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Vastgesteld in de 
Regiocommissie d.d. 2-10-2019 

 
Verslag Intergemeentelijke Regiocommissie Regio Foodvalley 
 
Aanwezig: 

Barneveld:   mevrouw Judith van den Wildenberg (vz) 
   de heer Koos van der Tang 
Ede:   de heer Daan Weststrate    
   de heer Jan Willem Nuis (plv) 
Nijkerk:   de heer Harry Bokkers 
   de heer Wim van Veelen 
Renswoude:   de heer Leo Verkerk 
   de heer Bart Bisschop  
Rhenen:   mevrouw Geertje Wiesenekker,  
    de heer Rik ter Horst (plv) 
Scherpenzeel:    mevrouw Ineke Schimmel - De Greef 
   de heer Gerard van Deelen 
Veenendaal:   mevrouw Yvonne Bottema 
   de heer Arjan Koerts 
Wageningen:   mevrouw Laura Kaper 
   Mevrouw Merel Tieland (plv) 
   
Namens Regio Foodvalley de heer Arjen Droog, mevrouw Gerda Pater (verslag) 
Namens Regiobestuur: de heer René Verhulst (plv de heer Aart de Kruijf),  

de heer Lex Hoefsloot (plv de heer Sander van ’t Foort) 
Namens griffiers:   de heer Iede Bakker 
 
   mevrouw Jorine Koenders (secretaris)  
 
Overige aanwezigen:  de heer Josse van Sleeuwen, de heer Ralph Kohlman,  

de heer Paul Toxopeus 
  
Afwezig:   de heer Evert Jansen, de heer Jan Willem Langenbach,  

de heer Jan Willem Kamerman                      
 

1. Opening en mededelingen, ingekomen post en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn afmeldingen ontvangen van dhr. De 
Kruijf, dhr. Van ’t Foort, dhr. Jansen, dhr. Langenbach en dhr. Kamerman.  
Dhr. Verhulst, dhr. Hoefsloot, dhr. Nuis, dhr. Ter Horst en mevr. Tieland zijn als 
plaatsvervangers aanwezig. 
 
De voorzitter (vz) deelt mee dat er op 17-07-19 een bijeenkomst Regionale Energie 
Transitie (RES) in Barneveld wordt georganiseerd, en een tweede bijeenkomst in 
september a.s. Voor de eerste bijeenkomst kan men zich opgeven tot 12 juli a.s. 
 
Ingekomen post: De voorzitter geeft aan dat in Groei #3 (magazine) de 
afgesproken voortgangsrapportage wordt gemist. Dhr. Droog geeft aan dat 
gewerkt wordt aan een eindrapportage van de projecten die onder de oude 
strategische agenda vallen.  
Er is gekozen geen tussenrapportage te maken. Enerzijds vanwege de capaciteit, 
anderzijds vanwege de fase van de projecten. Na de zomer komt de 
eindrapportage met het gevraagde inzicht in de voortgang van de projecten. 
 
De voorzitter geeft aan dat het beter was geweest dat deze keuze vooraf met de 
regiocommissie was gedeeld, en betreurt dat dat niet is gebeurd.  
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2. Vaststellen verslag Regiocommissie d.d. 15 mei 2019 (bijlage 1) 
De datum van het verslag is inmiddels aangepast, dit moest zijn 15 mei 2019. 
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

3. Foodvalley in de raden 
 
a. Begroting 
Er zijn geen wensen of bedenkingen bekend bij de voorzitter. De voorzitter vraagt 
of er bijzonderheden te melden zijn bij de begroting. 
 
Vanuit Veenendaal komt er, redenerend vanuit de Governance, een bijeenkomst 
over het nut en noodzaak van de regio. 
Vanuit Renswoude wordt aangegeven dat men hoopt dat er geen verrassingen 
komen, anders dan aangekondigd bij de begroting. 
In Wageningen was de begroting een hamerstuk. 
 
b. Regio Deal  
-Terugblik bijeenkomst Barneveld 
Barneveld heeft een informatieavond georganiseerd m.b.t. de Regio Deal. Er zijn 
acht belangstellenden geweest. Feije Visser van het LTO was o.a. aanwezig. Het 
was een goede bijeenkomst. Ook in Ede is er inmiddels het idee een bijeenkomst 
te organiseren rondom de visie en ambitie van de regio. 
 
-Vragen m.b.t. Regio Deal - toelichting door dhr. Verhulst 
De voorzitter geeft aan dat vooraf de vragen van de leden zijn geïnventariseerd. Er 
is nu gelegenheid om de vragen te stellen aan het Regiobestuur. Dhr. Verhulst  
geeft eerst een algemene toelichting. 
 
