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Geachte heer/mevrouw,
Het Rijk heeft in november besloten om € 20 miljoen te reserveren voor de Regio
Deal met de regio
Foodvalley. De regio heeft ons verzocht om deze informatie met u te delen. ln
de brief vanuit de regio
Foodvalley is het proces Regio Deal geschetst. ln de bijlage is een inhoudelijke
toelichting op de
Regio Deal gegeven' De regio heeft een voorstel ingediend dat door de toekenning
van de middelen
door het Rijk is omarmt.
De regio Foodvalleywil langs drie programmalijnen het Regio Deal nader vorm
en inhoud geven:
1. Versnellen transitie primaire sector;
Gezonde voeding, van prilte start tot oude dag;
3. Foodvalley als mainport voor nieuwe gezonde en duurzame voeding.
Deze drie programmalijnen bieden kansen voor het onderwijs en het bedrijfsleven
binnen Nijkerk.

2.

Het Rijk wil de komende maanden met de betrokken partners in de regío: gemeenten, provincies
Gelderland/Utrecht, WUR, VNO/NCW, LTO een bestuursovereenkomst sluiten.
ln de
bestuursovereenkomst worden afspraken voor de komende drie jaren gemaakt. De
regio wil zoveel
als mogelijk van bestaande structuren en lopende initiatieven gebruik maken.
De regio werkt de komende maanden aan het organiseren en vasthouden van
bestuurlijk en
uitvoerend draagvlak. Dit betreft een triple helix samenwerking. Zoweloverheden,
onderwijs als
ondernemers moeten zich hieraan committeren. Ook vanuit Nijkerk is het van belang om
met
onderwijs en ondernemers hier over af te stemmen en draagvlak te onderzoeken.
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Semeente

Nijkerk
Het Nijkerkse bedrijfsleven is qua samenstelling uniek. Alle drie de programmalijnen kunnen
uitwerking is om
zodoende in Nijkerk worden uitgewerkt en van input worden voorzien. De kunst in de
naast de overheid ook het onderwijs en het bedrijfsleven enthousiast hiervoor te krijgen.
ln de begeleidende brief wordt een relatie gelegd tussen de Regio Deal en de lokale ontwikkelingen
wordt
rondom de Food productie. Via diverse gremia vindt afstemming plaats zodat de samenhang
is een
bewaakt. Op 25 januari heeft een startgesprek Rijk-Regio plaatsgevonden, in maart
tekenen.
te
werkconferentie voorzien. Doel is om in juni 2019 de bestuursovereenkomst
vanuit
Voor de komende maanden is naast de inhoudelijke afstemming met name de cofinanciering
de
regio
aan
bijdragen
zijn
de
regionale overheden, onderwijs en ondernemers belangrijk. ln Nijkerk
Zodoende
en werkprogramma's goed inzichtelijk. Tevens is de formatieve inzet voor de regio bekend.
blijken
kan waar nodig snelworden geschakeld rondom beschikbare financiën. Mocht in de urtwerking
voorleggen'
besprekding
ter
raad
dat aanvullend financiering noodzakelijk is dan zullen we dit aan uw
Food
Voor Nijkerk wordt de komende maanden volop ingezet op de doorontwikkeling van de
rondom
opleidingen
MBO
Academy: een samenwerking met onden¡vijs instellingen om diverse
provincie
foodproductie te realiseren. ln de afstemming met de regionaal programmamanager,
lokaal een
Gelderland en betrokken partners (onderwijs en ondernemers) wordt gekeken of er
te delen en te
kunde
en
kennis
Dit
om
b'rjeenkomst over de Regio Deal georganiseerd moet worden.
beoordelen op welke van de drie programmalijnen de inzet vanuit Nijkerk kansrijk is.

en
De komende maanden wordt uw raad via bijeenkomsten en informatie rondom Regiodeal

gepland is het ook
strategische Agenda actief op de hoogte gehouden. waar bijeenkomsten worden
ook
verstandig om met een goede vertegenwoordiging vanuit Nijkerk aanwezig te zijn. Dit zodat
klinken.
blijft
signaal
politiek binnen de regio Foodvalley vanuit Nijkerk een krachtig
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
De secretaris,

De burgemeester,

de heer G. van Beek

de

mr. drs. G.D. Renkema
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