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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen in FoodValley.  
 
Aanleiding 
Vanuit het ‘Coalitieakkoord 2011-2015’ onze ‘Strategische Agenda’ hechten wij een groot belang aan de 
grensoverschrijdende samenwerking met de Regio FoodValley (RFV).  
 
Voorgeschiedenis 
Begin 2012 hebben de Utrechtse FoodValley gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal én de Regio 
FoodValley ons gevraagd om versterking van de samenwerking én om intensievere ondersteuning. In april 2012 
hebben wij een ambtelijke ‘Strategische ontmoeting’ georganiseerd om te onderzoeken waar we onze 
doelstellingen vanuit onze Strategische Agenda kunnen verbinden met de doelstellingen uit de Strategische 
Agenda van Regio FoodValley. We hebben gekeken naar waar we elkaar kunnen versterken om beleidsdoelen, 
acties en projecten te realiseren (zgn. ‘strategic alignment’). Conclusie van deze ontmoeting was dat de 
‘Strategische Agenda Regio FoodValley’ op dat moment voor ons nog onvoldoende concrete aanknopingspunten 
bood. Daarop hebben wij Regio FoodValley geadviseerd om meer focus aan te brengen in hun beleidsopgaven 
richting het topsectorenbeleid en hen voorgesteld om de andere partijen uit de triple helix meer te betrekken en 
mede verantwoordelijk te maken. Regio FoodValley heeft deze aanbeveling ter harte genomen. Vanaf medio 
2012 heeft Regio FoodValley, samen met betrokken partijen, gewerkt aan het aanbrengen van meer focus in de 
ambities en de beleidsdoelen van de RFV. Wij hebben dit proces intensief ondersteund. Najaar 2012 heeft Regio 
FoodValley de focus vertaald door een prioritering in haar Strategische Agenda Regio FoodVallley en deze focus 
ook verankerd in haar bestuurlijke organisatie. Regio FoodValley richt zich nu op twee beleidsopgaven, te weten 
“een excellent vestgingsklimaat voor het innovatieve agro food bedrijfsleven” en het “versterken van de kwaliteit 
van de leefomgeving”.  Daarnaast zijn er twee “sub-opgaven” geformuleerd die betrekking hebben op de mobiliteit 
en een duurzame ontwikkeling van de regio.  
  



 

  

Essentie / samenvatting 
Afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan versterking van de samenwerking met Regio FoodValley en de betrokken 
partners binnen de triple helix. Regio FoodValley heeft samen met al deze partners gewerkt aan de ontwikkeling 
van een ‘Mission Statement’ en een ‘FoodValley Ambitie’ en een ‘nieuw’ Programma “FoodValley source of 
ambition and innovation" met projecten (zie bijlage 1).  Deze partners zijn:  o.a. de Kamer van Koophandel, VNO-
NCW  Valleiregio, FOV, Stichting FoodValley, Wageningen UR, ROC A-12, de provincies Utrecht en Gelderland. 
 
Mission Statement 
“ FoodValley is een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse economie en een inspirerende kennisregio  
  in Europa. Karakteristiek voor FoodValley is de toonaangevende innovatie en vakkennis op het gebied van  
  agro food, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de dynamische groene leefomgeving”. 
 
 FoodValley Ambitie 
“ FoodValley biedt een goede kwaliteit van wonen, werken, leren en recreëren in de regio en wij willen ons 
   hiermee krachtig positioneren. Wij werken als ondernemers, onderwijs en overheid samen aan een duurzame  
   FoodValley en wij werken aan het behoud van de aantrekkingskracht die onze regio onderscheidt: een rijke  
   voedingsbodem voor kennis, innovatie en ondernemerschap gecombineerd met een aantrekkelijk woon- en  
   vestigingsklimaat en de dynamische, groene leefomgeving. FoodValley is uniek door de combinatie van deze  
   kwaliteiten. Dus versterken wij waar we goed in zijn”.  
 
Programma “FoodValley source of innovation and ambition”(bijlage 1) 
In het programma staan projecten voor de komende jaren, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de regio c.q. bij 
een regiogemeente ligt. Deze projecten vloeien voort uit en geven uitvoering aan de Strategische Agenda en het 
Uitvoeringsprogramma van Regio FoodValley en passen binnen de prioriteiten van de desbetreffende 
gemeenten. Op het project “Woningmarkt” na, zijn deze projecten niet opgenomen in het met de provincie 
Gelderland gesloten Regiocontract. Daarnaast staan in het programma projecten, waarvoor de 
verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijfsleven of een kennisinstelling. Ook andere partners spelen een rol bij het 
realiseren van dit programma, maar deze rol kan verschillen per project, qua aard en qua omvang. Dit 
programma met projecten is niet statisch, maar dient te worden beschouwd als een voortrollende agenda. 
Wijziging van omstandigheden en/of inzichten kan leiden tot aanpassing van onderdelen van het programma. 
Ook kunnen na verloop van tijd nieuwe projecten op de lijst worden opgenomen en er kunnen ook projecten 
worden afgevoerd.  Pas bij de uitwerking van de projecten worden personele en financiële inzet geconcretiseerd. 
Eerst bij vaststelling van de projecten verbinden partijen zich aan de dan gevraagde personele en financiële inzet.  
 
