
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 18-12-2019 

AAN Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Bruins Slot 

ONDERWERP Stand van zaken relatie met Gebiedscoöperatie O-gen 

Inleiding 
Op 24 september jl. hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden voor samenwerking met de Gebieds-
coöperatie O-gen op basis van het rapport ‘Samenwerken voor de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied in 
Utrecht Oost’ van Berenschot (2019RGW89). Wij hebben u toen aangegeven:  

• middelen gereserveerd te hebben voor een transitievergoeding om de Gebiedscoöperatie in staat te 
stellen de transitie naar een nieuwe organisatie te maken; 

• de laatste drie maanden te willen benutten om de samenwerkingsrelatie verder vorm te geven.  
Graag geef ik u middels dit memorandum een stand van zaken. 
 
Transitievergoeding 
Eind november hebben wij aan de Gebiedscoöperatie O-gen een transitievergoeding verstrekt à €483.500. Dit is 
€101.000 meer dan het hiervoor gereserveerde transitiebudget van €382.500. We zijn hierin ruimhartig geweest 
richting O-gen, mede om voldoende tijd te hebben om de samenwerkingsrelatie verder vorm te geven en O-gen 
voldoende mogelijkheden te geven om de transitie daadwerkelijk te maken. Hiermee hebben wij nagenoeg geheel 
voldaan aan de door Gebiedscoöperatie O-gen in haar transitieplan gevraagde budget. De Gebiedscoöperatie O-
gen stuurt ons voor eind december een businessplan/bedrijfsplan dat volledig is afgestemd op het rapport van 
Berenschot. Op basis hiervan stellen we de subsidie vast en betalen we het laatste deel van de subsidie uit. 
 
Vormgeving samenwerkingsrelatie 
Begin december heb ik gezamenlijk met de Gebiedscoöperatie O-gen het bestuurlijk afstemmingsoverleg verder 
vormgegeven. We hebben tijdens dat overleg de inhoudelijke agenda en de proceskaders vastgesteld. Dit overleg 
zal twee keer per jaar plaatsvinden. Doel van het overleg is om elkaar te informeren over wat er speelt in het 
landelijk gebied en wat de opgaven zijn. Er bleek dat bij O-gen zorgen leven over de snelheid van de afstemming. 
Afgesproken is om nu in de opstartfase het overleg frequenter te laten plaatsvinden. Daarnaast vindt ook op 
ambtelijk niveau contact plaats.  
 
Door de Gebiedscoöperatie O-gen wordt gewerkt aan subsidievoorstellen voor diverse onderwerpen die spelen in 
het landelijk gebied. Over onze reactie op deze subsidievoorstellen zijn procesafspraken gemaakt. We zijn in 
afwachting van de aanvragen van de Gebiedscoöperatie O-gen. We hebben hen verzocht die aanvragen voor de 
Kerst in te dienen, zodat op korte termijn besluitvorming over subsidieaanvragen kan plaatsvinden. 
 
Motie Lucht voor O-gen 
Met deze stand van zaken, waarin ik bevestig dat een transitievergoeding aan de Gebiedscoöperatie O-gen is 
verstrekt, beschouw ik motie 05-2019 (Lucht voor O-gen) als afgedaan.  


