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Vastgesteld in de 
Regiocommissie d.d. 15-01-2020 

 
Verslag Intergemeentelijke Regiocommissie Regio Foodvalley 
 
Aanwezig: 
  

Barneveld:   mevr. Judith van den Wildenberg (vz) 
Ede:   dhr. Evert Jansen, dhr. D. Weststrate 
Nijkerk:   dhr. Harry Bokkers, dhr. Wim van Veelen 
Rhenen:   mevr. Geertje Wiesenekker, dhr. Jan Willem Langenbach 
Scherpenzeel:    mevr. Ineke Schimmel - De Greef, dhr. Gerard van Deelen 
Veenendaal:   mevr. Yvonne Bottema, dhr. Arjan Koerts 
Wageningen:   mevr. Laura Kaper 
   
Namens Regio Foodvalley dhr. Arjen Droog, mevr. Gerda Pater (verslag) 
Namens Regiobestuur: dhr. R. Verhulst (plv. dhr. G. Renkema) 
Namens griffiers:   mevr. Aline Verhoeff 
 
   mevrouw Jorine Koenders (secretaris) 

Afmelding: 
Renswoude:   dhr. Bart Bisschop, dhr. Leo Verkerk  
Barneveld    dhr. Koos van der Tang 
Gastsprekers:   dhr. Rob van Arkel, Programmamanager VAB  

 
Overige:  

Gemeente Nijkerk   dhr. van der Woerd  
Gemeente Wageningen  mevr. M. Melissa van der Lingen  
  

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze eerste 
vergadering na de zomervakantie.  

2. Gastspreker, Rob van Arkel-Programmamanager VAB- Presentatie VAB 
Het programmamanagement richt zich vooral op een betere samenwerking met betrekking 
tot de toekomstige vrij komende agrarische bebouwing in de Regio Foodvalley en 
Amersfoort. Naar verwachting zal de komende jaren 1,5 miljoen m2 stalruimte vrijkomen. 
Strategiedocument is met 2 jaar verlengd – financiële ruimte wordt nog gezocht. We richten 
op het 4 sporenbeleid. Tevens wordt er gekeken naar het functie veranderingsbeleid in de 
Gelderse gemeenten. Uitwisselen van sloopmeters. Slimmer werken met data om zo beter 
te kunnen sturen. Ruimte om  kwaliteitsteam in te zetten op verschillende plaatsen. 
Informeren en bewustwording creëren wat de fiscale gevolgen zijn en wat dit betekend als 
men stopt met de bedrijfsvoering. VAB opgaven verankeren in de visie en dit koppelen aan 
integrale processen waarbij het goed is om 2 x p.j. iedereen bij te praten in een platform VAB. 
Experimenten worden uitgevoerd waarbij Circulair bouwen wordt afgerond. Het is vooral 
zoeken naar duurzame oplossingen. Slimmer, sneller en efficiënter met VAB. Naast het 
beschikbare budget is men opzoek naar budget voor de jaren 2020/2021 en tevens wordt er 
om persoonlijke inzet gevraagd bij gemeenten.  
 
Gem. Wageningen: wordt er ook naar PAS gekeken?  Dhr. van Arkel weet van een tweetal 
regelingen, het gaat veelal om bedrijven buiten onze regio en dichtbij de natura 2000 
gebieden.  
Gem. Nijkerk geeft aan dat er een subsidie regeling is voor innovatie op landbouwthema’s. 
Te denken valt aan de Rabobank Challenge – circulair bouwen 
Gem. B’veld: Wat komt er uit de samenwerking met de kwaliteitsteams? Dhr. van Arkel 
noemt drie experimenten;  
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1.) het vinden van een tijdelijke bestemming/locatie van een Barneveldse-ondernemer die 
een vergunning heeft gekregen voor het huisvesten van een ICT bedrijf op een VAB locatie 
voor max 10 jaar waarna het stopt.  
2.) door het kwaliteitsteam is er een bouwvergunning geregeld wat een werkbare vorm heeft 
gekregen. 
3.) een agrarisch bedrijf is gestopt maar dit heeft verder nog tot niks concreets geleid. Hier 
stopt uiteindelijk de samenwerking met de ondernemer en het team. 

