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Vastgesteld in de Regiocommissie  
 d.d. 14 oktober ‘20 

 
Verslag Intergemeentelijke Regiocommissie Regio Foodvalley - Online vergadering 
Aanwezigen:  

Barneveld:   mevrouw Judith van den Wildenberg (vz) 
Barneveld:    de heer Koos van der Tang 
Ede:    de heer Evert Jansen 
    de heer Jan Willem Nuis 
Nijkerk:   de heer Harry Bokkers 
   de heer Wim van Veelen 
Renswoude:   de heer Bart Bisschop 
Rhenen:   mevrouw Geertje Wiesenekker 
   de heer Jan Willem Langenbach 
Scherpenzeel:    mevrouw Ineke Schimmel-de Greef 
   de heer Hein Dekker 
Veenendaal:   mevrouw Yvonne Bottema 
   de heer Arjan Koerts 
Wageningen:   mevrouw Laura Kaper 
   mevrouw Melissa van de Lingen 
Namens Regio Foodvalley de heer Arjen Droog,  
   mevrouw Gerda Pater (verslag) 
Namens Regiobestuur  mevrouw Maud Hulshof 
Namens griffiers:  mevrouw Ellen Speet 
   mevrouw Jorine Koenders (secretaris) 
 

Afmeldingen:   de heer Leo Verkerk  
   de heer Daan Weststrate    
Overige: 

Toehoorders   mevrouw Rosanne Groot (plv)    
   de heer Wout Hazeleger (raadslid Barneveld) 
   de heer Pieter Gerard van de Berg (plv) 

Gasten:     mevrouw Aline Hardeman 
      mevrouw Jolien den Hartog  

   
 Opening en welkom 

De voorzitter mevrouw van den Wildenberg opent de online vergadering via Teams en heet iedereen 
van harte welkom in het bijzonder mevrouw Hulshof. 

1.  Preview governance  
De voorliggende samenwerkingsovereenkomst Economic Board Foodvalley formaliseert de huidige 
Triple Helix samenwerking en schetst daarin duidelijke kaders en verantwoordelijkheden. Hiermee 
wordt de rol van het Triple Helix overleg verhelderd. Er is behoefte aan duidelijkheid over de verhouding 
tussen de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling, Triple Helix samenwerking, Regio Deal 
en Foodvalley 2030. Als startpunt is gekozen voor de tweede denkrichting (‘scenario 2’): “de centrale 
entiteit coördineert de gedeelde opgaven en bewaakt de voortgang, waarbij per project wordt 
samengewerkt in de gewenste samenstelling”.  Het voorstel is om als Triple Helix samenwerking een 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Economic Board af te sluiten voor vijf jaar (de looptijd van de 
Strategische Agenda) en betrekking op de eerste vijf onderdelen van de Strategische Agenda (SA) 
 
Het verloop van de opdracht om te komen tot een nieuwe governance wordt aan de hand van een 
presentatie toegelicht door mevrouw den Hartog en mevrouw Hardeman waarbij het resultaat van een 
uitgangspuntennotitie nu op tafel ligt voor wensen en bedenkingen. Ook hebben de leden een concept 
SOK ontvangen. Mevrouw van den Wildenberg geeft een korte toelichting op de rol van de 
Regiocommissie in dit proces sinds maart dit jaar.  
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Vanuit de deelnemers wordt aandacht gevraagd voor onderstaande punten: 

• Er wordt voorgesteld om helder te maken welke ondersteuning het regiokantoor nu levert aan de 
GR en Triple Helix, zodat straks bij de ondersteuning van de Economic Board, zoals in de SOK 
staat, eventuele verschillen goed te zien zijn. Dit heeft namelijk mogelijk een relatie met (een 
stijging van) de inwonersbijdrage. 

• Het lijkt nu alsof de Economic Board een veto-recht heeft. Dit is niet wenselijk. Beter is om 
toetsingscriteria te benoemen in de SOK, zodat helder is hoe de Economic Board afwegingen 
maakt en het Economic Board advies te laten uitbrengen 

• Bij stemming is het belangrijk zorg te dragen voor een evenredige vertegenwoordiging van 
boardleden in de drie kolommen. 

• Er wordt gevraagd om snelheid in het proces. We wachten immers allemaal op de governance 
voordat de Strategische Agenda door de raden vastgesteld kan worden. 

