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        Vastgesteld in de  
       Regiocommissie d.d. 3 jul i  2019 

 

Verslag:    
Intergemeentelijke Raadscommissie Regio Foodvalley 
d.d. 15 mei te Scherpenzeel 

            
 

Aanwezig: 
Barneveld:  mevrouw Judith van den Wildenberg (voorzitter), de heer Koos van 

der Tang 
Ede:  de heer Evert Jansen, de heer Daan Weststrate 
Nijkerk:  de heer Harry Bokkers, de heer Wim van Veelen 
Renswoude:  de heer Kees Eskes, de heer Leo Verkerk,  
Rhenen:  mevrouw Geertje Wiesenekker, de heer Jan Willem Langenbach 
Scherpenzeel:   mevrouw Ineke Schimmel - De Greef, de heer Gerard van Deelen 
Veenendaal:  mevrouw Yvonne Bottema, de heer Arjan Koerts 
Wageningen:  mevrouw Laura Kaper, de heer Paul Toxopeus 
 
Namens Regio Foodvalley:  de heer Arjen Droog 
Namens Regiobestuur:   mevrouw Petra Doornenbal  
Namens griffiers:   mevrouw Brigitte van Ginkel 
   mevrouw Jorine Koenders (secretaris)  
Overige aanwezigen:  diverse raadsleden en plaatsvervangend leden en raadsleden met 

belangstelling en (gast)sprekers 
 

Afmeldingen:   
Renswoude:  de heer Bart Bisschop 
Rhenen:  de heer Nico Drost 
Wageningen:  de heer Jan Willem Kamerman 
 

  
Verslag:  Jorine Koenders  

             

1. Opening, mededelingen, ingekomen post en vaststelling agenda  
De voorzitter, mevrouw Van den Wildenberg, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom.  

 De voorzitter geeft aan dat deze vergadering een aantal sprekers is uitgenodigd om de leden 
te informeren over een aantal actuele ontwikkelingen in de regio. 

 De leden nemen kennis van de ingekomen stukken/post. 

 Mevrouw Wiesenekker geeft aan dat een oud-lid in Rhenen nog steeds stukken ontvangt. De 
voorzitter geeft aan dat dit inmiddels bekend is en dat de betreffende persoon uit de 
verzendlijst wordt gehaald. Mochten er meer mensen zijn die dit betreft kunnen zij zich 
melden bij de secretaris van de Regiocommissie. 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Mededelingen 
Afmeldingen zijn ontvangen van de heer Bisschop en de heer Kamerman. De heer Eskes en de heer 
Toxopeus zijn als plaatsvervangers aanwezig.  

2. Verslag vergadering 10 april jl. 

 Conceptverslag  
Mevrouw Schimmel - De Greef merkt op dat de heer Van Deelen aanwezig was in plaats van de 

heer Dekker. De voorzitter geeft aan dat dit aangepast wordt in het verslag. Met deze wijziging 

wordt het verslag vastgesteld.  
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 N.a.v. het verslag 
De voorzitter meldt dat er gewerkt wordt aan de website, waarin onder andere een pagina voor de 

Regiocommissie is opgenomen. De vandaag genomen foto’s zullen daar ook geplaatst worden. 

3. Terugblik op 18 april jl. over Regiodeal en Strategische Agenda  

De voorzitter meldt dat de presentaties van 18 april inmiddels per mail met de leden gedeeld zijn. Aan 
de commissie van de Strategische Agenda is een reactie gevraagd op deze bijeenkomst. De 
voorzitter deelt de bevindingen van de commissie. 
 
De commissie kijkt terug op een geslaagde werkconferentie waar de Strategische Agenda in 
samenhang met de Regio Deal goed is neergezet. De parallelsessie over de Strategische Agenda is 
goed bezocht, vooral door (agrarische) ondernemers. Er was veel interactie en er waren ook kritische 
vragen. De geschetste lijn in de Strategische Agenda werd herkend en er werd constructief 
meegedacht over het concretiseren van de doelstellingen. De bijeenkomst heeft aanknopingspunten 
en interesse voor het vervolg opgeleverd.  

 
De voorzitter plaatst nog de noot dat zij graag meer MKB had gezien tijdens de bijeenkomst. Zij 
vraagt de leden naar andere of aanvullende reacties. De leden hebben geen aanvullingen. 

