarin een breed scala

Figuur 3.10 Agrariërs met verbrede landbouw-activiteiten als % van
totaal landbouwbedrijven

Bron: Locatus, CBS
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Bron: CBS

aan ruimtegebruikers zijn toevlucht heeft gevonden. We hebben

wogen indien hiervoor vanuit ruimtelijk kwalitatief oogpunt

het hier dan met name over verspreide kassen en paddenstoelen-

zwaarwegende argumenten zijn. De bestuursovereenkomst

kwekerijen, maar bijvoorbeeld ook over opslagterreinen, solitaire

moet duidelijk maken welke keuzes de gemeenten, Provincie en

bedrijfsgebouwen en kleine bedrijfsterreinen bij dorpskernen.

Waterschap maken. De overeenkomst biedt ruimte om keuzes
te maken voor het landschap, maar de belangen van de tuinders

Kom tot een integraal landschapsontwikkelingsplan

mogen niet worden genegeerd. Dit leidt onherroepelijk tot

In de regio bestaat het gevoel dat het landschap vaak op het

moeilijke dilemma’s en de keuzes waarvoor de gemeenten staan

laatste plan komt. Woningbouw en bedrijventerreinontwikkeling

zijn niet gemakkelijk. Rode draad in het beleid zou moeten zijn

langs de A2 lijken in het lokale beleid prioriteit te hebben boven

om economische activiteiten zoveel als mogelijk te concentreren

landschapsontwikkeling. Een eenduidige gezamenlijke visie en

langs de A2. Een ander belangrijk aspect van dit beleid moet

beleid van de Bommelerwaardgemeenten op het buitengebied

de landschappelijke inpassing zijn van kassen en kwekerijen.

is daarom noodzakelijk. Het Regionaal Plan Bommelerwaard uit

Dit kan onder andere door beplanting te realiseren, die dan wel

2003 en de Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 bieden het

een behoorlijke omvang moet hebben. Daardoor kunnen deze

kader hiervoor. Deze visies hebben na 5-6 jaar nog niet geleid tot

complexen aan het directe zicht worden onttrokken.

een eenduidige vertaling in een gezamenlijke visie en beleid op
het buitengebied van de Bommelerwaard.

Dit beleid moet de input vormen voor een nieuw integraal
landschapsontwikkelingsplan. Herstructurering en concentratie

Herstructurering en concentratie van glastuinbouw en padden-

van kassen en kwekerijen is echter niet het enige onderwerp

stoelenteelt zijn delicate onderwerpen en hebben voor

dat in dit beleid terug moet komen. Er moet ook beleid worden

vertraging gezorgd. Inmiddels is er een intentieovereenkomst

gevoerd op functieverandering van vrijkomende agrarische

en wordt er gewerkt aan een bestuursovereenkomst die medio

bebouwing, plattelandsverbreding, nieuwe bebouwing in het

2009 getekend moet worden. In de intentieovereenkomst is de

buitengebied en natuurontwikkeling. Wanneer agrariërs stoppen

doelstelling vastgelegd om op duurzame wijze de glastuinbouw

komt agrarische bebouwing vrij. Dit biedt perspectieven voor

en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard te behouden en

nieuwe activiteiten. We kunnen bij functieverandering denken

verder te ontwikkelen waarbij landschappelijke impact wordt

aan woonfunctie, stallingsfunctie of andere economische activi-

verminderd. Bestaande intensiveringsgebieden worden herover-

teiten als bijvoorbeeld toerisme en recreatie. Niet alle activiteiten

Figuur 3.11 Verbrede landbouw naar type activiteit

Bron: CBS
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passen in het landelijk gebied en bij de ambities van de regio.

cultureel en ecologisch. Het verbinden van de drie kwaliteiten in

Wanneer de regio zich wil profileren als woonregio van rust,

het beleid kan alleen wanneer de verschillende actoren ook met

ruimte en recreatie, dan liggen woon- en extensieve recreatieve

elkaar worden verbonden en hierdoor begrip krijgen voor de

functies het meest voor de hand. Andere economische activi-

standpunten van de ander.

teiten als bijvoorbeeld stallingsactiviteiten, gaan moeilijk samen
met een dergelijke doelstelling.

Agrariër als natuurbeheerder
Naast functieverandering wordt de regio ook geconfronteerd

Zet een uitvoeringsorganisatie op waarin alle partijen

met plattelandsverbreding. Bij verbreding gaat het om het

betrokken zijn

realiseren van andere activiteiten naast de reguliere, landbouw-

Om het integrale landschapsbeleid een succes te laten worden is

kundige activiteiten, zoals zorg, recreatie en landschapsbeheer.

