
 

 

 

MEMORANDUM 

2020RGW156 
 
 
 
 

DATUM 12-10-2020 

AAN Commissie Ruimte, Groen en Water 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Voorgenomen besluit beëindiging Gebiedscoöperatie O-gen 

 
Aanleiding 
Op 14 april jl. hebben wij u geïnformeerd dat de Gebiedscoöperatie O-gen het principebesluit had genomen om de 
werkorganisatie op te heffen (2020RGW71). Wij hebben u toen tevens geïnformeerd over het onderzoek dat O-gen 
zou gaan starten naar haar toekomst en hoe de samenwerking in het gebied het beste vorm gegeven zou kunnen 
worden. Organisatieadviesbureau Rijnconsult voert dat uit. Dat onderzoek loopt op dit moment nog. Begin 
november bespreken we de uitkomsten met de voorzitter van de gebiedsraad en de provincie Gelderland. 
 
Intussen is al wel duidelijk, zo heeft de voorzitter van de gebiedsraad laten weten, dat in ieder toekomstig scenario 
niet meer gewerkt zal worden vanuit de rechtsvorm ‘coöperatie’ en dat er dus ook geen reden is om die in stand te 
houden. Bureau Rijnconsult onderzoekt nu andere samenwerkingsvormen. Op 16 oktober 2020 is een bijeenkomst 
van de Gebiedsraad gepland om een besluit te nemen over de opheffing van de coöperatie. Via dit memo wil ik u, 
vanwege mijn actieve informatieplicht, over deze ontwikkeling informeren. 
 
Hoe verder? 
Als de Gebiedscoöperatie daadwerkelijk ophoudt te bestaan dan verliezen we een breed bestuurlijk netwerk in het 
oosten van onze provincie. Zonder vooruit te lopen op het onderzoek van Rijnconsult willen we natuurlijk in contact 
blijven met het gebied. Voorheen vond er halfjaarlijks een bestuurlijk afstemmingsoverleg plaats met O-gen. Wij 
zullen met de partijen in overleg gaan hoe we daar, hangende het onderzoek, vorm aan kunnen blijven geven.. 
 
Daarnaast werken we aan een nieuw uitvoeringsprogramma landelijk gebied, met daarbij ook een nieuwe visie op 
de gewenste gebiedssamenwerking. Hoe die precies wordt vormgegeven hangt mede af van de opgaven die we in 
dat nieuwe uitvoeringsprogramma zullen onderbrengen.  
 
Afhandeling samenwerking 
De samenwerking met O-gen in lopende opdrachten en subsidieprojecten is grotendeels afgehandeld. Diverse 
projecten zijn afgerond of overgedragen aan andere partijen. Wij nemen zelf twee Europese subsidieprojecten over: 
de inzet van de coördinator LEADER en het samenwerkingsproject Lokaal Voedsel Utrecht. Nagenoeg alle 
onderlinge financiële verplichtingen zijn voldaan. Wij verwachten voor 31 oktober, de formele datum waarop de 
werkorganisatie ophoudt te bestaan, alles afgehandeld te hebben. 
 


