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De voorzitter van het Bestuurlijk
Overleg WERV, Geert van Rumund,
genoot niet alleen als burgemeester van
de derde editie van het festival in oktober,
maar ook als burger. En met hem deden
13.000 anderen dat tijdens de
Publieksdagen van Food4You.

WERV-programma een van de pijlers
van Regio FoodValley
Het jaar 2009 was een turbulent en inspirerend jaar voor de WERV-samenwerking.
Een jaar dat in feite al in december 2008 begon met intensieve gesprekken
over de toekomst van WERV na 2010. Gesprekken die hebben geresulteerd in
daadwerkelijke stappen tot het verbreden van de samenwerking naar Regio
FoodValley.
In de vorige nieuwsbrief konden we al
melden dat de WERV-gemeenten veel
perspectief zien in FoodValley als gemeen
schappelijke identiteit. Met Barneveld,
Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel
willen we gezamenlijk voor hetzelfde
gaan: FoodValley! Belangrijk is dat de
verworvenheden van WERV worden mee
genomen in het grotere geheel. Sterker:
het WERV-programma vormt een van de
pijlers van Regio FoodValley.
PositionPaper
Samen met de nieuwe gemeenten hebben
we ons de afgelopen maanden ingezet om
de nieuwe regio ‘in de steigers’ te zetten.
Sinds 23 juni is er door een bestuurlijke
groep onder voorzitterschap van mijn
Barneveldse collega Jos Houben gewerkt
aan het PositionPaper Regio FoodValley.
Daarin is de inhoud en vorm van de
nieuwe samenwerking op hoofdlijnen
beschreven en het inmiddels omvangrijke

WERV-programma inhoudelijk geborgd. In
september hebben wij de hoofdlijnen van
de nieuwe samenwerking voorgelegd aan
onze volksvertegenwoordigers. Vervolgens
heeft de commissie Houben deze hoofd
lijnen uitgewerkt in het PositionPaper
Regio FoodValley. In december en januari
wordt dit stuk aangeboden aan de raden
in de acht gemeenten. De raden zijn nu
aan zet.
Bijdragen
In deze nieuwsbrief vindt u een reactie
van de WERV-raadscommissie op het
PositionPaper. Er zijn artikelen over de
ondertekening van de Intentieverklaring
FoodValley en over Food4You, een evene
ment dat wat mij betreft een voorbeeld
is van hoe een complex onderwerp als
FoodValley dichter bij onze burgers
komt te staan. Marina Karsten staat stil
bij de ontwikkelingen in het Binnenveld
en kijkt vooruit naar 2010 en verder.

Milieu is sinds 2008 opgenomen in het
WERV-programma. Fenna Aarts gaat
onder meer in op het thema duurzaam
heid dat in de andere programma’s
van de WERV-gemeenten een steeds
belangrijkere rol krijgt.

Nieuwjaarswens
Als voorzitter van het Bestuurlijk
Overleg WERV wil ik u namens de
WERV-samenwerking een gezond
en duurzaam 2010 toewensen. En
voor de WERV zelf? Daarvoor hoef ik
geen speciaal goed voornemen te
bedenken. Ik ben ervan overtuigd
dat WERV ook in 2010 nieuwe
stappen weet te zetten op het nu
ingezette FoodValley-pad. Belangrijk
daarbij is dat we niet alleen praten,
maar vooral ook blijven doen. Met
de ogen gericht op de nieuwe
samenwerking onder de vlag van
Regio FoodValley.
Namens het Bestuurlijk Overleg WERV
Geert van Rumund, voorzitter

Verder in dit nummer:

