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VASTGESTELD 

 
Afsprakenoverzicht vergadering bestuur Regio Foodvalley d.d. 30 oktober 2020  
 
Aanwezig:  Regio FoodValley de heer R. Verhulst, voorzitter 
 Barneveld de heer B. Wijnne 
 Ede de heer L. Meijer  
 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:  -- 
 
Gasten: Regio Deal FV mevrouw M. Fellinger   
 

1. Opening  
- Welkom en vaststelling agenda 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. De agenda is akkoord. De heer 
Bennie Wijnne uit Barneveld wordt welkom geheten als nieuw lid van het 
Algemeen Bestuur.  
- Benoeming voorzitter en vice-voorzitter PHO ROW&M  
Allen gaan akkoord met benoeming van Bennie Wijnne tot voorzitter van het PHO 
ROW&M. Peter de Pater wordt vice-voorzitter van PHO ROW&M. 
 
Gisteren is de mail met brief over het Utrechtse aanbod gestuurd aan de AB-
leden met verzoek om reactie. De aanpassingen die de heren Renkema, Van der 
Pas en Meijer hebben verzocht, worden doorgevoerd. Na deze aanpassing 
kunnen de leden akkoord gaan met de brief. De heer Kats geeft aan dat hij nog 
een overleg hierover heeft, waarin hij punten uit Regio Foodvalley kan meegeven. 
Ook meldt hij dat Regio Foodvalley in eerste instantie niet was aangesloten, maar 
dit uiteindelijk wel gebeurd is. 
 

Besluit Bennie Wijnne wordt benoemd door het AB als voorzitter PHO ROW&M en 
Peter de Pater als vice-voorzitter. 
Allen gaan na aanpassing akkoord met de brief over het Utrechtse aanbod. 
 

2. Afsprakenoverzicht vergadering d.d. 18 september 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 15 oktober 2020: 
* EW&V:  
-  Human Capital: ging over de concretisering van een aantal trajecten. Er wordt 

goede vooruitgang geboekt.  
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- Bedrijvenmonitor: dit was een heldere en duidelijke presentatie. Er is veel 
belangstelling voor onze regio als vestigingsplaats. 

- MKB-deal: de komende drie jaar gaat het rijk 375.000 euro investeren om 
initiatieven te versterken die al lopen binnen RFV. Een filmpresentatie over de 
MKB-deal en een persbericht worden eind november naar buiten gebracht. In 
deze film is ook een oproep gedaan aan ondernemers om aan te sluiten. 

-  RES: de huidige projectmanager RES kan niet langer de verbindende rol 
invullen, zoals de regio van hem verwacht. De werkzaamheden worden daarom 
per 3 december beëindigd. 

 
* ROW&M: 
-  STEC-rapport: is in de afrondende fase.  
-  A1/A30: de kosten zijn besproken, gemeenten en RFV kunnen nu niet extra 

bijdragen. 
 
* Regiocommissie: 
-  Governance RFV: complimenten van de regiocommissie voor de stukken over 

de governance van de regio. Ze hebben het gevoel dat er goed is geluisterd 
naar de behoefte van de raadsleden en de input van de regiocommissie goed is 
meegenomen. 

-  Regionale ruimtelijke verkenning: hiervoor zijn een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd. De vragen zijn op verzoek van de voorzitter van de 
regiocommissie doorgeschoven naar de raadsinformatiebijeenkomst van 28 
oktober (waar de vragen ook zijn beantwoord).   

 
-  Bijeenkomst Food NL: er zijn presentaties gegeven over gemeenschappelijk 

landbouwbeleid en de uitwerking van het fokprogramma. Deze punten worden 
ook besproken in Brussel.  

Besluit N.v.t. 
 

5. Presentatie Regio Deal & Strategische agenda: integrale uitvoering 
De presentatie wordt verzonden aan de AB-leden en in Sharefile gezet. 
Mariken Fellinger geeft de inhoudelijke samenhang tussen de Regio Deal (RD) 
en Strategische Agenda (SA) weer. Dit wordt ook teruggezien in de sporen 
waarlangs de RD is uitgewerkt. De RD loopt vier jaar, de SA heeft een langere 
scope en gaat verder met wat de RD heeft opgestart. De aansturing qua 
middelen en governance heeft ook zijn beslag gekregen.  
Tussen de RD en SA zijn grote raakvlakken en onderling wordt kennis gedeeld.  
De RD heeft een aparte aansturingsstructuur, besluitvorming vindt plaats binnen 
de Stuurgroep Regio Deal. Met de gemeenten en alle partners wordt invulling 
gegeven aan de uitvoering. 
 