4. Regionale Energie Strategie (RES) 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Brouwer en de heer Van ’t Foort. 
De heer Van ’t Foort geeft aan dat de RES de test voor regionale samenwerking in de Foodvalley 
gaat zijn. Het is een grote opgave met een krap proces vanuit het Rijk. Bureau Berenschot begeleidt 
het proces ook met een mediator om conferenties met belanghebbenden te gaan begeleiden. Vrijdag 
a.s. zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden. Het wordt een spannend proces en de heer Van ’t Foort 
nodigt alle leden uit ook gedurende het proces vragen te stellen aan hem of de eigen 
portefeuillehouder(s). 
 
De heer Brouwer geeft vervolgens een toelichting aan de hand van een PowerPointpresentatie. Er 
wordt ingegaan op de achtergrond, context en ambities. Hierin wordt duidelijk dat: 

 de RES over energie en warmte gaat; 

 de ambities variëren van energie- tot klimaatneutraal in 2050. Het verschil is dat klimaatneutraal 
breder is dan energieneutraal, denk bijvoorbeeld aan CO2 reductie; 

 het proces als een meervoudige onderhandelingssituatie gezien kan worden. Dit komt omdat de 
kosten en baten naar verwachting veel van elkaar zullen verschillen; 

 de spelregels nog niet helemaal helder zijn binnen de RES, zowel voor het Rijk als de regio’s. Het 
lijkt wel mogelijk om ideeën in te brengen in een wisselwerking met het Rijk als regio; 

 in de startnotitie wordt bepaald van wie de RES is, oftewel waar het eigenaarschap voor deze 
opgave komt te liggen; 

 het proces met een stakeholdersbijeenkomst vrijdag a.s. start. De verwachting is dat in maart 
2020 een concept-bod aan het Rijk moet worden gedaan (6 maanden na ondertekening van het 
klimaatakkoord); 

 de RES zich in eerste instantie richt op de regio Foodvalley, maar een uitruil met andere regio’s is 
niet ondenkbaar; 

 er een verschil is tussen de provincies en hun ambities/middelen. De provincie Gelderland heeft 
een grotere ambitie en is ook bereid het proces financieel te ondersteunen voor de regio, net als 
het Rijk. Wie er verder investeren zal afhankelijk zijn van de diverse businesscases; 

 de visievorming vooral op regionaal niveau zal plaatsvinden. Er wordt ook gewerkt met 
werkateliers, deze zullen zowel regionaal als lokaal zijn; 

 de raden drie keer formeel betrokken zullen worden, namelijk bij de startnotitie, het concept-bod 
en het definitieve bod. Het idee is daarna 1 keer per 2 jaar de RES te actualiseren. 

 
Tot slot wordt er gevraagd of er voorafgaand aan de startnotitie nog behoefte is aan een regionale 
bijeenkomst over de RES. Hierop wordt positief gereageerd. Er wordt nog een suggestie gedaan om 
daarbij gebruik te maken van een ‘serious game’. 
 
De voorzitter bedankt de sprekers en concludeert dat het onderwerp veel vragen oproept en 
losmaakt. Het wordt naar verwachting een dynamisch proces, waarbij de heer Droog aangeeft dat de 
regiocommissie hierin een belangrijke rol als procesbewaker kan hebben. 
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5. Regio Deal 
De voorzitter verwelkomt de heer Riemersma die een toelichting komt geven op de stand van zaken 
betreffende de Regio Deal.  
 
De heer Riemersma schetst kort de totstandkoming van de Regio Deal en de aanloop daarnaartoe. 
Vervolgens gaat hij in op de drie programma’s die centraal staan in de Regio Deal Foodvalley, 
namelijk: landbouwtransitie, gezonde voeding en het kenniscluster. In de presentatie komt het 
volgende aan bod: 

 het Rijk verdeeld een aantal miljoenen in drie tranches. De regio Foodvalley komt in aanmerking 
voor maximaal 20 miljoen cofinanciering vanuit het Rijk; 

 de Regio Deal bevat (1) een soort convenant op de drie programma’s, (2) een soort 
bestuursovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van het geld (dit zal 
een soort centrumgemeente constructie worden waarbij één gemeente het geld ontvangt en 
vervolgens over de regio verdeeld), (3) een projectenboek waarin alle plannen zijn verzameld en 
(4) een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen van de Regio Deal; 

