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Samenvatting 
Het college heeft besloten tot het voornemen om samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en 
Krimpenerwaard de Stichting Cheese Valley op te richten. Nu bij deze samenwerking ook private partners zijn betrokken, 
is de oprichting van een stichting een logische stap om de 4-jarige samenwerking te verstevigen. De stichting zet zich in 
om in de regio het thema Kaas te versterken, evenals kaas als streekproduct. Met dit raadsvoorstel legt het college haar 
voorgenomen besluit tot het oprichten van de stichting Cheese Valley aan u voor en stelt zij u in de gelegenheid wensen 
en bedenkingen ten aanzien van dit voornemen ter kennis van het college te brengen.  
  
 
   
 
Gevraagd besluit 
1.Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, 
Gouda en Krimpenerwaard de Stichting Cheese Valley op te richten.  
 
2.Geen wensen of bedenkingen ter kennis van het college te brengen over haar voorgenomen besluit om samen met de 
gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpenerwaard de Stichting Cheese Valley op te richten.  
  
 
   
 
Inleiding 
Wat is de aanleiding?  
Cheese Valley is in 2017 van start gegaan met de ‘Kaas, koppen bij elkaar’ bijeenkomst. Naar aanleiding van de 
succesvolle brainstormdag zijn de 4 betrokken gemeenten aan de slag gegaan met het opzetten van Cheese Valley. Er is 
veel gerealiseerd met nieuwe samenwerkingen, mooie meertalige website (www.cheesevalleyholland.com), folders, 
socials en heel veel aandacht voor kaas uit deze prachtige regio tijdens internationale persreizen in samenwerking met 
het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).  
 
De gemeenten willen de samenwerking met de betrokken gemeenten en de kaasboeren, kaasproducenten en 
kaashandelaren intensiveren. De op te richten stichting, Stichting Cheese Valley, met steun van publieke en private 
organisaties, is hierin de verbinder. Op 17 oktober 2019 is een intentieovereenkomst getekend door de 4 betrokken 
gemeenten en de kaasboeren van de Krimpenerwaard. De projectleider Champ Bouman van het NBTC heeft inmiddels 
ook toezeggingen van andere private partijen voor deelname aan de stichting. Het college is, samen met de colleges van 
de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpenerwaard, voornemens de stichting Cheese Valley op te richten.  
 
 
Gelijkwaardige partners in samenwerking  



De gemeenten werken als volwaardige partners samen binnen deze samenwerking. Ons aanbod aan te bezoeken 
adressen is zeer in trek en tijdens persreizen worden de gemeenten evenredig ingedeeld. Onze eigen kaasexperience, 
kaaspakhuizen als die van Reypenaer kaas, streek- en zomerse kaasmarkten, restaurants en onze bruisende 
vestingstad en ommeland zijn populaire, gewilde bestemmingen. Het feit dat hotels als Best Western en Stadshotel tegen 
(sterk) gereduceerde tarieven de gasten hebben laten overnachten, geeft aan dat de persreizen positief worden 
ontvangen door onze ondernemers. De ondernemers zijn content met het feit dat we onze gemeente zo op de kaart 
zetten. Ze werken er graag aan mee.  
  
Samenwerking met NBTC  
De samenwerking binnen de Cheese Valley gemeenten betekent ook een waardevolle samenwerking met het NBTC 
(Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen). Cheese Valley is een onderdeel van de Dutch Food & Cuisine line 
van het NBTC.  
 
Opbrengst Cheese Valley  
De opbrengst Cheese Valley levert ons als gemeente een grotere bekendheid op bij het (inter)nationale publiek. Woerden 
maakt onderdeel uit van een groter gebied en neemt haar plek in als hoofdstad van het Groene Hart. Voor een minimale 
bijdrage werken we samen in de regio met o.a. Gouda, die wereldwijd bekend staat om haar “Gouda kaas” en daarmee 
een groot uitstralingseffect heeft op de omliggende regio. Zowel de Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Bestuurlijke 
Tafel Vrije Tijd, Water en Groen van Alphen, Gouda Woerden (AGW-samenwerking) en de private partijen leveren 
hieraan hun tijd, geld en energie omdat zij de economische en maatschappelijke waarde inzien van deze samenwerking.  
  
