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Vastgesteld in de Regiocommissie 
d.d. 8 april 2020 

 
Verslag Intergemeentelijke Regiocommissie Regio Foodvalley 
 
Aanwezig: 
  

Barneveld:   mevr. Judith van den Wildenberg (vz) 
Barneveld:    dhr. Koos van der Tang 
Ede:   dhr. Evert Jansen, plv dhr. Jan Willem Nuis 
Nijkerk:   dhr. Harry Bokkers, dhr. Wim van Veelen 
Renswoude:   dhr. Bart Bisschop 
Rhenen:   mevr. Geertje Wiesenekker, dhr. Jan Willem Langenbach 
Scherpenzeel:    mevr. Ineke Schimmel-de Greef 
Veenendaal:   mevr. Yvonne Bottema, dhr. Arjan Koerts 
Wageningen:   mevr. Laura Kaper, mevr. Melissa van der Lingen  
   
Namens Regio Foodvalley dhr. Arjen Droog, mevr. Gerda Pater (verslag) 
Namens Regiobestuur: dhr. G.J. Kats plv  
Namens griffiers:  dhr. Gerrit Hagelstein 
 
   mevr. Jorine Koenders (secretaris)    

Afmelding:   
Ede   dhr. Daan Weststrate 
Namens Regiobestuur  dhr. R. Verhulst  
Renswoude   dhr. Leo Verkerk 
 

Overige:   
Gastsprekers AP 1  dhr. A. (Arie) Teeuw - rekenkamer(commissie)s    

AP 3              mw. A.P.W. (Astrid) van de Klift - governance in de regio 

1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de 
gastsprekers. Afmeldingen zijn ontvangen van: dhr. Verhulst, dhr. Weststrate, dhr. Verkerk. 

2. Rekenkamers onderzoek Foodvalley  
Presentatie: dhr. A. (Arie) Teeuw - rekenkamer Wageningen 
Dhr. Teeuw is tot 1 oktober 2019 werkzaam geweest voor de rekenkamer Wageningen. De 
resultaten van het onderzoek worden getoond in een kort filmpje. Dit filmpje zal beschikbaar 
worden gesteld en mag verder verspreid worden door de leden van de Regiocommissie.  
Op de vraag of de voorstellen van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
aansluiten bij de conclusies die gedaan zijn door de rekenkamercommissies geeft mevr. 
Zwier-Kentie (rekenkamercommissie Ede) aan dat de herziening van de Wgr vooral bedoeld 
is om raden meer grip te geven op samenwerkingsverbanden. Opvallend is dat een aantal 
zaken, zoals de wensen en bedenkingenprocedure bij de Planning & Control stukken wordt 
geformaliseerd, evenals de positie van commissies. Dit zijn elementen die de regio 
Foodvalley al heeft. Dhr. Droog deelt dit beeld en geeft aan dat de Regio Foodvalley ook 
betrokken is bij de voorbereidingen van de nieuwe Wgr door het ministerie. 
 
Er wordt gevraagd of het makkelijk was om informatie voor het onderzoek boven tafel te 
krijgen. Dhr. Teeuw geeft aan dat  het verkrijgen van informatie voor het onderzoek qua 
medewerking en administratie goed verliep, maar dat de werkwijze zeer verschillend is bij 
de acht gemeenten, wat niet bevorderlijk is om inzicht te verkrijgen. Een pleidooi aan de 
colleges is om het op één manier inzichtelijk te maken afhankelijk van wat men met de regio 
wil bereiken. Waarvoor wilt u samenwerken in de Foodvalley, wat wilt u met de Foodvalley 
en waarom?  
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Afhankelijk van het antwoord op die vraag is het belangrijk om te zien op welk niveau er geld 
in en uit de regio gaat. Dhr. Kats benadrukt dat er sprake is van een collegeregeling en we 
vooral moeten komen tot meer transparantie. Aan dit laatste wordt ook gewerkt. 
 
De voorzitter bedankt de rekenkamer(commissie)s voor hun aanwezigheid en toelichting. 
Waar nodig zijn de rekenkamer(commissie)s bereid om ook in de noordelijke gemeenten die 
niet meededen aan dit onderzoek een toelichting te geven.  
 