Expliciete aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid • Ondertekening
intentieverklaring • Food4you slaat brug tussen wetenschap en inwoners • Agrariërs spelen sleutelrol in Binnenveld • Milieu in
de schijnwerper tijdens WERV-dag
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Expliciete aandacht voor duurzaamheid
en leefbaarheid
De WERV-raadscommissie is blij met
de speerpunten duurzaamheid en
leefbaarheid in het PositionPaper Regio
FoodValley, waarin de acht gemeenten op
hoofdlijnen ingaan op inhoud en vorm
van de (toekomstige) samenwerking
FoodValley. Volgens de commissie zijn
de Gebiedsagenda WERV & Vallei, de
Ambitieschets 2020 en de Structuurvisie
Randstad 2040 de pijlers onder de
samenwerking.
Het PositionPaper presenteert een visie op de
toekomst van de regio die wordt uitgewerkt
in vierjaarlijkse strategische agenda’s die wat
planning betreft aansluiten bij het gemeen
teraadswerk. De eerste echte strategische
agenda Regio FoodValley 2011-2015 wordt
na de raadsverkiezingen en met grote betrok
kenheid van de raden opgesteld. Binnenkort
wordt het PositionPaper ter besluitvorming
aangeboden aan de acht gemeenteraden.
“Drie met elkaar verweven ontwikkelingen
hebben geleid tot de wens van de acht
gemeentebesturen om samen te werken
met als bindende identiteit FoodValley. Het
PositionPaper wint aan kracht als deze ontwik
kelingen meer expliciet worden verwoord”,
schrijft de WERV-raadscommissie in een reactie
op het PositionPaper aan de acht gemeente
raden. Het gaat dan om de ‘Gebiedsagenda
Vallei & WERV’, de ‘Ambitieschets 2020’ en de
‘Structuurvisie Randstad 2040’. “Wij vinden
dat de samenwerking méér moet zijn dan een
optelsom van de eigen belangen”, vindt WERVcommissievoorzitter Hans Teunisse.

WERV
WERV in
in
vogelvlucht
vogelvlucht

Verantwoordelijkheid
WERV en Regio de Vallei hebben gezamenlijk
hun ambities en ontwikkelingen afgestemd
en op basis van het bestaande beleid de
‘Gebiedsagenda Vallei & WERV’ opgesteld.
De constatering dat de Gebiedsagenda
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De WERV-raadscommissie vlnr: Marieke Overduin (Veenendaal), Hans Teunisse (Wageningen),
Dirk Koudijs (Veenendaal), Teunis van Roekel (Ede), Karel van Vlastuin (Rhenen), Lex Hoefsloot
(Wageningen), Simone Veldboer (Rhenen) en Jaap Boot (Ede).
tekortschiet als antwoord op de Structuurvisie
Randstad 2040 en de Ambitieschets 2020,
heeft geleid tot de behoefte aan een sterke
gezamenlijke visie, strategie en ontwikkel
agenda voor dit gebied.
In de Ambitieschets 2020 maken de ken
nisinstellingen en het bedrijfsleven duidelijk
dat zij kansen zien om uit te groeien tot een
economische wereldtopregio. De motor
voor deze ontwikkeling is innovatie in de
foodsector. Kiem van innovatie ligt in de
relatie tussen kennisinstellingen en bedrijfs
leven, gekoppeld aan de ondersteuning
door de overheid: de gouden driehoek. “Wij
zijn overigens verheugd te constateren dat
elementen als leefbaarheid en duurzaamheid
in het PositionPaper expliciet aandacht heb
ben gekregen”, vindt de commissie. “Hiermee
tonen de colleges aan een verantwoordelijk
heid te hebben die breder is dan op basis van
de Ambitieschets 2020 wordt verwacht.”
Sterke start
De commissie constateert bovendien naar
aanleiding van de Structuurvisie Randstad

Oktober 2008
Start onderzoek toekomstbestendigheid
van WERV-samenwerking ná 2010.

okt 2008

November 2008
Reactie BO WERV aan
de Minister van VROM
over Randstad 2040.

