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Vastgesteld 

 
Afsprakenoverzicht (online) vergadering bestuur Regio Foodvalley d.d. 5 juni 2020  
 
Aanwezig:  Regio FoodValley de heer R. Verhulst, voorzitter 
 Barneveld de heer A. de Kruijf (via Teams) 
 Ede de heer L. Meijer  
 Nijkerk                 de heer G. Renkema  

Renswoude          mevrouw P. Doornenbal 
 Rhenen                de heer H. van der Pas (via Teams) 
 Scherpenzeel de heer H. de Vries 
 Veenendaal de heer G.J. Kats 
 Wageningen mevrouw M. Hulshof (via Teams) 
 Regio Foodvalley de heer A. Droog, secretaris 
  mevrouw R. van Zalingen, notuliste 
 
Gasten: Barneveld de heer B. Rebel (agendapunt 4b) 
 Ede de heer F. Dimmendaal (agendapunt 5 en 6) 

 FV NL de heer G. Laman (agendapunt 6a, via Teams) 

       
Afwezig: -- 

1. Opening 
De aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter. De agenda wordt 
akkoord bevonden.  
Scherpenzeel heeft het besluit van GS Gelderland ontvangen, er is door hen 
koers gekozen dat Scherpenzeel en Barneveld gaan fuseren.  

Besluit N.v.t. 

2. Afsprakenoverzicht vergadering d.d. 27 maart 2020 
Er zijn geen op- en aanmerkingen. 

Besluit Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 
N.a.v. AP 3k, dhr. Barth van Eeten benoemd tot wethouder in Rhenen: 
Eiwittransitie is nu overgenomen door dhr. Hans van der Pas in plaats van  
mevr. Jolanda de Heer. Dhr. Van Eeten heeft de portefeuille van mevr. Veldboer  
overgenomen. 
 
De ingekomen- en uitgaande stukken worden ter kennisgeving aangenomen.  

Besluit N.v.t. 
 

4. Mededelingen 
Maud Hulshof geeft aan dat Lara de Brito, wethouder in gemeente Wageningen,   
heeft moeten besluiten te stoppen vanwege haar gezondheid. 
 
a) Terugkoppeling portefeuillehoudersoverleggen 28 mei 2020: 
* EW&V:  
-  Opheffen uitvoerende stuurgroep; men wil meer focus leggen op Human Capital 

en de regionale arbeidsmarkt en een en ander vereenvoudigen.  
-  Herstel economie en effecten corona; besproken is hoe hiermee om te gaan. 

Versterken wat er is, geen extra projecten optuigen, goed met elkaar 
communiceren.  

 De voorzitter benadrukt dat er verschillende lijnen lopen tussen provincie en 
gemeenten en wil niet dat hier wat tussen komt.  

 Men wil voor bestaande en nieuwe projecten en projecten uit de Strategische 
Agenda de financiële consequenties met elkaar bespreken. Alle gemeenten 
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hebben momenteel moeite met de begroting, vanwege extra kosten i.v.m. 
Corona-maatregelen. 

 Nijkerk wil de consequenties weten voor welke projecten wel/geen dekking is, die 
nu op de agenda staan en ook voor de toekomst.  

 Voor de hamerstukken die in de PHO’s zijn besproken, is allemaal al dekking. 
Het DB heeft gevraagd om samen met de programmamanagers voor 2020 en 
2021 na te gaan welke plannen hard zijn en welke niet. Per gemeente kijkt men 
of er nog geld beschikbaar is. Hiervan komt een overzicht zodat het voor iedereen 
duidelijk is en het een net proces wordt. Arjen Droog doet een oproep dat als 
andere gemeenten geen middelen vrij kunnen maken, men wel met elkaar 
afspreekt dit op een voorspelbare manier doen. 

 Veenendaal geeft aan dat de raden pas besluiten nemen in oktober/november, 
daar kunnen ook nog andere zaken uitkomen. 

