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Addendum Regio Deal Foodvalley – ‘Versnelling van de transitie naar een
duurzaam en gezond voedselsysteem’
Partijen
1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: J.M. Osinga, Directeurgeneraal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied;
2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze: drs. C.B.F. Kuijpers,
Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen;
3. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: drs. F.W. Vijsselaar, Directeurgeneraal Bedrijfsleven en Innovatie;
4. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze: Charles Wijnker, Wnd.
directeur-generaal Volksgezondheid;
5. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze: ir. R.P. Lapperre, Directeurgeneraal Milieu en Internationaal.
Partijen genoemd onder 1 tot en met 5, ieder handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan en
als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;
6. Het op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley rechtspersoonlijkheid
bezittend openbaar lichaam Regio Foodvalley, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft
het bestuur van de Regio Foodvalley, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, in dezen
vertegenwoordigd door de heer mr. L.J. Verhulst, voorzitter, hierna te noemen: ‘Regio Foodvalley’;
7. De provincie Gelderland, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het college van
gedeputeerde staten van de Provincie Gelderland, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan,
in dezen vertegenwoordigd door de heer drs. P. Drenth;
8. De provincie Utrecht, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het college van
gedeputeerde staten van de provincie Utrecht, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, in
dezen vertegenwoordigd door mevrouw mr. drs. H. Bruins Slot;
9. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid LTO Noord, in dezen vertegenwoordigd door de
heer F.S. Visscher;
10. Het Waterschap Vallei en Veluwe, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft het
bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan, in
dezen vertegenwoordigd door de heer H. Veldhuizen.
Alle Partijen hierna gezamenlijk te noemen: Partijen.
Partijen hebben het volgende overwogen:
Overwegingen
Partijen zijn de Regio Deal Foodvalley overeengekomen.
De uitvoering van de Regio Deal Foodvalley is voortvarend ter hand genomen maar door diverse
uitvoeringstechnische redenen, waaronder het uitbreken van de COVID-19-pandemie, is de voortgang
minder snel dan Partijen voor ogen hadden. De verschillende stappen voor het uitvoeren van deze
Regio Deal zijn anders doordat Partijen en andere regionale samenwerkingspartners elkaar niet of
nauwelijks in persoon kunnen zien en spreken en bijeenkomsten en werksessies online en telefonisch
plaatsvinden.
Partijen onderstrepen het belang van commitment en draagvlak bij alle betrokken stakeholders van de
Regio Deal Foodvalley, zowel in de Regio als bij het Rijk. Juist in deze ingewikkelde tijd vinden Rijk en
Regio het van groot belang om gezamenlijk te investeren in en een impuls te geven aan de brede
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welvaart en het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. Partijen hechten
onverminderd aan een effectieve uitvoering van de Regio Deal Foodvalley en hebben gezamenlijk
geconstateerd dat die meer tijd zal vergen.
Regio Foodvalley heeft bij brief van 2 september 2020 verzocht om verlenging van de looptijd van de
Regio Deal Foodvalley met een periode van 8 maanden met als nieuwe einddatum 31 augustus 2024.
In artikel 10 van de Regio Deal Foodvalley is opgenomen dat alle Partijen schriftelijk kunnen verzoeken
om deze Regio Deal Foodvalley te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle
Partijen. Het doel van dit Addendum is om de schriftelijke instemming van alle Partijen vast te leggen
in overeenstemming met artikel 10 van de Regio Deal Foodvalley. Dit Addendum wordt als bijlage aan
de Regio Deal Foodvalley gehecht.
Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Wijziging looptijd
Partijen komen overeen dat artikel 15 van de Regio Deal Foodvalley als volgt komt te luiden:
Artikel 15 – Inwerkingtreding
Deze Regio Deal Foodvalley treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle
Partijen en eindigt op 31 augustus 2024.
Artikel 2 – Geen wijzigingen
Behoudens de in artikel 1 van dit Addendum neergelegde wijziging, blijven de overige overwegingen
en artikelen van de Regio Deal Foodvalley (zie bijlage 1) ongewijzigd in stand en behouden deze
derhalve hun werking.
Artikel 3 – Counterparts
Dit Addendum kan worden ondertekend door Partijen in verschillende exemplaren, die samengevoegd
hetzelfde rechtsgevolg hebben alsof dit Addendum is ondertekend door alle Partijen in één exemplaar.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,
1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
J.M. Osinga,
Directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
C.B.F. Kuijpers,
Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen
3. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:
F.W. Vijsselaar,
Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
4. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
C. Wijnker
Wnd. directeur-generaal Volksgezondheid
5. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze:
R.P. Lapperre,
Directeur-generaal Milieu en Internationaal
6. De Regio Foodvalley
L.J. Verhulst,
voorzitter
7. De Provincie Gelderland
P. Drenth,
gedeputeerde
8. De Provincie Utrecht
H. Bruins Slot,
gedeputeerde
9. LTO Noord
F.S. Visscher,
voorzitter Gelderse Vallei
10. Waterschap Vallei en Veluwe
H. Veldhuizen,
heemraad
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