nov 2008

2040 dat WERV, Regio de Vallei en de provincie
Gelderland nu al de ruimtelijke druk vanuit de
Randstad voelen. “De regio wil haar ontwik
kelingen zelf sturen en niet laten bepalen
door Rijk of Randstad. Dat noopt ons tot
samenwerken van Randmeer tot Rijn.”
Teunisse: “Het samengaan van deze drie pijlers
is cruciaal voor het bestaansrecht – feitelijk
het ontstaansrecht – van deze samenwerking.
Zonder Randstad 2040 is bijvoorbeeld de
betrokkenheid van Rhenen bij Nijkerk en
andersom niet goed te begrijpen. En zonder
de Ambitieschets 2020 is een focus op Food
moeilijk te begrijpen. Wij vinden dat het
bindende gevoel sterker tot uitdrukking moet
komen door de drie pijlers expliciet te benoe
men. Dat verduidelijkt waarom wij Regio
FoodValley een adequaat antwoord vinden op
interne en externe ontwikkelingen. Ook maakt
het duidelijk dat bestaande programma’s
‘geborgd en geboost’ zijn en waarom WERV
en Regio de Vallei in de nieuwe samenwerking
opgaan. De partners zullen hiermee aan
motivatie winnen en een sterke gezamenlijke
start kunnen maken.”

27 maart 2009
Vaststelling door BO WERV
en DB Regio de Vallei van
de Gebiedsagenda WERV
& Vallei.

Vanaf maart 2009
Aanbieding van de Ambitieschets FoodValley van
de Initiatiefgroep FoodValley aan colleges van
8 gemeenten en de provincie Gelderland en Utrecht.

dec 2008

jan 2009

feb 2009

17 april 2009
Jaarlijkse WERV-Regiodag in
Wageningen. Kennismaking
WERV-raden met ontwikkel
concept FoodValley.

mrt 2009

Ondertekening intentieverklaring:
voorzichtige maar belangrijke stap
Een aantal van de bijna twintig ondertekenaars van de Intentieverklaring FoodValley. Rechts de voorzitter van het DB van Regio de Vallei, Cees van der Knaap.

De ondertekening van de Intentieverklaring Ambitieschets FoodValley op 8 oktober in
Cinemec door overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven is een voorzichtige, maar
belangrijke stap om te komen tot de regio FoodValley. Deze kan door de samenwerking
doorgroeien tot dé Europese topregio op het gebied van gezonde en duurzame
voeding.
De intentieverklaring is voorzichtig geformuleerd. Noodzakelijk omdat de uiteindelijke
beslissers binnen de betrokken gemeenten,
de gemeenteraden, zich begin oktober nog
niet hadden uitgesproken over het hoe en wat
van de samenwerking. Voor de regiobesturen
WERV en Vallei betekent de ondertekening
dan ook concreet dat zij de ambitie, zoals deze
door kennisinstellingen en bedrijfsleven in de
Ambitieschets 2020 is verwoord, zeer ter harte
nemen. Zij zijn zich ervan bewust dat succes
alleen bereikt wordt door samenwerking van
drie partijen: kennisinstellingen, bedrijfsleven
en overheid. WERV en Vallei zetten zich actief
in om als overheid een wezenlijke bijdrage
te leveren aan de FoodValley ambitie. Met de
ondertekening hebben zij bevestigd de eigen
gemeentebesturen – colleges en raden – te
adviseren de Ambitieschets 2020 één van de

25 mei 2009
FoodDebat WERV & Regio de Vallei:
opmaat voor samenwerking acht
gemeenten i.k.v. FoodValley.

pijlers voor de toekomstige samenwerking
Regio FoodValley te laten zijn.
Logisch vervolg
WERV-voorzitter Geert van Rumund ziet de
samenwerking met de regio Vallei als een
logisch vervolg op de WERV. “De ambitie van
FoodValley in oprichting reikt weer een stapje
verder dan die van WERV alleen. We hebben
elkaar nodig, bijvoorbeeld bij vraagstukken op
het gebied van bereikbaarheid, vervoer, ruimtelijke ordening of economische profilering. In
de WERV-gemeenten wonen ongeveer 225.000
inwoners, voor het Rijk is dat soms net te ‘dun’
voor een rol als belangrijke gesprekspartner.
Met de andere gemeenten erbij staan we hierin
zeker sterker, vooral ook omdat we veel met
elkaar gemeen hebben. Samen vormen we een
prima combinatie. De naam FoodValley is nu al

