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Onderwerp Statenbrief: Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Foodvalley 
 
Voorgestelde behandeling: Ter kennisneming 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
De Regio Deal Foodvalley bereikt voor de zomer een belangrijke mijlpaal. Na een periode waarin met veel 
partijen veel voorbereidend werk is verricht en de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend wordt, kunnen 
we naar verwachting snel van start gaan met de daadwerkelijke uitvoering van de Regio Deal. In deze Statenbrief 
willen we u daarover informeren. 
 
 
Essentie/Samenvatting: 
Op 7 april jl. bent u door middel van een Statenbrief (2020BEM41) geïnformeerd over de governance van de 
Regio Deal Foodvalley en de voorgenomen start van de uitvoeringsorganisatie per 1 mei 2020. Hiermee werd 
voldaan aan een belangrijke voorwaarde die Provinciale Staten in juli 2019 hebben gesteld bij de besluitvorming 
over de Utrechtse participatie in de Regio Deal. Voor de voorgeschiedenis verwijzen we kortheidshalve naar de 
genoemde brief. 
 
Het governancemodel staat beschreven in een Samenwerkingsovereenkomst, waarvan een concept als bijlage 
bij genoemde brief was gevoegd. 
 
In de genoemde brief werd ook aangegeven dat de finale afstemmingsronde ter voorbereiding van bestuurlijke 
ondertekening nog zou kunnen leiden tot aanpassingen, maar dat die naar verwachting niet zouden leiden tot een 
wezenlijke aanpassing van het ontwikkelde model.   
 
Inmiddels kunnen wij u meedelen dat de gesprekken zijn afgerond en alle bestuurlijke handtekeningen deze 
dagen zijn of worden verzameld. Zoals ook eerder reeds aangegeven staat de situatie met het covid19-virus niet 
toe dat we de SOK op feestelijke wijze in een gezamenlijke bijeenkomst ondertekenen.  
 
Als bijlagen bij deze brief treft u de uiteindelijke tekst van de SOK (bijlage 1) aan en een begeleidend memo 
waarin de belangrijkste wijzigingen uit de ‘laatste ronde’ worden toegelicht (bijlage 2). Uit de toelichting mag 
blijken dat de wijzigingen in hoge mate het karakter van ‘finetunen’ hebben en dat ze het gekozen 
governancemodel inhoudelijk intact laten.  
 



 

  

 

Met de ondertekening van de SOK gaat de Regiodeal Foodvalley een nieuwe fase in: de fase van daadwerkelijke 
uitvoering. Belangrijk is dat daartoe nu ook de (kleine) centrale uitvoeringsorganisatie wordt ingericht en van start 
gaat. De werving van de Regiodealmanager, die een cruciale schakel vormt in de uitvoering, loopt inmiddels.  
 
Voor de energie bij partijen die meedoen aan deze Regiodeal is het belangrijk dat we nu de kwartiermakersfase 
achter ons kunnen laten en de uitvoeringsfase kunnen starten. Tijdens voorbereidende werkzaamheden die de 
afgelopen tijd hebben plaatsgevonden bleek duidelijk dat velen klaar staan om te beginnen. We verwijzen onder 
meer naar de oproep op de website www.boeraanhetroer.nl, die inmiddels meer dan 100 aanmeldingen heeft 
opgeleverd voor deelname aan spoor 1 (transitie landbouw) van de Regio Deal. 
 
Om een goede juridische doorvertaling van de SOK te krijgen naar de drie sporen wordt op dit moment de laatste 
hand gelegd aan een subsidieregeling en aan subsidiebeschikkingen. De universiteiten van Utrecht en 
Wageningen werken voor spoor 1 (transitie landbouw) en spoor 2 (gezonde voeding) een consortium-agreement 
uit. Dit wijkt af van de eerdere gedachte om met ROK’s (Raamovereenkomsten) te werken. Deze keuze is in goed 
overleg tussen juristen van regionale partijen en adviesbureau PWC gemaakt. De essentie (het verkeer tussen de 
verschillende lagen in het governance-model goed regelen) is niet gewijzigd. Dit bleek de meest praktische 
manier om die essentie vorm te geven.  
 
U bent eerder geïnformeerd over het feit dat de activiteiten in met name de sporen 1 en 2 van de Regio Deal 
goed getoetst moeten worden aan de staatssteunkaders. Dat proces is gaande en ver gevorderd. Ook hierin 
hebben we ons door PWC laten adviseren en trekken we gezamenlijk op met de ministeries van BZK, LNV en 
EZK. Waar dat nodig is, wordt gezamenlijk contact gelegd met de Europese Commissie. 
 
Al met al is de ondertekening van de SOK een belangrijke mijlpaal voor deze regiodeal. Die vormt, samen met het 
Uitvoeringsprogramma, de basis voor een vruchtbare samenwerking rond de transitie van de landbouw en 
gezonde voeding in de gezamenlijke ‘achtertuin’ van ‘Wageningen Campus’ en ‘Utrecht Science Park’. Het is een 
unieke deal die producent en consument en wetenschap en praktijk verbindt. We zijn trots dat we mede aan de 
basis daarvan hebben gestaan en we zijn zeer gemotiveerd om mee te helpen om er een zichtbaar succes van te 
maken.  
 
 
Meetbaar/beoogd beleidseffect 
Door ondertekening van de SOK kan de uitvoeringsfase van de Regio Deal Foodvalley starten. 
 
Financiële consequenties 
De provincie Utrecht heeft € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Regio Deal Foodvalley. De 
beschikbare middelen worden als begrotingssubsidie verstrekt aan de gemeente Ede (vanwege de 
kassiersfunctie die Ede vervult). 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Ondertekening van de SOK betekent dat de Regiodeal een nieuwe fase in gaat: de fase van daadwerkelijke 
uitvoering. Over de voortgang wordt u onder meer via de jaarlijkse voortgangsrapportage op de hoogte 
gehouden. 
 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie/Provinciale Staten  

- Kennis te nemen van de (definitieve) Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Foodvalley en de start 
van de uitvoeringsfase.  

 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 
 
 
Bijlage: 1. Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Foodvalley  
 2. Toelichtend memo op de wijzigingen sinds de versie van begin maart 2020 
  
  


