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Vastgesteld 

Afsprakenoverzicht bestuur Regio Foodvalley d.d. 7 februari 2020 te Ede 

 
Aanwezig:  Regio FoodValley de heer R. Verhulst, voorzitter 
 Barneveld de heer A. de Kruijf   

 Ede de heer L. Meijer  
 Nijkerk                 de heer G. Renkema  

Renswoude          mevrouw P. Doornenbal 

 Rhenen                de heer H. van der Pas 
 Scherpenzeel de heer H. de Vries 
 Veenendaal de heer G.J. Kats 

 Wageningen mevrouw M. Hulshof   
 Regio Foodvalley de heer A. Droog, secretaris 
  mevrouw R. van Zalingen, notuliste 

 
Gast: Ede de heer F. Dimmendaal (agendapunt 5 en 6) 

  mevrouw A. v.d. Klif t (agendapunt 5 en 6) 

       
Afwezig: --  

 

1. Opening 
De aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter.  
 

Benoeming Maud Hulshof . 

Besluit Maud Hulshof wordt benoemd als lid van het DB en AB RFV. 

2. Afsprakenoverzicht vergadering d.d. 13 december 2019 
Er zijn geen op- en aanmerkingen. 
 

Besluit Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

De stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 
 

Besluit N.v.t. 
 

4. Mededelingen 

a) Terugkoppeling portefeuillehoudersoverleggen 30 januari 2020: 
* EW&V: 
-  Aandachtspunt hoe met besluitvorming en informeren bepaalde agendapunten  

 wordt omgegaan (in welk PHO) en dit op een goede manier regelen. 
-  Aandacht voor arbeidsmarktregio, was nu nog informerend. 
-  Eiwittransitie is besproken. 

-  Bedrijventerreinen, komt nog verdieping over welk soort bedrijven waar 
gevestigd zijn. 

 

* ROW&M: 
-  Stikstof  is een zorgpunt, ook op landelijk niveau. 
 

Besluit N.v.t. 

 

5. Stand van zaken Regio Deal 

Toelichting door Frits Dimmendaal en Astrid van de Klif t (de presentatie wordt 
uitgedeeld). 
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Enkele punten waar de stuurgroep nog tegen aan loopt zijn de indeling van de 

samenwerking en de f inanciën. Dit is ook bij andere regio’s het geval. Belangrijk  
is de verschillende belangen bij elkaar te brengen en in gesprek te blijven. Dit 
betekent dat dingen soms op een andere manier gedaan worden. De 

samenwerkingsovereenkomst moet nog door de gemeenten geaccordeerd 
worden, ook voor de f inanciering.  
Tevens is het van belang om te kijken waar de f inanciën worden geregeld.  

Voor de kosten die nu al gemaakt worden zijn voorstellen gedaan: 
- kosten verdelen over de drie sporen; 
- andere gemeenten die ook mee willen doen een f inanciële bijdrage vragen; 

- vrijval benutten om kosten te dekken (risicovolle variant).  
De provincie heef t ook bereidheid getoond een deel van de voorbereidende 
kosten te betalen, dit omdat het geld van de Regio Deal nog niet ontvangen is.  

De melding voor staatssteun bij de Europese commissie is gedaan. Het kan een 
extra risico betekenen als we gewoon beginnen. De stuurgroep gaat het besluit 
nemen of  we juridisch risico willen lopen.  

 
Iedereen wil graag starten en deze dilemma’s openleggen en een keuze daarin 
maken. Een goede uitvoeringsorganisatie bouwen kost tijd en geld is de 

conclusie. 
 

Besluit N.v.t. 
 

6. Voortgang governance 
Frits Dimmendaal geef t de presentatie (bijlage bij het verslag). Deze presentatie 

is ook gegeven aan de ondernemers- en onderwijskolom.  
 
De dilemma’s en scenario’s worden uitvoerig besproken. Opstellen, uitvoeren, 

monitoren zijn de drie steekwoorden die in alle scenario’s terugkomen (zie 
presentatie). 
Opmerkingen zijn: 

- gelegenheidscoalities goed def iniëren 
- belangrijk wie in economic board zitten 
- krachtige (externe) voorzitter met mandaat 

- onderwijs en ondernemers moeten gevoel hebben dat het ook van hen is 
- samenwerking is van belang, omdat dit ook doorwerkt in de keuzes die gemaakt 
worden. 

 
Het verzoek is de presentatie zo spoedig mogelijk te verspreiden aan de 
gemeenten en om na alle rondes een def initieve reactie richting de verschillende 

partners te sturen. De colleges worden door de gemeentesecretaris 
geïnformeerd. Het bestuur wil dat er gewaakt wordt dat het niet verder gaat 
uitlopen en wil spoedig de uitvoeringsorganisatie onder de economic board helder 

hebben.  
 

Besluit N.v.t.  

7. Stand van zaken Triple Helix en Strategische Agenda 
Deze week is laatste bijeenkomst van de commissie Strategische Agenda 

geweest, zij hebben decharge gekregen. De Triple Helix gaat de governance 
opstellen. Zie verder ook de voorgaande punten. 
 

Besluit N.v.t. 

8. Woningbouwafspraken 

Zijn geen aanvullende opmerkingen. 
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Besluit Besloten conform. 

9. Conceptontwerp omgevingsvisie en -verordening Provincie Utrecht 

De brief  is reeds verzonden, dit had te maken met de tijd. Het proces is zeer goed 
verlopen door samenwerking van drie gemeenten en de regio?. 
 

Besluit Besloten conform. 

10. Opdracht RES 
Dit is de laatste opdracht aan het externe bureau. Er worden binnenkort vacatures 
voor een dienstverband uitgezet.  

 
Opgemerkt wordt dat de regio een goed bod moet neerleggen, zodat niet het rijk 
de opdracht geef t wat de regio moet doen.  

Besluit Besloten conform. 

11. Rondvraag en sluiting 

Arjen Droog: SA is gisteravond in de laatste gemeente aan bod geweest. Van 
een paar gemeenten zijn wensen en bedenkingen gekomen, maar 
deze zijn constructief . De meeste raden staan achter de inhoud van 

de SA. Verder nog een paar nagekomen berichten, maar er komen 
geen veranderingen, de SA is gereed om vast te stellen. Het 
regiokantoor wil een grote bijeenkomst organiseren om dit met alle 

kolommen te vieren. Wanneer hangt nog wel samen met de 
governance en wat hierover besloten wordt.  

 

Allen: Men is zeer positief  over de georganiseerde raadsbijeenkomsten. 
 

 De voorzitter sluit de vergadering om 10.45 uur. Het volgende overleg staat  
gepland op vrijdag 27 maart van 9.00 tot 11.00 uur in Ede. 

 


