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Datum : 28 juni 2011 

Aan : Provinciale Statencommissie Ruimte, Groen en Water 

Van : Gedeputeerde R.W. Krol   

Onderwerp : Planning Landbouwvisie 

Geachte dames en heren, 
 
Op 7 februari 2011 heeft u het Koersdocument Landbouw vastgesteld. Hierin is de opgave voor de 
landbouw in Utrecht in beeld gebracht en is een visie geschetst op de landbouw in 2025. U heeft 
Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven het Koersdocument verder uit te werken onder meer op de 
thema’s landbouweconomische ontwikkeling, ruimtelijke inpassing en relatie stad en platteland. De 
Landbouwvisie dient als bouwsteen voor de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS).  
 
Voor het uitwerken van de door u genoemde onderwerpen wil ik gebruik maken van informatie uit een 
aantal trajecten. Hiermee kan een zo compleet mogelijke Landbouwvisie opgesteld worden. Het gaat 
om de volgende trajecten: 
- Het Landbouweconomisch Instituut maakt een economische verkenning van de huidige en 

toekomstige Utrechtse landbouw. Deze verkenning wordt eind juni afgerond. 
- De Reconstructiecommissie stelt een advies op omtrent de voorwaarden aan extra 

uitbreidingsruimte voor de intensieve veehouderij in verwevingsgebieden en in het 
landbouwontwikkelingsgebied. Dit advies wordt vlak voor de zomer in de 
Reconstructiecommissie behandeld.  

- Er is een landelijk onderzoek van de Universiteit van Utrecht en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu uitgevoerd naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid. De 
resultaten van dit onderzoek, dat mede op verzoek van de provincies is uitgevoerd, is recent 
beschikbaar gekomen, inclusief een reactie van de regering hierop.  

 
Doordat de resultaten pas nu beschikbaar zijn en komen, kan de de Landbouwvisie pas op 10 oktober 
2011 in de commissie Ruimte, Groen en Water behandeld worden. 
 
Op 5 september behandelt u al wel het Voorontwerp van de PRS. Hierin vindt u in paragraaf 6.4 de 
ruimtelijke uitwerking van het landbouwbeleid. Daarnaast worden er in het Voorontwerp van de PRS 
diverse relaties gelegd met deelgebieden (zoals in paragraaf 5.5, Kernrandzones en paragraaf 6.2, 
Geledingszones) en met andere beleidsthema’s (zoals in paragraaf 6.3, Natuur; paragraaf 6.5, 
Recreatie en paragraaf 6.6, Kwaliteitsinstrumenten landelijk gebied). 
 
In de landbouwparagraaf van het Voorontwerp van de PRS ga ik onder meer in op het beleid met 
betrekking tot de omvang van agrarische bouwpercelen, landbouwkerngebieden, reconstructie, 
stadslandbouw en de ruimte voor duurzame energieproductie op landbouwbedrijven. 
 
Dit ruimtelijk landbouwbeleid heb ik gebaseerd op de reeds beschikbare gegevens, zoals ook gebruikt 
voor het Koersdocument en ik heb hiervoor zo goed als mogelijk geanticipeerd op de resultaten uit de 
bovenstaande trajecten. Daar waar de bovenstaande trajecten nog wijzigingen op zullen leveren voor 
dit beleid, is er nog voldoende tijd om dit op te nemen in het Ontwerp van de PRS. 
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Het voorontwerp van de PRS heeft vooral als doel om het overleg met onze partners aan te gaan. Op 
deze manier kunnen we ook met onze partners over het ruimtelijk landbouwbeleid in samenhang met 
andere functies en kwaliteiten spreken.  
 

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Gedeputeerde Landelijk Gebied, 
R. W. Krol 
 