- PDV-beleid: in het PHO was nog discussie over webshops op PDV-locaties, 
daarom is dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 
* ROW&M: 
- Stikstofdossier: is niemand in Den Haag om RFV te vertegenwoordigen. 

Verzoekt of iemand die contacten heeft met VNG, verbinding kan leggen om 
hiertussen te komen. 

   
 b) Verkiezingen 2021 aanpak en proces 
Toelichting door Bertil Rebel 
Voor de aanpak verkiezingslobby is het Nationaal Actieprogramma Regio 
Foodvalley gemaakt en in Den Haag onder de aandacht gebracht. Volgende stap 
is de drie prioriteiten die in het programma staan in te vullen met de projecten die 
RFV uitvoert en welke hulp ervoor nodig is vanuit Den Haag om verder te kunnen. 
Er is een communicatiememo geschreven om als regiogemeenten samen hierin 
op te trekken. Verder faciliteren Michel Bijvoet/Ede en Bertil Rebel/Barneveld de 
bestuurders met actiemateriaal en informatie zodat zij zelf ook actie kunnen 
nemen. Na de zomer (indien mogelijk) willen zij de politieke partijen in Den Haag, 
de statenleden en tweede kamer-leden van de beide provincies uitnodigen en hen 
de regio laten zien. Doel van dit alles is opgenomen te worden in het nieuwe 
coalitieakkoord. 
Bijna alle partijen zijn goed vertegenwoordigd, behalve VVD (dit kan via Hester 
Veltman/Ede, Mariëlle Broekman/Nijkerk en ook Remco Dijkstra/prov. Gelderland) 
en voor PvdA kan Hans van der Pas/Rhenen contacten leggen. 
Als regio moeten we ook laten zien wat met het geld gedaan wordt dat we nu krijgen 
(voor de Regio Deal) en het voorbeeld geven van een regio die de zaken goed op 
orde heeft (zijnde een regio buiten de randstad).  

Besluit N.v.t. 
 

5. Stand van zaken Regio Deal 
Toelichting door Frits Dimmendaal. 
Bijna alle handtekeningen onder de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) zijn 
gezet, ook het wervingsproces met de Regio Deal-manager is bijna afgerond. De 
subsidies en beschikkingen zijn besproken en deels aangevraagd. De AB-leden 
hebben de memo ‘intern tussenbericht staatssteun’ ontvangen. Hierin wordt 
gemeld dat de beschikkingen voor spoor 1 binnenkort in gang kunnen worden 
gezet, projecten kunnen dan opstarten. 
Spoor 2 kan ook deels zonder de staatssteun opgestart worden. 
De stuurgroep is gisteren bij elkaar geweest, er is over diverse zaken gesproken. 
Er komt een routekaart om problemen eerder te signaleren. Verder is men bezig 
met het organiseren van een grote bijeenkomst in kasteel Groeneveld onder 
leiding van LNV.  
Opgemerkt wordt dat ook de gemeenteraden na de zomer weer goed 
geïnformeerd dienen te worden over de stand van zaken Regio Deal. 
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Besluit N.v.t. 
 

6. Governance Regio Foodvalley 
Frits Dimmendaal geeft een toelichting. De uitgangspuntennotitie en een concept-
stuk over de SOK Economic Board Foodvalley gaat voor wensen en bedenkingen 
naar de raden (via Algemeen Bestuur en de colleges). Na verwerking van 
wensen-en bedenkingen volgt besluitvorming over een geactualiseerde GR. 
 
De uitgangspuntennotitie gaat o.a. over de rol van de raden en is mede samen 
met de regiocommissie opgesteld. Deze is nog niet compleet en wordt op 10 juni 
nader besproken met de regiocommissie. Op verzoek van de 
gemeentesecretarissen wordt de notitie ook aangevuld met uitgangspunten t.a.v. 
de actualisatie van de GR, hier gaat men komende weken aan werken. Bedoeling 
is de stukken voor de zomer naar de raden te sturen. Zij kunnen dan na de zomer 
wensen en bedenkingen indienen. 
 