3. Governance in de regio  
Toelichting: mw. A.P.W. (Astrid) van de Klift  
Presentatie: mw. J (Jolien) den Hartog en dhr. F. (Frits) Dimmendaal  
 
Mevr. Van de Klift geeft aan dat de gemeentesecretarissen zijn begonnen met een opzet van 
de governance. Vraag vanuit het Regiobestuur is om dit transparant in beeld te brengen met 
ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeenten Scherpenzeel, Ede en Veenendaal. Om een 
beeld te krijgen heeft men gesprekken gevoerd met veel spelers binnen de regio, zoals de 
Regio Deal, Regiocommissie en Triple Helix. In de gesprekken is gevraagd wat de geluiden, 
opvattingen en inzichten zijn binnen de regio. In de presentatie (zie bijlage) wordt een 
toelichting gegeven op de eerste beelden en dilemma’s. 
 
Na afloop van de presentatie wordt er verzocht om een lijst met afkortingen bij de getoonde 
presentatie te geven. Er wordt toegezegd dat aan deze wens tegemoet kan worden 
gekomen, zodat de presentatie beter leesbaar is.  
 
Er wordt aandacht gevraagd voor de manier waarop de raden in de oordeelvormende fase 
betrokken worden en de rol die de Regiocommissie hierin kan hebben. Dit moet zorgvuldig 
gebeuren en hier moet ook tijd voor worden vrijgemaakt. Mevr. Van de Klift geeft aan dat 
gekozen is voor een zorgvuldig en realistisch proces. Met de griffiers wordt op dit moment 
gekeken welk moment en welke vorm passend is voor de raden. Er moet echter ook rekening 
gehouden worden met andere partners uit het onderwijs en de ondernemers die vooruit 
willen. De voorzitter komt terug op de manier waarop de Regiocommissie van toegevoegde 
waarde kan zijn, maar neemt de suggestie mee dat de Regiocommissie wellicht de geluiden 
van de diverse raden zou kunnen bundelen en dat een extra vergadering wellicht ook tot de 
mogelijkheden behoord. De oproep om niet meer tijd dan noodzakelijk te nemen en 
voortvarend te werk te gaan, ook vanuit de raden wordt meegenomen. Een besluit voor de 
zomer is wenselijk. 
 
Er wordt aandacht gevraagd voor de transparantie over wat er gebeurt met de ideeën die 
worden ingebracht en hoe deze hebben meegewogen in de keuze voor bepaalde scenario’s. 
Er wordt toegezegd een matrix te delen die is gebruikt om van de interviews naar dilemma’s 
te komen, zodat de afweging meer inzichtelijk wordt gemaakt. 
 
Verder wordt gevraagd naar de samenwerking met FoodvalleyNL. Deze partij wordt bij de 
interviews gemist. Er wordt aangegeven dat zij wel besproken zijn via de Agrifood 2030. 
Daarnaast wordt gevraagd om in de governance niet alleen ‘cash’ maar ook ‘kind’ 
(menskracht) mee te nemen. Er wordt aangegeven dat het plan uiteindelijk de hoofdlijnen 
beschrijft voor de governance. Ambtelijke inzet in de gemeentelijke kolom hoort daar ook bij. 
De vraag is wel in hoeverre dit in detail wordt uitgewerkt. 
 
Als tip richting de verdere uitwerking wordt nog meegegeven dat het goed is om het begrip 
economic board verder uit te werken en van context te voorzien. Daarnaast is het goed om 
de (maatschappelijke) risico’s in beeld te brengen en wie deze draagt. 
  
Richting de bijeenkomst op 22 januari wordt de suggestie gedaan om vooraf de presentatie 
te delen met de raadsleden. Deze suggestie wordt overgenomen en de griffiers worden 
gevraagd het document in de raden te verspreiden.  
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Oproep aan de radensleden is om vooral te komen op 22 januari a.s. en feedback/input te 
geven zodat dit meegenomen kan worden naar de oordeelsvormende ronde van het project. 

4. Mededelingen, ingekomen post en vaststelling agenda 
Mededelingen: 
Dhr. Van Deelen, die tot wethouder van Scherpenzeel is benoemd, neemt afscheid van de 
Regiocommissie en is daarmee niet langer vice voorzitter. Mevr. Kaper heeft zich kandidaat 
gesteld voor deze positie en is met algehele instemming benoemd tot de nieuwe vice 
voorzitter van de Regiocommissie. 

5. Verslag vergadering 2 oktober jl. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

6. Foodvalley in de raden 
a. Strategische agenda  
Mevr. Van de Wildenberg geeft aan dat een gezamenlijke Raadsinformatieavond een avond 
is van het ontmoeten en uitwisseling van vragen met alle 8 gemeenten. De gemeenteraad 
van Barneveld heeft die gezamenlijkheid gemist omdat de raadsleden op de 13e november 
2019 er niet bij konden zijn.  
 