 het spoor transitie in de landbouw zal zich vooral richten op proefruimte/experimenteerruimte voor 
emissiearme veehouderij, circulaire landbouw en duurzame verdienmodellen. Er wordt nu ingezet 
op een proeftuin met 100 bedrijven (op basis van aanmelding). Hierna wordt gekeken naar 
mogelijkheden voor monitoring en juridische aspecten van de proef. Tot slot moet dit wel tot een 
duurzaam verdienmodel en een leereffect voor andere ondernemers leiden. Er wordt gevraagd 
naar de interesse van bedrijven. De heer Riemersma geeft aan dat er nu genoeg interesse lijkt te 
zijn en dat bedrijven zichzelf aanmelden. Indien er minder budget komt dan verwacht, is het een 
mogelijkheid het aantal proeftuinen terug te schroeven; 

 het spoor voeding en gezondheid bekijkt diverse fasen van het leven op dit aspect; 

 het spoor kenniscluster gaat onder andere over het WFC, het programma Agrifood 2030 van de 
provincie Gelderland waarin fondsen voor onderzoek en proeven worden opgezet voor grote 
bedrijven en het MKB. Er wordt nu ook gekeken of de Food Academy ingepast kan worden; 

 met betrekking tot de financiën moet de regio 30 miljoen euro bijdragen. De provincie Gelderland 
draagt hiervan 15 miljoen euro bij voor het WFC en de gemeente Ede 6 miljoen voor het WFC. 
Elke betrokken overheid/gemeente kijkt op dit moment hoe hij kan bijdragen aan de Regio Deal. 
Hierbij wordt vooral gekeken of er met bestaande ambities en gelden een koppeling gemaakt kan 
worden met de Regio Deal; 

 voor 21 juni moeten de raden en Provinciale Staten hebben gesproken over de Regio Deal. Elke 
gemeente zal hier op zijn eigen manier invulling aan geven. 

 
De voorzitter dankt de spreker en geeft nog als tip mee dat in de eigen gemeente ook partijen rond de 
Regio Deal uitgenodigd kunnen worden, conform wat de gemeente Rhenen heeft gedaan en 
Barneveld inmiddels ook voornemens is te gaan doen. 

6. PDV/GDV 

De voorzitter nodigt de heer Van Rijnbach uit om een toelichting te geven op (de actualisatie van) het 
PDV/GDV beleid dat gaat over de grootschalige en perifere detailhandel. De heer Van Rijnbach geeft 
aan dat er in 2016 regionaal beleid is gemaakt voor PDV en GDV. hierbij is toentertijd afgesproken in 
2018 een actualisatie te doen. In de presentatie komen de volgende elementen aan bod: 

 er wordt ingegaan op de huidige beleidsregels zoals die in 2016 zijn vastgesteld evenals de 
locaties die bij deze regels een bijzondere plek hebben. Het betreft Watergoorweg, De Briellaerd, 
De Valk, Scherpenzeelseweg, Grote Beer, Lorentzstraat, Groeneveldselaan en de Costerweg; 

 vervolgens wordt een aantal ontwikkelingen geschetst, zoals de uitspraak rondom Appingedam 
en de branchering van woonboulevards. Ook wordt inzicht gegeven in de data die voor de 
actualisatie zijn gebruikt; 

 ten slotte wordt er een doorkijkje gegeven in de mogelijke veranderingen in het beleid die 
voorgesteld gaan worden. Hierbij blijkt dat de regio strenger inzet dan de provincie en dat het 
wenselijk is dat dit beleid regionaal vastgesteld wordt, zonder te veel lokale afwijkingen. 

 
De voorzitter dankt de spreker en geeft aan dat het PDV/GDV nog langs de raden zal komen voor 
wensen en bedenkingen, alvorens deze voor vaststelling aan de raden wordt aangeboden. 
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7. Rondvraag & mededelingen 

 De heer Van Deelen deelt een flyer uit voor Valleiduurzaam en nodigt allen uit bij dit 
burgerinitiatief aanwezig te zijn in oktober; 

 De heer Weststrate geeft aan dat het fijn is om bijgepraat te worden, maar dat hij ook graag meer 
met de leden van gedachten zou willen wisselen over bepaalde onderwerpen. De voorzitter gaat 
kijken of de agenda dit toelaat. 

 De heer Droog geeft aan dat het regiokantoor en -bestuur alvast vooruit kijken naar de 
begrotingswijziging 2020 en hoe dit vorm te geven. Hij wil graag de mening van de 
Regiocommissie op dit punt. De voorzitter geeft aan dat de heer Droog een voorstel voor een 
proces op de mail kan zetten en dat de leden hierop kunnen reageren. 

8. Sluiting 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en deelname en sluit de vergadering. 


