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Concept ter vaststelling in de 
Regiocommissie d.d. 10 juni ‘20 

 
Verslag Intergemeentelijke Regiocommissie Regio Foodvalley 
 
Online vergaderen: 
  

Barneveld:   mw. Judith van den Wildenberg (vz) 
Barneveld:    dhr. Koos van der Tang 
Ede:    dhr. Evert Jansen, dhr. Daan Weststrate 
Nijkerk:   dhr. Harry Bokkers, dhr. Wim van Veelen 
Renswoude:   dhr. Bart Bisschop, dhr. Leo Verkerk 
Rhenen:   mw. Geertje Wiesenekker, dhr. Jan Willem Langenbach 
Scherpenzeel:    mw. Ineke Schimmel-de Greef, dhr. Hein Dekker 
Veenendaal:   mw. Yvonne Bottema, dhr. Arjan Koerts 
Wageningen:   mw. Laura Kaper, mevr. Melissa van de Lingen 
   
Namens Regio Foodvalley dhr. Arjen Droog, mevr. Gerda Pater (verslag) 
Namens Regiobestuur  mw. Petra Doornenbal 
Namens griffiers:  dhr. Marcel Janssen 
   mw. Jorine Koenders (secretaris) 
    

Overige: 
Toehoorders   dhr. Jan Willem Nuis (plv)  

   mw. Rosanne Groot (plv)  
 

Gasten   dhr. S (Sander) van ’t Foort - RES  

  mw. A.P.W. (Astrid) van de Klift - governance in de regio.  

1. Opening en welkom 
De voorzitter mw. Van den Wildenberg opent de online vergadering en heet iedereen van harte 
welkom in het bijzonder dhr. Dekker, voorheen plaatsvervangend lid, mw. Groot, mw. Doornenbal 

mw. Van de Klift en dhr. Van ‘t Foort welkom geheten. 
 

2. Mededelingen, ingekomen post en vaststelling agenda 
Naar aanleiding van de ingekomen post wordt aandacht gevraagd voor het Persbericht Staatsteun 
Regio Deal. De vraag is waarom deze informatie niet als memo is gedeeld met de raden. Dit wordt 
verder besproken bij punt 5 Regio Deal. 
 
Mededelingen 
Op verzoek van dhr. Droog is in een kleiner verband meegedacht over het vormgeven van de 
voortgangsrapportage. Arjen Koerts geeft aan dat onder andere in dit gesprek naar voren kwam dat er 
op verschillende niveaus gerapporteerd wordt en daarnaast de doelen verschillend zijn. Er is 
voorgesteld om een jaarlijks terugkerende verantwoordingsdag te organiseren. De aanbevelingen 
vanuit de voorbereidingscommissie worden verder uitgewerkt door het Regiokantoor. 
 

3. Vaststelling verslag 15-01-2020 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Foodvalley in de raden 
a. Strategische agenda 
Veel zaken rond de Strategische Agenda (SA) zijn in de raden geweest, enkele wensen en 
bedenkingen zijn ontvangen. Ook bij de andere twee kolommen wordt gewerkt naar een definitieve 
vaststelling, wachten is nu op de goedkeuring van de governance. In verband met de coronacrisis is 
men vanuit Wageningen benieuwd of men bij de andere raden ook vertraging ervaart in het tijdspad. 
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Dhr. Droog geeft aan dat wat de SA betreft er nog geen datum is vastgesteld omdat het nog wachten 
is op de Governance.  
b. Regionale Energie Strategie(RES) 
Dhr. Van ’t Foort meldt dat net voor aanvang van deze vergadering er een nieuwsbericht is binnen 
gekomen van het Nationaal Programma (NP) RES. De aanlevering van het bestuurlijk vastgestelde 
concept RES wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober a.s. Dhr. Van ’t Foort wilde e.e.a. bespreken en 
voorleggen aan de Regiocommissie, maar dit is na dit bericht in een ander daglicht komen te staan. 
Een voorstel zou zijn geweest om een voorlopig conceptbod in te dienen op 1 juni a.s. Hiermee krijgen 
de raden de mogelijkheid om dit concept na 1 juni vast te stellen en kan het conceptbod gedeeld worden 
met NP RES. Er zijn twee opties voor deze voorlopige indiening. Optie 1 zou kunnen zijn dat de 
voorzitter een brief stuurt namens alle raden met ons voorlopig conceptbod. Optie 2 is dat we alleen 
een algemene brief vanuit het stakeholdersoverleg sturen, want alles is openbaar en staat op de 
website. Dhr. Van ’t Foort constateert dat er vanuit dit overleg vooral naar voren komt dat er geen 
behoefte is aan het versturen van brieven voordat de raden over het conceptbod besloten hebben. Er 
moet vooral gekeken worden hoe dit in de tijd uitgezet kan worden om tot een vastgesteld bod te 
komen. De griffiers gaan naar de tijdschema’s kijken. Dhr Jansen koppelt dit op 9 april a.s. terug naar 
alle griffiers.  
 