de betrokkenheid van tuinders, bewoners en milieuorganisaties

Het zijn veelal de wat grotere, professionele bedrijven met

onontbeerlijk. Binnen deze organisatie vertegenwoordigen zij de

jongere en hoog opgeleide ondernemers die zich richten op

belangen die overeenkomen met de drie kwaliteiten die in deze

verdieping of verbreding. Figuur 3.10 laat zien dat de verbrede

studie als uitgangspunt zijn genomen, economisch, sociaal-

landbouw inmiddels gemeengoed is in de Nederlandse

Project Munnikenland biedt kansen voor natuur en cultuur
Het project Munnikenland volgt uit het programma Ruimte voor de Rivier van de nationale overheid. Het totale programma bestaat
uit 41 maatregelen. Het doel van de maatregelen is de grote rivieren in Nederland meer ruimte te geven, zodat ze meer water
kunnen afvoeren. Bijvoorbeeld door dijken te verleggen of uiterwaarden te verlagen. De doelstelling voor het project Munnikenland is verlaging van de rivierwaterstand van de Waal bij hoog water. De mogelijkheden hiervoor bestaan uit het verleggen
van de dijk bij Buitenpolder het Munnikenland, het graven van geulen en het verlagen van de uiterwaarden. Daarnaast is het
de bedoeling om het Munnikenland tegelijkertijd mooier te maken door de natuur en cultuur te versterken. Het Munnikenland
heeft een rijk verleden, waarvan nog vele overblijfselen zichtbaar zijn. Het gebied behoort tot het Nationale Landschap Nieuwe
Hollandse Waterlinie met onder meer Slot Loevestein en de batterijen van Brakel en Poederoijen als herkenbare elementen in het
landschap. Door zijn ligging heeft het Munnikenland zich kunnen ontwikkelen tot een natuurrijke omgeving. Een heel belangrijke
doelstelling van het project Munnikenland is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Dat betekent het versterken van
bestaande natuur en cultuur. De herinrichting van het Munnikenland biedt kansen voor natuur en cultuur. Vanzelfsprekend wordt
bij de bepaling van de plaats van onder andere de nieuwe dijk rekening gehouden met de bestaande, beschermde natuur. Over
het verdwijnen van landbouwgronden zijn goede afspraken met agrariërs nodig. Tot slot is de bereikbaarheid van Slot Loevestein
bij hoogwater een punt van aandacht.

Bron: Waterschap Rivierenland, 2008 (bewerking Rabobank)
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landbouw. Op een kwart van alle landbouwbedrijven in
Nederland komt enigerlei vorm van verbreding voor. Op veel van
deze bedrijven vinden verschillende vormen van verbredingsactiviteiten plaats. In Bommelerwaard is het aandeel agrariërs met
verbrede activiteiten nog relatief gering.
Bij verbreding wordt vaak gedacht aan toerisme en recreatie
of zorgboerderijen, maar de belangrijkste vorm van verbrede
landbouw is agrarisch natuurbeheer. Bij agrarisch natuurbeheer
gaat het om het gebruiken van milieuvriendelijke landbouwtechnieken in functie van natuurbeheer. Op basis van een
beheerovereenkomst levert de grondgebruiker natuur. Het
grote aantal agrariërs dat zich hiermee bezig houdt, bevestigt
nogmaals het grote belang van de landbouw voor het behoud
van het landschap. Veel agrariërs staan open voor natuurbeheeractiviteiten, maar hebben een duwtje in de rug en begeleiding
nodig. Verenigingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
kunnen een dergelijke rol vervullen. In de Bommelerwaard is
er een vereniging voor agrarisch natuur- en landschapbeheer
(De Capreton). Deze vereniging heeft als doelstelling om de
agrariërs en streekbewoners in de Bommelerwaard mede verantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van
de natuur- en landschapswaarden.
Potentie verbrede landbouw beter benutten
Verbrede landbouw biedt enerzijds de mogelijkheid om het
contact tussen maatschappij en landbouw te herstellen en
waardevolle cultuur en natuur te behouden. Anderzijds biedt de
verbrede landbouw de agrarische sector volop mogelijkheden
om economisch het hoofd boven water te houden. Om deze
potentie beter te benutten zal er zowel door overheid als bedrijfsleven gewerkt moeten worden aan strategie- en beleidsvorming.
Daarbij is ook van belang dat de bijdrage van landbouwers
aan natuur en landschap wordt gewaardeerd. Momenteel uit
zich deze waardering slechts in een beperkte geldstroom naar
landbouwers. Landbouwbedrijven die in hun voortbestaan
worden bedreigd hebben minder tijd en geld beschikbaar voor
het onderhoud van groene ruimte. Dit kan grote gevolgen
hebben voor de kwaliteit van de groene ruimte en ons cultuurhistorisch erfgoed.

Landschap zoekt boer
Om waardevolle delen van het Nederlandse platteland te
behouden moeten we er niet slechts met de blik van de
stedeling naar kijken. Immers, dat platteland is niet primair een
natuurgebied of park ten dienste van de stad, maar een vaak
eeuwenoud cultuurlandschap. Veel van de landschappelijk
meest interessante gebieden zijn gemaakt door melkveehouders. Als de melkveehouders verdwijnen, verdwijnt ook
dit landschap. Die boeren produceren dus niet alleen melk,
maar ook ‘landschap’. Een gewild product, waar een eerlijke
prijs tegenover moet staan. Hier biedt het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid, op grond waarvan jaarlijks 1,1 miljard euro
aan inkomenssteun vanuit Brussel naar Nederlandse boeren
vloeit, een uitgelezen kans. Per 1 januari 2006 is het principe
van het oude systeem, ‘hoe meer productie hoe meer
subsidie’, losgelaten. Voortaan krijgen agrarische bedrijven
één bedrag uitgekeerd: een ‘bedrijfssubsidie’. Nu wordt er in
Nederland bij die berekeningen geen rekening gehouden met
de aard van het bedrijf. Boeren met goed renderende grootschalige agrarische bedrijven krijgen net zo goed inkomenstoeslagen als boeren die in een economisch wat moeilijker
omgeving het hoofd boven water moeten zien te houden.
Dit is echter geen Brusselse voorwaarde. Nederland kan het
geld uit Europa ook gebruiken om boeren die zich inspannen
voor landschapsbeheer extra te belonen. In tegenstelling tot
veel andere lidstaten maken wij op dit moment nauwelijks
gebruik van die mogelijkheid tot sturen. Ons land is uniek
om zijn verscheidenheid aan landschappen. Plattelanders én
stedelingen zijn daar zeer aan gehecht. Bijna overal gaat het
om ‘gemaakte’ cultuurlandschappen, of het nu heide is of
veenweide. Het Nederlandse landschap kan alleen behouden
blijven als de boeren er een toekomst krijgen. Zo’n duurzame
agrarische toekomst kan grotendeels gefinancierd worden
door landschapsbeheer een groter gewicht te geven bij de
bepaling van de hoogte van de inkomenssteun aan boeren.
Alleen dan krijgt het landschap de boer die het verdient.
Bron: Trouw, 21 april 2009 (bewerking Rabobank)
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Toerisme en recreatie in het buitengebied

