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Geachte heer, mevrouw, 

 

Met een agrarisch bedrijf een goede economische toekomst opbouwen is in deze tijd geen gemakkelijke opgave en 

in de provincie Utrecht vaak een nog grotere uitdaging. Utrecht is een populaire, maar kleine provincie en dus loopt 

een agrarische ondernemer al gauw tegen beperkingen aan. Eind 2011 stelden Provinciale Staten de landbouwvisie 

vast, waarin vooral wordt ingezet op het vergroten van de kwaliteit van de agrarische sector in onze provincie. Dus 

met meer aandacht voor dierenwelzijn, landschappelijke inpassing, volksgezondheid en duurzaamheid.  

 

De landbouwvisie geeft ook bijzondere aandacht aan de mogelijkheden voor landbouw in en om de stad.  Onze 

ambitie is niet alleen om de landbouw in de stadsrandzones te handhaven, maar ook om nieuwe initiatieven te 

bevorderen. We zien ook een rol voor de stadslandbouw bij de realisatie van recreatie om de stad.  

 

De stadslandbouw zou een belangrijke impuls kunnen krijgen vanuit de kennis en innovatie die er in onze provincie 

aanwezig zijn. Provinciale Staten hebben mij daarom in een motie gevraagd u een lectoraat Stadslandbouw aan uw 

Hogeschool aan te bevelen. Graag zou ik met u in gesprek treden over de mogelijkheden van een lectoraat. 

 

Hopelijk is er ook bij uw faculteit interesse in een lectoraat Stadslandbouw en wilt u hierover contact opnemen met 

mijn bestuursadviseur Pauline Bredt. Zij is bereikbaar op (06) 22161118 of per email op pauline.bredt@provincie-

utrecht.nl.   

 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten, 

namens hen, 

 

 

drs. R.W. Krol 

gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Landelijk Gebied en Gebiedsontwikkeling  
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