
Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de Gemeente Woudenberg 
Postbus 16 
3930 EA WOUDENBERG 

uw kenmerk; uw brief van: ons kenmerk: behandeld door: doorkiesnummer: e-mailadres:
22/RFV/ABZZZO407 Daveiaar 0318 680 587 henriette.davolaar@regiofoodvalley.nl 

onderwerp: bijlage: datum:
Omgevingsscan Regio Foodvalley 7 aprii 2022 

Geacht college,

Wij onderzochten de afgelopen periode, zoais u weet, hoe wij het beste kunnen omgaan met naburige 
gemeenten die in wisselende mate openstaan voor nadere samenwerking met Regio Foodvalloy.
Wij hadden met u hierover een open en plezierig gesprek en danken u hartelijk voor uw bijdrage aan 
dit onderzoek 

Wij informeren u door middel van deze brief over het besluit van het Algemeen Bestuur Regio Food~
valley dat is bekrachtigd door de colleges van de acht regiogemeenten..

Besluit 
Het Algemeen Bestuur Regio Foodvalley heeft besioten de Gemeenschappelijke Regeling Regio 
Foodvalley op dit moment niet open te stellen voor nieuwe partijen, maar andere gemeentelijke over-
heden op de twee DNA-thema's van Regio Foodvalley dat zijn Landbouwtransítíe en Voedseltransitie 
wel mogelijkheden te bieden om aan deze thomais deel te nemen, mits:

hiertoe door het regiobestuur wordt besloten na een verzoek van een buurgemeente;
de toegevoegde waarde van deelname van een (buur)gemeente daarbij voldoende duidelijk wordt 
gemaakt;
de deeinemende (buur)gemeente navenant aan de projecten en/of programmais bijdraagt in capa~
citeit en financiën;
de deelnemende (buur)gemeente ook een bijdrage levert aan de overheadkosten van Regio 
Foodvalley;
de betreffende (buur)gemeente ambtelijke en bestuurlijke aanwezigheid en betrokkenheid levert in 
het relevante AO (Ambtelijk Overleg) en PHO (Portefouillehouclersoverleg).

Voor de overige vijf programma's (Energietransitle; Human Capital; Economiel clustervorming en cin-
culariteit; Quality of Living en Fysieke randvoorwaarden) kiest het regiobestuur ervoor op dit moment 
geen mogelijkheden to bieden voor structurele en geformallseerde samenwerking op programmani~
veau.
Belangrijkste overwegingen hierbij zijn dat regionale samenwerking naast successen ook complexi-
teit meebrengt.. Wel blijft samenwerking op projectnivoau, zoals we nu ook al regelmatig doen, wat ons 
betreft mogelijk, zonder toetreding tot PHO of regiobestuur.
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Datum: Datum 
Betreft: Omgevingsscan Regio Foodvalley 

Zoals gezegd: het Algemeen Bestuur Regio Foodvalley realiseert zich dat het voor verschillende 
projecten in van de overige thema's relevant kan zijn om met buurgemeenten en/of buurregio's 
samen te werken.. Dit is en blijft mogelijk, zonder dat dit leidt tot formele toetreding tot de GR Regio 
Foodvalley of het PHO.

Toe¿chüng 
Mocht u naar aanleiding van dit besluit behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan is onze 
regiodirecteur Arjen Droog van harte bereid orn met u in gesprek te gaan. U kunt hiervoor contact op-
nemen met het regiokantoor, 0318-680667 of info@regiofoodvalley.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van Regirl 

Arjen Droog, Ren Verhulst,
d i recteur voorzitter 