De Regio Deal is nu voor 98% klaar, over de laatste complexe zaken wordt nu 
overlegd. Het doel is meer werkgelegenheid, een schonere lucht en bodem, een 
betere leefbaarheid, een betere gezondheid, meer kennis en samenwerking en een 
sterker merk neer te zetten. Dit gaat langs drie sporen: 
Spoor 1- Transitie bestendig landbouw, duurzame verdienmodellen, bodem, mest 
emissie uitstoot. 
Spoor 2- Health en Food, prille start tot oude dag, bewustwording, voedselkeuze, 
gezondheidszorg. 
Spoor 3- Versterken van het kennissysteem, voedselveiligheid, Shared Facility en 
het World Food Centrum (WFC). 
 
Het gaat om een deal van 74 miljoen euro, waarbij het Rijk 20 miljoen euro (excl. 
BTW) uitkeert. De gemeenten dragen 10 miljoen euro bij (waarvan Ede 6 miljoen 
euro voor het WFC), Het waterschap 500.000 euro en de LTO 100.000 euro.  
 
De voorzitter geeft de leden de gelegenheid om vragen te stellen: 
 
V1: Kunnen bedrijven zich ook inschrijven in de verschillende sporen of 
programmaonderdelen? 
A1: Per spoor kunnen partijen zich op verschillende projecten inschrijven. 
 
V2: De provincie Utrecht geeft bijvoorbeeld straks geld voor voedselonderzoek. Is 
het mogelijk dat dit voedselonderzoek straks in bijvoorbeeld Kanaleneiland plaats 
gaat vinden en niet in de Regio Foodvalley? 
A2: Er is geen harde grens rond de regio qua locatie, de inhoud is leidend. In 
theorie kan het zo zijn dat er buiten de regiogemeenten een initiatief is dat past bij 
de Regio Deal (bijv. een leefstijlonderzoek), maar dit is niet de bedoeling en 
nieuwe initiatieven moeten in evenwicht zijn. De stuurgroep met 
vertegenwoordigers van de Regio Deal maken uiteindelijk deze afweging. 
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V3: Wanneer we het hebben over de € 74 miljoen: vloeit het geld naar een 
bepaalde gemeente in de regio Foodvalley en niet naar de provincies? Waar 
wordt het geld gestationeerd of anders gezegd: wie is penvoerder voor het 
gesubsidieerde bedrag van 74 miljoen? 
A3: Het Rijk werkt met een decentralisatie uitkering naar 1 gemeente. De 
provincies wilden dit namelijk liever niet. Het lijkt erop dat dit namens de regio de 
gemeente Ede zal zijn. 
 
V4: Wat gebeurt er met het geld dat niet besteed wordt? 
A4: Er zal openbaar verantwoording over de gelden afgelegd worden. Het is 
denkbaar dat er binnen de Regio Deal tussen de sporen geschoven kan worden 
als er budget overblijft. Wat er echter precies gaat gebeuren zal t.z.t. bekeken 
moeten worden. 
 
V5: Kan de Food Academy Nijkerk rekenen op de financiële steun uit de Regio 
Deal? 
A5: Dit is onderdeel van het gesprek over de laatste 2%.Er is nu 500.000 euro 
gevonden, maar het is zoeken naar de andere 300.000 euro. Dhr. Verhulst is 
optimistisch en raadt aan vooral bij de gemeente Nijkerk te informeren voor de 
laatste informatie. 
 
V6: Kan inzicht gegeven worden in de weging van de voorstellen die door de Regio 
Deal gefinancierd worden? 
A6: De afwegingen en processen worden gemaakt door de voorzitter, de 
wethouder van Barneveld en de burgemeester van Veenendaal als bestuursleden 
van de regio. In het Algemeen Bestuur is hier laatst ook een toelichting op gegeven. 
 
V7:  Voor de toekomst wordt aandacht gevraagd voor het (nog beter) meenemen 
van alle gemeenten en raden in het proces van afweging. 
A7:  Dit is geprobeerd, maar processen kunnen altijd beter. Het staat u ook altijd 
vrij om vragen te stellen en u te laten informeren. 
 
V8:  Hoe zit het met de verantwoording van raden en college (n.a.v. brief 
Schouten). In Rhenen wordt een mandatering voorgesteld, maar is dit wel 
passend?  
A8: De reactie volgt schriftelijk (richting Regiocommissie en gemeenteraad 
Rhenen). 
 
V9: Klopt het dat bedrijven / triple helix geen financiële bijdrage leveren aan de 
Regio Deal? 
A9: Klopt, maar LTO doet wel mee. Bedrijven en universiteiten investeren vooral 
met personeel (‘in kind’). Het idee is nu een vliegwiel te starten, waarop bedrijven 
later aanhaken.  
 
V10: Is het mogelijk om bedrijven te vragen om co financiering op project niveau?  
A10: Ja, dit wordt ook overwogen. 
 
