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    Vastgesteld 
Afsprakenoverzicht bestuur Regio Foodvalley d.d. 19 juni 2019 te Ede 
 
Aanwezig:  Regio FoodValley de heer R. Verhulst, voorzitter 
 Barneveld de heer A. de Kruijf  
 Nijkerk                 de heer G. Renkema  

Renswoude          mevrouw P. Doornebal 
 Rhenen                de heer H. van der Pas 
 Scherpenzeel de heer H. de Vries 
 Veenendaal de heer G.J. Kats 
 Wageningen de heer D. Gudden  
 Regio Foodvalley de heer A. Droog, secretaris 
  de heer J. Berkvens 
  mevrouw R. van Zalingen, notuliste 
 
Gasten: Ede de heer F. Dimmendaal (agendapunt 5) 

 Veenendaal de heer F. van Doesburg  
 Stolwijk en Kelderman de heer G. Bouwhuis (agendapunt 6) 

 Regio Foodvalley de heer D. Timmermans 

     
Afwezig: Ede de heer L. Meijer  

 

1. Opening 
De aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter. De heer Meijer is met 
kennisgeving afwezig. 

Besluit n.v.t. 

2. Afsprakenoverzicht vergadering d.d. 10 mei 2019 
N.a.v. punt 3, Mededelingen: 
Zijn vorige keer twee Denen aangeschoven, zij komen in november met een 
delegatie op bezoek. Arjen Droog wil graag in een volgend overleg de 
samenwerking en bezoeken van buitenlandse regio’s/delegaties bespreken. 

Besluit Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 

3. Mededelingen 
-  Arjen Droog geeft aan dat de accountant (komt bij punt 6), voornemens is om 

goedkeuring van rechtmatigheid en getrouwheid te geven. 
 
Terugkoppeling PHO’s van 13 juni 2019: 
a) EW&V: 
- Vliegveld Lelystad: laagvliegroutes zijn vervallen, willen de gezamenlijke inzet 

als regio blijven voortzetten. 
- Fieldlab voedselverspilling: initiatief van LNV, gaat om een transitie die ook in 

deze regio zal plaatsvinden. 
- Insectenexpertisecentrum: aan het onderzoek Rijnconsult is vervolg gegeven. 

Dit project zou een plek binnen TH moeten krijgen, daar bespreken hoe 
hiermee verder wordt gegaan. 

b) ROW&M: 
- Lunchbijeenkomst Regio Deal: van de stuurgroep Regio Deal was niemand 

aanwezig. Was vervelend, maar dit kon niet anders. 
- PAS: is afgewezen. Als regio toch proberen om aan tafel te komen bij het 

ministerie. Zij richten zich nu vooral op provincies, maar de regio en gemeenten 
krijgen hier vooral mee te maken.  

Besluit n.v.t. 
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4. Ingekomen en uitgaande stukken 
a) Afsprakenoverzichten PHO EW&V en ROW&M d.d. 25 april 2019 
b) Collegebesluit Wageningen - Bedrag verhogen uit mobiliteitsfonds voor 

A1/A30 en titel aanpassen Kwartierdienst Valleilijn naar Kwaliteitsimpuls 
Valleilijn 

c) Collegebesluit Wageningen - Rondweg Oost Veenendaal N233 opnemen in 
mobiliteitsfonds 

 Provinciale financiering is een zorgpunt. Deze was toegezegd, maar komt niet 
naar voren in de stukken en reacties op vragen. 

 
Overige stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 

Besluit N.v.t. 
 

5. Regio Deal 
Frits Dimmendaal en Francois van Doesburg geven een toelichting op de laatste 
stand van zaken.  
Er is met portefeuillehouders en colleges gesproken over de Regio Deal. De 
laatste stand van zaken is verwerkt in het overzicht, dit wordt uitgedeeld. Verder 
is de Regio Deal-tekst aangescherpt en zijn “FV-eigen punten” in de tekst gezet. 
Het is nu een meer evenwichtig stuk geworden. Uiteindelijk zijn alle sporen één 
(het moet één deal blijven), er zijn geen harde grenzen per spoor. Ook wil het rijk 
partnerschap terugzien. 
 
Nog een paar punten: 
- BTW-kwestie: de 20 miljoen is incl. btw. Het rijk heeft aangegeven dat we de 

btw via het btw-compensatiefonds kunnen terugvragen, maar dit fonds is leeg.  
- Conclusie van het overzicht: de 10 miljoen wordt wel gehaald, er is nog een 

klein bedrag wat niet gedekt is.  
- Wens vanuit college Utrecht: een verschuiving van spoor 3 naar spoor 1. Het 

college Gelderland wil dit andersom. Door het rijk wordt er op gelet of 
voldoende wordt bijgedragen aan elkaars doelen. 