Gem. Scherpenzeel: gebiedscoöperatie O-gen wie zijn dat? Gebiedscoöperatie  
O-gen helpt bij het realiseren van ideeën voor het landelijk gebied door hulp bij ontwikkeling 

en innovatie. Dhr. van Arkel is niet in dienst van O-gen maar ingehuurd voor project VAB. 
Gem. Ede: een functie veranderingsbeleid tussen Woudenberg en Leusden, die wens is er. 
Dhr. van Arkel geeft aan dat er In de praktijk veel wordt samengewerkt echter aan de 
beleidskant is vanuit de gemeenten nog geen invulling i.v.m. personele capaciteit. Er ligt nu 
een voorstel dat er extern capaciteit  wordt aangetrokken om dit daad werkelijk van de grond 
te krijgen. De vz bedankt de dhr. van Arkel hartelijk voor de presentatie en beantwoording 
van vragen. 
Strategiedocument zal worden verspreid. 
 

3. Mededelingen, ingekomen post en vaststelling agenda 
Afzeggingen  
Bart Bisschop en Leon Verkerk, Renswoude, Koos van der Tand, Barneveld 
 
Rekenkamercommissie heeft de uitkomsten dinsdag 1 oktober aangeboden aan  
de zuidelijke helft en De Vallei aan de noordelijke helft. De Rekenkamercommissie wordt een 
volgende keer uitgenodigd. 
Vanuit Drechtsteden is men op bezoek geweest bij RFV. Laura Kaper, Arjen Koerts en Judith 
van den Wildenberg zijn hierbij aanwezig geweest. Arjen K: geeft aan dat RFV populair is bij 
Drechtsteden, de huidige Burgemeester van Dordrecht is burgemeester van Veenendaal 
geweest. Rene Verhulst en Arjen Droog hebben RFV gepresenteerd. Drechtsteden is op 
zoek naar een andere vorm van samenwerken. Triple Helix werd zeer interessant gevonden 
waarbij RFV vooral gekozen heeft voor een compacte vorm. Drechtsteden ervaart dat ze 
veel uitvoerend bezig zijn en RFV meer inhoudelijk bezig is. Interesse is uitgesproken naar 
het functioneren van de Regiocommissie. Drechtsteden heeft een Raad van 57 leden. Vz. 
brengt namens Wouter Kolf een hartelijk groet over. 
 

4. Verslag vergadering 3 juli jl. 
Het verslag wordt vastgesteld met vermelding van waardering voor het verslag. 
 

5. Foodvalley in de raden  
Terugkoppeling RES overleg dd. 11-09 met een aantal leden uit Regiocommissie  
Gem. Scherpenzeel heeft het inhoudelijk als een constructieve avond ervaren. Hoe groot 
wordt de opgaven is de grote vraag. Dit moet eerst duidelijk zijn voordat er naar de oplossing  
gekeken wordt. Wat zijn de overwegingen vanuit de raden? Wat is eigenlijk nodig. Als lokaal  
alles is behandeld dan komt daarna een bijeenkomst met alle raadsleden.   
Gem Rhenen: extra avonden waarin je je prioriteiten kunt aangeven  
Gem Nijkerk: voor de zomervakantie is door Overmorgen een route kaart opgesteld  
met welk type oplossing in de eerste ronde? Naar de notitie kijkend geeft gem. Nijkerk aan  
dat ze deze lokale stap al gemaakt heeft. 
Functie voorbereidingsgroep: elke gemeente met eigen wethouder die  
onderhandeld vanuit de gemeente.  
Regio commissie heeft geen rol als proces bewaker, geen bevoegdheden maar wel  
een kwalitatieve invulling naar de Raadsleden die wel voldoende geïnformeerd moeten  
worden. Extra Raadsinformatie avonden worden nog in november en december  
georganiseerd echter door de wisselende vergadercyclus is dit een zeer moeilijke opgave op  
korte termijn.  
Gem. Rhenen: voorstel  om voortgang RES als  een vast agenda punt op te nemen 
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6. Voortgangsrapportage 
Arjen: oude SA is afgelopen, was de eerste Triple Helix agenda. Veel projecten zijn 
uitgevoerd maar er zijn ook projecten die gaandeweg gesneuveld zijn. Voor het vaststellen 
van de nieuwe SA wordt er geïnventariseerd en een terugblik geven op alle projecten, dit is 
dus een schietversie. Voldoet dit aan wat men beoogd had vanuit de Raden? Deze 
rapportage is éénmalig omdat we in de transitie zitten van de oude SA naar de nieuwe SA. 
De nieuwe rapportage zal een andere inhoud hebben. Groei komt uit in nov/dec met wat 
meer inzicht in de technische achtergronden. 
Gem. Rhenen: vanuit Triple Helix ziet men sommige onderwerpen graag vanuit de 
bedrijvenkring en onderwijs in Groei  staan.  
AD: Groei is inderdaad het medium waar we dit voor gebruiken. Experiment met Groei om 
alle bedrijvenkringen een eigen katern in Groei te hebben. We gaan met de BOV Veenendaal 
in Groei een testcase maken met een eigen middenkern die bezorgen bij de 700 eigen 
organisaties. Doel is dat we elkaar weten te vinden. Als deze test lukt zal dit bij alle 
gemeenten voortgang krijgen. Regiocommissieleden willen Groei graag digitaal ontvangen. 
Gem. Veenendaal: alle raadsleden ontvangen graag een eigen exemplaar via de griffie? 
   

