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Onderwerp: Start samenwerkingsverband Regio Food Valley 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Gedeputeerde Staten willen u informeren over de start van het samenwerkingsverband Regio 
FoodValley. 
 
Aanleiding 
Op 9 februari  2011 zijn  3 Utrechtse gemeenten (Veenendaal, Rhenen en Renswoude)  en 5 Gelderse 
gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.) een formele samenwerking 
gestart onder de naam Regio FoodValley. Voor dit samenwerkingsverband is de Gemeenschappelijke 
Regeling Regio FoodValley van kracht, waarbij het Openbaar Lichaam is gevestigd in Ede en 
derhalve valt onder toezicht van de provincie Gelderland. Op korte termijn zal er nog een officiële 
startbijeenkomst worden georganiseerd, maar de datum is nog onbekend. Twee maal per jaar zal er 
een bestuurlijk overleg plaatsvinden met de provincies Gelderland en Utrecht en het Bestuur van 
Regio FoodValley 
 
Het WERV-Convenant liep tot 31 december 2010 en is derhalve formeel per 1 jauari 2011 beëindigd 
 
Voorgeschiedenis 
− 08-10-2009:  heeft de Provincie Utrecht de intentieovereenkomst Food Valley Ambitie 2020 

ondertekend als partner en dhr. Ekkers aangewezen als coördinerend portefeuillehouder voor het 
onderwerp Food Valley. 

− 23-06-2009:  hebben de colleges van B&W van 8 gemeenten (Veenendaal, Rhenen, Renswoude, 
Wageningen, Ede, Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk) én de regiobesturen WERV en Regio 
De Vallei de wens uitgesproken om een samenwerking aan te willen gaan onder de naam Regio 
FoodValley en een nieuwe organisatie te willen oprichten, waarin WERV en Regio de Vallei  
zullen samengaan en uitbreiden.  

− maart 2009:  heeft WERV in samenwerking met Regio de Vallei de ‘Gebiedsagenda Vallei & 
WERV’ opgesteld en aan GS Utrecht verzocht om de belangen van de Utrechtse gemeenten in 
samenspraak met de provincie Gelderland te behartigen in het BO MIRT-oost. 

Essentie / samenvatting:
De colleges van B&W van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, 
Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen, hebben besloten tot het aangaan van de samenwerking 
Regio FoodValley en aan hun raden voorgesteld om hiermee in te stemmen.   
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Inmiddels hebben de Raden van de acht deelnemende gemeenten allen ingestemd met het aangaan van 
de samenwerking Regio FoodValley en ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling Regio 
FoodValley en de bijbehorende kostenraming. De gemeenschappelijke regeling is per 9 februari 2011 
van kracht en daarmee is het samenwerkingsverband Regio FoodValley formeel van start. 
 
Doelstelling:  
De samenwerking tussen de deelnemende gemeenten leidt tot het waarmaken van de ambitie van de 
regio om, samen met de kennisinstellingen en het regionale bedrijfsleven en met ondersteuning van de 
overheid, een Europese topregio te worden op het gebied van innovatie in de foodsector. 
 
Gemeenschappelijke Regeling 
Men heeft gekozen voor een ‘lichte’ regeling, waarbij geen bevoegdheden van de gemeentelijke 
bestuursorganen worden overgedragen. Er  worden dus ook geen bevoegdheden van de raden aan het 
samenwerkingsverband overgedragen en nemen de raden geen deel in het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling is daarmee een zogenoemde 
collegeregeling, die getroffen wordt door de colleges van burgemeester en wethouders van de 
gemeenten.  De colleges, de bestuursorganen, zijn deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling, niet 
de betreffende gemeenten (als privaatrechtelijke rechtspersoon). Uitsluitend leden van de deelnemende 
colleges kunnen deel uit maken van het bestuur van de  gemeenschappelijke regeling.  Ook van de 
colleges worden in beginsel geen (reguliere) bevoegdheden overgedragen. In geval voor de uitvoering 
van de bepaalde taken bevoegdheden overgedragen moeten worden, zullen deze middels 
mandaatbesluiten door de colleges worden overgedragen.  
Het werkgebied van de Regio FoodValley omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. 
Het Openbaar Lichaam is gevestigd in Ede en valt derhalve onder de toezichthoudende rol van 
Provincie Gelderland. 
 
Bestuur en Taken 
Het bestuur van de Regio heeft tot taken: 
a. het ontwikkelen van een meerjaren regionale strategische agenda die eens per vier jaar aan de 

raden van de deelnemende gemeenten ter vaststelling wordt aangeboden; 
b. het opstellen van een regionale uitvoeringsagenda binnen het mandaat van de vastgestelde 

strategische agenda; 
c. het behartigen van de belangen van de regiogemeenten, waaronder het verwerven van subsidies en 

het bieden van een overlegplatform tussen provincies, gemeenten, bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en 

d. het (doen) uitvoeren en financieel beheren van programma’s en projecten, zoals deze door de 
colleges aan het bestuur van de Regio worden opgedragen.  

 
Het bestuur van de Regio kan de taken uitvoeren op de volgende domeinen: 

1. algemeen bestuurlijke aangelegenheden; 
2. economie, food & innovation; 
3. verkeer en vervoer; 
4. klimaat, energie & afval; 
5. arbeidsmarkt, onderwijs & sport; 
6. wonen; 
7. ruimtelijke ordening; 
8. sociaal domein; 
9. recreatie, toerisme & cultuur.  



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

3

Het bestuur van de regio voert zijn taken uit binnen de kaders zoals die door de raden van de 
deelnemende gemeenten worden vastgesteld in de strategische agenda. Ten aanzien van de werkwijze 
bij de voorbereiding en uitvoering van programma’s en projecten wordt door het bestuur van de Regio 
een protocol vastgelegd, in overleg met de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders. 
 
Utrecht en Gelderland 
Twee maal per jaar zal er een bestuurlijk overleg plaatsvinden met de provincies Gelderland en 
Utrecht en het Bestuur van Regio FoodValley.  
Daarnaast zijn we ambtelijk vertegenwoordigd in verschillende projectgroepen en bij de uitwerking 
van de Strategische Agenda. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De samenwerking tussen de deelnemende gemeenten leidt tot het waarmaken van de ambitie van de 
regio om, samen met de kennisinstellingen en het regionale bedrijfsleven, en met ondersteuning van de 
overheid, een Europese topregio te worden op het gebied van innovatie in de foodsector. 
 
Financiële consequenties 
-

Vervolgprocedure/voortgang 
-

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de start van het samenwerkingsverband Regio FoodValley.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De plv.secretaris, drs. K. Wisotzky MBA 
 


