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Landbouwvisie (bijdrage RGW 101011) 

Eetbaar groen uit het plantsoentje om de hoek. De deur uitlopen om voor het avondeten 
een paar tomaten te plukken of wat kruiden te verzamelen in het plantsoen om de hoek. 
Het openbaar groen inzetten voor een gezond leven in de stad. 

De tachtig deelnemers aan het Maatschappelijk Cafe in Wageningen zien daar wel wat in. 
Tijdens de manifestatie Food4You van vorige week hadden zij een debat over "Eetbaar groen 
in de wijk'. Het wordt een trend om groenten en kruiden te kweken in gemeentelijke parken 
en plantsoenen. De ouderwetse volkstuin krijgt een moderne variant. Steeds meer burgers 
willen stadstuinieren, samen met hun kinderen. 

Tijdens het Maatschappelijk Cafe van vorige week in Wageningen dook ook het belang op 
van sociale cohesie in de wijk en van gezondheidseducatie. Hoe zorg je dat kinderen genoeg 
groenten leren eten en groente blijven eten. 
De recente Voedselconsumptiepeiling laat zien dat slechts 1% van de kinderen van 7 en 8 
jaar dagelijks van 150 gram groente eet. Slechts 1 procent haalt de aanbevolen 
hoeveelheid... 
Daarom komen er nu allerlei projecten op gang waarbij kinderen van de basisscholen en van 
kinderdagverblijven hun eigen groente leren verbouwen, (want ze smullen natuurlijk meer 
van hun eigen producten dan van het doorsnee supermarktassortiment). Er is dus meer 
gezondheidseducatie nodig. Het stimuleren van de stadslandbouw past prima in dat 
patroon. 

De stadslandbouw heeft een prominente plek gekregen in de landbouwvisie, in deze tweede 
versie nog prominenter dan in de eerste. Als ChristenUnie zijn we daar blij mee, we denken 
dat er in de stadsranden allerlei mogelijkheden liggen. Daarom zijn we ook blij met het PCL 
advies over stadsranden dat we onlangs hebben gekregen. Wij vinden dat we als provincie 
de handschoen moeten oppakken, dus de stadslandbouw volop ruimte geven in onze 
nieuwe provinciale structuurvisie en in onze uitvoeringsagenda van de landbouwvisie. 

In dat verband heb ik twee vragen aan het college: 
Wanneer staat het uitvoeringsprogramma in de steigers, wanneer kunnen we daarover 
discussiëren? 
Kan de gedeputeerde alvast een tipje van de sluier oplichten over de inhoud van die 
uitvoeringsagenda: wat gaat hij doen met het PCL-advies waarin de provincie wordt 
opgeroepen in de stadsranden een actievere rol te gaan spelen, in nauwe samenwerking 
met gemeenten, wordt dat inderdaad uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma van de 
Landbouwvisie? En hoe verhoud zich dat dan tot het Ruimtelijk Actieprogramma op basis 
van de nieuwe structuurvisie? Natuurlijk kan dat elkaar mooi overlappen, maar gaat het 
college wachten op de structuurvisie, want in dat geval zouden we een jaar van onze 
kostbare tijd verliezen. 

Onze landbouwvisie neemt allerlei kwesties en problemen onder de loep: 
Welke onderwerpen komen nog meer aan bod in de uitvoeringsagenda, die het college gaat 
maken?
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De landbouwvisie geeft aandacht aan de achteruitgang van de biodiversiteit. In de Staat van 
Utrecht kregen we een rode kaart voor de achteruitgang van de biodiversiteit in akkers en 
op weilanden. 
Krijgen die twee rode kaarten prioriteit in de uitvoeringsagenda? 

De landbouwvisie geeft aandacht aan de noodzaak om de kringlopen van nutriënten te 
sluiten en aan het duurzamer maken van de landbouw. Wat is daarin de rol van de 
provincie? Geven we het verduurzamen van de landbouw prioriteit in ons 
uitvoeringsprogramma? 

Kortom, ik ben heel benieuwd naar de prioriteiten die het college in petto heeft voor de 
uitvoeringsagenda. 