7. Wijziging WGR en effecten voor Regio Foodvalley 
Informerend voor de raadsleden. Wellicht bespreken in de eigen raad.  
  

8. Nieuws uit het regiobestuur en regionale ontwikkelingen 
1. Mobiliteitsconvenant 
Maandag 30 september is door een groot aantal partijen het Mobiliteitsconvenant Regio 
Foodvalley getekend. Daar doen ook veel regionale bedrijven aan mee. Doel is om 
bereikbaarheid te verbeteren. mobiliteit te verduurzamen. De ondertekenende partijen 
beloven in te zetten op de fiets, verbetering van OV, carpoolen, nieuwe deelconcepten, 
stimuleren van de e-bike, gedragsbeïnvloeding en onderlinge kennisuitwisseling hierover. 
2. Strategische Agenda 
De nieuwe strategische agenda nadert zijn afronding. De inhoud zal binnenkort voor 
wensen en bedenkingen aan de raden van regio Foodvalley worden voorgelegd. We 
verwachten dat de nieuwe Strategische Agenda dan in de loop van het eerste kwartaal van 
2020 vastgesteld kan worden. In november organiseren we een 
raadsinformatiebijeenkomst over de inhoud van de Strategische Agenda. 
 
Gem. Wageningen: SA 90 % inhoudelijk klaar, ter consultatie kunnen wij al eerder daarbij  
betrokken worden. De 2 O’s – verstrekken de concepten. RFV verstrekt echter geen  
concepten naar de raadsleden. Arjen D: de schrijfteams hebben grote bijeenkomsten  
georganiseerd en leggen de schietversie voor. Input op de schietversie is inmiddels  
binnengekomen. Na verwerking hiervan komt het bij de raden.  
Gem.Rhenen: men ervaart dat men in 2015 veel beter werd geïnformeerd omdat er nu  
veel druk is vanuit de Regio Deal. AD: Thema’s in de SA zitten ook in de Regio Deal.  
Gem.Veenendaal: bijlage VI- hierin wordt aangegeven dat het SA stapsgewijs wordt 
aangeboden. Hoe kunnen de raden daar goed mee omgaan? Wensen en bedenkingen op 
de inhoud maar nog niet de fin. consequentie overzien. Extra druk op de Regio heeft tot 
gevolg dat er wellicht een hogere financiële bijdrage vanuit de gemeenten wordt gevraagd. 
AD: Regiodeal en SA tegelijk is onmogelijk. Loopt niet meer synchroon met de begroting 
gemeenten 2020. Gevolgen op financieel gebied pas in 2021 als dat nodig is. Nu is er 
dekking vanuit de Regio Deal 
 
3. Kaderbrief en begroting 
De kaderbrief 2021 - 2025 wordt op dit moment opgesteld.  
Deze kan gezien worden als kaderstellend voor de meerjarige financiële doorkijk voor de 
strategische agenda. Voor de kaderbrief zal de regio in januari ook een 
raadsinformatiebijeenkomst organiseren, zodat raadsleden goed geïnformeerd worden 
over de achtergronden van de voorgestelde kaders. 
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4. Regionale Energie Strategie 
Het traject om te komen tot een RES voor onze regio loopt volop. 
Stakeholderbijeenkomsten worden gehouden en raden worden intensief betrokken. De 
startnotitie is inmiddels in een aantal raden vastgesteld en de twee 
raadsinformatiebijeenkomsten die wij voor en na de zomer hebben georganiseerd (in 
Barneveld en Wageningen) zijn erg goed bezocht. In december organiseren we opnieuw 
een raadsinformatiebijeenkomst over de RES, om alle raadsleden zo goed mogelijk 
aangehaakt te laten blijven bij dit proces. 
 
5. Regiodeal 
We schakelen bijna om van denken naar doen: de plannen zijn uitgewerkt, de 
overeenkomsten opgesteld. Nu wordt gewerkt aan het voorbereiden van een slagvaardige 
manier om alle plannen ook echt te realiseren. De aangesloten partijen bij de regiodeal 
zullen hier de komende jaren intensief bij betrokken blijven. We kijken uit naar de mooie 
resultaten die we hopen te bereiken. 
 
