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Vraag

Antwoord

Op welke domeinen/thema’s is het in de huidige samenwerkingsverbanden erg
lastig/een grote uitdaging om de zakelijke Woudenbergse belangen geborgd of
gerealiseerd te krijgen? En wat is daarvan de reden?

Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. In bijv. een grote GR kan de stem van
Woudenberg minder zwaar wegen, anderzijds kan ook via een grote GR wel tegemoet
worden gekomen aan Woudenbergse belangen.

In de Nota wordt meermaals verwezen naar Food Valley. In het Excel overzicht
ontbreekt Food Valley. Is er op dit moment geen enkele vorm van samenwerking
met Food Valley?

Er is geen formele samenwerking met Food valley. Rond projecten is er ambtelijk en
bestuurlijk overleg. Veelal ook door projecten die binnen (voorheen) O-gen of regio
Amersfoort een gezamenlijk doel hebben, oals VAB-loket. Verder nemen enkele
gemeenten uit Regio Amersfoort deel aan Foodvalley en nemen enkele gemeenten uit
Foodvalley deel aan Regio Amersfoort.
Er wordt nog steeds gewerkt door de 8 Foodvalleygemeenten in een GR-structuur.
Wij hebben geen bericht ontvangen dat dit anders is geworden. Samenwerking op
thema’s die Foodvalley draait (Regiodeals) daarbij is het wel mogelijk dat b.v. de
provincie Utrecht een financiële bijdrage levert. In zo’n geval kan de Regio Amersfoort
ook betrokken zijn.

Uit een eerdere presentatie van Food Valley voor gemeente Woudenberg bleek dat
Food Valley op dat moment bezig was met een nieuwe structuur en
samenwerkingsvorm en dat er daarna voor Woudenberg meer kansen zouden
liggen voor samenwerking op specifieke thema’s in Food Valley. Daarna is het
echter heel stil geworden.
Wat is de actuele status hiervan in Food Valley?
Welke concrete samenwerkingsmogelijkheden zijn er voor Woudenberg in Food
Valley verband?

Het zal vooral op thema’s aan de orde zijn. Waarbij de grote thema’s, zoals wonen en
werken via de bestuurlijke regio’s en provincie afgestemd worden. Maar zodra het
gaat om Vitaal Buitengebied, in de brede zin, is van belang dat gemeentegrenzen en
bestuur regio grenzen niet bepalend zijn. Op die vlakken, al dan niet via opvolger van
O-gen, zien wij de meeste meerwaarde in afstemming, dan wel samenwerking met
Food Valley, dit zal dus op project niveau zijn.