 
   
 
Participatieproces 
De gemeente Woerden wil samen met drie andere gemeenten de Stichting Cheese Valley oprichten. In alle vier de 
gemeenten loopt deze procedure om wensen en bedenkingen op te halen bij de eigen gemeenteraden. Op basis van de 
uitkomsten van deze procedure wordt de oprichting van de stichting in de individuele colleges van de vier gemeenten 
voorgelegd.  
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Goudse kaas is een wereldproduct en wereldberoemd immaterieel erfgoed. Kaas is ook onlosmakelijk verbonden met het 
Groene Hart. Nog steeds vind je de meeste zelfkazende boeren in dit gebied. Een prachtige kans voor de regionale 
economie van het Groene Hart. Cheese Valley draagt met name bij aan de ontwikkeling en verduurzaming van het 
economisch profiel door de groei van de vrijetijdseconomie. Daarbij zorgt Cheese Valley ook dat boerenkaas uit het 
Groene Hart meer toegevoegde waarde krijgt als bijzonder culinair product.  
 
De op te richten stichting Cheese Valley heeft de volgende doelstellingen:  

1. Toerisme stimuleren: Door betere vindbaarheid en bekendheid van Cheese Valley als recreatief aantrekkelijk 
gebied, met als doel meer bezoekers en langer verblijf in de regio. De stichting zet in op kaas om het profiel van 
het gebied te versterken. Cheese Valley moet dé plek worden voor echte boerenkaas, met beleving van het hele 
boerenleven en landschap erbij. Cheese Valley draagt zo bij aan de ontwikkeling en verduurzaming van het 
economisch profiel door de groei van de vrijetijdseconomie.   

2. De waarde van kaas uit Cheese Valley verhogen: Door het ambachtelijke maakproces te laten zien, maar ook de 
oorsprong bij de boerderijen, het landschap en de oudhollandse dorpen en steden die erbij horen. Het verkleinen 
van de afstand tussen de echte producenten (de kaasmakers) en burgers is van belang om de waardering voor 
deze kaas te vergroten. Daarbij moet de kaas ook als regionaal product op meerdere plaatsen in Cheese Valley 
en de directe omgeving te koop zijn. Ontdekken, proeven en beleven! Kaas is de verbinding tussen stad en van 
stad en land. 

3. Culinair imago kaas uit Cheese Valley verbeteren: Cheese Valley is het bewijs dat kaas uit deze regio een 
heerlijk ambachtelijk kwaliteitsproduct is, wat de moeite waard is om te proeven én te kopen. Hierdoor wordt de 
vraag naar kaas uit Cheese Valley vergroot. Het is écht het gele goud van Holland! 

 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Met de oprichting van de Stichting Cheese Valley willen wij nog meer samen met gebiedspartijen onze bovengenoemde 
doelstellingen behalen. Taken voor de stichting zijn; in samenwerking met gemeenten en private partijen werken aan de 



doelstellingen van de stichting. Jaarlijks wordt een werkplan met begroting vastgesteld.  
 
  
 
   
 
Argumenten 
1.1 Door een officiële samenwerking kunnen er eenvoudiger meerdere partijen aansluiten.   
Bij een stichting kunnen zowel publieke als private partijen aansluiten.  
 
1.2 De stichting kan een deskundig en onafhankelijk bestuur aantrekken  
Voor de stichting wordt een deskundig bestuur geworven, dat zelfstandig beslissingen neemt over de strategie en het 
werkplan voortvloeiend uit de doelstellingen. In het bestuur komen bestuursleden zonder directe betrokkenheid bij 
Cheese Valley, om schijnbare partijdigheid te voorkomen. In de raad van toezicht kunnen de gemeenten en betrokken 
private partijen deelnemen.  
 
2.1 De oprichting van een stichting is alleen mogelijk nadat de raad in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen 
te uiten.  
Om als gemeente een stichting op te richten, moet de gemeenteraad in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en 
bedenkingen te uiten ten aanzien van het concept besluit van het college. Dit is vastgelegd in Artikel 160, tweede lid, van 
de Gemeentewet. In lijn met het voornemen van het college om een stichting op te richten, luidt het besluit dat ter 
vaststelling voorligt aan de raad dat er geen wensen en bedenkingen zijn tegen het voornemen. Indien de raad wel 
wensen en bedenkingen heeft, kan het besluit geamendeerd worden. Pas na het al dan niet uiten van wensen en 
bedenkingen kan het college een definitief besluit nemen over de oprichting van de stichting.  
  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
1.1 Oprichting van stichting Cheese Valley door gemeenten noodzakelijk voor de behartiging van het openbaar belang  
Artikel 160, tweede lid, van de Gemeentewet bepaalt dat een stichting slechts opgericht wordt, indien dat in het bijzonder 
aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Cheese Valley is niet 
een samenwerking van kaasmakers, het is ook geen merk van kaashandelaren, noch een puur intergemeentelijke 
samenwerking. Het is een merk dat hoort bij de herkomst en toekomst van het gebied. Het zit in het landschap met 
koeien en bij de steden met kaasmarkten en experiences. Het is voor de hele regio en alle stakeholders die met kaas 
bezig zijn. Het heeft effect op toerisme, weidevogelbeheer, landschapsbeheer, monumentale boerderij linten, zelfkazende 
boeren, regionale economie. Juist omdat het niet bij een onderwerp of partij hoort maakt dat het een algemeen belang is. 
Een onafhankelijk bestuur zorgt dat er verder samen wordt gewerkt aan de doelstellingen van Cheese Valley. Dit maakt 
dat de oprichting van de stichting de behartiging van het openbaar belang dient, waarmee aan de in de gemeentewet 
gestelde voorwaarde wordt voldaan.  
 
