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        Concept ter vaststel l ing in de  
        Regiocommissie d.d. 10 apri l  

 

Verslag:    
Intergemeentelijke Raadscommissie Regio Foodvalley 
d.d. 23 januari te Wageningen 

            
 

Aanwezig: 
Barneveld: mevrouw Judith van den Wildenberg (voorzitter) 
 de heer Koos van der Tang 
Ede: de heer Evert Jansen, de heer Jan Willem Nuis 
Nijkerk: de heer Harry Bokkers, de heer Wim van Veelen 
  

Renswoude: de heer Leo Verkerk, de heer Bart Bisschop,  
Rhenen:  mevrouw Geertje Wiesenekker, de heer Nico Drost 
Scherpenzeel:  mevrouw Ineke Schimmel - De Greef, de heer Hein Dekker 
Veenendaal: mevrouw Yvonne Bottema, de heer Harold Schonewille 
Wageningen: de heer Jan Willem Kamerman, mevrouw Laura Kaper 
 
Namens Regio Foodvalley de heer Gert Boeve, de heer Arjen Droog, de heer Pieter Bonthuis 
Namens Regiobestuur:  de heer Dennis Gudden  
Namens griffiers:  mevrouw Ellen Speet 
  mevrouw Jorine Koenders (secretaris)  
 

Afmeldingen:   
Scherpenzeel: de heer Gerard van Deelen  
Veenendaal: de heer Arjan Koerts 
Ede: de heer Daan Weststrate 
 

  
Verslag: Esther Visser  

             

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 heer Drost wordt gefeliciteerd met zijn tijdelijke benoeming als Tweede Kamerlid. 
Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van de gemeente Rhenen, is vanavond  aanwezig bij de 
Regiocommissievergadering. In de komende periode analyseert hij het functioneren van de regio en 
brengt hier een verslag over uit. 

 Vergaderdata 
Er wordt unaniem ingestemd met het voorstel om in het vervolg zowel de leden- als de 
plaatsvervangende leden uit te nodigen en van de vergaderstukken te voorzien. 

 Verzoek tot bijwonen vergaderingen en inzien vergaderstukken 
Er is een verzoek ingediend voor het bijwonen van de Regiocommissievergaderingen. 
Mevrouw van den Wildenberg stelt voor om de agenda en stukken openbaar te maken, maar 
de vergadering besloten te houden om in een vertrouwde setting vrij uit te kunnen spreken.  
Raadsleden die geen lid zijn van de Regiocommissie zijn welkom om aan te sluiten.  
Er wordt conform voorstel besloten met de opmerking dat wanneer er iemand met goede 
inhoudelijke redenen aan wil sluiten dit in overweging genomen wordt.  

 Verzoek tot meedenken over planning en organisaties regionale bijeenkomsten met 
regiokantoor en griffiers 
Er wordt voorgesteld om met een afvaardiging van de Regiocommissie in samenspraak met 
het regiokantoor en de griffiers te spreken over de planning en organisaties van regionale 
bijeenkomsten. Mevrouw Wiesenekker, mevrouw Kaper en de heer Dekker melden zich hier 
voor aan.  
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 Vooraankondiging regionale bijeenkomst klimaatadaptatie 15 maart 2019 
Mevrouw van den Wildenberg deelt mee dat er op 15 maart a.s. een bijeenkomst plaatsvindt 
over de klimaatadaptatie. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt via de eigen griffiers.  

 Ingekomen post: raadsvragen Wageningen, uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst   
21 januari 2019, uitnodiging bijeenkomst regionale samenwerking 23 januari 2019 
De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.  

 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
In de rondvraag zijn er mededelingen vanuit de gemeenten Scherpenzeel en Rhenen. 
 
Mededelingen 

 Afmeldingen ontvangen van de heer Van Deelen, de heer Koerts en de heer Weststrate. 
De heer Dekker, de heer Schonewille en de heer Nuis  zijn als plaatsvervangende leden 
aanwezig.  

2. Verslag vergadering 10 oktober jl. 

 Conceptverslag  
De lijst met aanwezige deelnemers wordt aangepast; de heer Van der Knegt was present in 

plaats van de heer Van der Tang. 

Het verslag van 10 oktober jl. wordt met in achtneming van bovenstaande wijziging vastgesteld. 

 N.a.v. het verslag: terugkoppeling pilot ministerie BZK 
De voorzitter stelt voor om in kleiner verband met het ministerie in gesprek te gaan. De heer Van 

Veelen en mevrouw Wiesenekker melden zich hiervoor aan.  

 

Er wordt verzocht om de lijst met telefoonnummers compleet te maken voor een snelle informatie-

uitwisseling binnen de Regiocommissie.  