Regiodeal- laatste ovk wordt geformuleerd. 7 partijen en 2 provincies 
Gemeenten zijn geïnteresseerde  in Regio Foodvalley.  
Gem.Wageningen: SA 90 % inhoudelijk klaar, ter consultatie kunnen wij al  
eerder daarbij betrokken worden. De 2 O’s – verstrekken de concepten. RFV  
verstrekt echter geen concepten naar de raadsleden.  
Arjen D: de schrijfteams hebben grote bijeenkomsten georganiseerd en leggen de 
schietversie voor. Input op de schietversie is binnengekomen. Na verwerking hiervan komt 
het bij de raden. Gem. Rhenen: men ervaart dat men in 2015 veel beter werd geïnformeerd 
omdat er nu veel druk is vanuit de Regio Deal.  
Thema’s in de SA zitten ook in de Regio Deal.  
Gem. Veenendaal: bijlage VI- hierin wordt aangegeven dat het SA stapsgewijs wordt 
aangeboden. Hoe kunnen de raden daar goed mee omgaan? Wensen en bedenkingen op 
de inhoud maar nog niet de fin. consequentie overzien.  
Extra druk Regio heeft tot gevolg dat er wellicht een hogere financiële bijdrage vanuit de 
gemeenten wordt gevraagd. 
Regiodeal en SA tegelijk is onmogelijk. Loopt niet meer synchroon met de begroting 
gemeenten 2020. Gevolgen op financieel gebied pas in 2021 als dat nodig is. Nu is er 
dekking vanuit de Regio Deal. De Kaderbrief is inhoudelijk geworteld in de SA met een 
financiële doorkijk. Vaststellen door de raden kan pas als de financiële gevolgen duidelijk is. 
Gem. Scherpenzeel: ziet de SA met vertrouwen tegemoet. Vacature RFV is daar nieuws 
over?  Profiel en werving komt 
Gem Nijkerk: Regio Deal was voor 98% rond,  wat is de status nu? Er is geen financieel gat 
meer. Gem. Veenendaal:  WFC maakt deel uit van de financiering, college kan verder met 
de plannen. 
 

9. Nieuws uit de raden en rondvraag 
Gem.Wageningen:  
- LK is naar het festival van Democratie geweest. Workshop en lezingen waren zeer 

interessant.  
- Integrale visie buitengebied- kennis van het ene project naar het andere project te 

brengen. Lessons learnd delen met elkaar. Oproep stuur verslagje rond. 
Gem Ede: besluitvorming WFC heef voortgang 
Gem Nijkerk: Startnotitie – testcase samenwerking. Positieve grondhouding om hiermee 
aan de slag te gaan. 
Gem.Rhenen:  
- vraag naar twee moties –RES klankbordgroep raad betrokken wordt 
- Trap trap af motie- oproep naar VG in eerste Rijksoverheid. Graag delen moties en 

amendementen 
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Gem. Veenendaal:  
- RES soortgelijke motie, toezegging gedaan door de burgemeester de raden betrokken 

te houden 
Gem. Scherpenzeel:  
- RES – waardevol klankbordgroep te hebben 
- word veel vergadert i.v.m. bestuurskracht Scherpenzeel. Neergelegd in Scherpenzeel 

en Barneveld. Hoe wordt er aangekeken naar de Fusie of zelfstandig verder gaan. 
Externe adviseurs zijn aangetrokken 

- Uitnodiging voor debatten oktober Vallei Duurzaam.  
Gem. B’veld: VZ neemt deel aan debat duurzaamheid. 
- Lokaal, nationaal en bedrijven doen mee. 
- VZ Startnotie is besproken. Nu bezig met de kwestie “zand”. Motie voor 

klankbordgroep lijkt erg goed te zijn. B’veld is momenteel bezig met de crisis. 
- Festival voor de democratie – we missen de burgers – gemengd gezelschap. Voorstel 

om dit met elkaar te doen. Vlg. jaar doet B’veld weer mee. 
Rondvraag 
Gem. Ede: Amendement wordt rondgestuurd. Is er een mogelijkheid  om in het kader van de 
PAS een gremium te vinden? In het volgend PHO 17-10-2019 is PAS als agendapunt op de 
agenda gezet. Verder is er een spoor gaande dat door het Rijk is aangewezen om vooruit te 
lopen om vanuit ICT campus Veenendaal en idee met het manifest van Salentein 
ontwikkelingen. 
Griffier Aline: waardevol om terug te horen wat er wordt besproken. 
 

10. Sluiting – 22.00 uur 

 