1.2 Stichting is meest passende rechtsvorm om toekomstige samenwerking vorm te geven   
Er is gekeken naar een coöperatie en een stichting. De coöperatie (voluit: coöperatieve vereniging) is een speciale vorm 
van een vereniging. Bij een coöperatie zijn de leden de baas. De algemene vergadering bepaalt het beleid. De leden 
stellen een verenigingsbestuur aan. De leden stellen dan ook de contributie vast en het beleid. De leden kunnen zelfs het 
bestuur naar huis sturen. De coöperatie heeft boven een ‘normale’ vereniging als voordeel dat de coöperatie een 
onderneming kan drijven. Bij een stichting zijn er geen leden. De oprichters kiezen een stichtingsbestuur. Dat bestuur 
bepaalt het beleid. De bestuursleden voorzien zelf in hun opvolging. Het bestuur benoemt ook de nieuwe bestuursleden. 
Een bestuur kan uit één of meer leden bestaan, gebruikelijk is in ieder geval drie bestuursleden. Een stichting krijgt 
inkomsten van donateurs, subsidies of soms van bedrijfsactiviteiten.  Beide organisaties zijn niet gericht op winst, het zijn 
zogeheten non-profitorganisaties. Ze kunnen ook allebei subsidie aanvragen. Bij het deelnemen aan en oprichten van 
een stichting of een coöperatie moet het besluit voor wensen en bedenkingen aan de raad worden voorgelegd. Het 
wijzigen van statuten of het toe- of uittreden van bestuursleden hoeft niet aan de raad te worden voorgelegd. Omdat de 
gemeentes niet als doel hebben een onderneming te gaan drijven, wordt juridisch geadviseerd te kiezen voor een 
stichting als organisatievorm. Dit sluit het meest aan bij de doelstellingen.   
  
 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
De stichting verwerft haar inkomsten van bijdragen van bij Cheese Valley betrokken partijen, zowel publiek als privaat. Zij 
zal zich inspannen om mogelijke subsidies te verwerven. Het oprichten van de stichting heeft geen financiële 



consequenties, het legt geen extra claim op de begroting.  
 
Onze bijdrage aan Cheese Valley (deze bijdrage is voor iedere deelnemende gemeente gelijk) is maximaal € 15.000. Dit 
is een maximale bijdrage, op dit moment is er nog geen zicht op aan te vragen subsidies voor 2021. Voor de gemeente 
Woerden is voor 2021 de mogelijkheid gecreëerd dat zij haar bijdrage deels door de inzet van Woerden Marketing  in 
natura kan voldoen, zodat de maximale financiële bijdrage € 8.000 (exclusief BTW) wordt. De bijdrage wordt gedekt uit 
het budget FCL 65700021. Subsidies worden in de loop van 2021 aangevraagd. Ook worden er gesprekken gevoerd door 
de projectleider over bijdragen van private partijen. Ook dit zal invloed hebben op de definitieve bijdrage per gemeente. 
 
   
 
Communicatie 
De officiële oprichting van de Stichting wordt feestelijk gevierd dit wordt in samenwerking met de 4 gemeenten en de 
private partijen georganiseerd en gecommuniceerd.  
  
 
   
 
Vervolgproces 
De gemeenteraden van de 4 gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen te uiten. 
Indien deze er niet zijn of deze geen gevolgen hebben voor de oprichting, zal de stichting worden opgericht.  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
Artikel 160, tweede lid, van de Gemeentewet. 
 
  
 
   
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit  D/21/006082  