3. Foodvalley in de raden  

a. Korte terugblik raadsinformatiebijeenkomst 21 januari jl. 

Er wordt gevraagd om de ervaringen te delen over de raadsinformatiebijeenkomst die 

afgelopen maandag heeft plaatsgevonden.  

Mevrouw Bottema geeft aan dat een aantal aanwezigen de informatieavond niet interessant 

hebben gevonden. Zelf worstelt zij met de verhouding tussen de raadsinformatieavond en de 

status van de Regiocommissievergadering. De waarde van de discussie die er gevoerd is 

wordt niet gevonden omdat er een smalle basis was. Tijd om een inhoudelijke discussie te 

voeren was er niet. Mevrouw Bottema vraagt zich af of de regionale informatieavond vermeld 

zou moeten worden in het advies aan de raden m.b.t. de kaderbrief. 

 

Mevrouw Kaper ervaart ook dat er niet de gelegenheid was om inhoudelijk te reageren. Na 

afloop heeft er een gesprek plaatsgevonden met een aantal raadsleden en de 

Rekenkamer(commissie)s over het onderzoek dat zij uitvoeren in de Regio Foodvalley. Het 

idee is ontstaan om een moment te organiseren, met 2 tot 5 raadsleden per gemeente, om 

onder leiding van dezelfde discussieleider te discussiëren onder de stelling ‘wat is Regio 

Foodvalley’. Vervolgens kan er gekeken worden wat dit brengt en hoe er in de 

Regiocommissie een rol gepakt kan worden.  

 

De heer Van der Tang geeft aan de opzet van de raadsinformatiebijeenkomst wel interessant 

te vinden. Echter was de verwachting om nadere informatie te krijgen over de Regio Deal. 

Deze presentatie bleef erg op hoofdlijnen.  

 

De heer Van Veelen ondersteunt de gedachte om op dit punt verder te discussiëren.  

Mevrouw Wiessenekker heeft haar inbreng aan de intermediair, Sanne van Laar, 

meegegeven.  

Daarnaast geeft zij aan dat er in de regio onvoldoende nagedacht wordt over de infrastructuur 

en gebruikt hiervoor een voorbeeld over een zonnepanelenpark. Bedrijven moeten vooral 



3 
 

kunnen meepraten maar er moet ook aangegeven worden dat wanneer er strategisch grond 

gekocht wordt, de kosten van de infrastructuur niet alleen voor de overheid zijn.  

Mevrouw Kaper voegt toe dat de concreetheid van projecten wel gemerkt wordt bij 

ondernemers, maar dat dit bij raadsleden nog mist.  

Er wordt unaniem ingestemd met een bijeenkomst zoals mevrouw Kaper heeft voorgesteld.  

 

b. Korte terugblik behandeling Bereikbaarheidsagenda 

De voorzitter stelt voor om te inventariseren waar de Bereikbaarheidsagenda behandeld is, 

en welke amendementen zijn ingediend.  

De heer Bokkers geeft aan dat zijn verwachting was dat de Bereikbaarheidsagenda al in een 

eerder stadium in de Regiocommissie besproken zou worden. In de gemeente Nijkerk is een 

raadsbreed amendement ingediend over het sluipverkeer van nu en in de toekomst. Er is een 

opgave toegevoegd om dit goed te monitoren en te stroomlijnen.  

 

In de gemeente Renswoude is een motie aangenomen over de slechte busverbinding die 

door de provincie Utrecht is wegbezuinigd.  

De heer Drost geeft aan dat een amendement meer gedragen wordt wanneer dit in meerdere 

raden besproken is.  

De voorzitter reageert dat de jaarplanning op korte termijn verwacht wordt. Geprobeerd wordt 

meer grip op te krijgen om alle stukken op het juiste moment te agenderen.  

De heer Boeve vult aan dat het niet gebruikelijk is dat alle stukken eerst geagendeerd worden 

in deze samenstelling. Er wordt aan gewerkt de Regiocommissieleden meer inzicht te geven.   

Ook de heer Gudden reageert dat wanneer er een brede wens is om alle onderwerpen te 

agenderen dit een forse consequentie heeft voor de planning. Op dit moment is de duur van 

de cyclus van agenderen vanuit het Regiobestuur bij de raden al een aantal maanden.  

De heer Drost geeft aan dat de gemeenteraden over hun eigen agenda gaan.  

De voorzitter stelt voor om de jaarplanning af te wachten. De regiocommissieleden moeten 

met hun eigen portefeuillehouder afstemmen wanneer er iets op de agenda staat.  