Dhr. Droog geeft aan dat een uiterste inspanning is geleverd om tot een gezamenlijke avond 
te komen, echter is de vergaderplanning van de 8 gemeenten zo divers dat het onmogelijk 
was binnen dat tijdspad. Er is daarom gekozen voor de second best optie. Om dit in 2021 te 
voorkomen zullen er 4 extra raadsinformatieavonden worden gepland. Een suggestie vanuit 
de Regiocommissie is om vanuit de raden pro-actief een onderwerp aan te kunnen dragen 
voor zo’n extra Raadsinformatieavond, zodat het Regiokantoor dit kan organiseren.  De 
voorzitter geeft aan dat meedenken/inbreng via de app wordt gewaardeerd en dat ideeën 
ook rechtstreeks aan het regiokantoor doorgegeven kunnen worden. 
 
Het proces en de doorlooptijd van stukken bij binnenkomst blijkt binnen de 8 gemeenten heel 
divers te zijn, geadviseerd wordt om dit vooral met de portefeuillehouders te gaan bespreken. 
Dhr. Droog geeft aan dat de concepttekst van de SA ruim van te voren is verspreid zodat 
voorbereiding op de gezamenlijke avond mogelijk is geweest. Het is vervolgens aan de 
colleges om informatie binnen de eigen gemeente door te zetten. 
 
b. Regionale Energie Strategie (RES)  
De Regiocommissie heeft van de projectorganisatie een timetable ontvangen richting het 
concept-bod RES. Dit concept-bod moet klaar zijn op 1 juni. De griffiers zijn bezig om n.a.v. 
deze timetable een aangepast procesvoorstel te verkennen om de raden meer erbij te 
betrekken. Advies zou zijn om één woordvoerder per raad te hebben die zorgdraagt voor 
terugkoppeling vanuit de raden. Dit vraagt echter aanpassingen vanuit de projectorganisatie, 
het document moet eerder worden opgeleverd, en de raden zouden wellicht hun 
vergaderschema’s moeten aanpassen. Dhr. Droog geeft aan dat dit geen probleem hoeft te 
zijn voor de projectorganisatie mits alle 8 gemeenten zich conformeren aan het proces. 
Vanuit de griffiers wordt gevraagd om dit voorstel te steunen. 
 
c. Kantorenvisie(wensen & bedenkingen) 
De Kantorenvisie wordt een hamerstuk bij de gemeente Wageningen en Rhenen. Vanuit 
Rhenen wordt de opmerking gemaakt dat men zich conformeert aan de stringentere regels 
van Provincie Utrecht.  

7. Advies aan de raden: Kaderbrief  
Het regiobestuur vraagt om wensen en bedenkingen bij de kaderbrief. Vanuit de 
Regiocommissie wordt een aantal vragen gesteld over: 
- de relatie tussen wat er in de begroting van de regio wordt besloten en wat daarbuiten valt; 
- de totale bijdrage aan de regio per gemeente (via begroting regio en via eigen begroting). 
Kunnen we deze optelsom maken voor de raden? 
- wat het verschil is aan bijdrage voor de Strategische Agenda i.r.t. de vorige / huidige 
Strategische Agenda. Gaat er meer geld naar de regio? 
- de motivatie om oude werkprogramma’s te continueren wordt in de stukken gemist.  
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-de relatie tussen de Strategische Agenda en de Regio Deal; 
- welke effecten zijn er te verwachten met het oog op de Wnra. 
 
Dhr. Droog geeft aan dat volgende week een raadsinformatieavond is waarbij deze vragen 
ook aan bod zullen komen. De voorzitter concludeert dat de commissie deze bijeenkomst zal 
afwachten. Na afloop wordt er een advies voorbereid door mevr. Van de Wildenberg en mevr. 
Koenders waarin de bijdragen van deze avond en de bijdragen van volgende week worden 
verwerkt. Het concept wordt per mail voor akkoord aan de leden voorgelegd en daarna aan 
de raden aangeboden. 

