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Notitie Maatschappelijke ontwikkelingen en dilemma’s in het kader van de Landbouwvisie 
 
Inleiding 
Om de landbouw in Utrecht te kunnen behouden als belangrijke drager van het landelijk gebied is een 
blijvend toekomstperspectief voor de landbouw een vereiste. Alleen als bedrijven economisch 
aantrekkelijk zijn om voort te zetten en over te nemen, blijven ze bestaan. Er is altijd sprake van een 
zeker spanningsveld tussen de landbouw en andere ruimtegebruikers of thema’s. De maatschappelijke 
discussie over dit spanningsveld wordt versterkt door de toenemende verwevenheid van stad en land, 
eigen aan een verstedelijkte provincie als Utrecht. In dit document wordt voor verschillende thema’s 
dieper ingegaan op het spanningsveld. De uitdaging is om keuzes te maken voor dilemma’s per thema 
en in het voorjaar van 2011 te komen tot een strategische integrale toekomstvisie voor de landbouw. 
 

Landbouw en economie 
In economisch opzicht staat de landbouw onder druk. In de veehouderij en de tuinbouw neemt het 
rendement van de bedrijven af. Op dit moment wordt ook nog een substantieel deel van het inkomen 
op melkveebedrijven gevormd door Europese bedrijfstoeslagen en premies. Dit zal de komende jaren 
afnemen. Als reactie hierop maken agrarische ondernemers verschillende keuzes: 
- stoppen 
- kostprijsverlaging en/of verhoging van de productiviteit door schaalvergroting 
- specialisatie 
- verhoging van de marge door het leveren van producten met extra kwaliteiten èn  
- verbreding van het bedrijf met niet agrarische activiteiten.  
Veel bedrijven kiezen voor schaalvergroting. Tot nu toe heeft de provincie dit proces ondersteund door 
ruimtelijk beleid, landbouwstructuurversterking en waterbeheer ten behoeve van de landbouw. De 
landbouwsector zelf geeft aan voor behoud en ontwikkeling van de (reguliere) landbouw middelen 
nodig te hebben voor landbouwstructuurversterking en planologische instrumentarium om het 
uitoefenen van landbouwfuncties te waarborgen. 
Consumenten, belevers van het platteland en recreanten zijn in een verstedelijkte provincie als Utrecht 
in ruime mate voorhanden. Dat betekent dat er in potentie vraag is naar producten en diensten op en in 
het verlengde van het boerenbedrijf. De agrarische ondernemers spelen daar individueel of verenigd 
op in. Vanuit ondernemers, samenwerkingsverbanden en de (Leader) gebieden is er vraag naar 
(financiële) ondersteuning voor plattelandsontwikkelingsprojecten. 
De hoofdlijnen van de Nederlandse inzet voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn verwoord 
in de Houtskoolschets van LNV. Belangrijke punten uit de Houtskoolschets zijn: op de lange termijn 
zal in de Nederlandse optiek er geen sprake meer zijn van generieke steun aan de landbouw maar 
uitsluitend nog van gerichte betalingen voor stimulering van concurrentiekracht, duurzaamheid en 
maatschappelijk gewenste prestaties. 
 

Welke gebieden in Utrecht lenen zich voor productie voor de wereldmarkt en de daarmee gepaard 
gaande schaalvergroting? Kan het probleem van dalende bedrijfsrendementen opgelost worden 
kwaliteitsproductie, regionale marktwerking, innovatie en verbreding? Is dit een alternatief voor 
schaalvergroting?  
Hoe zien we de toekomst van het landelijke gebied (landschap, beleving en economie) bij een 
scenario waarbij er onvoldoende perspectief is voor de landbouw?   

