Gelderse tuinbouwsector kent gunstig toekomstperspectief
Samen met de platformorganisatie Greenport Arnhem-Nijmegen presenteerde Rabobank
Oost Betuwe het rapport ‘Visie op tuinbouw in Oost-Betuwe’. Hieruit blijkt onder meer
dat de Oost-Betuwse tuinbouwsector de afgelopen jaren een matige groei heeft
doorgemaakt. Het vestigingsklimaat én de reserveringen die op tuinbouwlocatie
Kamervoort zijn gedaan waarborgen echter toekomstige groei van de sector in het gebied.
De Oost-Betuwse tuinbouwsector is van groot economisch belang. Tegelijkertijd is de sector
de afgelopen decennia weinig gegroeid. Het netto glasareaal in de gemeenten Lingewaard en
Overbetuwe is de laatste jaren iets toegenomen, terwijl het vollegrondsareaal de laatste jaren
sterk is afgenomen. Waar dit areaal in andere tuinbouwgebieden vaak ten gunste komt van
de glastuinbouw, is dit in Oost-Betuwe vooral benut voor de verdere ontwikkeling van de
woningbouw.
Met de komst van het nieuwe tuinbouwgebied Bergerden kreeg de Oost-Betuwse
tuinbouwsector een nieuwe impuls. Inmiddels loopt Bergerden gestaag vol met bedrijven uit
andere regio’s van ons land. Het Oost-Betuwse vestigingsklimaat biedt voldoende
aanknopingspunten om in de toekomst (nog) meer nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Zo
heeft het gebied een rijke tuinbouwtraditie en krijgt de sector van de overheid voldoende
ruimte om zich te ontwikkelen. En is de regio goed ontsloten door de Rijkswegen, heeft het
vanwege de innovatie die er plaatsvindt een sterk imago en kent het een arbeidsmarkt die
relatief goed aansluit op de wensen van de tuinbouwbedrijven.
Ook heeft Oost-Betuwe de Rijksstatus van landbouwontwikkelingsgebied. Dit rijksbeleid
wordt gewaarborgd door de reserveringen die op de nog te ontwikkelen tuinbouwlocatie
Kamervoort zijn gedaan. Uit een kwantitatieve analyse blijkt dat die locatie niet zo zeer nodig
is voor tuinbouwbedrijven uit het gebied zelf. De Gelderse tuinbouwsector kent daarentegen
een zeer rooskleurig toekomstperspectief. De Provincie heeft als beleid deze groei in de
toekomst in Oost-Betuwe te concentreren. De vraag of de locatie Kamervoort moet worden
ontwikkeld, hangt dan ook met name af van de kracht van het Provinciale concentratiebeleid.
Voor de verdere ontwikkeling van de Oost-Betuwse tuinbouwsector is het in ieder geval van
groot belang dat overheid, ondernemers en andere betrokken organisaties in de toekomst
(meer) samenwerken. Gezien de tuinbouwtraditie in het gebied, de (grote) investeringen die
door zowel de overheid als de ondernemers zijn gedaan en de goede kwaliteit van het OostBetuwse vestigingsklimaat, is verdere ontwikkeling van de tuinbouwsector eerder een
opdracht dan een vraag. De stakeholders in Oost-Betuwe kunnen dit niet alleen;
samenwerking op een hoger ruimtelijk schaalniveau zal noodzakelijk zijn voor de verdere
ontwikkeling van de regionale tuinbouwsector.

Lees meer over de ‘Visie op tuinbouw in Oost-Betuwe’ op:
http://www.rabobankgroep.nl/kennisbank
http://www.rabobank.nl/oostbetuwe