tot ver over de landsgrenzen een begrip, dus
deze vormt als werktitel een prachtig logo voor
de nieuwe samenwerking.”
Gouden driehoek
Het uitbreiden van de samenwerking is
volgens de WERV-voorzitter bovendien
noodzakelijk om ook een goed antwoord te
bieden op de Structuurvisie Randstad 2040.
Van Rumund: “Wij hebben hier in de regio
naast een concentratie van kennisinstellingen
en food-gerelateerde bedrijvigheid, een
prachtige plek om te wonen en te leven. Juist
die aantrekkelijkheid van het gebied maakt de
regio geschikt voor investeren in FoodValley.
Met de FoodValley Ambitieschets 2020 hebben we een goed plan dat alleen kan slagen als
we samenwerken in de zogenoemde gouden
driehoek: kennisinstellingen, bedrijfsleven
en overheid moeten de schouders zetten
onder één en hetzelfde doel: dé Europese
topregio worden op het gebied van gezonde
en duurzame voeding.”

16 juni 2009
Besluit BO WERV: bindende identiteit FoodValley, schaalgrootte 8 gemeenten,
voorstel aan raden via de raadscommissie WERV.
19 juni 2009
Ondersteuning WERV-commissie voor voorstel van BO WERV: oplegbrief raads
informatie BO met aandacht voor ‘borgen en boosten’ WERV-samenwerking.

23 september 2009
Raadsbijeenkomst 8 gemeenten door commissie Houben.
Toetsen van uitgangspunten
samenwerking. Verzoek
WERV-commissie om raden bij
proces van commissie Houben
te betrekken.

23 juni 2009
Voorstel van BO WERV & DB Regio de Vallei aan 8 colleges van B&W om
haalbaarheid van samenwerking Regio FoodValley te onderzoeken.
Installatie commissie Houben.

apr 2009

mei 2009

jun 2009

jul 2009

aug 2009

sep 2009
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Food4You slaat brug tussen wetenschap en inwoners
Het onlangs gehouden Food4You Festival
is een prachtige manier om abstracte
onderwerpen als FoodValley, innovatie,
kenniseconomie, voedselveiligheid,
research en development inzichtelijk te
maken voor een breed publiek. Dat vindt
WERV-voorzitter Geert van Rumund die
als burgemeester van Wageningen het
festival al drie jaar van dichtbij meemaakt.
Van Rumund genoot niet alleen als
burgemeester van de derde editie van het
festival in zijn stad, maar ook als burger. En
met hem deden 13.000 anderen dat tijdens
de Publieksdagen van Food4You. Op een
laagdrempelige manier wordt een brug
geslagen tussen de wetenschap en de dagelijkse boodschappen, met een druk bezochte
informatie- en productenmarkt en een aantal
bijzondere paviljoens. Speciale aandacht
was er dit jaar voor graan. Met granenijs,
een 100-granenbrood en de Graanlaan waar
bezoekers konden kennisnemen van de vele
graansoorten van de wereld. Verder genoten
de bezoekers van muziek, theater, film, lezingen, kookworkshops en niet te vergeten de
gratis stadsbrunch waar behalve Van Rumund
zo’n 900 Wageningers aanschoven.
Verbreding
“Een festival als dit is een uitstekende manier
om te laten zien welke rol de universiteit in dit
gebied speelt. De presentaties en workshops
zijn informatief voor jong en oud. Het is een
zeer geslaagd initiatief dat zich een vaste plaats

20 oktober 2009
Toetsing van concept Position-paper in ad hoc klankbordgroep van raadsleden van acht gemeenten.