- LTO: gaat ook een ton bijdragen, dit is zeer positief.  
- VNO-NCW: geeft aan dat zij via het bedrijfsleven meedoen.  
- De universiteiten (Utrecht en WUR): kunnen financieel niet bijdragen. De 

stuurgroep zal nogmaals een poging doen een bijdrage te krijgen van de 
universiteiten via een formele brief aan het bestuur. 

 
Opmerkingen: 
- Hoe wordt omgegaan met vragen qua financiële bijdrage, zal worden 

opgenomen in een A4-tje met antwoorden. In november moet het geld 
daadwerkelijk bijgedragen worden, dan dient er een duidelijk 
achtergrondverhaal voor de regiogemeenten te zijn. Wanneer de Regio Deal 
wordt uitgevoerd, zal met het bedrijfsleven worden besproken of ze alsnog 
bijdragen. Zij hebben geen collectief verband, maar Veenendaal verwacht dat 
ze zullen bijdragen als een project van start gaat.  

- Reeds gemaakte overheadkosten zijn ‘in kind’ en worden vooral door Ede en 
Veenendaal gedragen. Over toekomstige overheadkosten zal gesproken 
worden door de gemeentesecretarissen. Verzoek is de kosten op te nemen in 
het overzicht. 

- Veenendaal: de ICT campus is de bijdrage van Veenendaal en zij zal op alle 
gebieden ICT-ondersteuning geven aan de Regio Deal.  

- Renswoude: wil graag aan inwoners en andere betrokkenen in de regio 
duidelijker maken (met een filmpje) wat zij aan de Regio Deal hebben. Dat is 
ook voor het Rijk interessant en meer concreet. Verder kan de Regiotoer 
gebruikt worden om meer bekendheid te geven. 
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- Wageningen: vestigingsklimaat, zij hadden hier wel in willen bijdragen, maar dit 
mag niet van het Rijk.  

Nagekomen opmerking van Dennis Gudden:  
“Ik heb aangegeven dat voor Wageningen de (fysieke) investeringen in het 
vestigingsklimaat van groot belang zijn, zoals bereikbaarheid, werklocaties en 
wonen. Deze investeringen mogen niet in de Regiedeal worden opgenomen, en 
worden overigens geborgd in het AF2030 programma van de provincie. Dit is een 
van de redenen waarom de gemeentelijke bijdrage van Wageningen aan de 
regiodeal €100.000,- bedraagt, bij meer fysieke ingrepen hadden wij ook meer 
kunnen bijdragen vanuit projecten die concreet op stapel staan.” 
 
Dennis Gudden geeft vanuit de lunchbijeenkomst over de Regio Deal vijf punten 
aan waar in de tekst meer aandacht aan besteed moet worden : 
1) Aanhaking HBO en MBO 
2) Positie voedselproducerende en voedselverwerkende bedrijven 
3) Ook een relatie met spoor 2 leggen (voor punt 2) 
4) Voeding en gezondheid is heel Utrechts, willen dit meer FV-achtig 
5) Eiwittransitie komt niet duidelijk naar voren 
 
Komt vandaag een nieuwe versie van Frits Dimmendaal. 

Besluit Besloten conform, na aanpassing met bovengenoemde punten. 

6. Toelichting accountant op jaarrekening 
De heer Bouwhuis wordt welkom geheten, hij geeft een korte toelichting. 
Dit is het eerste jaar dat zij accountant zijn voor de regio. De controle kon pas, 
zoals reeds bekend, begin juni uitgevoerd worden vanwege het tijdstip van 
aanvaarding van de opdracht. Volgend jaar zal de controle eerder plaatsvinden, 
zodat de terugkoppeling op tijd is voor 1 april 2020. In de jaarrekening moeten de 
taakvelden nog worden opgenomen. Het concept accountantsverslag is klaar.  
 
Zijn nog drie hoofdpunten die verbeterd moeten worden:  
- Interne beheersing: er vinden nog geen interne controles plaats. We adviseren 

om dit in te richten om (tussentijds) vast te stellen of de baten en lasten voldoen 
aan de vereisten 

- Begroting: in de begroting dient ook een geprognotiseerde balans opgenomen 
te worden. 

- Aanbestedingen: met grote projecten gaat dit goed, voor de kleinere projecten 
(m.n. inhuur, die tussentijds verlengd worden) kan het proces nog verbeterd 
worden. 

 
Iedereen is blij met de uitkomst.  