Men vindt het een mooi verhelderend overzicht en verzoekt dit breder te delen 
met colleges en raden. Om iedereen goed te betrekken bij de uitwerking van de 
Regio Deal wordt gedacht aan een raadsbijeenkomst eventueel gecombineerd 
met een regiotour. Andere mogelijkheid is een film te maken (net zoals voor 
ruimtelijke trajecten is gedaan). 
Verder wordt aandacht gevraagd voor ambassadeurschap op de diverse thema’s. 
Er is een aansturingsstructuur, maar gemeenten hebben nu nog een beperkte 
betrokkenheid. Voor de Regio Deal wordt gebruik gemaakt van bestaande 
structuren van de regio zelf die inhoudelijk de RD en SA raken. Dit wordt nog 
verder vormgegeven. In een volgende vergadering van het Algemeen Bestuur wil 
men graag een overzicht met ambassadeurs.  
De presentatie is al gegeven aan Utrechtse colleges, deze kan ook aan de 
andere gemeenten gegeven worden. 
Ede benadrukt nog dat zij kassier is en het risico afgedekt wil hebben dat zij 
aansprakelijk gesteld wordt voor financiële miscalculatie. Mariken Fellinger heeft 
al een overleg gepland om afspraken hierover te maken.  
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Volgende week start de nieuwe communicatieadviseur voor de Regio Deal. Dan 
zullen er weer regelmatig nieuwsbrieven en andere informatie naar buiten worden 
gebracht.  

Besluit N.v.t. 
 

6. Gemeentelijke vertegenwoordigers in de Economic Board 
De vertegenwoordiging is aan de kolommen zelf, er komen vijf vertegenwoordigers 
per kolom. Als gemeentelijke vertegenwoordiging zullen de gedeputeerden van 
beide provincies deel uitmaken van de Economic Board. Samen met de huidige 
Triple Helix-leden zullen zij worden benoemd. De leden zijn Peter Drenth, Robert 
Strijk, Gerard Renkema, Gert Jan Kats en René Verhulst.  
Scherpenzeel en Rhenen geven aan dat zij aan de voorkant wat meer 
meegenomen hadden willen worden. Ook is de bijlage voor dit onderwerp niet 
verzonden. Zij kunnen wel akkoord gaan met de benoeming. 
Aan de heren Drenth en Strijk zal een formeel verzoek gedaan worden, waarna zij 
zullen worden benoemd. De vergaderdata voor volgend jaar zijn gepland (dit zijn 
de data die nu voor het Triple Helix-overleg gepland zijn). 

Besluit Akkoord met benoeming van Peter Drenth, Robert Strijk, Gerard Renkema, 
Gert Jan Kats en René Verhulst als leden van de Economic Board namens 
de overheidskolom. 
  

6a. Voortgangsrapportage Regio Foodvalley - oktober 2020 
De rapportage is een verplichting vanuit de Gemeenschappelijke Regeling. Het is 
een digitale voortgangsrapportage en men kan doorklikken op de linkjes in de 
brief. Ook in de thema’s kan doorgeklikt worden naar de projecten en de 
uitwerking hiervan. Verder staat er concrete informatie in met contactgegevens 
waar men vragen kan stellen. De rapportage wordt verzonden aan de raden en 
regiocommissie (via de griffies). Als gemeenten een presentatie wensen, kunnen 
zij dit aangeven bij het regiokantoor. Voorgesteld wordt om in de volgende 
vergadering van de regiocommissie een presentatie te geven. 
 
Complimenten van de leden voor de mooie rapportage. 

Besluit N.v.t.  

 HAMERSTUKKEN 

7. STEC-rapport Woningbehoefte  
Voor gemeente Scherpenzeel staan verkeerde getallen in dit rapport, deze 
moeten nog aangepast worden. Dit is bekend bij de programmamanager, de 
cijfers zullen worden gewijzigd. Na aanpassing van de cijfers kan het rapport 
worden vastgesteld. 

Besluit Besloten conform na aanpassing van de cijfers van gemeente Scherpenzeel. 
Hierover wordt het regiobestuur nog geïnformeerd. 
 

8. Kostenverdeling verstedelijkingsstrategie 
 

Besluit Besloten conform. 

9. Gezamenlijke reactie van de Regio op de POVI 
 

Besluit Besloten conform. 

10. A1-A30  
 

Besluit Besloten conform. 
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11. Rondvraag en sluiting 
Bennie Wijnne: wil graag met de AB-leden persoonlijk kennismaken, dit wordt  
   binnenkort gepland. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.15 uur. Het volgende overleg staat  
gepland op vrijdag 11 december van 9.00 tot 11.00 uur in Ede. 

 