Over de Landbouwvisie zelf heb ik nog vijf vragen: 

Megastallen 

Volgens mij was de inkt van de Landbouwvisie al een tijdje droog toen de commissie Alders 
haar advies over de megastallen publiceerde. Geeft het advies van Alders ons als provincie 
aanleiding om de visie aan te passen? Het advies van Alders is volgens mij om 
kwaliteitsdiscussies te laten prevelaren boven bouwblokhectarediscussies? Met onze 
maatwerkregelingen voor bouwblokken proberen we natuurlijk zo veel mogelijk aan de 
kwaliteit te werken, maar zou het nog meer kunnen? 

Agrarisch natuurbeheer 

Volgens mij was de inkt van de Landbouwvisie ook al droog toen de hoogleraren kwamen 
met hun kritiek op het agrarisch natuurbeheer, onder de kop 'Het lege land van Braks en 
Bleker'. 
Kunnen we nog wat met hun opbouwende kritiek? Volgens mij pleiten zij voor een 
concentratie van agrarisch natuurbeheer in streken waar de groene dooradering goed is, 
waar nog veel kleine landschapselementen liggen, zoals Twente. 
In het weidevogelbeheer concentreren we ons ook op de regio's waar het broedsucces nog 
het grootste is, en we verdelen ons geld niet meer over alle plekjes waar de grutto ooit heeft 
gebrc d. 
Kunnen we dat ook vertalen naar botanische en slootkantpakketten. Kunnen we het 
agrarisch natuurbeheer concentreren in de meest kansrijke landschappen? Kan het college 
in kaart brengen waar het agrarisch natuurbeheer het meest kansrijk is, in het licht van onze 
nieuwe ambities en in het licht van het moderne natuurbeleid en het toekomstige Europese 
landbouwbeleid? 

Klimaatadaptatie 

De NMU mist in de Landbouwvisie aandacht voor klimaatadaptatie, voor maatregelen en 
ambities om de landbouwsector minder kwetsbaar te maken voor de komende 
klimaatveranderingen. 
Is dat nog een blinde vlek in ons provinciale landbouwbeleid?



Veeziekten zoonosen 

Onze kennis over de verspreiding van veeziekten schiet nu nog te kort en daarmee ook ons 
maatregelenpakket om de verspreiding van veeziekten te voorkomen. Maar stel dat het 
onderzoek binnenkort alsnog resultaten begint op te leveren, kunnen we die maatregelen 
dan meteen meenemen in onze structuurvisie? 
[Wil het college beloven dat bij wijze van spreken de inentingsspuit klaar ligt] 

Kennis en innovatie 

De Landbouwvisie benadrukt het belang van kennis en innovatie. Boeiend is dat we tegelijk 
met de Landbouwvisie ook de Economische Visie vaststellen. Maar in de eindversie van de 
Economische Visie mist het speerpunt 'agrofood'. Wij willen gedeputeerde Krol vragen of hij 
de voors en tegens van het speerpunt 'agrofood' nog eens expliciet met zijn collega Van 
Lunteren wil bespreken. 

In dat verband hebben we ook nog een concrete suggestie. Aan het slot van de paragraaf 
over de rol van de provincie (p. 81) adviseert het LEI om bij de Hogeschool Utrecht een 
lectoraat stadslandbouw in te stellen, om een impuls te geven vanuit kennis en innovatie, 
en om het groene onderwijs en het onderzoek te betrekken bij de stadslandbouw. 
De suggestie van het LEI is niet overgenomen in de Landbouwvisie en daarom willen we het 
college vragen om bij het opstellen van de uitvoeringsagenda te denken aan een lectoraat 
stadslandbouw. 
En als dat leidt tot een nieuw lectoraat dan is dat meteen een invulling van het speerpunt 
'public health bij 'life sciences' en van het speerpunt 'duurzaamheid' in de Economische 
Visie. 
Misschien is er toch wat meer kruisbestuiving mogelijk tussen onze Landbouwvisie en onze 
Economische Visie. 

En tenslotte kan ik het college aanraden om de organisatoren van het Maatschappelijk Cafe 
ook een keertje naar het provinciehuis te halen voor een gesprek met onze partners. 
Het onderwerp 'Eetbaar groen in de wijk' past volgens mij ook op de Utrechtse schaal.
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