Reacties: 
Veenendaal en Barneveld willen dat nadrukkelijk wordt vermeld dat het om een  
concept-SOK gaat. 
Barneveld stelt voor dat alleen de uitgangspuntennotitie naar de raad gaat en wil 
voor 10 juni nog een bijeenkomst beleggen hierover.  
Frits Dimmendaal geeft aan dat in het Triple Helix-overleg is gemeld dat de SOK 
eerst in de kolommen wordt besproken en dat deze niet eerder wordt vastgesteld 
dan dat het in de raden besproken is. Barneveld wil de SOK niet op deze manier 
behandelen, omdat er nu te weinig tijd voor is. 
Nijkerk is blij met de betrokkenheid van de regiocie. Een concept SOK is een 
aardige aanzet 
Scherpenzeel wil open communiceren met de raden en hen goed meenemen in 
het proces.  
Renswoude wil de uitkomst van het overleg van de regiocommissie op 10 juni 
afwachten. 
Wageningen begrijpt Barneveld, maar wil afwachten hoe de concept-SOK gaat 
vallen bij de regiocommissie en daarna bekijken hoe we hier mee omgaan.  
Rhenen heeft de uitgangspuntennotitie niet goed kunnen bespreken. Zij zijn blij 
met de betrokkenheid van de regiocommissie. Zij willen ondersteunen dat een 
zorgvuldig proces wordt gehouden.  
Als verzending van de stukken voor de zomer vanuit de regio lukt, dan zal 
behandeling in de raden pas na de zomer plaatsvinden. 
Veenendaal zegt dat de SOK alleen de context is van hoe de drie O’s met elkaar 
omgaan. 
De voorzitter stelt voor om hier na volgende week met elkaar over te spreken en 
nu alleen de uitgangspuntennotitie voor wensen en bedenkingen in de raden te 
brengen met daarbij de concept-SOK ter kennisname. 

Besluit N.v.t.  

6a. Presentatie Foodvalley 2030 
Guido Laman van Foodvalley NL geeft een toelichting over wat het programma is, 
wat er gedaan wordt en wat er in de regio speelt. 
 
Het nieuwe bestuur van FV NL is sinds gisteren geïnstalleerd, een aantal punten 
uit de presentatie is nog niet aan hen voorgelegd. Maud Hulshof maakt ook deel 
uit van dit bestuur, zij wil graag de linking pin zijn tussen FV NL en RFV en elkaar 
goed informeren. Bij vragen kan men bij haar terecht. De aanpak van de 
nationale en internationale ambities is van belang.  
Het programma kent een grote complexiteit met ook verschillende knelpunten, 
hierop wordt goed samengewerkt tussen RFV en FV NL. Belangrijk is om als 
regio een eenduidig verhaal te vertellen in Den Haag. 
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Reacties: 
Veenendaal wil ook graag de colleges hierbij betrekken en hen tijdens een 
bijeenkomst hierover informeren (als dit weer mogelijk is). 
Nijkerk heeft het idee dat het onderscheid tussen RFV en FV NL nu wel minder 
nadrukkelijk aanwezig is, maar de onderdelen die bij de een of ander staan, 
zouden ook meer met elkaar samen gedaan kunnen worden. 
Ede vult aan dat naast wat er al gedaan wordt, ook kleinere ecosystemen aan het 
werk zijn, die kunnen ook prima aanvullen. 
Barneveld vindt het prettig dat er een goede samenwerking is tussen RFV en FV 
NL. Zij zouden willen dat op andere punten ook nog meer samenwerking gezocht 
wordt om dubbelingen te vermijden (bijv. een nieuwe directeur RFV en één voor 
FV NL).  

Besluit N.v.t.  

7. Samenvattende informatie over drie studies in opdracht van de Europese 
Commissie 
Is ter informatie. 

Besluit N.v.t. 

8. Tussenrapportage intentieovereenkomst Östergötland 
Is ter informatie. 

Besluit N.v.t. 

 HAMERSTUKKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle stukken zijn door de ambtenaren besproken en projecten vallen binnen de  
begroting. Wel worden algemene signalen afgegeven door de wethouders, dat 
misschien niet overal dekking voor is. Nijkerk wil helder hebben welke projecten 
precies in de begroting zitten voor komende jaren en welke niet (van sommige 
projecten is nu al bekend dat er voor volgend jaar geen geld is). In het PHO 
ROW&M is expliciet gevraagd naar de financiering. Rhenen merkt op dat 
middelen en mensen slim ingezet moeten worden. 
 

9. Human Capital - opheffen uitvoerende stuurgroep 
 

Besluit Besloten conform. 

10. Uitbreiding bedrijventerrein Renswoude 
 

Besluit Besloten conform. 

11. Perifere Detailhandel PDV-beleid 

Besluit Aangehouden door PHO, komt terug in de volgende vergadering. 

12. Restaurants van Morgen 

Besluit Besloten conform. 

13. Aanvraag subsidie energieloketten 
 

Besluit Besloten conform. 

14. Vaststellen programma verduurzaming gebouwde omgeving 
1. en 2. is akkoord 
3. is afweegbaar, dit zal in 2021 verder besproken worden.  
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Besluit Besloten voor punt 1 en 2.  
Voor punt 3; tenzij er nadere afweging nodig is.  
Het project kan starten, mits een mogelijkheid is om dit in 2021 onderdeel  
te maken van nieuwe afweging. 
 

15. Gebiedsaanpak stikstof 

Besluit Besloten conform. 

16. Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland 
Punt 3 is afweegbaar, dit zal in 2021 verder besproken worden. 

Besluit Besloten conform, tenzij er nadere afweging nodig is (zie punt 3). 
Het project kan starten, mits een mogelijkheid is om dit in 2021 onderdeel  
te maken van nieuwe afweging. 
 

17. Plan van aanpak Integrale afstemming ruimtegebruik RFV 
In PHO ROW&M is hier heel breed prioriteit aan gegeven, gaat ook om geld voor  
2021 en 2022. Voor dit jaar is het opgenomen in de gemeentelijke begroting.  
Willen nu projecten starten en voorbereidingen doen, voor 2021 en 2022 wordt  
het afweegbaar. 

Besluit Besloten conform; het project kan starten, mits er een mogelijkheid is om dit 
in 2021 en 2022 weer onderdeel te maken van nieuwe afweging. 
 

18. VAB Begroting 2020 

Besluit Besloten conform. 

19. Samenwerking project gemeente Veenendaal (Hopp on hopp off) 

Besluit Besloten conform. 

20. Routevervoer 
Het gaat om mandaat. In het verleden was dit in Veenendaal en Rhenen niet 
opgenomen bij het basisvervoer, zij doen de uitvoering zelf. Arjen Droog geeft aan 
dat het gezamenlijk is afgesproken en dat het gaat om collectief inkopen. 
Begeleiding heeft juist voor meer kosten gezorgd, vindt Veenendaal, zij willen het 
graag weer naar het oude terug te brengen. 

Besluit Besloten conform. 

21. Brief Regio Foodvalley t.b.v. Programma van Eisen Concessie Rijn-Waal 

Besluit Besloten conform. 

22. Rondvraag en sluiting 
- Verstedelijkingsstrategie: Veenendaal wil dat het AB hier een besluit over 
neemt. Arjen Droog geeft aan dat het niet goed in de stukken stond van het PHO. 
Het gaat om het verbinden van de zuidkant Arnhem-Nijmegen met de Utrechtse 
kant. Zij willen graag dat dit ondersteund wordt door het AB. Afgesproken wordt 
dat een besluit wordt geformuleerd, en via een schriftelijke ronde aan de AB-
leden wordt gestuurd. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur. Het volgende overleg staat  
gepland op vrijdag 10 september van 9.00 tot 11.00 uur in Ede. 

 


