
Beste leden van de raad, 

De gebiedscoöperatie O-gen eindigt haar werkzaamheden eind dit jaar. De gemeente Leusden is 
vanaf het begin in 2014 lid van deze organisatie. Dit samen met veel gemeenten in deze regio en veel 
bij het buitengebied betrokken partijen, van overheidsinstanties, landgoederen, boeren- en 
natuurorganisaties tot adviesbureaus. Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei was de voorganger van 
O-gen. 

In bijgaand persbericht en brief aan de leden leest u waarom O-gen stopt in een tijd dat er grote 
vraagstukken spelen in het buitengebied. Eind dit jaar zal duidelijk worden of en in welke vorm de 
leden een nieuwe vorm van samenwerken denken  voort te zetten en wat dat betekent voor de 
jaarlijkse bijdrage van de leden. Het college zal de raad hierover actief informeren en waar nodig 
voorstellen doen. 

De gemeente Leusden zal de balans van deze situatie voor zichzelf opmaken, bijvoorbeeld voor 
lopende projecten zoals het samenwerkprogramma Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Dat doen 
we in overleg met O-gen, in lijn met bijgaande brief aan de leden. Het maken van goede afspraken 
over lopende projecten is van belang. 

U ontvangt deze informatie via de mail en niet via de RIB zodat de informatie niet via de krant tot u 
komt (op persbericht rust een embargo tm. 22 april). 

________________________________________________________________________
Van: Secretariaat O-gen <Secretariaat@o-gen.nl> 
Verzonden: maandag 20 april 2020 16:12
Aan: Bestuurssecretariaat <Bestuurssecretariaat@leusden.nl>; Beurden, Erik van 
<E.vanBeurden@leusden.nl>; 
CC: Gerard van Santen | O-gen <G.Santen@o-gen.nl>
Onderwerp: Bericht toekomst O-gen

Beste leden,

Hierbij stuur ik u een brief en persbericht onder embargo toe inzake de toekomst van de 
Gebiedscoöperatie O-gen.
Ik kan mij voorstellen dat u deze documenten wil gebruiken in de rondvraag van de 
collegevergadering en vervolgens uw raad wil informeren.

Met vriendelijke groet,
 
Gerard van Santen
directeur
 
T: (033) 277 63 90 • M: (06) 250 265 23
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Bezoekadres: Grebbelinie Bezoekerscentrum • Buursteeg 2 • 3927 EJ • Renswoude
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Website:  www.o-gen.nl • Twitter: @CooperatieOgen
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