V11: Is het mogelijk om de governance op papier in één oogopslag inzichtelijk te 
maken? 
A11: Er volgt een tekening van de structuur en verantwoordelijkheden. 
 
Dhr. Verhulst wordt bedankt door de voorzitter en verlaat de vergadering. 
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  Rol van de Regiocommissie bij de RES (bijlagen 4+5+ 6) 
Link m.b.t. Regionale Energie Strategie (RES): 
https://www.argumentenfabriek.nl/media/3248/kaarten-over-res-def-11-juni-
2019.pdf 
 
Ralph Kolhman wordt door de voorzitter geïntroduceerd. In de vorige bijeenkomst 
heeft dhr. Brouwer de RES toegelicht en besproken. I.v.m. de tijd worden nu enkele 
specifieke zaken toegelicht. In dertig regio’s wordt nagedacht over het 
klimaatakkoord. Met de RES wordt op verschillende niveaus samengewerkt om 
duurzaam energie op te wekken. We moeten met elkaar landelijk in 2030 35 TWH 
opwekken. Met gemeenten en stakeholders wordt samengewerkt om tot een 
betere opbrengst te komen (participatie van waterschappen, LTO, bedrijfsleven 
etc. niveaus van afstemming). Er komen regionale ateliers en lokale gesprekken, 
waar ook de raden uitgenodigd zijn. 
 
Er wordt de zorg uitgesproken over de vraag hoe je de zwijgende meerderheid 
bereikt. Dhr. Kohlman geeft aan dat het betrekken van inwoners en raadsleden de 
aandacht heeft, ook in de startnotitie die de raden nog gaan vaststellen. Het 
uitgangspunt is een regionaal proces met aandacht voor individuele gemeenten. In 
juli en september zijn er ook regionale bijeenkomsten voor de gemeenteraden. 
Daarnaast wordt gekeken naar digitale mogelijkheden voor een groter bereik. 
 
Er wordt gevraagd om inzicht in de doelen en mogelijkheden per gemeente.  
Dhr. Kohlman geeft aan dat dit in de 2e fase wordt uitgezocht. 
 
Worden er eisen aan de stakeholders  gesteld? 
Dhr. Kohlman geeft aan dat het uitgangspunt is dat er 20-25 personen zitting 
nemen. Daarnaast zullen er af en toe grotere bijeenkomsten worden belegd. 
 
Is de raad ook een stakeholder en op welke bijeenkomsten is de raad welkom? 
Dhr. Kohlman geeft aan dat de colleges namens de gemeenten deelnemen. De 
raden zijn aan zet bij de besluitvorming en de lokale ateliers. De regionale ateliers 
richten zich meer op (inhoudelijke) professionals.  
 
Werken met argumentenkaarten  
De voorzitter geeft het woord aan dhr. Toxopeus. Hij gaat het gesprek met de leden 
aan over de gewenste rol van de regiocommissie in het proces rond de RES. 
 
De leden dragen verschillende ideeën aan over de rol van de raden en 
regiocommissie in dit proces. Een aantal elementen dat uit het gesprek naar voren 
komt: 

• de raden gaan over de inhoud, de regiocommissie moet hier wegblijven; 

• het is wel van belang dat de raden ook de kans krijgen een mening te 
vormen over de inhoud, juist ook in regionaal verband, en op inhoud iets 
kunnen meegeven voor het concept er ligt. Dit zou a.d.h.v. serious gaming 
gedaan kunnen worden; 

• de raden moeten bij het nemen van de besluiten voldoende tijd hebben om 
elkaar en de achterban te kunnen raadplegen. Hier moet rekening mee 
gehouden worden in het proces; 

• het is goed om als raden geïnformeerd te zijn en eventueel het gesprek 
met experts aan te gaan; 

• de regiocommissie kan een rol als procesbewaker op zich nemen om te 
signaleren voor de raden; 

• het kan leuk zijn om per raad de kaarten van de argumentenfabriek te 
bespreken. 

 

https://www.argumentenfabriek.nl/media/3248/kaarten-over-res-def-11-juni-2019.pdf
https://www.argumentenfabriek.nl/media/3248/kaarten-over-res-def-11-juni-2019.pdf
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Er wordt afgesproken dat er een werkgroep wordt gemaakt met een afvaardiging 
van de regiocommissie, griffiers en projectgroep. Deze groep gaat nadenken over 
een vorm voor een regionale bijeenkomst tussen het vaststellen van de startnotitie 
en concept RES (nadat de verkenning van kansen en mogelijkheden heeft 
plaatsgevonden). Hierbij wordt gezocht naar een vorm die ruimte biedt om wat 
formeler met elkaar te spreken zonder onrecht te doen aan de positie van de 
individuele raden (het moet meer zijn dan een informatieve bijeenkomst). Tevens 
denkt deze groep na over een verdere uitwerking van de regiocommissie als 
procesbewaker. 
 