• Er wordt gevraagd of een keuze voor scenario 3 kan zorgen voor meer efficiëntie of dat er juist 
meer bureaucratie ontstaat. Ook vraagt zij aandacht voor hoe de raad geïnformeerd wordt bij 
verschuivingen in onderwerpen (bijv. een thema binnen de Strategische Agenda gaat toch meer 
naar de Triple Helix of naar de overheid dan vooraf verwacht).  

• Er wordt op aangedrongen dat het bestuur van de GR (in onze collegeregeling de gesprekspartner 
over de Governance met de andere Triple Helix partners), de Uitgangspuntennotitie aanbiedt aan 
de Raden en daarbij een toelichting geeft waarom, in het bij te voegen definitieve SOK-voorstel, 
de posities van de bestuursleden, het Regiokantoor en Raden, vanuit het perspectief van GR en 
Gemeentewet, naar haar oordeel ordentelijk zijn geborgd.  
Een punt van aandacht met betrekking tot de presentatie: de heer Daalder heeft het proces/ 
gesprek begeleid en heeft geen adviserende rol in het geheel gehad.  

• Waarom wordt het ziekenhuis als maatschappelijke organisatie bestempeld? Nu lijken er vier 
kolommen te komen in plaats van drie.  

• Er wordt aandacht gevraagd voor de inrichting van het regiokantoor met deze nieuwe opzet. De 
oprichting van het Economic Board mag niet leiden tot een stijging van de inwonersbijdrage. 

• Er wordt aandacht gevraagd voor het voorzitterschap van de Economic Board. Moet dit gezien de 
grote financiële bijdrage van de gemeenten niet iemand over de overheidskolom zijn en kunnen 
we dit niet vastleggen? 

 
Mevrouw Hulshof geeft aan dat deze avond vooral tot doel heeft om elkaar te informeren. Daarnaast 
wil zij graag toetsen of de stukken voor de raden voldoende duidelijk zijn. Krijgen we met elkaar een 
helder beeld om te komen tot een goed besluit? Na een rondje langs de leden wordt duidelijk dat de 
stukken helder zijn, maar dat een meerderheid van de leden het op dit moment geen goed idee vindt 
om de SOK ook voor wensen en bedenkingen naar de raden te sturen. Deze kan beter ter informatie 
aangeboden worden met de uitgangspuntennotitie. Alleen de Edese leden geven aan de SOK graag 
nu voor wensen en bedenkingen te zien. 
 

2.  Mededelingen, ingekomen post en vaststelling agenda 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
Mededelingen 
Afmeldingen zijn ontvangen van de heer Weststrate en de heer Verkerk. 
 

3.  Vaststelling verslag 8 april 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.  Foodvalley in de raden  
a. Behandeling begroting.  
Er zijn geen moties en amendementen bekend.  
 
b. Besluitvorming voorlopig concept RES. Er is één motie ontvangen vanuit Veenendaal.  
In de procesgang wordt duidelijk dat er verschillen zijn tussen de 8 gemeenten, waar de ene 
gemeente eruit is zit de andere gemeente nog in de fase van betrekken/ informeren van bewoners. 
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5.  Nieuws uit het regiobestuur en regionale ontwikkelingen 
a. De regio in tijden van Corona 
o De horeca en gezondheidszorg zijn door Corona overvallen waardoor Spoor 2 van de Regio Deal 

(voeding en gezondheid) grotendeels stilligt; 
o De gevolgen door Corona wordt gevolgd door de Regio, bijvoorbeeld via onderzoek VNO-NCW 

en Provincie Gelderland; om te kijken of aanvullende maatregelen voor het RFV ecosysteem 
noodzakelijk zijn blijft men in gesprek zowel individueel als met elkaar. 

o Los van de economische effecten heeft de regionale samenwerking in volle vaart doorgewerkt 
aan de regionale projecten. 

b. Update Regio Deal 
o Het goede nieuws is dat de staatssteundiscussie grotendeels lijkt te zijn afgerond. De meeste 

projecten kunnen starten. 
o Er is een Regio Deal Manager gevonden. Vanuit het regiokantoor zal de manager leidinggeven 

aan de uitvoering van de Regio Deal. Hierbij is er een nauwe samenwerking tussen Regio Deal 
en Regiokantoor.  

o Er wordt aangegeven dat de raden nog geïnformeerd zouden worden over de afronding van de 
staatssteun discussie. Mevrouw Hulshof gaat na wat daarover is afgesproken en al daarnaar 
handelen. 