Het verbeteren van de toeristisch-recreatieve infrastructuur

Toerisme en recreatie is een sector met een groeipotentieel,

zorgt ervoor dat de kwaliteiten van het landschap toegankelijker

maar deze is op economisch vlak beperkt. Om de sector tot een

en zichtbaarder worden voor bewoners en bezoekers. Deze

belangrijke economische sector om te vormen zijn grote spelers

investeringen kunnen bijdragen aan het woon- en leefklimaat

nodig als een attractiepark of bungalowpark dat klanten uit heel

en ook aan het imago van de regio. Het gebied wordt zo als

het land trekt. Een dergelijke intensivering van het toeristisch-

woongebied aantrekkelijker voor huidige inwoners en potentiële

recreatief aanbod is niet gewenst, omdat het een te grote impact

nieuwe inwoners. Het verbeteren van het toeristisch-recreatief

zal hebben op de landschappelijke kwaliteiten door de vele

aanbod moet samen gaan met het verbeteren van het imago

bezoekers. De toegevoegde waarde van toerisme en recreatie

van het gebied. In de vorige hoofdstukken is al gepleit voor

aan de regionale economie zal waarschijnlijk beperkt blijven,

investeringen in promotie van de regio. Deze promotie moet

maar de bezoekersstromen mogen wel groeien. Hiervoor zijn

naast inwoners en bedrijven ook gericht zijn op bezoekers. De

investeringen nodig in een kleinschalig toeristisch-recreatief

gemeente Zaltbommel heeft in 1995 een Marketing en Promo-

aanbod. Niet de kwantiteit moet hierbij leidend zijn, maar de

tieplan laten opstellen. De titel van de toeristisch-recreatieve

kwaliteit van het toeristisch-recreatief aanbod.

beleidsnota ‘Ongekende Rijkdom’ uit 2007, zegt al voldoende. De
gemeente kondigt dan ook aan dat het marketing en promotie-

Een positief neveneffect van het trekken van meer toeristen is

beleid zal worden vernieuwd. Ze wil dit gaan opstellen in samen-

dat het voor de lokale middenstand voor extra inkomsten kan

werking met het bedrijfsleven en de gemeente Maasdriel. Het

zorgen. Om dit te bewerkstelligen is uitbreiding van het nog

toeristisch bedrijfsleven in de Bommelerwaard is al georganiseerd

zeer beperkte aanbod van verblijfsaccommodaties in de regio

in Platform Promotie Bommelerwaard. Zoals het nu staat aange-

noodzakelijk. Daarnaast moeten de belangrijkste recreatieve

kondigd zal dit beleid echter enkel op de gemeente Zaltbommel

bestemmingen in de regio beter met elkaar worden verbonden.

gericht zijn. Onze visie is dat dit in samenwerking met de

De belangrijkste peilers op toeristisch-recreatief vlak zijn de

gemeente Maasdriel moet worden uitgevoerd en in afstemming

historische kern Zaltbommel, Slot Loevesteijn en recreatiegebied

met de regio Rivierenland en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

de Zandmeren langs de Maas. Investeringen in toeristische
infrastructuur en afstemming van het aanbod, moeten zorgen
voor de nodige verbindingen. Bij afstemming van het toeristischrecreatieve aanbod denken wij onder meer aan arrangementen
waarbij verschillende toeristisch-recreatieve ondernemers
samenwerken. Dat gebeurt momenteel nog veel te weinig.
Verder kan de toeristische infrastructuur verbeterd worden
door het vergroten en op elkaar aansluiten van het netwerk van
wandel, fiets, kano en ruiterroutes, waarbij ook gezorgd moet
worden dat het horeca aanbod langs de routes wordt uitgebreid.
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3.4 Samenvatting: ‘Planet’ in de Bommelerwaard
De uitkomsten van de Triple P-monitor op de kwaliteit Planet zijn positief. Met name het duurzaamheidsgedrag van bewoners
en bedrijven en de milieuverontreiniging scoren in de Bommelerwaard slechter dan gemiddeld in Nederland. Er valt dus nog
een slag te maken met het verduurzamen van de Bommelerwaard. Op het cluster de kwaliteit van het landschap scoort de
Bommelerwaard nog wel positief. Maar ook hier zien we dat deze kwaliteit sterk onder druk staat door met name economische
activiteiten in het buitengebied. In de regio bestaat het gevoel dat het landschap vaak op het laatste plan komt. Woningbouw
en bedrijventerreinontwikkeling lijken in het lokale beleid prioriteit te hebben boven landschapsontwikkeling. Evenals bij de
kwaliteiten People en Profit, pleiten wij daarom voor een concentratie van woningbouw en economische activiteiten, waardoor
de landschappelijke kwaliteiten versterkt kunnen worden. De kracht van de Bommelerwaard vinden we namelijk in het buitengebied. Het versterken van de natuurwaarden in het buitengebied zorgt ook voor verbetering van het woon- en leefklimaat in
de Bommelerwaard. Dit is nodig om de ambities om jongeren in de regio te behouden en aan te trekken en meer toeristische
bezoekers naar de regio te trekken, waar te maken.
SWOT-analyse ‘Planet’
Sterkten

