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Memo  

 
Van: drs. R.W. Krol 
 
Aan: de commissie RGW 
 
Onderwerp: Opmaat startnotitie landbouwvisie. 
 
Datum: 22 september 2010 
 
Geachte commissieleden, 
 
Provinciale Staten hebben aangegeven discussie te willen voeren over de toekomst van de landbouw. 
In de concept-Kadernota Ruimte is vermeld dat de provincie een toekomstbeeld voor de landbouw 
gaat opstellen. In deze Landbouwvisie wordt in beeld gebracht wat de betekenis is van de landbouw in 
Utrecht (economisch, voedselvoorziening, kwaliteit landschap), wat de samenhang is tussen 
(ontwikkelingen in) de landbouw en andere functies, kwaliteiten en waarden van het landelijk gebied, 
en wat nodig is om de landbouw een blijvend duurzaam toekomstperspectief te bieden.  
Bij het opstellen van een Landbouwvisie wordt rekening gehouden met het advies van de PCL dat 
uitgebracht is bij het programma duurzame landbouw en milieu en tevens zal het proces worden 
uitgevoerd conform de richtlijnen van de commissie Balemans.  
Vooruitlopend op een nog op te stellen startnotitie geef ik u in de bijgevoegde notitie ter overweging 
een aantal maatschappelijke ontwikkelingen/dilemma’s mee die in een discussie met het veld en in de 
landbouwvisie mogelijk aan de orde kunnen komen. Als achtergrondinformatie is ook de 
conceptrapportage van het Programma Platteland in Ontwikkeling (PIO) bijgevoegd. Hierin kunt u 
zien welk beleid de provincie mbt de landbouw en plattelandsontwikkeling heeft uitgevoerd en op 
welke punten het beleid mogelijk geactualiseerd zou moeten worden. Het accent van de PIO-
rapportage ligt op verbreding van de landbouw. Overige actuele achtergrondinformatie (feiten en 
cijfers, bijvoorbeeld over de economische betekenis en de werkgelegenheid etc) over de landbouw in 
Utrecht wordt momenteel verzameld, deze is nuttig bij het overleg met het veld.  
 
Aan de hand van de op te stellen Landbouwvisie kunnen vervolgens in de PRS ruimtelijke keuzes 
worden gemaakt in relatie tot de ontwikkelingsruimte voor de landbouw. De samenhang met andere 
functies, kwaliteiten en waarden wordt daarbij in brede zin ingevuld.  
 
Om de Landbouwvisie te kunnen betrekken bij de PRS moet de visie uiterlijk begin 2011 gereed zijn. 
Dat impliceert dat de door het college van Gedeputeerde Staten op te stellen startnotitie in december in 
uw commissie geagendeerd moet worden en dat de consultatie met “het veld” door uw commissie in 
november moet plaatsvinden. De Griffie zal dit in samenwerking met de afdeling Groen voorbereiden. 
 
Vraagstelling: 
Kunt u instemmen met de voorgestelde aanpak? 
Wat is uw mening over de voorgestelde onderwerpen voor een discussie met het veld cq de 
landbouwvisie? 
Kunt u in de verdere discussie aangeven welke rol de provincie naar uw mening heeft bij verschillende 
thema’s? 
Kunt u aangeven aan welke inhoudelijke achtergrondinformatie u behoefte heeft ten behoeve van de 
voorgenomen discussie met het veld? 
 


