DACOOR
in DE VALLEIHENURUGENOMMENTER
Renswoude, 20 april2020
Geacht lid van O -gen ,
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomstin januari van dit jaar hebben wij u verteld over de donkere
wolken boven Gebiedscoöperatie O -gen .De gewijzigde samenwerkingsrelatie metde provincies en
debeperkte investeringsmogelijkheden van de gemeenten voor een structurele basis, hebben
ertoe geleid datde continuïteit van Gebiedscoöperatie O -gen zwaaronder druk is komen te staan.
De afgelopen periode heeftbinnen deGebiedsraad intensiefoverleg plaatsgevonden over de
toekomstvan 0 -gen . In deze overleggen is uitvoerig gesproken over de voorliggende problematiek
en zijn verschillende scenario 's nauwkeurig uitgewerkt en afgewogen . Dit heeft uiteindelijk geleid
tot de conclusie dat er helaas onvoldoende mogelijkheden zijn om hethuidige O -gen in stand te
houden .
Besloten is datGebiedscoöperatie O -gen zal stoppenmethaar projecten en activiteiten en dat de
werkorganisatie van O - gen aan het einde van 2020 zalworden opgeheven . Lopende projecten en
activiteiten zullen zo spoedigmogelijk worden afgerond en ,waarnodig, uiterlijk voor 31 oktober
2020 worden overgedragen ,zodat deze projecten zo goedmogelijk voortgezetworden . Per project
en activiteit zal zorgvuldig bekeken en afgestemdworden hoe dit precieszal plaatsvinden .
DeGebiedsraad gaatzich de komendetijd met de leden van O -gen beraden over een nieuwe,
toekomstige manier van samenwerken in het gebied. Vragen als 'welke waarden vinden we
belangrijk ?,'welke onderlinge verbinding is wenselijk ?' en 'welke samenwerkingsvorm past
hierbij?' dienen hierbijteworden beantwoord. DeGebiedsraad zal u nader informeren overhoe dit
precies vorm en inhoud krijgt. De uitkomst van dit proces is leidend voor een eventuele
voortzetting van een samenwerkingsvorm en zal daarmee ook uitsluitselgeven voor de
ledenbijdrage vanaf2021.
Hetpersbericht over het besluit van de Gebiedsraad treft u als bijlage. Dit persberichtis onder
embargo tot woensdag 22 april 2020 17.00 uur.Hiermee willen we u in de gelegenheid stellen om ,
indien dit van toepassing is, het nieuws eerst zelf binnen uw eigen organisatie te communiceren
voordathet in demedia verschijnt.
Wellicht dat u naar aanleiding van dit bericht vragen ofopmerkingen heeft. Schroom niet en neem
gerust contactmetons op als u daar behoefte aan heeft. Ditkunt u ook doenmet uw
vertegenwoordigers in deGebiedsraad Pieter de Kruif en Erik van Beurden .
Hopende u voornu voldoendete hebben geïnformeerd .
Met vriendelijke groet,

Jan Wolleswinkel
VoorzitterGebiedsraad O -gen

Gerard van Santen
Directeur bestuurder O -

