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WAT IS REGIO FOODVALLEY?
• De samenwerking tussen Colleges van B&W van 8 gemeenten in Utrecht en 

Gelderland, vastgesteld door raden.

• De samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs- en 
onderzoeksorganisaties in de regio.

• De aanduiding van een geografisch gebied waar rond ruimte en economie wordt 

samengewerkt.
• De naam van een regiokantoor dat als netwerkorganisatie de samenwerking 

ondersteunt.



WAT DOET REGIO FOODVALLEY?
• Zorgen voor samenhangend ruimtelijk beleid bij acht gemeenten;
• Versterken regionale economie door te zorgen voor optimale randvoorwaarden.

Dit is de overzichtelijke samenvatting. In werkelijkheid is er een veelkleurige 
samenwerking ontstaan met vele betrokkenen. Maar niet voor iedereen altijd even 

overzichtelijk. Is dat erg?

Op regiofoodvalley.nl/projecten staan alle projecten, inclusief contactgegevens 

van de projectleiders.



HOE WERKT REGIO FOODVALLEY?
Vanuit het perspectief van een raadslid:
• Het regiobestuur is een samenwerking van de acht B&W’s;

• U heeft een regiobestuurder in het college die 100% aanspreekbaar is op wat 
de regio doet, óók over de inzet van overheden in de Economic Board;

• Uw college weegt af: realiseren wij doel X zelf of samen?

• Succesvol regionaal samenwerken valt of staat met:

• Betrokkenheid van en transparant richting raden;

• Gezamenlijkheid (colleges, maar óók tussen raden!)

Regio en gemeente:
Wij versus zij… of
Zelf versus samen



HOE WERKT REGIO FOODVALLEY?
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BETROKKENHEID RADEN BIJ RFV
• Bevoegdheid colleges: actief informeren 
• Bevoegdheid raden: kaderbrief, wensen en bedenkingen, raadsbesluit, actief informeren

• Actief informeren volgens Regio Foodvalley:

• Regiocommissie volgt processen, direct sparren tussen AB, raadsleden en regiokantoor,

• AB-stukken actief openbaar (geheimhouding kan opgelegd worden; gebeurt nauwelijks),

• Rapportages (kwantitatief in voortgangsrapportage, jaarrekening, kwalitatief in magazine Groei),

• Alle projecten online, inclusief projectleiders en contactgegevens,

• Raadsinformatiebijeenkomsten (minimaal 3, vaak meer) en regiotour voor raden gezamenlijk,

• Regio komt graag langs (commissie, raadsvergadering, verantwoordingsmarkt, etc),

• Laagdrempelig benaderbaar bij vragen (via eigen regiobestuurder of regiokantoor),

• Regio neemt alle wettelijke instrumenten over in GR (zie presentatie Maarten Hageman)



Landbouwtransitie

Schone Lucht Akkoord (SLA)

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Gebiedsgerichte aanpak Stikstof (en IBP)

Landbouwperspectief Transitie 
voedselsysteem

Gezonde 
agrarische 

sector + keten

Innovatie & 
experimenteren

2030: minimaal
500 toekomst-

bestendige
boeren



Voeding voor een gezond leven
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Stimuleren gedragsverandering
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Energietransitie

Duurzame opwek, energiebesparing en CO2-reductie
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Human capital

Leven lang leren
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Toptalent kiest voor de regio
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Innovatie, clustervorming en circulair

Vergroten samenwerking in grote en kleine clusters

Meer samenwerking en effectiviteit in innovatie

Kennisinteractie maakindustrie en foodindustrie

Flinke groei
innovatie

Duurzamer 
gebruik 

grondstoffen

Meer 
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vermogen

Foodvalley:
Innovatieve 
kennisregio

Living Lab Regio Foodvalley Circulair: effect vergroten!

Verbinden onderwijs en mkb



Fysieke randvoorwaarden

Aanbod bedrijventerreinen conform marktbehoefte

Beleid perifere detailhandel en kantoren

Stimuleren jong ondernemerschap
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voor bedrijven
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i.p.v.
concurrentie

Regio goed
bereikbaar

Regionaal
fietsnetwerk

Bereikbaarheid: slimmer, duurzamer, gezonder



Quality of living
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