 

c. Vooraankondiging Regionale Energie Strategie (RES) 

Mevrouw Speet geeft aan dat er een goede procedure afgesproken moet worden over het 

proces van de RES. Er is met een aantal griffiers gekeken hoe de raden betrokken kunnen 

worden. Het is niet duidelijk of dit lukt voor de eerstvolgende vergadering. Mevrouw Speet 

stelt voor om in ieder geval een afvaardiging van de regiocommissie te benoemen, mocht 

behandeling met de gehele commissie in de tijd niet mogelijk blijken. De heer Bokkers, 

mevrouw Bottema en mevrouw Kaper melden zich hiervoor aan.  

4. Advies aan de raden 

a. Advies aan de raden inzake Kaderbrief 
De leden worden gevraagd hun reactie te delen op het advies aan de raden inzake de 

Kaderbrief. Mevrouw Bottema geeft aan dat ze vindt dat de Valleihopper niet thuishoort in de 

Regio Foodvalley omdat dit ze als een intergemeentelijke samenwerking ziet los van de 

Foodvalley. Dit zou tevens voor sommige andere onderwerpen kunnen gelden. Deze 

discussie moet in de diverse raden worden gevoerd ter voorbereiding van de nieuwe 

Strategische Agenda. Een aantal commissieleden delen deze mening.  

Echter is dit de feitelijke situatie en daarom wel beschreven in zowel de Kaderbrief als de 

Strategische Agenda. 

 

Alinea 2:  

- Bij de Regio Deal is aangegeven dat er cofinanciering  vanuit de regio aan toegevoegd 

wordt. Op dit moment is nog niet helder in welke mate dit gevraagd gaat worden. Op 

gemeenteraadsniveau moet er bewustwording zijn dat dit gesprek gaat plaatsvinden.  

Dit punt wordt aan het advies toegevoegd. 

- De zinsnede bij ‘internationalisering’ wekt de indruk dat er door capaciteitsproblemen geen 

gehoor wordt gegeven aan interesse van delegaties uit het buitenland. Vanwege het 
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verhogen van de inwonerbijdrage, onder andere voor de aanstelling van een trekker voor 

internationalisering, kan dit voor verwarring zorgen. Op dit moment is er veel interesse vanuit 

de hele wereld maar is de opbrengst voor de regio uit deze bezoeken laag.  Wanneer er een 

win-win situatie is dan worden delegaties ontvangen. De zinsnede in het advies wordt 

aangepast. 

- de energietransitie is geen vrijblijvende keuze en er moet duidelijk vermeld worden dat dit in 

een groter geheel met elkaar gedaan moet worden. De meningen van de raadsleden 

verschillen hierover. 

 

De conclusies die getrokken worden bij de raadsinformatiebijeenkomst zijn te smal. Er wordt 

gesuggereerd om puntsgewijs aan te geven wat aan de orde is geweest zonder hier iets aan 

vast te hangen. Mevrouw Kaper voegt toe dat de manier waarop er discussie gevoerd is niet 

recht doet aan wat er besproken is. Er moeten meer punten die de Regiocommissie belangrijk 

vindt vermeld worden. Er wordt afgesproken dat deze alinea komt te vervallen en vervangen 

wordt door aandachtspunten die in de Regiocommissie aan de orde zijn geweest. 

b. Advies aan de raden inzake Startnotitie Strategische Agenda 
- de heer Kamerman geeft aan dat in tegenstelling tot wat er in het advies geschreven staat 

de focus wel verschuift. Niet alle leden delen deze mening, maar zien wel het risico van een 

bredere focus.  

- Inwoners worden niet genoemd, er zou meer aandacht in het stuk moeten zijn voor de vraag 

wat inwoners aan de regio hebben. 

- Het begrip woon- en leefomgeving zou verder verkend moeten worden, wat bedoelen we 

hier mee en waar is ruimte om te groeien? 

- De VN-doelstellingen worden in de voetnoot genoemd. Er is veel meer ambitie dan 

Foodvalley als woord doet denken.  

- Het aantrekken van bedrijven staat niet als doel genoemd. Zou dit nog opgenomen moeten 

worden in het stuk? 

- De doelen en randvoorwaarden lopen in de figuur door elkaar heen. Er is sprake van 7 

focuspunten. 

De heer Boeve deelt dat de commissie van de Strategische Agenda het voornemen heeft om een 

bijeenkomst te organiseren. De Strategische Agenda is een document waar ook de Triple Helix 

eigenaar van is, en waarin staat wat de drie ‘’O’s’ belangrijk vinden.  

 

De heer Gudden geeft aan dat in het Regiobestuur is afgesproken dat de behandeling van de 

Strategische Agenda in alle gemeentes gelijk is. Er wordt een wensen- en bedenkingen procedure 

gestart in alle acht gemeenten. Hierover zijn wisselende geluiden in de commissie te horen. Er wordt 

een inventarisatie uitgezet door de secretaris van de Regiocommissie om op te halen hoe de 

Strategische Agenda geagendeerd staat.  