26 oktober 2009
Aanbieding door commissie Houben van concept
Positionpaper Regio FoodValley en bijbehorend
raadsvoorstel aan acht colleges van B&W. Reacties
van colleges gevraagd.
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okt 2010

nov 2010

Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen (rechts) en voorzitter van het BO WERV, met Aalt
Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur WUR (links).
heeft verworven bij een breed publiek. Het
wordt in mijn beleving ook elk jaar drukker”,
constateert Van Rumund tevreden. “Food4You
is ooit begonnen om een ontmoeting tussen
de universiteit en de stad Wageningen tot
stand te brengen. Het festival is steeds breder
geworden, meer onderwijsinstellingen, kennisinstituten en R&D-afdelingen van bedrijven
zijn er bij betrokken geraakt en vervolgens het
regionale bedrijfsleven. Daardoor is een levendige uitwisseling ontstaan en wordt kennis bij
de universiteit en andere instellingen ontsloten
voor de burgers van Wageningen, dat toch het
kloppend hart van FoodValley vormt.”

samen met Wageningen UR en Vakschool
RijnIJssel Wageningen de samenwerkingsovereenkomst Food4You ondertekend. Op
dezelfde dag hebben de gemeenten Ede en
Wageningen ook het RegioContract Food4You
ondertekend, waarmee de provincie
Gelderland ook haar schouders onder deze
ambitie van de regio zet.”

Het festival zal de komende jaren verder
verbreden. In november heeft regio De Vallei

11 november 2009
Aanbieding Positionpaper en raadsvoorstel aan
colleges met bijbehorend raadsvoorstel. In voorstel
beeldvormende raadsbijeenkomst over (juridische)
vormgeving opgenomen.
11 november 2009
Bespreking Positionpaper in de WERV-commissie.
Reactie aan de acht raden omtrent zorg over ‘borgen
en boosten’ van het WERV programma en beeld
bindende identiteit FoodValley.

dec 2010

jan 2010

2 december 2009
Raadsbijeenkomst door commissie:
beeldvorming (juridische)
organisatievorm: Convenant of
Gemeenschappelijke Regeling?

3 december 2009 – eind
januari 2010
Besluitvormende behandeling
van Positionpaper in de raden.

feb 2010

mrt 2010

Agrariërs spelen sleutelrol in Binnenveld
Bezorgdheid over de toekomst van het bijzondere Binnenveld vormde jaren geleden
de eerste aanzet voor WERV. Hoewel Nijkerk, Renswoude, Barneveld en Scherpenzeel
geen directe relatie met het Binnenveld hebben, opent de samenwerking van de
WERV-gemeenten in Regio FoodValley nieuwe kansen voor het Binnenveld. Met name
voor de circa honderd agrarische bedrijven in het gebied.
Het Binnenveld, een prachtig gebied van
circa 5000 hectare (zeven bij zeven kilometer)
tussen de WERV-gemeenten, herbergt
verschillende vitale functies: agrarische
activiteiten, natuur, recreatie en waterberging.
Om het gebied op een verantwoorde manier
te ontwikkelen en de waarde ervan in stand
te houden, is, naast het Reconstructieplan, in
2007 het Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
vastgesteld. Dit plan geeft aan hoe de kwali
teit van het landschap verbeterd en behouden
kan worden.
Fonds
De waarde van het Binnenveld wordt breed
gedragen. Ook landelijk is er veel aandacht
voor het groene hart tussen de WERVgemeenten. Om te komen tot een duurzame
ontwikkeling van het gebied, is ruimte nodig
voor agro-economische bedrijvigheid en is
ook geld nodig voor landschap. Het aanleg
gen en beheren van landschapselementen
als singels, bomenrijen en dergelijke wordt
deels met overheidsgeld betaald. Maar er is
meer geld nodig. Daarom is het belangrijk dat
het Binnenveld door de minister van LNV is
bestempeld als pilotgebied om te kijken of er
financiering door private partners mogelijk

is. “Het ministerie heeft de komende jaren
bijna 500.000 euro beschikbaar gesteld om te
kijken hoe er een fonds kan worden opgericht
om het behoud van waardevolle landschap
selementen langdurig te financieren”, vertelt
projectleider Marina Karsten.
“Er zijn genoeg ideeën die de moeite waard
zijn. Zoals uitzichtgarantie voor woningen,
bewoners of toekomstige bewoners aan
de randen van het gebied. Zij betalen dan
voor de garantie dat zij uitzicht houden op
natuur of een agrarisch landschap. Dit zouden
overeenkomsten met grondeigenaren kunnen
zijn. Het onderzoek naar de mogelijkheden
hiervan is onlangs gestart. Maar ook biomassa
kan een belangrijke inkomstenbron worden.
Daar komen de agrariërs meer in beeld. Zij
kunnen een belangrijke rol spelen, maar
hebben hun handen vooralsnog vol aan hun
eigen bedrijfsvoering. Zij staan dus op het
moment – begrijpelijk – niet te trappelen om
het voortouw te nemen.”
Perspectief
Tot dusver wordt er in het Binnenveld veel
gesproken over maatregelen die vooral
betrekking op natuurontwikkeling (Natura