8. Nieuws uit het regiobestuur en regionale ontwikkelingen 
a. Stikstof 
Gemeenten, bedrijven en inwoners merken veel van de stikstofcrisis. Er is veel zorg bij 
gemeentebestuurders. Regio Foodvalley heeft aangeboden als proefregio te functioneren 
om stikstofuitstoot flink te reduceren. Met de provincie Gelderland worden nu plannen 
uitgewerkt om hier met ambitie uitvoering aan te geven. 
 
b. Samenwerking met Aarhus (voluit: Business Region Aarhus) 
De Business Region Aarhus lijkt erg op Regio Foodvalley. Vrijwillige gemeentelijke 
samenwerking én een goede triple helixsamenwerking, focus op food, en de nummer 1 en 
nummer 2 agri-universiteiten van Europa. We geven de samenwerking meer vorm, denk 
daarbij aan samen optrekken in Europa, projecten op elkaar afstemmen (eiwittransitie, 
voedselverspilling, etc.) en van elkaar leren door uitwisseling van bedrijven, kenniswerkers 
en studenten. Dit moet leiden tot aanzienlijke Europese bijdragen aan onze projecten / 
programma’s vanaf 2021 (nieuwe Europese fondsenperiode). 
 
c. Deelname Schone Lucht Akkoord 
Afgelopen week heeft Regio Foodvalley het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend. Dit 
onderstreept de ambitie van deze regio om stappen te zetten in het terugdringen van 
emissies. Dat doet Foodvalley met boeren en andere betrokkenen. Het ondertekenen van 
het SLA bevestigt de vooraanstaande rol van RFV op dit gebied (zie ook: stikstof). 
 
d. Voortgang Regio Deal  
Een voortgangsbericht over de Regio Deal is uitgedeeld. Hierin staat op hoofdlijnen dat door 
de betrokken partijen achter de Regio Deal heel hard is gewerkt aan een concept 
samenwerkingsovereenkomst, concept uitvoeringsprogramma en een concept 
monitoringsplan. Er wordt nu gewerkt aan een goede uitvoeringsorganisatie, waarvan het de 
bedoeling is dat dat dicht bij het regiokantoor wordt georganiseerd.  
Nog niet alles is af, en toch gaan we nu al wel beginnen. Met name in spoor 1 worden nu 
boeren en bedrijfsleven geworven voor het praktijktesten van maatregelen m.b.t. emissie-
uitstoot, bodem/waterkwaliteit, dierwelzijn en gezondheid. Ook op het gebied van het 
innovatiespoor en het WFC Experience zijn er stappen gezet en kan er binnenkort gestart 
worden met de verdere uitvoering van de Regio Deal. 
 
e. Voortgangsrapportage 
Dhr. Droog geeft aan na te denken over een nieuwe opzet van de voortgangsrapportage 
passend bij de nieuwe Strategische Agenda. Hij nodigt leden van de Regiocommissie uit 
om hierin mee te denken.  
De voorzitter geeft aan dat men nog even over dit aanbod kan nadenken. Het zou mooi zijn 
als 3 à 4 personen hierin meedenken vanuit de raden. Geïnteresseerden kunnen zich bij 
mevr. Koenders opgeven.  
[redactie: dhr. Koerts en dhr. Nuis hebben zich reeds aangemeld] 

9. Nieuws van de griffiers 
In overleg met de griffiers is er afgestemd dat bij de nieuwe jaarplanning 2021 vier extra 
raadsinformatiebijeenkomsten gepland gaan worden om te voorkomen dat er ad hoc gepland 
moet worden. 
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10. Nieuws uit de raden en rondvraag 
- Wageningen meldt dat er bij de behandeling van de Strategische Agenda (SA) twee 
amendementen zijn aangenomen. 
- Barneveld geeft aan de zand kwestie te hebben afgerond in de raad. Een actuele discussie 
zijn de windmolens. In het kader van de RES is ook een dorpentoer georganiseerd. Mocht 
er interesse zijn in het concept kan dat gedeeld worden. 
- Veenendaal geeft aan dat in december een bijeenkomst is geweest met genodigden uit 
verschillende facetten. De opzet voor deze bijeenkomst is een aanrader en wordt gedeeld 
bij het verspreiden van het verslag. 
- Nijkerk heeft geen bijzonderheden wel een compliment voor aanwezigheid van de 
commissie SA bij de behandeling in de raad. 
- Scherpenzeel geeft aan dat er een nieuw college is en dat de gemeente graag zelfstandig 
wil blijven. 
- Ede geeft aan rondom het thema SA een mooie sessie voor de raad te hebben gehad.  

11. Sluiting - 22.08 uur 
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en aanwezigheid. 

 

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 afgerond 

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

Jorine afgerond 

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

15-01-2020 3 A Lijst met afkortingen bij de 
presentatie governance 

Jorine  

15-01-2020 3 B Presentatie governance aan 
griffiers aanbieden voor 
verspreiding 

Jorine afgerond 

15-01-2020 7 C Advies kaderbrief voorbereiden Judith en 
Jorine 

 

15-01-2020 8 D Inventariseren meedenkgroep 
voortgangsrapportage 

Jorine  

 


