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Vastgesteld verslag in Regiocommissie 
d.d. 13 januari 2021 

 
Verslag Online Intergemeentelijke Regiocommissie Regio Foodvalley  
Aanwezigen:  

Barneveld:   mevrouw Judith van den Wildenberg (vz) 
Barneveld:    de heer Koos van der Tang 
Ede:    de heer Evert Jansen 
    de heer Daan Weststrate 
Nijkerk:   de heer Harry Bokkers 
   de heer Hans Lok 
Renswoude:   de heer Bart Bisschop 
   de heer Leo Verkerk 
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 Jaap Pottjewijd 
Wageningen:   mevrouw Laura Kaper 
   mevrouw Rosanne Groot, plv 
Namens Regio Foodvalley de heer Arjen Droog,  
   mevrouw Gerda Pater (verslag) 
Namens Regiobestuur  de heer Hans van der Pas 
Namens griffiers:  de heer Iede Bakker 
   mevrouw Jorine Koenders (secretaris) 
 
Afmeldingen:  mevrouw Melissa van der Lingen, de heer Arjan Koerts,  
  mevrouw Cybelle Apell 

   
       
Overige: 

Toehoorders:   de heer Jan Top 
    
Gasten:    mevrouw Vivian van den Bosch   
     mevrouw Fenna Aarts 

1.  Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. In verband met de nieuwe Covid 
19 maatregelen opnieuw een digitaal overleg. Speciaal welkom voor de heer Lok. De heer Van Veelen 
is gestopt als lid van de regio commissie en de heer Lok is zijn plaatsvervanger. Ook bijzonder welkom 
aan de heer Pottjewijd en mevrouw Groot, als plaatsvervangend leden van Veenendaal en 
Wageningen.  

2.  Mededelingen, ingekomen post en vaststelling agenda 
Er zijn geen opmerkingen. 

3.  Vaststelling verslag 10 juni 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.  Foodvalley in de raden - (bijlage 3) 
Zowel Governance als de Strategisch agenda zijn in alle 8 gemeenteraden besproken en aangenomen. 
Bij de gemeente Wageningen, Rhenen en Barneveld zijn amendementen aangenomen. De brief met 
de reactie vanuit Rhenen is nog niet ontvangen en wordt nagestuurd. Vanuit Barneveld geeft de heer 
Bakker aan dat er een is motie ingediend t.a.v. de ruimtebehoefte van de agrariërs. De heer Bakker 
constateert vanuit zijn rol als griffier dat de Regiocommissie veel invloed heeft als raad en dat we dat 
vooral moeten koesteren en benutten.  
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De voorzitter deelt de positieve ervaring dat er goed is geluisterd naar de inbreng en opmerkingen 
vanuit de Regiocommissie bij de uitwerking zowel bij de uitgangspuntennotitie governance als bij de 
uitwerking van de strategische agenda, compliment daarvoor. 

5.  RES - Bijlage 4+5+6 - Vervolgtraject om van concept RES naar RES 1.0 te gaan. 
Vivian van den Bosch, projectleider energietransitie en procesmanager RES, geeft een toelichting op 
het doorstartdocument en proces richting RES 1.0 (zie presentatie) 
Mevrouw Bottema heeft samen met een aantal leden uit de Regiocommissie deelgenomen in een 
werkgroep met griffiers en de bestuurlijke trekker van de regio om o.a. een reflectie te geven op het 
doorstartdocument. De werkgroep heeft met name gesproken over de voorgestelde data en de invulling 
van de raadsbijeenkomsten en hoe de inspraak en participatie van inwoners plaatsvindt. Het is van 
belang om bijlage 5 Werkgroep RES: doorstart d.d. 24-09-2020 bij de raden onder de aandacht te 
brengen. Mevrouw Van den Bosch verwijst voor de verslagen van de stakeholdersoverleggen en 
andere bijeenkomsten naar de website RES:  

https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek 

De heer Langenbach benadrukt dat het werken met een klankbordgroep voor het stakeholdersoverleg 
erg goed werkt. Vanuit Rhenen zal informatie over hun interne afspraken gedeeld worden. De heer 
Van der Tang stelt voor om een burgerpanel met 3 betrokken bewoners uit elke gemeente op te zetten, 
wat ingebracht zal worden door mevrouw Van den Bosch in de participatiewerkgroep. De heer Westrate 
uit zijn zorgen over het op te richten burgerpanel. Het is niet de bedoeling dat we zaken dubbelop doen, 
er zijn immers ook lokale contacten met raadsleden en participatiemomenten. Andere zorgpunten 
ingebracht door mevrouw Kaper zijn o.a.: participatie lokaal versus regionaal. Er is bij de 
raadsinformatiebijeenkomst RES met name behoefte aan een werkconferentie met interactieve 
sessies, dit hangt mede af van de maatregelen rondom Covid 19. Wat live kan wordt live gedaan. 
Namens de griffiers stelt de heer Bakker voor om inspraak lokaal (schriftelijk) te doen en deze reactie 
regionaal te bundelen. De Regiocommissie steunt het advies en het tijdspad zoals voorgesteld door de 
werkgroep en doet twee aanvullende suggesties, namelijk: (1) kijk naar de samenstelling van het 
burgerpanel en de spreiding over alle gemeenten van de regio hierin en (2) houdt de inspraak lokaal, 
maar bundel de reacties op een regionaal platform, zodat deze voor iedereen in te zien zijn. De 
voorzitter verwijst nogmaals naar de website van de RES en benadrukt dat het Stakeholders-overleg 
ook toegankelijk is voor toehoorders vanuit de raden. 