In enkele van deze projecten nemen wij deel vanuit onze kerntaken of bestaand beleid of proberen wij vanuit dit 
kader nog verbindingen te leggen en te accomoderen. Wij kunnen ook in de toekomst nog worden gevraagd om 
deelname in of om betrokkenheid met andere projecten. De provincie Utrecht zal in principe geen trekker worden 
van projecten, maar wel medepartner vanuit medebelang. Deelname aan een project zal aan ons ter 
besluitvorming worden voorgelegd vanuit de kerntaken en de reguliere programma’s en/of aan u als het gaat om 
andere projecten. 
 
Wij zijn betrokken bij de volgende projecten:  (voor projectbeschrijvingen zie bijlage 1). 
1. Voorwaarden scheppende projecten:  - Gebiedsvisie Regio FoodValley+ Omgevingsvisie provincie Gelderland; 
                                                                 - MIRT-onderzoek 

                                                   - Woningmarkt 
                                                   - Regionale Programmering Bedrijventerreinen en bedrijfsruimten 

2.  Beeldbepalende projecten:                 - World Food Centre (rol provincie Utrecht tot nu : adhesiebetuiging) 
                                                                 - ExpatCentre FoodValley (ECF) (rol provincie Utrecht: verbinding  
                                                                   leggen tussen de initiatieven voor ontwikkeling van ECF en het  
                                                                   Expat Center Utrecht Area (ECUA) 
                                                                 - ICT-centrum Veenendaal , o.a. oprichting Stichting ICT-Valley,  
                                                                   versterking samenwerking ICT met Utrecht (rol provincie: verbinding  
                                                                   leggen met Utrechtse partners binnen de ICT en het EBU). 
3. Versterken acquisitie:                          - Proactieve acquisitie (nog in voorbereiding in samenspraak met  
                                                                   betrokken partners, o.a. Provincie Utrecht) 
4.  Arbeidsmarkt en aansluiting arbeidsmarkt – onderwijs:   geen  
5.  Mobiliteit:                                            - Mobiliteitsagenda: 
                                                                     * toegangspoorten voor de regio: zuidelijke en noordelijke ontsluiting; 
                                                                     * spoor: Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
                                                                     * Bereikbaarheid in relatie tot Ruimtelijke Ontwikkeling: Netwerkvisie 
                                                                     * Benutting / Mobiliteitsmanagement;  
                                                                     * Fietsnetwerken. 
 
  



 

  

Verzoek van Regio FoodValley 
Regio FoodValley heeft aan alle partners gevraagd om bestuurlijke instemming met het programma “FoodValley 
source of ambition and innovation”. Nadat alle partners hebben ingestemd, zullen de projecten in wisselende 
allianties, worden uitgewerkt (inclusief projectbegroting) en uitgevoerd (enkele projecten zijn al in uitvoering).  
Elk project heeft een projectleider die verantwoordelijk is voor de ‘aansturing’ en realisatie van het project 
(resultaatverantwoordelijke). Elke project heeft tevens een bestuurlijk verantwoordelijke. De per project 
toegewezen projectleiders en bestuurlijk verantwoordelijken zijn uit alle drie de O’s afkomstig. In het programma 
is een globaal voorstel opgenomen over de wijze waarop de uitvoering van het programma/de projecten zal 
worden georganiseerd (paragraaf governance). Daarbij is uitgegaan van een bestuurlijke kerngroep van 
bestuurlijke vertegenwoordigers van de 3 O’s (ondernemers, onderwijs-/kennisinstellingen, overheden) en een 
ambtelijke sturingsgroep, eveneens met vertegenwoordigers van de 3 O’s. De ambtelijke sturingsgroep stuurt op 
de doelen, de voortgang en de samenhang van het programma.  
 
Reactie Provincie Utrecht 
Wij onderschrijven de ambitie van de regio, vanuit onze kerntaken en de daaraan verbonden doelstellingen, en 
het belang voor onze gemeenten in deze regio. Wij versterken en accommoderen de ambitie waar mogelijk, door 
deze te verbinden aan onze acties en onze inspanningen te focussen. Wij kunnen instemmen met de 
voorgestelde governance-structuur die op hoofdlijnen is geschetst”.  
 
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 agrofoodsector. 
 
Financiële consequenties n.v.t. 

 
 
Vervolgprocedure/voortgang n.v.t. 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 