Zwakten

• Rust en ruimte in het buitengebied

• Doorsnijding landschap door A2

• Prachtige uiterwaarden

• Verrommeld buitengebied

• Zichtbare historie: Zaltbommel, Slot Loevestein

• Veel horizonvervuiling

• Veel vaar-, fiets- en wandelmogelijkheden

• Beperkte toeristische infrastructuur
• Weinig overnachtingsmogelijkheden
• Weinig duurzaamheidsbewustzijn

Kansen

Bedreigingen

• Herstructurering buitengebied

• Verdere verrommeling buitengebied

• Concentratie economische activiteiten

• Verspreiding economische activiteiten

• Toegankelijk maken natuur voor inwoners en bezoekers

• Massa toerisme

• Vergroten toeristische verblijfsmogelijkheden
• Verbinden toeristisch-recreatief aanbod (arrangementen)
• Versterken duurzaamheidsbewustzijn
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4

de balans opgemaakt
4 De balans opgemaakt

In de voorgaande hoofdstukken is voor elk van de drie kwaliteiten

•

(People, Planet en Profit) de balans opgemaakt voor de Bommelerwaard. In dit afsluitende hoofdstuk maken we de balans op

lichthinder en watervervuiling;
•

van de duurzaamheid van de regio door de drie kwaliteiten te
combineren. Ook blikken we terug op de behandelde thema’s in

Toerisme en recreatie trekken bezoekers die zorgen voor
veel drukte in het ‘rustige’ gebied;

•

de drie hoofdstukken en geven we aanbevelingen.

Nieuwe woningbouw trekt meer mensen van buiten de
regio die zullen zorgen voor meer woon-werkverkeer (files);

•

4.1 Planet blijft achter bij People en Profit

Glastuinbouw zorgt voor horizonvervuiling, verkeershinder,

Meer bewoners en bezoekers zorgen voor een grotere
belasting van de natuurlijke kwaliteiten van het gebied.

In vergelijking met Nederland als geheel scoort de Bommelerwaard goed op de sociaal-culturele kwaliteit en de economische

Het betreft hier complexe spanningsvelden, aangezien we de

kwaliteit. De ecologische kwaliteit van de regio loopt echter

bovenstaande stellingen ook andersom kunnen formuleren.

achter bij het landelijk gemiddelde. In de Triple P-balans zijn de

Investeringen in een van de kwaliteiten heeft altijd negatieve

drie kwaliteiten geïntegreerd. In één oogopslag geeft dit de Triple

gevolgen voor de andere kwaliteiten. Grootschalige ontwik-

P-situatie in de Bommelerwaard weer. Het gele vlak staat voor de

kelingen zullen inderdaad in het algemeen hun sporen nalaten.

score van Nederland, de blauwe lijn voor die van de Bommeler-

Er zijn echter voldoende mogelijkheden om bijvoorbeeld de

waard. In Nederland vinden we nauwelijks regio’s die op elk van

economie op een minder grootschalige wijze te stimuleren

de drie kwaliteiten bovengemiddeld scoren. Elk gebied heeft zijn

zonder dat er sprake is van een drastische aantasting van de

eigen sterke eigenschappen. Dat geldt ook voor de Bommeler-

bestaande natuurwaarden of het woonklimaat.

waard. People en Profit springen er in positieve zin uit, Planet in
negatieve. In de complete rapportage zijn deze resultaten per
cluster en indicator uitgewerkt en beschreven.

De Triple P-balans

Bedreigt de economie de ecologie of vice versa?
Belangrijke bedreigingen die naar voren komen in de Triple
P-monitor zijn wegtrekkende jongeren en de vergrijzende
bevolking. Deze processen belemmeren toekomstige
economische dynamiek. De situatie in de Bommelerwaard
noodzaakt investeringen in het woon- en leefklimaat, de
regionale economie en de landschappelijke kwaliteit. De investeringen in deze drie kwaliteiten lijken op gespannen voet met
elkaar te staan. Bestaande spanningsvelden zijn bijvoorbeeld:
•

Beschermen en vergroten van landschappelijke kwaliteit van
het buitengebied beperkt ontwikkelingsmogelijkheden van
de glastuinbouw;
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Bron: Rabobank

4.2 Economische ontwikkeling en duurzaamheid
Deze studie biedt een aantal aanknopingspunten om tot dergelijke stimulansen over te gaan en acties te ondernemen die
buiten de spanningsvelden tussen People, Planet en Profit omgaan. Daarbij moet van de sterktes van het gebied worden
uitgegaan. De tabel met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, geeft dus een overzicht van de belangrijkste aanknopingspunten. De kansen worden in het vervolg van dit hoofdstuk verder uitgewerkt.
SWOT-analyse ‘Triple P’
Sterkten