Landbouw en biodiversiteit 
Veel vormen van natuur zijn ontstaan dankzij de combinatie van natuurlijke omstandigheden (bodem-
water) en de vroegere (kleinschalige) landbouw. De verbetering van de productiefactoren 
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(schaalvergroting en intensivering van het grondgebruik) hebben mede geleid tot afname van de 
biodiversiteit, zowel in het agrarische gebied zelf als in de (natuur)gebieden daarbuiten.  
Agrariërs nemen deel aan experimenten groenblauwe diensten en maken gebruik van regelingen 
agrarisch natuurbeheer; desondanks neemt de biodiversiteit in de agrarische gebieden af. Voorbeelden 
zijn de afname van de weidevogelstand en gevarieerde sloot- en akkerranden. Door de 
schaalvergroting zijn veel kleine landschapselementen verdwenen, die nu via regelingen weer terug 
worden gebracht in het landschap. De natuur buiten de landbouwgebieden staat onder druk onder 
andere door de milieubelasting vanuit de landbouw. Hierbij gaat het vooral om de emissie en 
uitspoeling van nutriënten (bijvoorbeeld ammoniak) en verdroging als gevolg van de (lagere) 
waterpeilen. Ook voor dit aspect wordt hard aan oplossingen gewerkt. 
Belangrijke maatregelen om de afname van de biodiversiteit tot staan te brengen zijn de realisatie van 
een Ecologische hoofdstructuur (scheiding van functies:het vergroten en verbinden van 
natuurgebieden) en verhoging van de natuurwaarden binnen het agrarische gebied zelf (verweving van 
functies). Bij een intensief grondgebruik en meer dieren/hogere veedichtheden is agrarisch 
natuurbeheer niet altijd eenvoudig toepasbaar in de bedrijfsvoering.  
Daar waar perspectief wordt gezien voor een verweving van functies moet nagedacht worden op welke 
wijze dat de meeste resultaten voor natuur oplevert. Vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
(GLB) zijn er kansen voor behoud en herstel van de biodiversiteit. De landbouw kan tegen een 
vergoeding maatschappelijke diensten verrichten die niet vanuit de markt kunnen worden 
gefinancierd. 
 
Effecten van de landbouw op de biodiversiteit en mogelijke/gewenste maatregelen om biodiversiteit te 
behouden en te herstellen.Welke (milieu)maatregelen zijn nodig? Mogelijkheden particulier- en 
agrarisch natuurbeheer, groenblauwe diensten. Scheiden of verweven van functies? 

Landbouw en landschap 
De variatie aan landschappen die we in de provincie Utrecht kennen is te danken aan natuurlijke 
omstandigheden (bodem-water-afstand), de vroegere landbouw en de aanwezigheid van bos, heide, 
moeras en water in samenhang met de aanwezige omgevingsfactoren bodem, water en afstand. De 
landbouw heeft door haar extensieve gebruik van de ruimte eeuwenlang open gebieden in stand 
gehouden en was een contramal voor de verstedelijking. De resultante van deze vorm van landbouw 
leverde een landschap op dat wij in kwalitatief opzicht waarderen. Een onderdeel hiervan zijn de 
“koeien in de wei” die door veel bewoners van de provincie gezien worden als bijdrage aan het 
landschap. 
De moderne grondgebonden landbouw zorgt er enerzijds voor dat een aantal gebieden open en groen 
blijft, maar schaalvergroting (meer en grotere gebouwen, grotere percelen, ontsluiting) en een  
intensiever grondgebruik kunnen ook  gevolgen hebben voor de landschappelijke kernkwaliteiten. 
Vanuit het GLB zijn er nieuwe kansen, omdat de landbouw een belangrijke rol kan vervullen bij 
beheer en onderhoud van (kleine) landschapselementen (als maatschappelijke dienst). 
Verstening landelijk gebied 
Openheid en rust zijn belangrijke kwaliteiten van het landelijk gebied. Toenemende bebouwing en de 
met deze bebouwing samenhangende activiteiten zoals verkeersstromen tasten deze kwaliteiten aan.  
Er zijn een aantal ontwikkelingen die tot een verdere verstening van het landelijk gebied leiden: 
-Agrarische bouwblokken en stallen worden groter (schaalvergroting). 
-Nieuwvestiging van landbouwbedrijven, tweede bedrijfswoningen en veldschuren.  
-De regelingen ruimte voor ruimte en nieuwe landgoederen zijn bedoeld om ruimtelijke kwaliteit te 
realiseren en dit te bekostigen door enige “rode” ontwikkelingen toe te laten. Aandachtspunt hierbij is 
de hoeveelheid rood die aanvragers wensen te realiseren.  
 
