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     Concept 
 

Afsprakenoverzicht vergadering bestuur Regio Foodvalley d.d. 18 september 2020  
 
Aanwezig:  Regio FoodValley de heer R. Verhulst, voorzitter 
 Barneveld de heer A. de Kruijf 
 Nijkerk                 de heer G. Renkema  

Renswoude          mevrouw P. Doornenbal 
 Rhenen                de heer H. van der Pas 
 Scherpenzeel de heer G. van Deelen (vervangt 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 
 
Afwezig: Ede de heer L. Meijer  
 

1. Opening 
De aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter. De heer Van Deelen 
vervangt de heer De Vries, de heer Meijer is ziek en heeft zich afgemeld.  
De agenda wordt akkoord bevonden. 
 
De brief van gemeente Scherpenzeel over vervanging in het regiobestuur en in 
het PHO ROW&M is ontvangen. Hierop is geantwoord dat de opvolger van de 
heer De Kruijf de vervanger wordt in het PHO ROW&M. Verder is de suggestie 
gedaan aan gemeente Scherpenzeel om een trekkersrol te nemen voor een 
andere (nieuwe) portefeuille. 
 
De heer De Kruijf is voor de laatste keer aanwezig in het regiobestuur. De 
voorzitter bedankt hem hartelijk voor zijn aanwezige rol in het DB, AB, PHO, de 
besprekingen over de Regio Deal en alle andere activiteiten die hij in de regio 
uitgevoerd heeft. Een aantal geschenken wordt overhandigd. Op 8 oktober neemt 
de heer De Kruijf na 15,5 jaar dienst echt afscheid van gemeente Barneveld in 
een raadsbijeenkomst. De heer De Kruijf vond Regio Foodvalley een fijne 
samenwerking en zal met goede herinneringen hieraan terugdenken. De heer 
Bennie Wijnne zal zijn werkzaamheden overnemen. 
 
De nagezonden stukken zijn door de heer Renkema niet ontvangen. Arjen Droog 
meldt dat volgende week een keuze wordt gemaakt voor een ander 
vergaderprogramma (Notubiz, i-Babs of Parleus), waarmee dit probleem wordt 
opgelost. 

Besluit N.v.t. 

2. Afsprakenoverzicht vergadering d.d. 5 juni 2020 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

Besluit Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 
De ingekomen- en uitgaande stukken worden ter kennisgeving aangenomen.  

Besluit N.v.t. 
 

4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
a) Terugkoppeling portefeuillehoudersoverleggen 10 september 2020: 
* EW&V:  
- Actualisatie PDV-beleid: is afgerond. Er is door iedereen hard aan gewerkt.  
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* ROW&M: 
- Verstedelijkingsdiscussie: er is een raming woningbehoefte gemaakt. In de 

volgende vergaderronde komt dit ter vaststelling in dit overleg.  
- Ruimtelijk traject: in de volgende vergadering worden de financiën en hoe die 

wordt verdeeld binnen de regiogemeenten behandeld.  
- Fietsverbindingen Binnenveld: in de volgende vergadering komen hiervoor 

voorstellen. 
   
 b) Nieuwe medewerker voor public affairs en internationalisering  
Anneke Galama is de nieuwe medewerker voor Public Affairs en 
Internationalisering. Er wordt een kennismakingsgesprek met de heer Verhulst, 
portefeuillehouder Internationalisering, gepland.  
 
De heer Van der Pas vraagt naar de stand van zaken van de Regio Deal. 
Het PWC-traject is inmiddels afgerond. Er is zekerheid over staatssteun en de 
Regio Deal mag met een jaar verlengd worden. LNV wil resultaten zien maar is 
hier wel mee akkoord gegaan. De sporen 1 en 2 zijn gestart, de universiteiten zijn 
hier blij mee. Spoor 3, WFC loopt ook, hier is FV NL ook bij betrokken. 
Mariken Fellinger is gestart als Regio Deal manager en gaat bij alle partners langs 
voor een gesprek. In de volgende vergadering zal zij worden uitgenodigd voor een 
toelichting over de uitvoering van de Regio Deal en ook toelichten hoe de 
Strategische Agenda hiermee samenhangt. Momenteel wordt een 
communicatieadviseur geworven voor de Regio Deal. Dan zal er ook weer een 
nieuwsbrief worden gemaakt. 

Besluit N.v.t. 
 