c. Update Strategische Agenda 
o De Strategische Agenda is bij de regiogemeenten en bij alle andere partners uit de Triple Helix 

in de achterbannen teruggelegd. Er is brede steun (in alle kolommen) voor de SA en er zijn nuttige 
aanvullingen gedaan, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de actualiteit (zoals stikstof). 

o Zodra we zicht hebben op afronding van de besluitvorming over de governance zal de definitieve 
vaststelling van de SA gepland worden.  

d. Besproken in het regiobestuur d.d. 5 juni jl.: 
o Integrale afstemming ruimtegebruik: veel regionale programma’s hebben fysieke ruimte nodig 

en we zien aankomen dat we niet alle ambities kunnen faciliteren als we niet heel erg slim met 
onze ruimte omgaan. Daarnaast willen we de landschapskwaliteiten beschermen en de 
biodiversiteit verbeteren. Om onszelf te helpen wijze keuzes te maken en te voorkomen dat straks 
twee regionale thema’s recht tegenover elkaar komen te staan willen we een afwegingskader 
maken hoe we met de beschikbare ruimte omgaan en hoe we de RES, kringlooplandbouw, 
landschap, werklocaties, woonlocaties, biodiversiteit, nieuwe infrastructuur en andere 
ruimtevragende thema’s goed samen op kunnen laten lopen.  

o De suggestie om een kennissessie samen met raden en Regiocommissie te organiseren wordt 
positief ontvangen en zal worden opgepakt door het regiokantoor. 

o Programma verduurzaming gebouwde omgeving: de regiogemeenten gaan samen optrekken 
en kennis uitwisselen om bestaande woningen te verduurzamen. Hiervoor is een programma 
opgezet wat zich richt op onderwerpen zoals de overgang naar aardgasvrije woningen, het 
stimuleren van energiebesparing en opwekken van energie aan de woning een rol. Hier staat ons 
nieuwsbericht hierover. 

o Nieuwe impuls mobiliteitsconvenant: Vorig jaar tekenden in Wageningen alle gemeenten en 
enkele tientallen grote werkgevers uit de regio het mobiliteitsconvenant. Samen willen we 
gedragsverandering in mobiliteit voor elkaar krijgen en dit gaat nu een nieuwe fase in met een 
projectleider (Tako de Jong) die met deze organisaties aan de slag gaat om stappen te zetten in 
het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar 
vervoer. Zie hier ons nieuwsbericht hierover. 

o Gebiedsaanpak stikstof: Stikstofuitstoot is een grote bedreiging voor de biodiversiteit van onze 
natuur waar we ook erg trots op zijn. Tegelijkertijd zijn we erg overvallen door de gevolgen van 
het intrekken van de PAS. Met provincies, rijk, boeren en bedrijven uit de regio proberen we te 
komen tot een gebiedsaanpak stikstof in onze regio. Het regiobestuur heeft besloten om met 
deze partners instrumenten te ontwikkelen en een aantal pilots te starten. Deze pilots vinden 
plaats in Buurtschap de Valk, Veenhuizerveld/Hunnenweg en in het Binnenveld.  

o Er wordt ook ingehaakt op bestaande samenwerkingen in het landelijk gebied rond het Manifest 
van Salentein en we proberen in te zetten op het bevorderen van grondmobiliteit. 

https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Eerste-inzicht-in-gevolgen-coronacrisis-voor-Gelderse-bedrijven
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Eerste-inzicht-in-gevolgen-coronacrisis-voor-Gelderse-bedrijven
https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/verduurzaming-van-woningen
https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/verduurzaming-van-woningen
https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/nieuwe-impuls-mobiliteitsconvenant
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6.  Nieuws van de griffiers  
Mevrouw Speet merkt t.o.v. agendapunt 5c (SA) op dat de SA nog door de raden vastgesteld moet 
worden. Zij doet de suggestie om de vaststelling van de SA-gelijk op te laten lopen met de wensen en 
bedenkingen op de uitgangsnotitie voor de governance. Dit wordt meegenomen door de griffier in het 
overleg met de heer Droog. 
 

7.  Nieuws uit de raden en rondvraag 
Er zijn geen opmerkingen/vragen. 
 

8.  Sluiting – 21.52 uur 
De voorzitter bedankt iedereen hartelijk voor deelname en inbreng in deze online vergadering  
 

 

 

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 

 

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

08-04-2020 4 A De besluitvorming RES wordt zo veel 
mogelijk afgestemd 

Griffiers / 
Marcel 

 

08-04-2020 4 B Inventariseren belangstellenden/ 
vrijwilligers voor een soort klankbord 
governance 

Jorine  

      

      

      

      

 