Zwakten

• Sterke sociale cohesie

• Vertrekoverschot migratie

• Ligging nabij steden en A2

• Afkalvend voorzieningenaanbod kleine kernen

• Belangrijke glastuinbouwketen

• Weinig ruimte voor starters op woningmarkt

• Veel (zelfstandig) ondernemerschap

• Achterblijvende woningbouw

• Groei zakelijke dienstverlening

• Relatief veel lager opgeleiden

• Rust en ruimte in het buitengebied

• Versnipperde bedrijvigheid in de regio

• Natuurschoon langs rivieroevers

• Veel horizonvervuiling
• Verrommeld buitengebied

Kansen

Bedreigingen

• Concentratie economische activiteiten langs A2

• Bevolkingskrimp

• Innovatie tuinbouwketen

• Verdwijnen voorzieningen kleine kernen

• Bouw levensloopbestendige woningen voor zowel ouderen

• Vertrek jongeren uit de regio

als jongeren

• Verdere stagnatie woningbouw

• Concentratie van woningbouw in A-kernen

• Wegblijven hoger opgeleiden

• Samenwerking regionale bedrijfsleven en opleidingsinstituten

• Doorgaande versnippering economische activiteiten

• Toegankelijk maken natuur voor inwoners en bezoekers
• Herstructurering buitengebied
• Verbinden toeristisch-recreatief aanbod (arrangementen)
• Gezamenlijke regiopromotie ‘rust en ruimte’

Een duurzaam economisch perspectief op de regio | 37

Concentreer economische activiteiten langs de A2

voor de stad Zaltbommel. Onder meer door de verspreide

Een manier om de economie en de landschappelijke waarden

vestiging werken veel tuinders bovendien nog langs elkaar heen.

te stimuleren is een concentratie van economische activiteiten.

Concentratie biedt mogelijkheden om de samenwerking tussen

Door dit te doen langs de A2, wordt de sterke logistieke ligging

hen te versterken, waardoor zij onder andere meer met één stem

optimaal benut en kan het buitengebied blijven gespaard. Op

kunnen spreken. Ook kunnen zij zo gemakkelijker kennis delen en

deze wijze vormt de economische dynamiek geen belemmering,

gezamenlijke problemen oplossen, kortom innoveren.

maar juist een randvoorwaarde voor de leefbaarheid en
landschappelijk kwaliteiten. Verspreide economische activiteiten

Bind jongeren aan de regio

in het buitengebied lopen bij groei vaak tegen beperkingen

Naast concentratie moet de regio bedrijven en bewoners van

aan. De landschappelijke kwaliteit van het gebied moet immers

buiten aantrekken. Momenteel zien we juist veel jongeren de

behouden blijven. Dit geldt onder meer voor de glastuinbouw,

regio verlaten en komen er minder mensen de regio in dan er

waarvoor de gemeenten, de provincie en het waterschap

vertrekken. Wanneer deze trend zich doorzet, zal dit leiden tot

nog richtinggevend beleid moeten opstellen. Ook andere

een bevolkingskrimp in de regio en de onvermijdelijk hieraan

economische activiteiten, die de schaal van kantoor aan huis

verbonden krimp van de economie en verder afnemend

overstijgen, moeten zoveel mogelijk worden geconcentreerd

draagvlak voor voorzieningen. Dit is geen mooi vooruitzicht.

langs de economische as van het gebied. Dit biedt de bedrij-

Daarom is het van cruciaal belang dat jongeren de gelegenheid

vigheid de ruimte voor de nodige dynamiek én mogelijk-

krijgen om weer terug te keren of om te blijven. Bouw daarom

heden voor schaalvoordelen en intensievere samenwerking

geschikte woningen voor jonge starters, niet te groot en

tussen ondernemers. Op deze wijze kan ook het verkeer op de

betaalbaar. Vergrijzing mag bij het woningbouwbeleid uiteraard

binnenwegen afnemen.

niet worden ontkend, dus zorg dat er ook voor oudere mensen
geschikte woningen zijn. Denk hierbij aan levensloopbestendige

Innovatie van cruciaal belang voor toekomst tuinbouw

woningen voor verschillende doelgroepen.

Een belangrijke economische kracht van de regio is en blijft de
tuinbouw. De sector heeft een enorme impact gehad op de

Concentreer ook woningbouw in de grote kernen

ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, maar een minstens zo

De bevolking is verspreid over een groot aantal kleine kernen.

groot belang in de economische ontwikkeling. De tuinbouw

Veel hiervan zijn zo klein dat er nu al veel voorzieningen uit zijn

biedt nog steeds groeipotentieel, al zal die met name liggen in

verdwenen. De neiging bestaat nu in iedere kern te bouwen om

groei van de productiviteit, aangezien de fysieke ruimte voor

ervoor te zorgen dat het voorzieningenniveau overal op peil blijft.

groei beperkt is. De concentratie van tuinders biedt mogelijk-

Dit is een beleid van pappen en nat houden en zal er op termijn

heden voor de nodige innovatie. Ook dan kan de productiviteit

voor zorgen dat veel kernen zonder de benodigde voorzie-

groeien. Er wordt al jaren veel gesproken over energielevering

ningen komen te zitten. We bevelen aan om keuzes te maken

van glastuinbouw aan andere bedrijven en huishoudens. Het is

en woningbouw te concentreren in de grotere kernen. Een

bijvoorbeeld een prachtige uitdaging om de glastuinbouw in een

dergelijk ABC-beleid gaat uit van een categorisering van kernen

nieuw concentratiegebied langs de A2 energie te laten genereren

op basis van inwonertal, waarbij de grootste kernen als A-kern
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worden aangewezen en de kleinste als C-kern. Woningbouw in

maar ook jongeren, mogelijk uit de regio zelf. Veel jongeren

de vorm van uitbreiding zou alleen mogen plaatsvinden rondom

trekken namelijk weg om elders een opleiding te volgen en keren

A-kernen.

vervolgens niet terug omdat er geen geschikt werk in de regio is.