De colleges zullen het binnenkort behandelen en het waterschap volgende week woensdag 16 april. 
Het is de bedoeling om één geluid af te geven, dus als alle colleges besloten hebben wordt dit via een 
persmoment gecommuniceerd. Op enkele raden na staat de vaststelling geagendeerd. De raden 
kunnen dit doorzetten of meer tijd nemen voor inspraak en het betrekken van inwoners. Rhenen geeft 
aan onder de huidige omstandigheden te worstelen met een goede vorm voor de inspraak van 
inwoners.  
 
De geplande raadsinformatiebijeenkomst van 6 mei a.s. zal niet plaats vinden in verband met de 
coronamaatregelen. In plaats daarvan is het idee via de griffiers informatie uit te wisselen over de 
behandeling in de diverse raden. 
 
Er wordt gevraagd naar de formulering van het raadsbesluit. In een eerdere versie waren er zeven 
beslispunten van de RES. Waarom zijn deze teruggebracht tot twee? Dhr. Van ’t Foort geeft aan dat 
er vanuit de stuurgroep voorstellen zijn gekomen voor minder beslispunten die minder mogelijkheden 
bieden tot amenderen en meer uitnodigen tot moties. Renswoude geeft aan voorkeur te hebben voor 
een te amenderen besluit.  
 
c. Governance 
Dhr. Van Veelen heeft deelgenomen aan de voorbereidingsgroep governance, die op 30 maart jl. 
(online) heeft vergaderd. Hij geeft een toelichting op hetgeen daar besproken is met als inzet 
stroomlijnen van opvattingen (inhoud) en versnelling van het proces.   
Inhoud. Bij governance gaat het om duidelijkheid over: wie gaat waar over? Hoe wordt 
verantwoording afgelegd en welke risico’s zijn er? De nu beschikbare informatie (het 
Voortgangsbericht van 31 maart jl.) meldt dat wordt voorgesteld om een coördinerende entiteit 
(Economic Board) op te richten voor de gedeelde opgaven. (welke zijn dat en welke dus niet?) Het 
Regiokantoor zou zowel voor de GR als voor de coördinerende entiteit gaan werken. Na de zomer 
wordt dit alles uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Kortom deze informatie geeft de 
contouren van een uitvoeringsorganisatie, maar biedt nog geen inzicht in de governance. 
Gemeentebesturen werken binnen een wettelijke governance structuur. Dat vraagt van hen 
misschien om een formelere opstelling over dit onderwerp dan bij de andere partijen het geval is.  
Proces. De steun voor de Strategische Agenda is breed gedragen binnen de gemeenten. Dat is 
mooi. De GR RFV is een college-regeling. Je zou dus verwachten dat het regiobestuur m.b.t. de 
governance haar rol pakt. Zij hebben formeel een positie in de Triple Helix. Dat de raden zich 
hiermee direct (moeten) bemoeien maakt het lastig voor het bestuur van de Triple Helix en de door 
hen aangestuurde penvoerders. Beter zou zijn dat het regiobestuur haar inzet formuleert in de 
gesprekken over de governance met de andere partners en zich verantwoord over het resultaat. 
 

https://regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1632540.aspx
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Ten aanzien van de relatie tussen de governance en de voortgang van de SA geeft dhr. Droog aan dat 
lopende projecten gewoon doorgaan, maar dat er niet gestart wordt met nieuwe dingen, zoals Human 
Capital. Dhr. Droog benadrukt dat de SA sinds vorig jaar al klaar is, en vraagt om ook te denken aan 
met name de andere kolommen die verder willen.  
 