5. Nieuws uit het Regiobestuur 

a. Stand van zaken Regio Deal en Strategische Agenda 

Regiodeal: Er is 20 miljoen euro gereserveerd voor de regio. In de komende maanden wordt 

de Regio Deal verder uitgewerkt met de partijen. De financiering komt uit de begroting, bij 

wijzigingen worden hiervoor de raden benaderd. Er wordt aan gewerkt om de Regio Deal 

voor de zomer af te ronden.  

 

b. Voortgangsrapportage  

Het tweede magazine van Groei! is uitgegeven. Er is gekozen om de voortgangsrapportage in 

een meer aansprekende vorm te gieten voor zowel de inwoners en bedrijven als raadsleden. 

Het magazine is verspreid bij de gemeentes, maar ook opgevraagd door verschillende 

bedrijven.  

Vanuit de Regiocommissie wordt een aantal verbeterpunten aangedragen: 

- De suggestie wordt gedaan om de tabellen voor de werkprogramma’s leesbaarder te 

maken.  
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- Er wordt geadviseerd om de legenda duidelijker te maken.  

- De suggestie wordt gedaan om onderscheid te maken in een versie voor de raden en de 

triple helix partners. Zij hebben wellicht behoefte aan andere (sturings)informatie.  

- Het stoplichtmodel dat is toegevoegd is waardevol, wel zou de toelichting op de 

rode/vertraagde projecten beter kunnen. 

 

Er wordt afgesproken om deze vorm van rapporteren aan te houden.  

Er is door middel van een amendement destijds besloten dat het tijdstip van uitbrengen in 

oktober moet zijn. De heer Boeve geeft echter aan dat de bedoeling is dat de 

Voortgangsrapportage rond de zomerperiode en tegelijkertijd met de Kaderbrief 

gepresenteerd wordt.  

De heer Droog stelt voor dat wanneer de Gemeenschappelijke Regeling wordt opgefrist er 

ook gekeken wordt naar het moment van rapporteren.  

 

c. 2e P&C cyclus: Kaderbrief en accountant 

Er is een nieuwe accountant aangesteld. De jaarstukken worden wel tijdig gedeeld maar zijn 

nog niet voorzien van het commentaar van de accountant omdat hij niet voor de zomer in de 

gelegenheid is de controle af te ronden. De verwachting is dat voor 2020 de originele 

planning haalbaar moet zijn. 

6. Nieuws vanuit de raden + rondvraag 

Gemeente Scherpenzeel: er is een nieuwe (waarnemend) burgermeester aangesteld, zijn naam is de 

heer Harry de Vries. Daarnaast is mevrouw Henny Van Dijk gestart in haar functie als wethouder.  

 

Gemeente Rhenen: er is geld gereserveerd door de Provinciale Staten van Utrecht voor verbreding 

van de Rijnbrug. In de komende jaren wordt er de vinger aan de pols gehouden over de voortgang. Er 

wordt nagedacht hoe de komende tijd de lokale problemen kunnen worden opgelost.  

De heer Drost deelt mee dat hij als vervangend Tweede Kamerlid is aangesteld en daarom zijn 

functie van raadslid tot de zomer tijdelijk neerlegt. Voor de vergaderingen van de Regiocommissie 

wordt gezocht naar een (vaste) vervanger.  
Gemeente Veenendaal: er is een nieuwe burgermeester aangesteld, zijn naam is de                       

heer Gert-Jan Kats. 

De agenda wordt bepaald door de Rondweg Oost die ter besluitvorming is geagendeerd.  

Gemeente Ede: op dit moment speelt de besluitvorming rondom het World Food Centre een grote rol. 

Gemeente Barneveld: er vindt onderzoek plaats naar de vervuiling van de grond in een wijk in 

Barneveld. De uitkomsten van het laatste onderzoek worden afgewacht.  

Gemeente Wageningen: geen nieuws of opmerkingen. 

Gemeente Renswoude: geen nieuws of opmerkingen.  

Gemeente Nijkerk: de huidige burgermeester is voorgedragen voor een 3e bestuurstermijn. De 

Strategische Agenda met regio Amersfoort is een actueel onderwerp.   

7. Afscheid Esther Visser  

Esther Visser is vanavond voor de laatste keer aanwezig in haar rol als ondersteuning van de 

Regiocommissie. Vanaf februari heeft zij een nieuwe uitdaging bij de gemeente Veenendaal. De 

voorzitter bedankt haar voor haar inzet de afgelopen jaren.   

8. Sluiting 

Mevrouw Van den Wildenberg bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en deelname en sluit 
de vergadering. 
 

 


