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Amendement inzake statenbesluit Regio Deal Foodvalley. 

Provinciale staten in vergadering bijeen op 10 juli 2019, ter behandeling van de regiodeal 
Foodvalley 

AANVAARD 
Toelichting 

De totstandkoming van de deal Regio Foodvalley is een belangrijke deal om de Utrechtse economie 
verder te versterken en over de provinciegrenzen heen samen te werken aan maatschappelijke 
opgaven en economische kansen. De resultaten van deze deal kunnen onder meer tot effect 
hebben dat elementen van de landbouwvisie van de provincie ontwikkeld worden en dat is 
rechtstreeks van belang voor het provinciale beleid. De deal kan helpen bij de door ons beoogde 
versnelde transitie van de primaire (landbouw) sector, het bevorderen van gezonde voeding en 
versterking van de kenniscluster Foodvalley. 

Geschat wordt dat de deal een overheidsbijdrage (rijk, provincies en gemeenten) zal kennen van 73 
miljoen. Dat is een aanzienlijk bedrag en dat vereist, ook gezien het aantal samenwerkingspartners, 
veel aandacht voor de kwaliteit van de governance (sturing, begroting en verantwoording). De 
opzet van governance is echter nog niet gereed terwijl dit aspect aan de voorkant van de deal door 
partijen geregeld moet zijn. Tegelijkertijd is voor de voortgang van het proces nu wel een uitspraak 
van Provinciale Staten nodig over de deal. 

In beginsel kan Provinciale Staten instemmen met de deal waarbij de bijdrage van de provincie 
wordt geëffectueerd wanneer de governance op orde is. Dit beginsel wordt verwoord in een toe te 
voegen derde punt aan het besluit inzake de regiodeal Foodvalley. 

Besluit 
Het derde onderdeel van het besluit te wijzigen in: 

3. De effectuering van de bijdrage van de provincie ad 10 miljoen euro eerst mogelijk te maken 
nadat 

- de Regio Deal Foodvalley door alle partijen is ondertekend en de regionale partners een 
samenwerkingsovereenkomst hebben vastgesteld met daarin aanspreekbare sturing en 
besluitvorming, kassiers/unctie en monitoring (governance) en borging van de resultaten, en deze is 
voorgelegd aan Provinclale Staten. 

efin · · ve dekking is in de begroting 2020 ,voord nodigde middelen voor dat jaar. 
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