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“Een van de belangrijkste taken van 
ons als board is het bevorderen van 
de onderlinge dialoog tussen de 
ondernemerskolom, de onderwijskolom 
en de overheidskolom. “
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De eerste helft van de looptijd van de Strategische Agenda van Regio Foodvalley 
zit erop. Op ieder thema vinden tal van activiteiten plaats die tot tevredenheid 
van de Economic Board steeds vaker in triple helix verband worden vormgegeven 
en uitgevoerd. Als Economic Board zijn wij echter waakzaam om ons niet blind 
te staren op de teksten die nu alweer tweeëneenhalf tot drie jaar geleden zijn 
opgeschreven. De ontwikkelingen die sinds de vaststelling van de Strategische 
Agenda op ons af zijn gekomen waren onvoorzien maar hebben een immense 
impact op de regio; neem de stikstofproblematiek en de economische gevolgen 
van de oorlog in Oekraïne. Als Economic Board zien wij het als onze taak om 
een bijdrage te leveren aan het inzichtelijk maken van de invloed van deze 
ontwikkelingen op de economie en brede welvaart in de regio. Dit geven we in 2023 
dan ook de hoogste prioriteit. 

Een van de belangrijkste taken van ons als board is het bevorderen van de onderlinge 
dialoog tussen de ondernemerskolom, de onderwijskolom en de overheidskolom. 
Deze dialoog komt niet vanzelf op gang. Het vraagt wilskracht en vertrouwen. Het 
stemt mij dan ook zeer positief dat het ons de afgelopen maanden is gelukt om in 
een constructieve dialoog te komen tot verdere aanscherping van de rollen van de 
Economic Board:
• Wij dragen zorg voor het behalen van de ambities uit de Strategische Agenda
• Wij adviseren op strategisch niveau en vanuit een economisch oogpunt
• Wij bevorderen de dialoog tussen de drie o’s in de regio
• Wij hebben een ambassadeursrol 
Het jaarplan 2023 dat hier voorligt, volgt deze aanscherping.

Naast deze inhoudelijke aanscherping hebben wij gekeken naar de samenstelling 
van de Economic Board. Op basis van onze taak ten aanzien van het behalen van de 
ambities van de Strategische Agenda 2020-2025 hebben wij besloten twee nieuwe 
leden uit te nodigen: het Ziekenhuis Gelderse Vallei, in de persoon van voorzitter van 
de raad van bestuur Marjolein de Jong en de Regionaal Portefeuillehouder Economie 
van de Gemeenschappelijke Regeling, in persoon van Maud Hulshof. Het doet me 
deugd deze twee leden in de board te verwelkomen en ik kijk uit naar de bijdragen 
die zij zullen leveren aan de onderlinge samenwerking. 

Laten wij in 2023 de mooie uitdaging aangaan om samen de Economic Board weer 
een stap verder te brengen in haar ontwikkeling.

Met vriendelijke groet,

Jan Jacob van Dijk

VOORWOORD

Jan Jacob van Dijk
Voorzitter Economic Board
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1 | FOCUS 2023
De Economic Board maakt gebruik van de volgende ‘middelen’ 
om haar rollen te vervullen:

 • Schriftelijke adviezen
 • Inspiration dinner (8 juni)
 • Werkbezoeken
 • Thema-overleggen

De focus van de Economic Board ligt in 2023 op:

 • Regionale economie van de toekomst
In 2022 is vanuit het proces rond de verstedelijkingsstrategie de opdracht ge-
geven voor een onderzoek naar de economie van de toekomst in Regio Food-
valley. Vanuit de verschillende transities die op de regio afkomen is de vraag in 
hoeverre de huidige economische activiteiten van de regio ook in de toekomst 
centraal blijven staan in Regio Foodvalley. Of dat bijvoorbeeld vanuit het oog-
punt van de landbouwtransitie en/of de energietransitie er kansen ontstaan 
voor de regio om haar economisch zwaartepunt te verplaatsen of andere ac-
centen te leggen. De Economic Board vindt het belangrijk om de juiste gesprek-
ken te voeren over de economie van de toekomst en hier de drie pijlers van de 
regio bij te betrekken. Wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s die de transitie-
opgaven brengen voor de regionale economie en wat zijn manieren om hier als 
regio op in te spelen? De Economic Board stelt deze vragen in 2023 centraal. 

 • Transitievraagstukken
De landbouwtransitie, de stikstofproblematiek, de verstedelijkingsopgave, de 
energietransitie, de gevolgen van de klimaatverandering (waterbeheer, warm-
te, biodiversiteit, grondstoffen en circulariteit), de voedseltransitie (wens voor 
meer duurzame en gezonde voeding) staan allemaal met elkaar in verbinding. 
Tegelijkertijd worden deze opgaven voor een groot deel los van elkaar binnen 
verschillende landelijke en provinciale en regionale programma’s opgepakt. De 
Economic Board ziet het als haar taak om de eenheid tussen deze verschillende 
trajecten te bewaken en over de brede regionale impact van de vraagstukken 
te adviseren. Daarbij heeft de Economic Board niet alleen oog voor de econo-
mische gevolgen van deze transities maar legt het juist ook de verbinding met 
de gevolgen voor de brede welvaart. 
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 • Versterken van de dialoog en samenwerking tussen de Gemeenschappelijke 
  Regeling Foodvalley en de Economic Board

De Economic Board is gericht op het behalen van de ambities van de Strategi-
sche Agenda. Om als regio in de richting van deze ambities te bewegen zijn er 
voor de thema’s uit de Strategische Agenda’s programma’s opgezet. De uitvoe-
ring van de programma’s en onderliggende projecten vinden voor een groot 
deel plaats vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Foodvalley (GR). Het is be-
langrijk dat de GR en de EB meer op elkaar ingespeeld raken zodat de inspan-
ningen van de Economic Board de werkzaamheden vanuit de GR versterken. Dit 
is zowel inhoudelijk, als op het gebied van Public Affairs. 