Mw. Kaper geeft aan constructief te willen meewerken en meedenken, maar een aantal zaken is nog 
niet voldoende overzicht van bij de raadsleden. Het gaat dan onder andere om de samenhang van de 
governance voor de Regio Deal en SA. Mw. Doornenbal geeft aan dat er inderdaad overlap is, maar 
de Regio Deal en SA zijn niet hetzelfde. Het bestuur puzzelt er ook mee hoe deze doelen en ambities 
goed samengebracht kunnen worden. De roep om inzicht voor de raden in wie waarover gaat is 
gehoord en wordt meegenomen.  
 
Mw. Van de Klift vertelt dat vanuit tempo en zorgvuldigheid wordt gewerkt door de 
gemeentesecretarissen en triple helix aan de governance. De opbrengst tot nu toe bevat uiteenlopende 
vragen en standpunten en dit moet goed samengebracht worden. Vanuit de raden en 
voorbereidingsgroep van de Regiocommissie is aandacht gevraagd voor democratische legitimering. 
Dit zat nu nog niet in de toelichting, maar moet verder uitgewerkt worden. De opmerkingen van de 
raden en Regiocommissie worden hierin meegenomen. Tegelijkertijd willen onderwijs en ondernemers 
tempo, maar die krijgen ook veel vragen uit de achterban. De volgende stap is een 
uitgangspuntennotitie voor de raden om te bediscussiëren en te bespreken in de raad. Het idee is dit 
voor de zomer te doen, in het najaar volgt de uitwerking.  
 
Mw. Van der Lingen vraagt wat de scope van de governance is. Gaat het om de samenwerking met de 
partners tussen de drie kolommen in de Triple Helix, of de organisatie van de eigen kolom in de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Mw. Van de Klift geeft aan dat beide elementen met elkaar 
samenhangen, ook vanuit het perspectief van democratische legitimiteit. Het moet voor een gemeente 
uit te leggen zijn hoe het geld wordt besteed. 
 
Mw. Wiesenekker geeft aan dat men in Rhenen de governance presentatie nog niet heeft gehad en 
dus iets achterloopt qua informatie. Mw. Bottema geeft aan dat Veenendaal eerder de presentatie heeft 
gehad, maar dat er geen goede consultatie is geweest. De vragen zijn nu opgehaald en deze worden 
nu schriftelijk behandeld. Hieruit blijkt ook dat er veel onduidelijkheid is bij raadsleden. Mw. Van de Klift 
geeft aan dat ze willen proberen deze onduidelijkheden weg te nemen bij het inbrengen van de 
uitgangspuntennotitie. Hierin komt meer informatie over uitgangspunten voor de raden in de 
governance, hoe we de Triple Helix samenwerking willen inrichten, hoe de eigen kolom met de GR 
georganiseerd wordt en hoe de democratische legitimiteit borgen en wat dit betekent voor het 
regiokantoor.  
 
De voorzitter vraagt of de memo van de voorbereidingsgroep governance bijdraagt aan een stukje 
helderheid om met elkaar in gesprek te gaan. Mw. Wiesenekker geeft aan dat deze memo constructief 
heeft bijgedragen bij een online voorbespreking met collega raadsleden en de burgemeester. De leden 
zijn het erover eens dat de memo niet verstuurd hoeft te worden. De raadsleden, het regiobestuur en 
de schrijfgroep hebben al kennis kunnen nemen van de stukken en hebben aangegeven met deze 
punten verder te gaan. Op de vraag of de schrijfgroep behoefte heeft aan een aantal actieve leden dat 
meedenkt in de verdere uitwerking geeft mw. Van de Klift aan dit zeker op prijs te stellen. Jorine zal dit 
per mail inventariseren. 
 

