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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Lekker Utregs is een particulier initiatief dat zich richt op een duurzaam en regionaal voedselsysteem 
door het stimuleren en promoten van het vermarkten van producten in en uit de regio Utrecht. 
Gedeputeerde Krol is samen met dhr. Janssen (burgermeester van Zeist en vice-voorzitter BRU) en 
dhr. Giesberts (wethouder gem. Utrecht), ambassadeur van Lekker Utregs.  
 
Op 14 november hebben bovenstaande partijen met minister Verburg van LNV, de intentieverklaring 
‘Lekker Utregs’ ondertekend. Deze intentieverklaring is de start van samenwerking tussen de 
verschillende partijen op het gebied van regionaal voedsel. De ondertekenaars willen zich samen met 
maatschappelijke organisaties, gebieden, andere overheden en ondernemers inzetten om de doelen van 
de intentieverklaring ‘Lekker Utregs’ te realiseren. Dit gaan we doen door beleid, initiatieven en 
activiteiten op dit gebied af te stemmen en te bundelen. 
 
Deelname aan de intentieverklaring past in het door ons en u vastgestelde 
plattelandsontwikkelingsprogramma ‘Platteland in Ontwikkeling’. 
 
Lekker Utregs heeft raakvlakken met het samenwerkingsagendaproject Voedsel in de Vallei van de 
gemeente Leusden. Bij Lekker Utregs gaat het om een particulier initiatief waarbij overheden op aan 
sluiten. Bovendien hebben zij de grens getrokken bij de Utrechtse Heuvelrug. Voedsel in de Vallei is 
het initiatief van overheden waarbij wij de ondernemers/particulieren bij betrekken door o.a. samen te 
werken met de coöperatie van landwinkels en het streek- en smaakverbond. De provincie fungeert als 
verbindende schakel tussen deze twee initiatieven. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
14 november is de intentieverklaring ondertekend. In het voorjaar 2009 maken de partijen een 
gezamenlijk programma. Utrechtse streekproducten krijgen daarmee meer bekendheid. 
 
Financiële consequenties 
Geen, dit past binnen het budget van AVP, programma “Platteland in Ontwikkeling”. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
In het voorjaar 2009 komen de Provincie, BRU, gemeente Utrecht, Lekker Utregs en LNV bij elkaar 
om initiatieven uit de markt en van particuliere organisaties, alsmede eigen voornemens en plannen te 
bespreken en op basis hiervan komen tot een programma met activiteiten dat vanaf 2009 wordt 
uitgevoerd. Dit leggen wij zonodig aan u voor. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U verzocht kennis te nemen van de intentieverklaring ‘Lekker Utregs’.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