 • Vooruitblikken op de totstandkoming van een nieuwe Strategische Agenda   
  en  mogelijke nieuwe Regio Deal

In 2024 is het aan de Economic Board om een nieuwe ‘Commissie Strategische 
Agenda’ in te stellen ten behoeve van de totstandkoming van een nieuwe Stra-
tegische Agenda. In 2023 zal de Economic Board zich hier, zowel procesmatig 
als inhoudelijk op voorbereiden. Afhankelijk van de uitkomsten van de verken-
ning naar een nieuwe Regio Deal zal de Economic Board in 2023 een rol spelen 
bij de verdere uitwerking en uitvoering hiervan. 
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2 | VERGADERINGEN
2.1.  VERGADERDATA 

Datum    Uitgelicht thema

Maandag 13 februari 15:00-17:00 Energietransitie

Maandag  17 april  15:00-17:00 Human Capital

Maandag  15 mei  12.00-20.00 HEISESSIE  - Transitievraagstukken

Donderdag 8 juni   Inspiration Dinner

Maandag  12 juni  15:00-17:00 Landbouw en een vitaal platteland

Maandag  25 september 15:00-17:00 Innovatie, Clustervorming en 
     Circulaire economie

Maandag  30 oktober  15:00-17:00 Voeding voor een gezond leven

Maandag  18 december  15:00-17:00 Jaarplan 2024

2.2.  THEMAOVERLEGGEN
In 2021 zijn rondom de vijf triple helix thema’s van de Strategische Agenda 
zogenaamde ‘driemanschappen’ ontstaan. Deze overleggen zijn oorspronkelijk 
bedoeld om de Economic Board leden in goede verbinding te houden met 
de uitvoering. In 2023 zullen de overleggen met vertegenwoordigers uit de 
Economic Board gebruikt worden om uitgebreider het gesprek te kunnen 
voeren met portefeuillehouders vanuit de Gemeenschappelijke Regeling en 
programmamanagers over strategische vraagstukken op de thema’s, over 
trends en ontwikkelingen en over samenwerking tussen de drie O’s. 

Onder meer de volgende onderwerpen komen in 2023 aan bod in de 
thema-overleggen:
• De invloed van thema’s op de regionale economie van de toekomst 
 en vice versa
• Voedselvoorziening van de toekomst
• Regionaal Plan Landelijk Gebied 
• Kantorenvisie Regio Foodvalley
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3 | SAMENSTELLING 
   ECONOMIC BOARD 

Jan Jacob van Dijk
COG Vallei & Gld-Midden

Voorzitter Raad van Bestuur COG
Voorzitter Economic Board

Rens Buchwaldt
Wageningen University & Research 

Lid Raad van Bestuur

Jan Hol
Christelijke Hogeschool Ede

Voorzitter college van bestuur

Bastiaan Pellikaan
Aeres Groep

Voorzitter college van bestuur

ONDERWIJS
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Marjolein de Jong
Ziekenhuis Gelderse Vallei

Voorzitter Raad van Bestuur

Gijs Eikelenboom
Barneveld Tomorrow

Voorzitter

Bert van Donselaar
LTO Noord
Voorzitter

René Verhulst  
Gemeente Ede
Burgemeester

Vicevoorzitter Economic Board

Rob van Muilekom
Provincie Utrecht

Gedeputeerde

Gerard Renkema
Gemeente Nijkerk

Burgemeester

Maud Hulshof
Gemeente Wageningen

Wethouder

Willem Kuijsten
Federatie Ondernemers Verenigingen 

(FOV) Regio Foodvalley
Voorzitter

Martin Ruiter
VNO-NCW Midden

Voorzitter 
Vicevoorzitter Economic Board

ONDERNEMERS

Gert-Jan Kats
Gemeente Veenendaal

Burgemeester

Peter Drenth
Provincie Gelderland

Gedeputeerde

OVERHEID
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4 | INFOGRAPHIC
   ECONOMIC BOARD   

Volgende ambitie staat centraal en is het belang dat de EB vertegenwoordigd:
Regio Foodvalley als topregio op het gebied van landbouw en voedsel, waar 
circulair werken normaal is, het goed ondernemen, wonen en innoveren is en waar 
mensen aantoonbaar gezonder zijn. 

De Economic Board draagt bij aan ‘trots’ in de regio en is tegelijkertijd ‘opbouwend 
kritisch’.

De Economic Board Regio Foodvalley (EB) is de bestuurlijke samenwerking tussen 
ondernemers, kennisinstellingen en overheid. 
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