5. Nieuws uit het regiobestuur en regionale ontwikkelingen 
Met betrekking tot de Regio Deal laat mw. Doornenbal weten dat het zeer jammer is dat we met de 
procedure van een staatssteuntoets te maken hebben.  
Wellicht gaat dit langer duren dan we oorspronkelijk hadden verwacht. Het is afwachten of we te maken 
hebben met versimpelde kennisgeving of dat er een aanvraag gedaan moet worden. Het laatste zal 
langer duren. Toch worden er kleine stappen gezet. Boerenbedrijven hebben zich gemeld om mee te 
doen. Op 1 mei 2020 staan we in de startblokken. De kernboodschap is drie sporen. Bij de Regio Deal 
hebben we met 7 partijen te maken. Verantwoording en monitoring met de 7 partners vindt 2x per jaar 
plaats. De raden worden hierin meegenomen. 
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Begroting 
Dhr. Droog laat weten dat er voor de begroting een goedkeurende accountantsverklaring wordt 
afgegeven. In principe zouden we met  € 8.000 positief de begroting afgesloten hebben, ware het niet  
dat we vorig jaar februari afscheid hebben genomen van een medewerker bij het regiokantoor. De 
nieuwe regels geven aan dat de toekomstige WW kosten van de verplichte komende 1,5 jaar op 2019 
geschreven dienen te worden. Daardoor komen we nu bij de afsluiting van het boekjaar in de rode 
cijfers. Het betreft een bedrag van ongeveer € 130.000,-  
 
Verder heeft de accountant ons geattendeerd om nog beter op de Europese aanbestedingsnormen te 
letten. Dit is niet fout gegaan, maar vraagt wel aandacht voor de toekomst. 
 

6. Nieuws van de griffiers  
Dhr. Jansen geeft aan het zeker jammer te vinden door de coronacrisis de Regiocommissie niet in 
Renswoude te kunnen ontvangen. In Renswoude wordt sinds kort meer online vergadert met name 
met Microsoft Teams. De ervaringen met dit programma zijn positief. 
 

7. Nieuws uit de raden en rondvraag 
Door de coronacrisis ligt de planning en vergadercyclus overhoop. Belangrijk is om te weten wat er nu  
uit de Regio komt. Dhr. Droog geeft aan dat we bezig zijn met de inventarisatie van de 9 programma’s. 
Hieruit zullen 2 of 3 onderwerpen met prioriteit / urgentie komen op het domein van economie. We 
zullen vooral met elkaar moeten letten of er geluiden komen van zaken die een nadrukkelijke 
behandeling vragen. De urgente zaken uit de regio worden ook afgestemd met de griffiers. 
 

8. Sluiting - 22.00 uur 
De voorzitter bedankt iedereen hartelijk voor deelname en inbreng in deze online vergadering en wenst 
iedereen alvast fijne Paasdagen. 
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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 

 

 4 C Inrichten projectgroep RES 
(geïnteresseerden melden zich per 
mail). 

Jorine afgerond 

10-04-2019 3a C Rapport rekenkamer(commissie)s 
aanbieden aan BZK 

Jorine afgerond 

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

15-01-2020 3 A Lijst met afkortingen bij de presentatie 
governance 

Jorine afgerond 

15-01-2020 3 B Presentatie governance aan griffiers 
aanbieden voor verspreiding 

Jorine afgerond 

15-01-2020 7 C Advies kaderbrief voorbereiden Judith en 
Jorine 

afgerond 

15-01-2020 8 D Inventariseren meedenkgroep 
voortgangsrapportage 

Jorine afgerond 

15-01-2020 9 E Link naar de stukken beeldvormende 
avond over Foodvalley-
vergaderstukken: 
https://veenendaal.raadsinformatie.nl/ve
rgadering/562508/Beeldvormende%20a
vond%20%20%20%20%20%20%20%2
0%2003-12-2019 

Griffier 
Veenendaal 

afgerond 

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  

 

https://veenendaal.raadsinformatie.nl/vergadering/562508/Beeldvormende%20avond%20%20%20%20%20%20%20%20%2003-12-2019
https://veenendaal.raadsinformatie.nl/vergadering/562508/Beeldvormende%20avond%20%20%20%20%20%20%20%20%2003-12-2019
https://veenendaal.raadsinformatie.nl/vergadering/562508/Beeldvormende%20avond%20%20%20%20%20%20%20%20%2003-12-2019
https://veenendaal.raadsinformatie.nl/vergadering/562508/Beeldvormende%20avond%20%20%20%20%20%20%20%20%2003-12-2019