Bijdrage aan en effecten van landbouwactiviteiten op landschappelijke kernkwaliteiten en de wijze 
waarop wij als provincie daarop kunnen sturen. Verstening van het landelijk gebied: hoe 
(planologisch) omgaan met grootte van bouwblokken, megastallen, tweede bedrijfswoningen, 
veldschuren, ruimte voor ruimte regeling. Landschapsbeheer/groenblauwe diensten.Effecten van 
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verbredingsactiviteiten op het landschap.  

Landbouw en volksgezondheid/dierziekten 
Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en regelgeving op het terrein van 
diergezondheid en het ministerie van VWS op het terrein van volksgezondheid. De gemeente is 
bevoegd gezag voor de vergunningverlening aan veehouderijen en dient volksgezondheidsaspecten 
daarbij mee te nemen. Als door het rijk vanuit volksgezondheidsperspectief ruimtelijk relevante regels 
voor de vestiging van veebedrijven worden vastgesteld dan moet de provincie deze vertalen in 
ruimtelijke plannen Het rijk heeft behalve een tijdelijk uitbreidingsverbod voor de geitenhouderij, in 
afwachting van een onderzoek naar gezondheidseffecten van veehouderijen, nog geen beleid 
vastgesteld over mogelijke maatregelen ter beperking van gezondheidsrisico’s samenhangend met de 
veehouderij.  
Een hoge veedichtheid wordt als risicofactor beschouwd bij de verspreiding van veeziekten. Op grond 
van lopend onderzoek van het RIVM kan voorzichtig worden geconcludeerd dat het risico voor de 
volksgezondheid vanwege dierziekten het grootst is in de Gelderse Vallei. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door de sterke verweving van agrarisch activiteiten, intensief transport van dieren en 
grondstoffen en bewoning (bron:mondelinge informatie workshop zoönosen, juni 2010). 
 
In beeld brengen risico’s dierziekten irt volksgezondheid. 
Wat is de provinciale rol hierbij en willen wij het voorzorgsprincipe toepassen door in de ruimtelijke 
ordening minimale afstanden te hanteren tussen stallen en woningen? 

Landbouw en verkeer 
De schaalvergroting in de landbouw leidt tot grotere en zwaardere machines en vrachtverkeer. Dit kan 
consequenties hebben voor de verkeersveiligheid op (smalle) landbouwwegen, Sommige 
verbredingsactiviteiten trekken ook meer verkeer aan. 
 
Te nemen verkeersmaatregelen, aanpassing van de infrastructuur. 

Landbouw bodem en water 

KRW 
Een aantal waterlichamen in Utrecht kent een onvoldoende ecologische kwaliteit (doelen KRW). 
Hieronder vallen ook een aantal Natura 2000 gebieden zoals de Oostelijke Vechtplassen en het 
Eemmeer. De waterschappen zetten op dit moment vooral in op maatregelen in de wateren zelf, zoals 
baggeren en natuurvriendelijke oevers. Voor een aantal wateren zal dat niet genoeg zijn en zullen er 
ook maatregelen getroffen moeten worden in het landbouwgebied: bv mineralenmanagement, water 
vasthouden, inrichten van bufferzones en natuurvriendelijke oevers. 
 