Besluit N.v.t. 
 

7. Toekomstbeeld OV Midden Nederland 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen op de stukken. 

Besluit Besloten conform. 

8. Reactie concept Nota van Uitgangspunten Spoor Oost 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen op de stukken.   

Besluit Besloten conform. 

9. Slimme Mobiliteit 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen op de stukken. 

Besluit Besloten conform. 
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10. Project Fietsroutes Binnenveld 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen op de stukken. 

Besluit Besloten conform. 

11. Bekrachtiging werkbudget 2019 programma Mobiliteit 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen op de stukken. 

Besluit Besloten conform. 

12. Schone Lucht Akkoord - deelname regio 
Veenendaal tekent aan dat dit voor komende jaren niet automatisch geldt en zij 
niet financieel gaan bijdragen. 

Besluit Besloten conform. 

13. Startdocument Regionale Energiestrategie 
Barneveld vraagt om extra aandacht voor de lokale beleidsinitiatieven en dat die 
niet overschaduwd worden door regionale initiatieven. In het startdocument staat 
benoemd dat lokaal beleid het uitgangspunt is. 
Griffiers aarzelen over het voorgestelde RES-proces, dit heeft te maken met 
betrokkenheid van de raden. Het vaststellen van de kaders voor het regionale 
proces is voor de raden de eerste mogelijkheid om hier wat van te vinden. 
Voorgesteld wordt een procesmatige tussenstap te doen om de raden de 
gelegenheid te geven een mening te vormen en meer betrokkenheid te krijgen. 
Inmiddels hebben de griffiers en de mensen die verantwoordelijk zijn voor het 
programma onderling afgestemd, wat mogelijk resulteert in een aantal 
aanvullingen op het voorgestelde proces. Uiteindelijk moet de RESin alle raden 
worden vastgesteld.  
Veenendaal zal het initiatief nemen een ontmoeting met de regiocolleges te 
organiseren om vooral de inhoud te bespreken. Dit zal ook gemeld worden in de 
regiocommissie. 

Besluit Besloten conform. 

14. Werkprogramma Voedsel- en Eiwittransitie 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen op de stukken. 

Besluit Besloten conform. 

15. Uitkomsten verkenning potentiële bouwcapaciteit 
Barneveld dringt erop aan dat het complete stuk ruim op tijd ingebracht wordt in de 
beide provincies. De regionale samenhang en integraliteit moeten goed bewaakt 
worden.  
De verkenning bouwcapaciteit is in 2017 aan de orde geweest, maar daar is toen 
vanwege andere zaken niet mee doorgegaan. In het portefeuillehoudersoverleg in 
september komt het onderwerp weer op de agenda. 

Besluit Besloten conform. 

16. Ondertekening convenant Salentein 
Dit project is een goed voorbeeld voor de Regio Deal om te laten zien wat goed  
gaat. Nijkerk merkt op dat Salentein een merknaam is, de heer De Kruijf zal nagaan  
bij de ambtenaar of dit een probleem geeft.  

Besluit Besloten conform. 

17. Rondvraag en sluiting 
-  De heren Kats en Verhulst hebben een afrondend gesprek gehad met Maarten 

Kool. 
- De commissie SA is in gesprek over een economic board. Dit zal nog verder ter 

sprake komen in het DB en AB RFV. 
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- Aflopende SA: hiervoor wordt een eindrapportage gemaakt over de projecten, 
die waarschijnlijk in oktober gereed zal komen. 

- Scherpenzeel complimenteert Barneveld voor de organisatie van het VNG 
congres. 

 Vraag is waar het diner van het VNG-congres volgend jaar zal plaatsvinden? 
Renswoude biedt aan gastheer te zijn hiervoor, maar er is ook voorkeur om het 
in Hoorn/Alkmaar te houden. Zal worden nagegaan. 

- Rhenen geeft aan dat dit de laatste keer is dat Pieter Bonthuis aanwezig is bij 
het regiobestuur. Hij is blij dat de gemeentesecretaris weer beschikbaar is voor 
Rhenen en ook met de inzet van alle betrokkenen de afgelopen periode. 

- Veenendaal vond dat de Zweden-reis goed georganiseerd was, er zijn goede 
contacten geweest. Aanwezigheid helpt om de triple helix handen en voeten te 
geven. 

 

 Agendapunt volgende vergadering: 
- Samenwerking en bezoeken van buitenlandse regio’s/delegaties 
 

 De voorzitter sluit de vergadering om 10.35 uur. Het volgende overleg van het  
regiobestuur is op vrijdag 13 september van 9.00 tot 11.00 uur te Ede. 

 