In de Bommelerwaard is Zaltbommel de grootste kern en is

Om bewoners voor de regio te behouden en nieuwe inwoners

Kerkdriel de tweede kern. Zaltbommel en wellicht ook Kerkdriel

aan te trekken moet worden geïnvesteerd in de aantrekkings-

kunnen tot A-kernen worden benoemd. Uitbreiding van de kern

kracht van de regio als woongebied. De kwaliteit en diversiteit

Zaltbommel biedt de meeste perspectieven gezien de omvang, de

van het woningenbestand zijn belangrijke ingrediënten voor

ligging en de reeds aanwezige winkel-, zorg- en onderwijsvoorzie-

de kwaliteit van het woon- en leefmilieu. Om als woonregio te

ningen. Deze kern heeft de belangrijkste verzorgende functie in het

kunnen concurreren met buurregio’s als Lingewaal, maar ook

gebied en deze functie zou verder moeten worden versterkt. De

met vinexwijken in ’s-Hertogenbosch en Utrecht, zal de Bomme-

keuze om woningbouw door middel van uitbreiding rondom de

lerwaard zich moeten onderscheiden. De mogelijkheden voor

A-kernen te concentreren, zorgt er bovendien voor dat het buiten-

wonen aan het water en in het landelijk gebied zijn in de regio

gebied in de rest van de Bommelerwaard gespaard kan blijven.

aanwezig. Deze ligging moet dus optimaal worden benut en
dat betekent kwalitatief hoogstaande woningbouw die goed is

In de B-kernen kan nog woningbouw plaatsvinden in de vorm

ingepast in het landschap.

van inbreiding. Een dergelijk beleid zorgt er onherroepelijk voor
dat voorzieningen uit de C-kernen op termijn zullen verdwijnen,

Benut de natuurlijke kracht van het buitengebied

maar ook dat het inwonertal in de B-kernen kan stabiliseren

Het buitengebied van de Bommelerwaard is zeer waardevol.

en in de A-kern(en) kan groeien. Dit beleid geeft een betere

De natuur, de weilanden en de pittoreske dorpjes zorgen voor

garantie dat het voorzieningenaanbod ook over twintig jaar

een aangename beleving van het landschap bij bewoners en

nog voldoende zal zijn in de A- en B-kernen. De inwoners in de

bezoekers. Naast productieruimte voor agrariërs draagt het

C-kernen zullen grotendeels zijn aangewezen op de voorzie-

landschap bij aan de leefbaarheid in de regio. De leefbaarheid

ningen in naburige A- en B-kernen. Wanneer echter goed wordt

in de Bommelerwaard moet het hebben van de rust en de

samengewerkt tussen de kernen onderling kan het voorzienin-

ruimte die het landschap biedt. Het behoud en zo mogelijk

genniveau ook in C-kernen op een acceptabel niveau blijven.

het versterken van de landschappelijke kwaliteiten zijn dus van
cruciaal belang voor de toekomstige ontwikkeling van de regio.

Zorg voor kwaliteit en diversiteit van woonmilieus

Een bedreiging die op de loer ligt is verrommeling van het

Het behouden en aantrekken van hoogopgeleiden geeft een

landschap. Een thema dat sinds kort op de politieke agenda staat,

stimulans aan de welvaart. De regio is in potentie een zeer

maar in feite al heel lang verantwoordelijk is voor aantasting van

aantrekkelijk woongebied voor welvarende forenzen, mits er

dit landschap.

een passende woon- en leefomgeving is. Wonen in een groene,
rustige omgeving tussen ’s-Hertogenbosch en de Randstad

“En te midden van die rommel, rommel,

zal deze doelgroep zeker aantrekken. De concentratie van

dreef de torenspits van Bim Bam Bommel”

economische activiteiten langs de A2, waardoor de landschappelijke waarden in het buitengebied versterkt worden, is een

Deze strofe uit het bekende liedje over de toren van Zaltbommel

belangrijke voorwaarde om de groene, rustige omgeving te

is actueler dan die op het eerste gezicht lijkt. De tekst is uiteraard

kunnen garanderen. Een groot deel van deze doelgroep heeft

gebaseerd op de tragische gebeurtenis van een overstroming

geen bezwaar tegen reistijd. Maar een deel ervan moet naar

in het verleden, maar zou evengoed van toepassing kunnen

de regio worden getrokken door hoogwaardige werkgele-

zijn op de huidige ontwikkelingen in het buitengebied van de

genheid aan te bieden. De regio moet dus ook bedrijvigheid

Bommelerwaard. Door het ontbreken van beleid en visie op het

aantrekken die geschikt is voor hoogopgeleiden. Het gebied

buitengebied is dit een arena geworden waarin een breed scala

kan zo niet alleen ervaren hoogopgeleiden aan zich binden,

aan ruimtegebruikers zijn toevlucht heeft gevonden. We hebben
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kwekerijen, maar bijvoorbeeld ook over opslagterreinen, solitaire

Benut bewoners en bedrijven als de ambassadeurs van
de regio

bedrijfsgebouwen en kleine bedrijfsterreinen bij dorpskernen. Een

De promotie van de Bommelerwaard moet zich niet alleen

duidelijke en integrale visie en beleid op het buitengebied zijn

richten op mensen en bedrijven van buiten de regio, maar moet

nodig om toekomstige leefbaarheid in de regio te garanderen.

beginnen met de eigen inwoners en bedrijven. Zij zijn tenslotte

het hier dan met name over verspreide kassen en paddenstoelen-

de belangrijkste ambassadeurs van de regio. Betrek hen daarom
Zet een uitvoeringsorganisatie op waarin alle partijen
betrokken zijn

bij het opzetten van het promotiebeleid en de campagnes

Om het integrale landschapsbeleid een succes te laten worden is

succesvolle regiobranding is nauwe samenwerking en goede

de betrokkenheid van tuinders, bewoners en milieuorganisaties

coördinatie tussen de twee gemeenten, zodat de regio als een

onontbeerlijk. Binnen deze organisatie vertegenwoordigen zij de

geheel naar buiten treedt.

