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Aan: 

René Dercksen 

 

In afschrift aan: 

Provinciale Staten van Utrecht 

 

 

 

 
 

ONDERWERP Beantwoording schriftelijke 

vragen ex. art. 47 betreffende 

Food Valley 

DATUM 17‑01‑2023 

DOCUMENTNUMMER UTSP-852987353-29997 

CONTACTPERSOON Jurrian Meeter 

TELEFOONNUMMER +31615684712 

E-MAILADRES jurrian.meeter@provincie-

utrecht.nl 

DOMEIN/OPGAVE BDO 

TEAM BD1 

BIJLAGEN Geen 

Geachte heer Dercksen, 

 

Toelichting (vragensteller): 

Uit WOB-stukken, opgevraagd door onderzoeksjournalist Marc van de Vegt, blijkt dat er in FoodValley een Global 

Coordinating Secretariat gevestigd gaat worden. De provincie Utrecht is een actieve partner bij FoodValley.  

 

Dit GCS blijkt geen activiteit van een overheid op welk niveau dan ook, maar een activiteit en initiatief van het 

World Economic Form. Derhalve zonder enige democratische legitimiteit. Eén van de doelen van het WEF is om 

Food Innovation Hubs te realiseren in het kader van het door hen bedachte “build back better” met de focus op een 

“digitale en groene economie”.  

 

Private partijen betrokken bij deze activiteiten van het “core team” zijn: Unilever en PepsiCo, maar ook andere 

multinationals zijn er bij betrokken, zoals Microsoft, IBM en Bayer. 

 

Omdat het voor het WEF moeilijk is om een entiteit op te richten zouden er mogelijk drie personen worden 

aangewezen om het GCS te vormen, waarvan er één betaald gaat worden door het WEF. 

 

De BVNL-fractie heeft hierover de navolgende vragen. 

 

Bijgaand de beantwoording van de door u op 28 november 2022 gestelde vragen. 

 

1. Is de provincie Utrecht als partner in de Regiodeal Foodvalley (voorzitter mevrouw Edith Schippers, VVD) 

gekend in deze activiteiten of op welke wijze dan ook hierbij betrokken? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, had u 

het niet juist geacht om hierover te worden geïnformeerd als partner? 

 

Antwoord: 

Nee, deze activiteiten vinden niet plaats vanuit de Regiodeal Foodvalley. Wel is Oost NL betrokken bij het 

Global Coordinating Secretariat, maar de provincie Utrecht is geen eigenaar van Oost NL. Mevrouw Edith 
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Schippers is niet de voorzitter van Regiodeal Foodvalley  maar van Foodvalley NL. Dit laatste is de organisatie 

die het innovatieve ecosysteem voor de transitie naar een duurzaam globaal voedingssysteem wil verstreken. 

De provincie Utrecht is hier niet bij betrokken. We hebben niet kunnen achterhalen of Foodvalley NL betrokken 

is bij het Global Coordinating Secretariat.  

Foodvalley NL is overigens een andere organisatie dan de organisatie Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is 

een WGR-samenwerkingsverband van 8 gemeenten. Samen met gedeputeerde provincie Gelderland en 

Utrecht vormt de voorzitter van de Regio de Stuurgroep van de Regiodeal Foodvalley. 

 

2. Hoe duidt u deze activiteiten van een ondemocratische globalistische actiegroep in onze Foodvalley?  

 

Antwoord: 

Ons is niet direct duidelijk welke ondemocratische globalistische actiegroep u bedoelt. 

Gegeven uw andere vragen heeft uw vraag mogelijk betrekking op het Global Coordinating Secretariat voor 

Food Innovation Hubs. Het globaal coördineren van lokaal of regionaal geleide platforms waarin verschillende 

partijen samenwerken om innovaties te implementeren en op te schalen om voedselsystemen duurzaam aan 

te passen lijkt ons nuttig werk.  

 

3. Gaat u zich sterk maken voor het verbreken van de banden met deze activisten van het WEF? Zo nee, waarom 

niet? 

 

Antwoord: 

De provincie Utrecht heeft geen banden met het WEF. 

 

4. In hoeverre schaden deze activiteiten van zowel het WEF als van de betrokken multinationals de belangen van 

het MKB en/of onze agrarische sector?  

 

Antwoord: 

Zover ons bekend heeft het WEF geen negatieve  impact op het MKB en/of onze agrarische sector. Van bij het 

WEF betrokken multinationals zal de impact wisselend zijn. Multinationals in de breedte en dus ook de 

multinationals betrokken bij het WEF vormen zowel klanten, partners als concurrenten van het MKB en/of onze 

agrarische sector.  

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


