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Uw kenmerk:

Onderwerp: Regiodeal Food Valley en landbouwnetwerk Salentein.

Geachte heer De Kruijf,

Het Landbouwnetwerk Salentein bestaat uit meerdere partijen (o.a. boerenorganisaties, 
leveranciers en overheden). Het netwerk is voortgekomen uit Food Valley in een zoektocht

Vorig jaar heeft de gemeente Leusden meerdere malen overleg gehad met contactpersonen 
van de Regiodeal Food Valley en de Regiodeal besproken met de provincie Utrecht.
Wethouder Erik van Beurden heeft LTO Gelderse Vallei opgeroepen haar achterban actief te 
benaderen voor deelname als proefbedrijf. Daarop volgde de ambtelijke verkenning van 
december 2019 met Hanneke Zijtveld. Hieruit blijkt onze betrokkenheid en wij juichen het toe 
dat de veehouders uit onze gemeente deel kunnen nemen aan wat LTO Gelderse Vallei 
noemt “Boer aan het roer”. Dit op weg naar verdienmodellen voor kringlooplandbouw (zit in 
spoor 1).
De organisatie voor de uitvoering van de Regiodeal is vorig jaar gevormd en meerdere 
partijen brengen grote bedragen in voor de uitvoering van projecten. De gemeente Leusden 
is hier niet bij betrokken geweest en heeft geen financiële voorziening kunnen treffen. De 
provinciale bijdrage van 10 miljoen Euro maakt het mede mogelijk dat ook veehouders uit 
Leusden zich kunnen aanmelden als proefbedrijf voor de Regiodeal. Dat vormde van meet 
af aan onze inzet. Omdat wij geen financiële voorziening hebben getroffen kunnen wij niet 
actief aanhaken bij de organisatie voor de Regiodeal. Dit neemt niet weg dat wij ons actief 
betrokken voelen en waar nodig en mogelijk op een andere manier een bijdrage willen 
leveren. Dit op weg naar een verantwoorde, duurzame en rendabele landbouw.

In december 2019 vond een ambtelijke verkenning plaats naar de inhoud, de meerwaarde 
en de consequenties van aanhaken bij de Regiodeal Food Valley en Landbouwnetwerk 
Salentein. De ins en outs van de Regiodeal werden door Hanneke Zijtveld gepresenteerd en 
dit deed Arjan Bossenbroek voor het Landbouwnetwerk. Naast de gemeente Leusden 
namen Woudenberg en Bunschoten deel aan het overleg.
Met deze brief laten wij u weten hoe de gemeente Leusden zich wenst te verhouden tot de 
Regiodeal en het Landbouwnetwerk.
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Met vriéndelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Leusden,

naar het gezamenlijk en voortvarend willen neerzetten van concrete resultaten voor de 
landbouw.
Wij onderkennen de meerwaarde van het Landbouwnetwerk Salentein en willen graag op 
projectbasis aanhaken. Dit betekent dat wij geen vaste partij worden binnen het 
Landbouwnetwerk tegen een jaarlijkse bijdrage van 2.500 Euro. De optie van aanhaken voor 
concrete projecten werd besproken in het ambtelijk overleg en lijkt perspectief te kennen. Bij 
deelname op projectbasis zijn wij bereid een opslag voor organisatiekosten te betalen. 
Dat het Landbouwnetwerk Salentein samenwerkt met O-gen vinden wij een goede zaak. Wij 
zijn lid van O-gen en haken graag aan bij het Landbouwnetwerk voor projecten die de 
Leusdense landbouw kunnen ondersteunen en zijn afgestemd met O-gen.
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Kopie
Gemeenten Bunschoten en Woudenberg, Vallei Horstee, provincie Utrecht en LTO Gelderse 
Vallei.
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