voor de Bommelerwaard. Een andere voorwaarde voor een

belangen die overeenkomen met de drie kwaliteiten die in deze
cultureel en ecologisch. Het verbinden van de drie kwaliteiten in

4.3 Verbinding: werk samen aan een duurzame
Bommelerwaard

het beleid kan alleen wanneer de verschillende actoren ook met

Veel van onze aanbevelingen zijn pas mogelijk wanneer de

elkaar worden verbonden en hierdoor begrip krijgen voor de

krachten in de regio worden gebundeld. In het gebied wordt

standpunten van de ander.

nog veel langs elkaar heen en tegen elkaar in gewerkt. Een eerste

studie als uitgangspunt zijn genomen, economisch, sociaal-

krachtenbundeling kan plaatsvinden door intensivering van de
Geef de Bommelerwaard voor de buitenwereld één gezicht

samenwerking tussen de twee gemeenten in de Bommeler-

Het verbeteren van het woon- leef- en werkklimaat is

waard. Samenwerking vindt al plaats, maar gaat nog lang niet ver

belangrijk. Maar net zo belangrijk is dat mensen weten wat

genoeg. Op het gebied van beleids-, visievorming en uitvoering

de Bommelerwaard te bieden heeft. Het imago van de regio

moeten de twee gemeenten veel meer als één partij op gaan

moet de kwaliteiten die zij heeft uitstralen. Dat gebeurt niet

treden. Mogelijk kan dit in de toekomst leiden tot bestuurlijke

vanzelf. De Bommelerwaard moet een gezicht krijgen, zowel

vernieuwing met als resultaat dat de twee gemeenten in één

voor de inwoners en de gevestigde bedrijven als voor mensen

bestuurlijke organisatie samengaan.

en bedrijven buiten de regio. Hierdoor binden inwoners en
bedrijven zich sterker aan de regio en trekt het mensen en

De geïntensiveerde samenwerking zorgt voor een krachtigere

bedrijven naar de regio die zich met deze kwaliteiten associëren.

en efficiëntere lokale overheid: een overheid die de randvoor-

Om voor de regio een imago te creëren, zijn promotieactiviteiten

waarden voor toekomstige duurzame economische ontwikkeling

nodig. De beeldvorming van (potentiële) bezoekers en bewoners

kan faciliteren. Het ligt voor de hand dat de plaats Zaltbommel

moet worden beïnvloed door campagnes die het unieke van de

het economisch hart van de Bommelerwaard moet worden.

regio belichten. Een ander woord hiervoor is ‘regio branding’. Dit

Momenteel is de economische ontwikkeling nog te veel

vergt inspanningen en investeringen van overheid en gevestigde

versnipperd.

bedrijven.
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Naast de twee gemeentelijke overheden zijn er in de Bommelerwaard veel bedrijvenplatforms, organisaties en andere instanties
actief die het beste voor hebben met (delen van) het gebied. De
indruk bestaat echter dat deze instanties, net als de overheden,
nog te weinig met elkaar samenwerken en te weinig oog hebben
voor de regio als geheel. Hierdoor ontbreekt op menig vlak
visie. Visies voor de gehele Bommelerwaard op de toekomstige
ontwikkeling van de glastuinbouw, zorg, wonen enzovoort zijn
niet aanwezig, verouderd of hebben te weinig draagkracht. Het
beleid is hierdoor nog te veel versnipperd. Mede door deze
versnippering hebben de organisaties te weinig invloed op
ontwikkelingen die de regio beïnvloeden. Zo wordt er te weinig
of te laat ingespeeld op trends en ontwikkelingen of worden
kansen gemist om bijvoorbeeld subsidies te ontvangen van
Provincie, Rijk en EU.
Kijk over de dijken heen
Verbinding moet niet uitsluitend binnen de Bommelerwaard
worden gezocht, hoewel dit al een goede start is. De regio moet
op bestuurlijk en economisch vlak groeien in kracht om een
belangrijke speler te worden voor (concurrerende) buurregio’s,
provincie en rijk. Te veel interne oriëntatie kan leiden tot
navelstaren. Het is dus van groot belang om de ontwikkeling van
de regio in perspectief te zien. Met ‘kijken over de dijken heen’,
bedoelen wij dat de regio zich alleen verder kan ontwikkelen
door zich te oriënteren op de rol en functie van de regio in een
groter regionaal, nationaal of zelfs internationaal perspectief. De
verbanden met ’s-Hertogenbosch kunnen veel sterker worden,
maar ook kan men leren van andere regio’s die in een gelijksoortige situatie zitten. Hoe gaan die om met de dreiging van
bevolkingskrimp en het vertrek van jongeren. Hoe worden daar
kansen benut om ondanks deze trends economische dynamiek
te kunnen blijven garanderen?
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Bijlage 1: Deelnemers aan de workshops en interviews
Geïnterviewden
•

Adrie Bragt (Wethouder Zaltbommel)

•

Gerard van den Anker (Wethouder Maasdriel)

•

Arend Fernhout (onder meer voormalig voorzitter Kamer
van Koophandel)

Deelnemers workshop 9 april 2009

Deelnemers workshop 16 april 2009

Workshop People

Workshop People

•

Berrie Monster (Ledenraad)

•

Hugo Meijwaard (Woonlinie)

•

Wil van Rijen (Ledenraad)

•

Nico van Vliet (Makelaardij Hofstede)

•

Piet Feteris (Commissie Coöperatiefonds)