2000, Weidevogels), recreatie (de aanleg van
fietspaden door het gebied) en de functie die
het gebied heeft op het gebied van water
berging. Karsten: “Ik merk dat agrariërs vinden
dat daar te veel nadruk ligt. Zij zijn vooral
bezorgd over hun toekomst en de toekomst
van hun bedrijf in het Binnenveld. En daar
hebben ze gelijk in. Gelukkig komt er voor
hen zo langzamerhand een ruilverkaveling op
gang, die erg noodzakelijk is.”
Juist de bredere samenwerking van de WERVgemeenten in Regio FoodValley biedt wat dat
betreft perspectief. Volgens het Position Paper
waarover de gemeenteraden zich onlangs
hebben gebogen, is duurzame ontwikkeling
van natuur, landschap, recreatie en agrarische
activiteiten een belangrijk uitgangspunt
voor FoodValley. En dat geeft mogelijkheden
voor de zorgvuldige ontwikkeling van het
Binnenveld in samenwerking met de agrariërs
in het gebied. Toch zijn er nog problemen te
overwinnen. Marina Karsten: “Het ministerie
van VROM wil veel geld steken in de ontwik
keling van plannen voor het Binnenveld.
Voorwaarde is dan wel dat ook de provincies
Gelderland en Utrecht over de brug komen,
net als de betrokken gemeenten en particu
lieren. Op het moment ligt dat met name bij
die twee laatste door de financiële crisis en
de noodzakelijke bezuinigingen, natuurlijk
best moeilijk. Wat dat betreft wordt 2010
zeker een belangrijk jaar voor de toekomst
van het Binnenveld.”

Het vervolgtraject is afhankelijk van al dan niet aannemen van het
Positionpaper door de 8 raden. Een voorspoedig traject kan er als volgt uitzien:
Februari – mei 2010
Organisatieontwikkeling. Uitwerken van vorm van de organisatie: juridische, bestuurlijke en
ondersteunende organisatie. Daarbij hoort transitie van Regio de Vallei en WERV.
3 maart 2010
Raadsverkiezingen
April – september 2010:
Opstellen Strategische Agenda 2011-2015 door Regio FoodValley, waarbij nieuwe
gemeenteraden en kaderstellende rol hebben.

apr 2010

mei 2010

jun 2010

jul 2010
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Van links naar rechts de wethouders Jaap Pilon
(Veenendaal), Peter van ‘t Hoog (Ede), Stella Efdé
(Wageningen) en Ad van Hees (Rhenen).

Projectagenda WERV 2010
De WERV samenwerking stelt elk jaar haar
concrete jaarplan op in de Projectagenda
WERV. Dit plan heeft als basis de Beleids
agenda WERV die samen met het Convenant
WERV, in 2008, door de gemeenteraden
is vastgesteld. Ook voor 2010 is het WERV
jaarplan opgesteld: de achtste uitgave van
de Projectagenda WERV.
WERV heeft voor 2010 voorgesorteerd op de
kans die uitbreiding van de samenwerking
naar acht gemeenten in Regio FoodValley ons
biedt. De Projectagenda 2010 is daarmee een
concrete ‘parel’ van de WERV-regio voor de
FoodValley samenwerking en laat u een aan
sprekend programma van een springlevende
samenwerking zien.
Binnenkort is de Projectagenda WERV 2010
(het welbekende boekje) aan te vragen bij het
Projectbureau WERV.

