
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging  

 

 

Informatiebijeenkomst 
 

 

Drie thema’s uit de Strategische Agenda 
 

 

WOENSDAG 23 JUNI 2021 

19.30 UUR TOT 21:20 UUR  

LIVESTREAM (ONLINE) 

 
Aan: de raadsleden en collegeleden van de regiogemeenten, statenleden van de provincies 

Gelderland en Utrecht 

U bent van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over drie thema’s uit de Strategische 

Agenda Regio Foodvalley op woensdag 23 juni 2021. Deze bijeenkomst organiseren wij om u nader 

te informeren over de thema’s: 

• Landbouwtransitie en vitaal platteland 

• Eiwittransitie (vanuit het thema Voeding voor een gezond leven) 

• Circulaire Economie (vanuit het thema Innovatie, clustervorming en circulaire economie) 

De bestuurder, programmamanager en een speciale gast nemen u mee in de ontwikkeling, de 

voortgang van het thema en de praktijkervaring. Via de app is het mogelijk om tijdens de uitzending 

vragen te stellen.  

 

PROGRAMMA 
19.20 uur  Livestream open 
19.30 uur  Welkom  
19.40 uur  In gesprek over het thema: Eiwittransitie met: 

• Hans van der Pas - portefeuillehouder Eiwittransitie    

• Sanne van Laar - programmamanager Eiwittransitie    

• Gert van Laar - agrarisch ondernemer uit Achterberg 
20.05 uur  Intermezzo - Het eten van de toekomst? 
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20.15 uur  In gesprek over het thema: Circulaire Economie met: 

• Marco Verloop - bestuurder Versnellingskamer Living Lab RFV Circulair 

• Carolien Huisman - programmamanager Circulaire Economie 

• Philip Blaauw - Directeur INNAX 

• Gert van Driesten - Technisch directeur van bouwbedrijf Kreeft 
20.40 uur  Intermezzo - Mooie leefomgeving & prachtige natuur! 
20.50 uur  In gesprek over het thema: Landbouwtransitie met: 

• Jan Pieter van der Schans - regionaal bestuurder Ruimtelijke Ontwikkeling 

• Conny van den Top - Plaatselijk Belang De Valk en boerin 

• Ilona Baan - Projectleider LTO Noord Landbouwnetwerk 
21.15 uur  Afsluiting  
21.20 uur  Einde bijeenkomst  
 
 

AANMELDEN 
U kunt zich aanmelden via deze link. Het is ook mogelijk een deel of delen van het programma bij te 

wonen, als u niet in de gelegenheid bent om aan het volledige programma deel te nemen. U 

ontvangt een bevestiging van ons. Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 20 juni 2021. 

 

Een paar dagen voor de online informatiebijeenkomst, ontvangt u de link waarmee u de livestream 

kan volgen.  

 

We zien u graag online op woensdag 23 juni 2021. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Regio Foodvalley GR 

 

 

René Verhulst 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

https://raadsbijeenkomsten.regiofoodvalley.nl/