•

Mari van Boxel (Rabobank Bommelerwaard OR)

•

Jo Penders (Ledenraad)

•

Medewerkers Rabobank Bommelerwaard

•

Maikel Moolenaar (Makelaardij)

•

Medewerkers Rabobank Bommelerwaard

Workshop Profit
•

Bart van Heeswijk (Ledenraad)

Workshop Profit

•

Bert van Zeelst (ZLTO)

•

Tom Metz (Lions)

•

Jos van Boxtel (Ledenraad)

•

Johan Liebregt (Ledenraad)

•

Medewerkers Rabobank Bommelerwaard

•

Johan van Schijndel (OVM)

•

August van den Anker (Voorheen lid van

Workshop Planet

Ondernemersvereniging Hedel)

•

Jan Ottink (Lions)

Medewerkers Rabobank Bommelerwaard

•

Gerrit Verkuil (Ledenraad)

•

Piet Nienhuis (Capreton)

Workshop Planet

•

Wim Verhoeven (ZLTO)

•

Joke van Schaik (Ledenraad)

•

Henk de Gaaij (Ledenraad)

•

Ger Pille (Ledenraad)

•

Medewerkers Rabobank Bommelerwaard

•

Henk Kolbach (Stubo)

•

Gijsbert Smit (Wethouder Welzijn, Onderwijs en Cultuur)

•

Medewerkers Rabobank Bommelerwaard

•
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Bijlage 2: De Triple P-methodiek
In deze studie meten we met behulp van de Triple P-monitor de

Een vergelijking zonder waardering

duurzaamheid van de Bommelerwaard. De Triple P-monitor is het

De score voor een indicator is dus de waarde van de indicator

instrument waarmee we in deze studie invulling geven aan de

voor een bepaalde regio ten opzichte van de gemiddelde

begrippen leefbaarheid en duurzaamheid. Triple P is afkomstig

waarde van alle regio’s. In de Triple P-monitor waarderen we die

van de term ‘Triple Bottom Line’, waarmee John Elkington in zijn

score niet met een rapportcijfer of een ‘goed’ of ‘slecht’. Eerder

boek Cannibals with Forks verwijst naar de maatschappelijke,

spreken we van ‘beter’ of ‘slechter’ dan het gemiddelde. Immers,

ecologische en economische verantwoordelijkheid van onder-

als de gemiddelde werkloosheid 20 procent bedraagt en in een

nemingen. Volgens de Triple P-monitor bestaat de kwaliteit van

bepaalde regio 15 procent dan levert dat een goede score op,

de leefomgeving uit drie deelkwaliteiten, te weten de sociaal-

maar desalniettemin is een werkloosheidscijfer van 15 procent

culturele, de ecologische en de economische kwaliteit, oftewel

erg hoog.

‘People, Planet en Profit’. Samen vormen deze kwaliteiten Triple P.
De drie kwaliteiten zijn samengesteld uit clusters. People, Planet

Ongewogen indicatoren

en Profit bestaan allen uit drie clusters. De gedachte is dat alle

De score van een cluster is het ongewogen gemiddelde van de

factoren die de kwaliteit van de leefomgeving bepalen, zijn toe

scores van de afzonderlijke indicatoren. De indicatoren tellen

te delen aan één van deze negen clusters. Hieronder volgt een

dus allemaal even zwaar mee in de berekening. De scores voor

overzicht van de kwaliteiten en bijbehorende clusters.

de clusters worden op hun beurt ongewogen gemiddeld tot de
score voor een kwaliteit. En de uiteindelijke score voor Triple P is

Van indicatoren naar Triple P

het gemiddelde van de drie kwaliteiten. Er zijn redenen om aan

De Triple P-monitor meet de duurzaamheid met behulp van

te nemen dat de ene indicator meer zegt over de duurzaamheid

indicatoren. Elk van de hierboven genoemde clusters bestaat

dan de andere. Het proces dat tot een weging van de indicatoren

uit een aantal indicatoren die samen de score van het cluster

leidt, is echter zeer gecompliceerd en per definitie arbitrair. Het

bepalen. Dit werkt als volgt. Elke indicator heeft een waarde

belang van een bepaalde indicator hangt namelijk sterk af van

voor de betreffende regio. In het cluster ‘intensiteit van de

de lezer. Voor een productieonderneming is de luchtkwaliteit

economie’ is bijvoorbeeld de indicator ‘bedrijvendichtheid’

wellicht van minder belang dan voor een atletiekvereniging.

opgenomen. De waarde van die indicator is het aantal

Daarom wordt een dergelijke weging in deze monitor niet

bedrijven per vierkante kilometer. Die waarde berekenen we

gemaakt. De lezer kan zelf bepalen hoe belangrijk de indicator

voor de Bommelerwaard en Nederland en vergelijken die met

voor hem of haar is.

elkaar. Het resultaat hiervan is een boven- of ondergemiddelde score voor de Bommelerwaard. Dit doen we voor elke
indicator. De score voor een bepaald cluster is de gemiddelde
score van alle indicatoren in dat cluster. Vervolgens worden
de scores van de clusters gemiddeld om de score voor de
betreffende kwaliteit te bepalen. De finale score voor Triple P
is het gemiddelde van de scores van de drie kwaliteiten.
Triple P

People - sociaal-cultureel

Planet ecologisch

Profit - economisch

• Sociale cohesie

• Duurzaamheidsgedrag

• Intensiteit van de economie

• Veiligheid en gezondheid

• Milieuverontreiniging

• Ondernemingsklimaat

• Woonklimaat

• Natuur en landschap

• Sociaal-economische welvaart
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