Bodemdaling 
Waar het veen ruim 1000 jaar geleden nog hoog boven het land uittorende, liggen de veenweiden van 
vandaag soms zelfs meerdere meters onder zeeniveau. Het enorme veenpakket is gestaag aan het 
‘opbranden’, een oxidatieproces dat onomkeerbaar is. In de loop der tijd is de waterhuishouding zeer 
complex geworden: met talloze peilvakken, voor ieder grondgebruik op maat gemaakt.  
De Veenweidegebieden zijn kwetsbaar. Het voortbestaan ervan is helemaal niet zo vanzelfsprekend: 
ook de toenemende zoute kwel, de beheerkosten, maar ook de economische positie van de landbouw 
als belangrijkste drager van dit landschap, zijn punten van zorg.  
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De Voorloper Groene Hart en de Bodemvisie hebben als vertrekpunt het substantieel afremmen van de 
bodemdaling en noemen als richting voor beleid: 
- in de meest kwetsbare gebieden via herinrichting naar (natte) natuur de bodemdaling zo veel 
mogelijk beperken en het watersysteem robuuster maken.  
- in gebieden daarbuiten waar eveneens een bodemdalingsopgave ligt behoud van een vitale landbouw 
in combinatie met afremmen van bodemdaling. Hiervoor ontwikkelen de Groene Hart provincies een 
innovatieprogramma voor de melkveehouderij. 
De concept Kadernota Ruimte stelt: beleid afremmen bodemdaling in lijn brengen met de Voorloper. 
In de structuurvisie en verordening is al een concrete stap gezet: in veenweidegebieden die kwetsbaar 
zijn voor oxidatie bij bodembewerking (Bodemkaart veengebieden) wordt de mogelijkheid van 
ruwvoerteelten die gepaard gaan met bodembewerking, zoals maïsteelt, uitgesloten. Dit beleid wordt 
voortgezet. 
 
Concretisering aanpak bodemdaling (op basis van de bodemvisie en voorloper Groene Hart),  
peilbeheer en relatie met andere functies, effect van nutriënten op waterkwaliteit en natuur, 
groenblauwe diensten. 

Landbouw en dierenwelzijn 
Schaalvergroting en clustering/vergroting van bedrijven wordt vaak geassocieerd met een verdere 
afname van het dierenwelzijn. Dit hoeft niet het geval te zijn. Nieuwe bedrijven moeten namelijk 
voldoen aan de laatste milieu- en dierenwelzijnsregelgeving. Schaalvergroting en kostprijsverlaging 
kan ook betekenen dat dieren niet meer in de wei staan (aspect koe in de wei).  
In de publieke opinie wordt schaalvergroting geassocieerd met een afname van het dierenwelzijn. 
 
Generieke maatregelen van het rijk, beleidsimpuls Dierenwelzijn, provinciale rol. Biologische 
landbouw. 

Landbouw en klimaat&energie 
De Utrechtse landbouw draagt voor 15% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen in de provincie 
Utrecht. Rekenen we ook de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van bodemdaling toe aan de 
landbouw dan komt het aandeel uit op 17%. 
Belangrijke bronnen zijn de productie van veevoer en kunstmest, bodememissies als gevolg van de 
aanwending van (kunst)mest en pensfermentatie bij rundvee. 
Daarnaast kan de landbouw een belangrijke producent van duurzame energie (electriciteit, biogas en 
warmte) worden.  
In het kader van het Klimaatprogramma zet de provincie in op bewustwording, energiebesparing en 
het stimuleren van de productie van duurzame energie.  
 
De klimaatdiscussie en daaraan gekoppeld duurzaamheid geeft ook aanleiding voor de provincie om 
stil te staan bij de gevolgen van de Utrechtse landbouw in andere delen van de wereld en naar 
volgende generaties. De provincie streeft onder andere naar een klimaatneutraal grondgebied en een 
duurzame economie in 2040. 
Om dit te bereiken zal met name de (intensieve) veehouderij moeten innoveren en inzetten op: het 
sluiten van kringlopen, hergebruik van grondstoffen, en de productie van duurzame energie. Europa 
stimuleert onder andere de regionale teelt van diervoedergewassen. LNV zet onder andere in op de 
biobased economy. Een voorbeeld hiervan is de productie van algen met dierlijke mest. De algen 
leveren op hun beurt weer grondstoffen voor veevoer, brandstoffen en industrie. 
In het kader van het Programma duurzame landbouw en milieu wil GS wat betreft de duurzaamheid 
van de melkveehouderij sterk inzetten op duurzaam bodembeheer. Hiermee komen klimaat en KRW 
doelstellingen binnen handbereik. 
 
Milieumaatregelen bron- of effectgericht? Stimuleringsbeleid. Voorwaarden ten aanzien van 
duurzaamheid eisen bij subsidies? Welke sturingsmechanismen zijn er? Welke rol kan de landbouw 
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spelen in de duurzame energievoorziening? 