5. Investeringsagenda Vestigingsklimaat Foodvalley 2030 
Mevrouw Hulshof geeft een korte toelichting. Zij is bestuurslid bij Foodvalley NL en 
daarmee de linkingpin voor de regio en voor dit programma. Edith Schippers is de 
nieuwe voorzitter van het bestuur van FV NL en Marjolein Brasz de nieuwe 
directeur. Edith Schipper wil binnenkort in het regiobestuur kennis komen maken. 
mevrouw Hulshof zal aangeven dat allereerst een kennismakingsgesprek met de 
heren Kats, Verhulst en mevrouw Schipppers wordt gemaakt.  
 
De investeringsagenda Foodvalley 2030 geeft aan wat de lange termijn ambities 
zijn en welke investeringen nodig zijn om een impuls te geven aan het 
vestigingsklimaat van het kennishart van de regio. Gemeente Ede, gemeente 
Wageningen, provincie Gelderland en Foodvalley NL werken samen om die 
ambities te realiseren. Foodvalley NL wil graag verder met de samenwerking met 
Regio Foodvalley en kijken naar wat beide organisaties kunnen doen. Deels zullen 
dit eigen projecten/thema’s betreffen en deels overlappende projecten/thema’s. In 
oktober is de missie/visie voor de investeringsagenda gereed.  
Foodvalley 2030 richt zich op de topsectoren maar de effecten van de 
investeringen moeten de regio versterken, waaronder ook het brede MKB. 
Belangrijk is om verbeteringen voor het MKB in de regio Foodvalley te laten landen. 
De Strategische Agenda en het investeringsprogramma hebben overlappende 
onderwerpen. De memo met de verschillen wordt nog een keer rondgestuurd. 
Foodvalley NL voert de investeringsagenda 2030 uit, de bekostiging wordt met 
name door provincie Gelderland gedaan en voor een deel door gemeenten Ede en 
Wageningen. 

Besluit N.v.t. 
 

6. Stand van zaken inventarisatie dekking 
Voor de dekking van regioprojecten is geïnventariseerd waar dekking en waar 
vrijval is om te voorkomen dat projecten niet uitgevoerd kunnen worden. Ook is 
naar oplossingen gekeken. Een aantal projecten valt af en geeft hierdoor vrijval. 
De gemeenten bepalen zelf of zij dit voor andere projecten gebruiken. Voor 2020 
is het tekort hiermee opgelost. Voor 2021 is het vrijblijvende verzoek om wat ruimte 



  

Afsprakenoverzicht bestuur Regio Foodvalley, d.d. 18 september 2020 Pag. 3 van 3 

 

over te houden in de begroting. Verzoek van het bestuur is om deze informatie zo 
spoedig mogelijk te delen. De duidelijke notitie wordt gewaardeerd. 
De heer Kats geeft aan dat dit een punt is waar het PHO over beslist. De heer 
Droog geeft aan dat er nog veel meer gekeken kan worden naar externe 
financiering (MKB, provincie etc.). Aandachtspunt is wel dat er eerst geprioriteerd 
moet worden. De heer Renkema benadrukt dat alle gemeenten blijven kijken naar 
mogelijkheden in de financiering om projecten door te kunnen laten gaan en dat 
tijdig aangegeven wordt wat wel en niet kan (via PHO of intermediair).  

Besluit N.v.t.  

7. Stand van zaken internationalisering 
Arjen Droog geeft een korte toelichting. In de memo wordt de stand van zaken 
gegeven. De European Week (Open Days) in Brussel kan niet doorgaan. In 2021 
gaat de nieuwe fondsenperiode open, hier wil Regio Foodvalley echt voor in 
aanmerking komen. In het overzicht is te zien op welke sporen wordt ingezet. 
Anneke Galama gaat een plan voor de komende tijd maken, dit wordt ook aan het 
regiobestuur gepresenteerd. Zij zal hiervoor samenwerking zoeken met de 
gemeentelijke public affairs-medewerkers. 
 
Food NL en Regio Foodvalley gaan kijken hoe zij zo goed mogelijk kunnen 
aansluiten om financiën uit Europa te krijgen.  

Besluit N.v.t. 

 HAMERSTUKKEN 

8. Actualisatie PDV-beleid Regio Foodvalley 2020-2025 
 

Besluit Besloten conform. 

10. Vervangingsmeters PDV Hoevelaken Nijkerk 
 

Besluit Besloten conform. 

11. Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley 

Besluit Besloten conform. 

12. Raadsinformatiebrief ruimtelijke trajecten 
 

Besluit Besloten conform. 

13. Fietsverbindingen Binnenveld 
  

Besluit Besloten conform. 

14. Rondvraag en sluiting 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

 De voorzitter sluit de vergadering om 10.35 uur. Het volgende overleg staat  
gepland op vrijdag 30 oktober van 9.00 tot 11.00 uur in Ede. 

 