Paul Toxopeus wordt door de voorzitter bedankt voor zijn rol als gespreksleider.  

5. Nieuws uit het Regiobestuur en regionale ontwikkelingen 
Zowel de Regio Deal als de Regionale Energie Strategie (RES) zijn inmiddels 
voldoende besproken. Ook in het regiobestuur zijn deze onderwerpen uitgebreid 
aan bod geweest. Daarnaast zijn de volgende besproken onderwerpen het 
vermelden waard: 
1. Vliegveld Lelystad 
De regiogemeentes trekken samen op als het gaat om de opening van vliegveld 
Lelystad. De wethouders zijn in het PHO bijgepraat over de precieze laatste stand 
van zaken: de laagvliegroutes zijn vervallen; de gemeenten blijven dit gezamenlijk 
volgen en voeren de lobby ook gezamenlijk. 
2. Toekomstbeeld OV Midden Nederland 
Er wordt nagedacht over de toekomst van het treinverkeer in Midden Nederland 
(vooral rond Utrecht). Dit gaat mogelijk ingrijpend veranderen, omdat Utrecht 
Centraal in de toekomst niet meer het centrale overstappunt wordt, maar een ring 
van stations om Utrecht heen. Dit heeft ook gevolgen voor de OV-verbindingen 
vanuit Regio Foodvalley. Om die reden is onze regio goed aangesloten op dit 
proces. We willen zekerstellen dat zowel vanaf de noordkant als de zuidkant van 
onze regio de verbindingen met Utrecht goed blijven en verbeteren.  
3. Project fietsroutes Binnenveld 
Dit is een project waar alle 8 gemeenten aan bijdragen, ook al bevindt het 
Binnenveld zich in het zuidelijke deel van de regio. De reden daarvoor is dat we 
met dit project willen inzetten op het tegengaan van sluipverkeer om de veiligheid 
van fietsroutes verbeteren. De uitkomsten van dit project zijn ook goed toepasbaar 
voor het buitengebied van de noordelijke regiogemeenten.  
4. Schone Lucht Akkoord 
Het Rijk (Ministerie I&W) bereidt het Schone Lucht Akkoord (SLA) voor met andere 
overheden. Regio Foodvalley wil daar graag in betrokken worden en wellicht een 
pilot in de regio laten plaatsvinden, waarbij gedacht wordt aan de bestaande 
regionale samenwerking rond het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij.  
5. Verkenning potentiële bouwcapaciteit 
Hier is nog niet veel over te zeggen, behalve dit: de plancapaciteit voor nieuwbouw 
is volgens analyses van de Vastgoedmonitor Foodvalley veel te klein, wat 
resulteert in een scherpe daling van het aantal op te leveren nieuw 
bouwwoningen. De gemeenten inventariseren nu samen wat de mogelijkheden zijn 
voor nieuwe plancapaciteit; zowel qua inbreiding als in uitleglocaties. Om 
speculatie door ontwikkelaars tegen te gaan is deze verkenning geheim en zullen 
de lokale gevolgen van deze verkenning via de vakwethouders naar raden komen. 
Hoe en wanneer is nog niet bekend en verschilt mogelijk ook per gemeente.  

6. Nieuws van de griffiers 
Er zijn geen bijzonderheden vanuit de griffiers. 

7. Nieuws uit de raden en rondvraag 
Er zijn geen bijzonderheden vanuit de raden. 
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8. Sluiting 
De voorzitter dankt allen voor de bijdragen en wenst iedereen een fijne vakantie. 
De volgende vergadering staat op 2 oktober gepland. Mocht er in de tussentijd 
noodzaak zijn om bij elkaar te komen wordt daarover gecommuniceerd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 
 

Bijlage: overzicht actiepunten/besluiten 
 

Datum 
vergadering 

Agenda
punt 

Actie 
punt 

Actie Door 
 

Status 

03-07-2019 3 A Vragen m.b.t. de 
verantwoordelijkheid Regio 
Deal van de raden worden 
voor besluitvorming in de 
raden schriftelijk 
beantwoord (Rhenen en 
regiocommissie) 
 

Regiobestuur/
Arjen 

 

 3 B Er komt een schets van de 
governance/structuur bij de 
Regio Deal 

Regiobestuur/
Arjen 

 

 4 C Inrichten projectgroep RES 
(geïnteresseerden melden 
zich per mail). 

Jorine  

10-04-2019 3a C Rapport 
rekenkamer(commissie)s 
aanbieden aan BZK 

Jorine  

10-10-2018 1 A Aanmaken appgroep Jorine Lopende actie 

 