“Inmiddels kijken we ook wat er bij andere
WERV-thema’s gebeurt aan duurzaamheid
en milieu. Zo is er onlangs een mobiliteits
convenant afgesloten bij het thema Mobiliteit,
waarbij gestreefd wordt naar twintig procent
CO2 reductie. En komt er een onderzoek of
biomassa (mest, snoeihout) omgezet kan
worden in een geldstroom die ten dele het
landschapsbeheer van het Binnenveld kan
bekostigen. Interessante ontwikkelingen die
enorme raakvlakken hebben met ons thema.
Het liefst willen we komen tot een integraal
beleid waarbij milieu en duurzaamheid in alle
6

takken van de samenwerken een onderwerp
van belang is.”
Meerwaarde
De meerwaarde van de themagroep heeft
zich het afgelopen jaar ook al in directe zin
bewezen, vindt Aarts. “We hebben veel van
elkaar geleerd, ervaringen uitgewisseld en
samengewerkt. Bijvoorbeeld bij het aanvragen
van de SLOK-gelden waarmee het Rijk lokale
klimaatinitiatieven ondersteunt, of hoe je een
gemeentelijke subsidieregeling op poten
zet. Of hoe je een vereniging van eigenaren
stimuleert om energiemaatregelen te nemen.”
Dat duurzaamheid en leefbaarheid nadruk
kelijk zijn benoemd in het PostionPaper van
Regio FoodValley, stemt Fenna Aarts tot
tevredenheid. “FoodValley wil de Europese
topregio zijn op het gebied van gezonde
en duurzame voeding. Dat vraagt om een
duurzame regio en een prettig leefklimaat.
Het draait om planet, people en profit. Voor
WERV is het van belang hoe we dit in de
nieuwe samenwerking kunnen bewaken en
realiseren.”

Meer informatie
WERV is geen interne aangelegenheid, maar een
zaak van de vier samenwerkende gemeenten.
Er wordt nadrukkelijk contact en samenwerking
gezocht met andere samenwerkingsverbanden en
organisaties in de regio. Wilt u actief meedenken
en meepraten of informatie over bepaalde pro
jecten, neemt u dan contact op met de ambtelijk
coördinator WERV van uw gemeente.

Projectbureau WERV
Nieuwe Veenendaalseweg 75
Postbus 201
3910 AE Rhenen
T (0317) 681 797 of 681 798
E info@werv.nl
Gemeente Wageningen
Wilma Pol (0317) 49 27 35
Gemeente Ede
Theo Neyenhuis (0318) 68 01 76
Gemeente Rhenen
Bart Brandenburg (0317) 68 16 68
Gemeente Veenendaal
Hans Snijder (0318) 53 85 41

Teksten en vormgeving: Taalent Communicatie, Utrecht Druk: Drukkerij Damen, Werkendam

Fenna Aarts is secretaris van de themagroep
(officieel het Portefeuillehoudersoverleg)
Milieu. Zij kijkt terug op een jaar van verkenning. “In 2008 is in eerste instantie naar samen
werking gezocht vanuit de klimaatdoelstel
lingen die elke gemeente heeft. Wageningen
bijvoorbeeld wil in 2030 als hele gemeente,
inclusief alle inwoners en bedrijven, klimaat
neutraal zijn. Veenendaal heeft de ambitie
om in 2015 een klimaatneutrale organisatie
te zijn. Als WERV kunnen we misschien komen
tot een gezamenlijke visie.”

Het Projectbureau is het secretariaat
van het bestuurlijk overleg van WERV en
coördineert de uitvoering van de projecten.
Projectbureaumanager Liesbeth de Jong en
managementassistente Christel van Dijk zijn
gehuisvest in het gemeentehuis van Rhenen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Projectbureau WERV en wordt verspreid in een oplage van 1.500 exemplaren.

Met een jaarlijkse publieksactie wil de WERV-themagroep Milieu de onderwerpen
milieu en duurzaamheid extra onder de aandacht brengen van de inwoners van de
WERV-gemeenten. De gratis kennismaking met het openbaar vervoer in de regio op
19 december is de eerste grote actie van de themagroep.

Het Projectbureau WERV

Colofon

Milieu in de schijnwerper tijdens
WERV-dag met gratis OV

