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  Vastgesteld 
Afsprakenoverzicht bestuur Regio Foodvalley d.d. 13 september 2019 te Ede 
 
Aanwezig:  Regio FoodValley de heer R. Verhulst, voorzitter 
 Barneveld de heer A. de Kruijf  
 Ede mevrouw H. Veltman 
 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 
  mevrouw R. van Zalingen, notuliste 
 
Gasten: Ede de heer F. Dimmendaal (agendapunt 5) 

      
Afwezig: Ede de heer L. Meijer  

 

1. Opening 
De aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter. De heer Meijer wordt 
vervangen door mevrouw Veltman. 

Besluit n.v.t. 

2. Afsprakenoverzicht vergadering d.d. 19 juni 2019 

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

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
Terugkoppeling PHO’s van 5 september 2019: 
a) EW&V: 
- Strategische Agenda: is gepresenteerd en aantal inhoudelijke punten zijn 

meegegeven. 
-  Pop-up store energie & werk: is men enthousiast over. 
-  Restaurants van morgen: krijgt veel persaandacht. 
-  Regionale Energie Strategie: de startnotitie ligt bij alle raden. 
-  Innovatiestimulering bij MKB: dit loopt vooruit op de Strategische Agenda (SA) 

en governance. Het onderwerp wordt ondergebracht in de SA.  
 
b) ROW&M: 
- Presentatie marktonderzoek Middenhuur: in het volgende PHO wordt een 

meningsvormende notitie besproken. 
-  Verkenning bouwcapaciteit: in provincie Gelderland en Utrecht zijn gesprekken 

over hoe dit vorm te geven. Gelderland wil de kwantiteit loslaten en meer sturen 
op kwaliteit. Het PHO hoopt op meer synergie tussen Gelderland en Utrecht. 

-  Presentatie VAB: is goed opgezet, zijn nog wel in afwachting van het 
totaaloverzicht met financiële invulling. 

-  Nationale omgevingsvisie: RFV kan als extra aandachtsgebied opgenomen 
worden in NOVI. Regio Arnhem-Nijmegen heeft gevraagd of RFV mee wil 
doen. Hier staat RFV positief tegenover, mits de hele regio mag meedoen. De 
heer Strooboscher zal de regio vertegenwoordigen, mevrouw Vreugdenhil is 
vervanger. De burgemeester van Overbetuwe wordt bestuurlijk trekker. Met 
provincie Utrecht is dit punt besproken. Zij zijn wat terughoudend en willen niet 
mede indienen.   
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Besluit N.v.t. 
 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 
N.a.v.: 
d en e) Scherpenzeel is verontwaardigd dat er geen geld komt van de 

universiteiten. Als regio hebben we moeite gedaan, maar het is helaas 
niet gelukt. 

m) en n)  blij met de subsidies. Er komen in aanvulling hierop nog extra subsidies 
voor eiwittransitie en voedselverspilling. 

 
De overige stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 

Besluit N.v.t. 
 

5. Regio Deal 
Er komt een tweede ronde Regio Deals, het gaat om 180 miljoen wat in vieren 
wordt gedeeld. De randen van Nederland zijn al aardig bediend, daarom wordt nu 
meer gekeken naar het midden van het land. 
 
Frits Dimmendaal geeft een toelichting op de laatste stand van zaken.  
Zij zijn bezig om tot een samenwerkingsovereenkomst (SOK) te komen met alle 
verschillende partijen. Het gaat om 12 geldverstrekkers en ongeveer 50 
projecten, dat maakt onze Regio Deal uniek. Bedoeling is zoveel mogelijk te 
clusteren en dit in de SOK te regelen. Komende weken wordt de concept-
samenwerkingsovereenkomst naar de colleges gestuurd. 
 
De raden worden op twee momenten geïnformeerd/erbij betrokken: bij de 
vaststelling SOK (is een bevoegdheid van de colleges) en als het 
uitvoeringsprogramma wordt gemaakt. Ook de voortgangsrapportage die wordt 
gemaakt, komt jaarlijks terug bij de raden. 
Voor meer beeld en duidelijkheid bij de Regio Deal, is men bezig met een filmpje 
voor de raden en inwoners.  
Terugkijkend op het hele proces, was er voor een aantal mensen veel 
onduidelijkheid. Verzoek is in de toekomst iedereen goed aangehaakt te houden 
en toe te zien op de ambtelijke en bestuurlijke drukte. 
Naar aanleiding van vragen over verrekening BTW, zal een uitleg per mail 
gestuurd worden. 
Gevraagd wordt om bij de inrichting van de stuurgroep, op te letten dat goed 
aangehaakt wordt met andere overleggen en onderwerpen die langskomen.  

Besluit N.v.t.  

6. Agenda Triple Helix-overleg van 18 september 2019 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Besluit N.v.t. 
 

7. Open Days Brussel 
Het programma is nog niet helemaal af vanwege ontwikkelingen in Brussel. 
RFV wordt in het Europees parlement uitgenodigd om zich te presenteren.  
Drie regio’s (waaronder RFV) hebben nu gezamenlijk één vertegenwoordiger in 
Brussel, de heer Wyno Zwanenburg. Andere Nederlandse regio’s zijn zeer 
geïnteresseerd in RFV en willen in gesprek. Regio Östergötland zal ook aanwezig 
zijn en de samenwerking met RFV benadrukken. Dit is in Brussel zeer belangrijk 
en kan profijt voor de toekomst betekenen. 
Verzocht wordt om in de ‘letter of intent’ nog meer projecten te benoemen waaruit 
de samenwerking blijkt. Hier wordt aan gewerkt.    

