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Onderwerp: PCL Advies Duurzame Landbouw en Milieu 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
De Provinciale Commissie Leefomgeving is een zelfstandige provinciale commissie van externe 
deskundigen, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan zowel GS als PS. Als een advies 
uitgebracht wordt, dan zal dit altijd door middel van een statenbrief ter oriënterende bespreking 
geagendeerd worden voor de daarvoor in aanmerking komende statencommissies al of niet met 
uitnodiging van andere belanghebbende statencommissies. De PCL wordt in de gelegenheid gesteld 
het advies kort toe te lichten bij de behandeling daarvan in de statencommissie. 
 
Hierbij treft u het PCL advies Duurzame Landbouw en Milieu aan van 11 mei 2010 op basis van een 
adviesaanvraag van GS ter behandeling in de statencommissie RGW van 11 oktober 2010 met 
uitnodiging van commissie MME. 
 
Samenvatting advies 
 
De PCL heeft haar advies zelf als volgt samengevat: 
“De landbouw neemt in een sterk verstedelijkte provincie als de provincie Utrecht een 
bijzondere en waardevolle positie in als drager van het landelijk gebied en producent van 
voedsel. Echter: de internationale concurrentie, het ruimtegebruik in relatie tot andere 
functies, de samenhang met de meer verstedelijkte gebieden, de milieubelasting, de 
landschappelijke inpassing, leefbaarheids-, gezondheids- en verkeerveiligheidaspecten vragen 
om een integraal beleid. Ook de waterveiligheid, de gevolgen van klimaatverandering 
(droogte en wateroverlast) en de noodzaak van een meer duurzame energievoorziening vragen 
om een samenhangende aanpak. De PCL vindt het daarom urgent dat de provincie in 
(samenhang met) de Structuurvisie een strategische, integrale toekomstvisie op de landbouw 
en het landelijk gebied in de provincie Utrecht ontwikkelt, in lijn met het brede 
duurzaamheidsbeleid dat de provincie voert. Duurzaamheid moet het overkoepelende thema 
van het beleid zijn, niet een deelonderwerp. In deze visie moeten de genoemde aspecten in 
samenhang worden behandeld en scherpe keuzes worden gemaakt over de 
veenweideproblematiek, de kwaliteit van natuur en landschap en de toegankelijkheid van het 
landelijk gebied.” 
 
De belangrijkste aanbeveling van de PCL aan GS en PS is het urgent ontwikkelen in (samenhang 
met) de Structuurvisie  van een strategische, integrale toekomstvisie op de landbouw en het 
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landelijk gebied in de provincie Utrecht ontwikkelt, in lijn met het brede duurzaamheidsbeleid 
dat de provincie voert. 

Vervolgprocedure/voortgang 
Nog nader af te spreken. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wilt u dat er een vervolg gegeven wordt aan dit PCL-advies. En zo ja, hoe moet dat vervolg er volgens 
u uit zien? 
 
Voorzitter commissie RGW, G.J. van der Werff 
Griffier commissie RGW, drs. H. Schoen 
 