6.  Nieuws uit het regiobestuur en regionale ontwikkelingen - Namens het regiobestuur geeft de heer 
Van der Pas toelichting op actuele ontwikkelingen in de regio.  

• Personele wisselingen - De heer De Kruijf heeft afscheid genomen als wethouder en als DB lid. 
Zijn vervanger is de heer Wijnne. Het DB heeft de heer Wijnne voorgedragen als voorzitter van het 
PHO en dit is aangenomen. 

• De begroting 2021 – De vraag wordt gesteld of we onze ambities niet moeten bijstellen vanwege 
de financiële krapte bij veel gemeenten. Het bestuur is van mening dat we de economie juist nu 
moeten ondersteunen. Er worden op dit moment ook veel middelen beschikbaar gesteld door het 
Rijk, Europa en de provincie om de economie een boost te geven. Met deze middelen is het idee 
om de ambities te realiseren, zonder dat de gemeenten hier alles voor betalen.  

• Kaderbrief en voortgangsrapportage – voor de Kerst komt de Kaderbrief 2022. Het is de bedoeling 
om voor 1 april de begroting voor te leggen. De voortgangsrapportage komt deze maand richting 
de raden. De geleverde input, onder andere door leden van de Regiocommissie, is daarbij 
meegenomen. Daarnaast is het sinds kort mogelijk om op de website door te klikken op de 
projecten en ook de voortgang in te zien. Ook de contact gegevens van de projectleider zijn daarbij 
vermeld.  

• Het PDV/GDV beleid is vastgesteld en wordt behandeld in de raden. Hierin participeren ook de 
beide provincies Utrecht en Gelderland. De provincie Gelderland neemt de plannen van de regio 
over in haar eigen beleid. De provincie Utrecht zoekt naar manieren om de plannen van de regio 
in de eigen organisatie vast te leggen. 

• Strategische Agenda (SA) en Economic Board – complimenten voor de grote betrokkenheid vanuit 
de Regiocommissie. Voor de start en oprichting EB wordt zeker aandacht besteed.  

• Het huidige gebruik van Sharefile zal plaatsmaken voor Notubiz in 2021. Dit najaar zal Notubiz 
geïmplementeerd worden. 

• Ruimtelijke verkenning - De ruimtelijke verkenning staat ook in de SA genoemd (p. 7). Er zal gestart 
worden met een Webinar op 28-10-2020. Er is veel druk op onze ruimte mede door een aantal 

https://www.regiofoodvalley.nl/projecten
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ontwikkelingen zoals de energie-opgave, overloop vanuit de Randstad, Amersfoort en de regio 
Arnhem-Nijmegen, kringlooplandbouw, mobiliteitsvraagstukken, stikstofruimte, etc. 

We moeten slim omgaan met de ruimte en dat begint op 28 oktober. Via de griffie wordt u geïnformeerd 
over deze bijeenkomst, de uitnodiging en het programma volgen deze week. Mevrouw Wiesenekker 
benoemt het feit dat de druk op ruimte niet zozeer door bedrijvigheid komt maar vooral door de 
woningbehoefte en druk vanuit de Randstad. De heer Bokkers is benieuwd naar de rol van Arnhem-
Nijmegen ten opzichte van de ruimtelijke verkenning. Mevrouw Kaper benoemt haar zorgen t.a.v. de 
ruimtelijke verkenning rond de 3800 extra te bouwen woningen. De heer Weststrate vraagt naar de 
aanstelling en benoeming van de directeur Regio Foodvalley. De vragen die betrekking hebben op de 
ruimtelijke verkenning worden besproken tijdens het Webinar d.d. 28 oktober a.s. De heer van der Pas 
geeft aan dat in 2021 meer bekend wordt over de invulling van het regiokantoor en daarmee 
samenhangend ook de invulling van de positie van directeur.  

7.  Nieuws van de griffiers  
De punten zijn bij andere agendapunten al ingebracht. 

8.  Nieuws uit de raden en rondvraag  

• Mevrouw Kaper meldt dat er een doorbraak is op het bereikbaarheidsdossier van Wageningen, die 
ook aansluit bij de wensen van de gemeente.  

• Naar de heer Van Veelen wordt een kaart gestuurd namens de Regiocommissie om hem te 
bedanken voor zijn inzet. 

9.  Sluiting – 21.50 uur 
De voorzitter bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar deelname en inbreng in de vergadering.  

 

Bijlage: overzicht actiepunten/besluiten 

 

Datum 
vergadering 

Agendapunt 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 

Afgerond 

 3 B Er komt een schets van de 
governance/structuur bij de Regio Deal 

Regiobestuur/
Arjen 

Afgerond 

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 

Afgerond 

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

Jorine Afgerond 

14-10-2020 1 A De brief vanuit Rhenen wordt nagestuurd Griffier 
Rhenen 

Afgerond 

14-10-2020 2 A Delen van informatie met het werken van 
een klankbordgroep voor 
stakeholdersoverleg door gemeente 
Rhenen 

Jan Willem 
Langenbach 

 

 