Besluit N.v.t. 
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8. Procedure besluitvorming Strategische Agenda (SA) 
Er ligt nu een inhoudelijk verhaal wat besluitrijp is. De governance en financiën zijn 
hier nog niet in opgenomen, die zijn in april gereed. De heer Verhulst deelt het 
overzicht van de governance uit. De gemeentesecretarissen hebben de opdracht 
van het DB RFV om naar de totale governance (SA, Regio Deal, regiokantoor) te 
kijken. Een voorstel hiervoor is in december gereed. De commissie Strategische 
Agenda heeft nog andere ideeën. 
Het regiobestuur heeft de voorkeur alles in één keer te besluiten. Afgesproken 
wordt een korte memo voor de raden te maken met een uitleg over het proces. 
Verder zal een raadsinformatiebijeenkomst in november georganiseerd worden om 
inhoudelijk op de SA in te gaan (ook statenleden worden uitgenodigd). Uiteindelijk 
komt de SA ter besluitvorming in de gemeenteraden.   

Besluit n.v.t. 

9. Mobiliteitsconvenant 
Ede geeft aan te kiezen voor een bescheiden inzet, zij hebben een eigen 
mobiliteitsplan, wat wel onderdeel uitmaakt van het mobiliteitsconvenant. 

Besluit Besloten conform. 

10. Brief frequentieverhoging Valleilijn bus en duurzaamheid 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen op de stukken. 

Besluit Besloten conform. 

11. Monitoring functieveranderingsbeleid 2018 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen op de stukken. 

Besluit Besloten conform. 

12. Inzettenrestbudget Menukaart voor coördinatorenoverleg 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen op de stukken. 

Besluit Besloten conform. 

13. Strategiedocument VAB 
Ede verwacht wel dat vanuit Utrecht meer bijgedragen wordt (menskracht en 
middelen). 
Rhenen zou meer duidelijkheid over de financiën willen hebben. De begroting volgt 
binnenkort. 

Besluit Besloten conform. 

14. Aanpassing WGR 
De WGR kan van invloed zijn op de governance van RFV. Ook de nieuwe 
afspraken met het Rijk omtrent Regio Deals zijn van invloed. Hierin moeten de 
raden goed meegenomen worden. Zij ontvangen een memo met inventarisatie en 
concrete maatregelen. Het Rijk wil ook aanpassingen doen aan de planning van 
de begroting, daar zal met name de regiocommissie naar kijken.  
Het gaat niet alleen om een overheidsregeling, dit moet goed duidelijk gemaakt 
worden.  

Besluit n.v.t. 

15. Stand van zaken Agrifood 2030 / Foodvalley NL 
De heer Gudden zal de inhoudelijke portefeuillehouders schriftelijk een nadere 
toelichting geven. De governance-structuur heeft ook hiermee te maken.  
Provincie Gelderland kijkt meer naar de universiteit en het bedrijfsleven en minder 
naar gemeenten. Een aantal taken ligt bij FV NL, RFV wil een goede plek in de 
governance-structuur van Agrifood 2030.  
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Vanuit drie programma’s (Wonen, Mobiliteit en Economie) is aangegeven dat 
onderwerpen die al heel lang lopen binnen RFV, nu ook in dit programma 
terugkomen. Dit wordt door de portefeuillehouders aan FV NL aangegeven.  
Verzoek van het regiobestuur is om andere gemeenten ook goed aangehaakt te 
houden (niet alleen Ede/Wageningen).  
De heer Gudden wil gedeputeerde Peter Drenth een keer uitnodigen in het 
regiobestuur om hem nader te informeren. 

Besluit n.v.t. 

16. Rondvraag en sluiting 
-  De heer Kats wil alle nieuwe statenleden uitnodigen om te laten zien wat RFV 

doet. Dit kan bijvoorbeeld nadat de Strategische Agenda is vastgesteld. Er 
wordt gezocht naar twee gemeenten die het willen organiseren (waarschijnlijk 
in april volgend jaar). 

-  Er is gesproken met gemeente Bunschoten/Spakenburg. Zij zien 
overeenkomsten met bepaalde projecten van RFV (b.v. Foodacademy) en 
willen daar graag bij aansluiten. Dit zal een soortgelijke afspraak worden als 
met gemeente Putten. 

-  Per 1 september is Gert Boeve uit dienst. 
-  Er is een nieuwe programmamanager Economie begonnen, Nanneke Joosen. 
-  De heer Kats neemt de portefeuille met piofach-taken op zich. 
-  Rekenkamerrapport: de rekenkamer gaat dit op 2 oktober in Nijkerk 

presenteren aan de Regiocommissie. Dit betreft vier regiogemeenten, maar het 
wordt wel aan alle gemeenten gepresenteerd. De heer Verhulst zal hierbij 
aanwezig zijn. Het regiobestuur gaat een bestuurlijke reactie sturen (na 
akkoord via schriftelijke ronde). 

-  Er is een nieuwe cao-gemeenten. Als deze ook voor de GR van toepassing 
moet worden, dient die GR lid te worden van een werkgeversorganisatie. Dit 
kan klaarblijkelijk nog tot uiterlijk einde van dit jaar. Voor het eind van het jaar 
zou dit bij de raden geweest moeten zijn, er wordt nagegaan of dit mogelijk is.  

-  Nadat de governance duidelijk is, zal een profiel voor een nieuwe regiodirecteur 
gemaakt worden. 

 

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

 De voorzitter sluit de vergadering om 10.50 uur. Het volgende overleg staat  
gepland op vrijdag 1 november van 9.00 tot 11.00 uur in Ede. 

 


