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Onderwerp Statenbrief: Vaststelling startnotitie Landbouwvisie 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
De landbouw is de grootste beheerder van het landelijk gebied in de provincie Utrecht. Zij heeft grote invloed op 
het landschap, de natuurkwaliteit, water-, bodem- en luchtkwaliteit èn de leefbaarheid van het landelijk gebied. 
Een gezonde landbouw draagt bij aan een vitaal platteland. En een vitaal platteland is een factor van belang voor 
Utrecht als TOP-regio. Vanwege dit grote belang heeft de provincie Utrecht in 2011 een Landbouwvisie 
opgesteld. Hierin zijn ambities voor 2025 benoemd, maar diverse trends en ontwikkelingen zowel binnen de 
landbouw, als op maatschappelijk en economisch vlak, vragen om een nieuwe visie. Dan gaat het bijvoorbeeld 
om de maatschappelijke focus op gezondheid en gezond voedsel, de voortgaande beweging naar 
schaalvergroting, de energietransitie of de wens tot behoud en ontwikkeling van een groene leefomgeving en van 
biodiversiteit. Voor dit laatste thema hebben wij als provincie met de Wet Natuurbescherming sinds 1 januari 2017 
ook een grotere verantwoordelijkheid gekregen.  
 
Voorgeschiedenis 
Tijdens de startbijeenkomst Landbouwvisie d.d. 27 maart 2017 voor Statenleden is toegezegd u via een 
startnotitie Landbouwvisie te informeren over aanleiding, inhoud en proces om te komen tot een landbouwvisie. 
 
Essentie / samenvatting: 

Met deze Startnotitie informeren wij u over de aanleiding en ambities van een nieuwe landbouwvisie, het proces 
van totstandkoming hiervan en de relatie tot de later op te stellen omgevingsvisie. Wij streven naar een in 
samenhang en participatief opgestelde Landbouwvisie die een verdere transitie naar een duurzame landbouw 
behelst. Met duurzame landbouw wordt bedoeld een landbouw die zowel in ecologisch, economisch als sociaal 
opzicht toekomstbestendig is.  
 
Het doel is te komen tot een Landbouwvisie die: 
- de ambitie van de provincie schetst voor een transitie naar een duurzame landbouw,; 
- is opgesteld in nauwe betrokkenheid met PS en externen; 
- vooral ingaat op die onderwerpen die om een nieuwe beleidsdoorwerking vragen en/of een andere rol van de 

provincie vragen; 
- zicht geeft op de in te zetten uitvoeringsinstrumenten en de partners voor samenwerking; 
- een bouwsteen vormt voor de Omgevingsvisie. 



 

  

 

 
Wij zullen de Landbouwvisie toespitsen op die onderwerpen waar wij als provincie invloed op hebben, waar wij 
het verschil kunnen maken (bijvoorbeeld via ruimtelijke ontwikkeling). De onderwerpen die vanuit het Rijk of 
Europa geregeld worden zullen wij in de Landbouwvisie waar relevant, alleen kort benoemen. Zaken uit de 
huidige landbouwvisie die nog steeds actueel en toepasbaar zijn, zullen we handhaven in de nieuwe 
Landbouwvisie. 
 
Zoals gezegd vormt de Landbouwvisie een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Dit betekent dat eventuele 
beleidsaanpassingen in de Landbouwvisie worden vastgelegd en vervolgens worden overgenomen in de 
omgevingsvisie. De mogelijke doorwerking van beleid in regels vindt plaats in de omgevingsverordening. 
Bouwsteen voor de omgevingsvisie betekent ook dat de Landbouwvisie digitaal en objectgericht wordt 
geschreven en vastgesteld. Dit zal goed worden afgestemd met het traject van de omgevingsvisie en –
verordening. Ook zal de Landbouwvisie participatief worden opgesteld.  
 
We hanteren bij de uitwerking van de onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe landbouwvisie vier leidende 
principes. Deze leidende principes vormen de bril van waaruit we de thema’s benaderen. Deze principes geven 
richting en houvast in wat we belangrijk vinden. Deze leidende principes zijn:  
1. Naar een landelijk gebied met kwaliteit waarin de landbouw zich ontwikkelt in balans met andere functies; 
2. Naar andere verdienmodellen; 
3. Agrarische bedrijfsvoering naar draagkracht van het ecosysteem (water, bodem, lucht); 
4. Naar een ontspannen landbouw met een eenvoudigere set regels.  
 
In de startnotitie noemen we zes thema’s die naar verwachting aan bod zullen komen in de nieuwe 
Landbouwvisie. Per thema schetsen we kort wat de kern is, welke ontwikkelingen relevant zijn voor dit thema en 
geven we een opsomming van de aspecten die bij het betreffende thema horen.  
 
Wij vinden het belangrijk om samen met externe betrokken partijen actief te werken aan de invulling van de 
Landbouwvisie. We willen door deze participatie van externe betrokkenen het speelveld nog beter leren kennen, 
deskundigheid en ervaring beter benutten en draagvlak verkrijgen voor een verdere transitie naar een duurzame 
landbouw. Wij hebben daarbij de volgende stappen voor ogen: een beginfase waarbij de nadruk ligt op ‘ophalen’, 
gevolgd door een fase waarin we de onderlinge dialoog tussen partijen initiëren (uitdagen en verdiepen). In de 
laatste fase vragen we om mee te denken bij het schrijven van de landbouwvisie. Uiteindelijk maken we als 
provincie de afwegingen en keuzes. Gedurende het hele proces zullen we duidelijk zijn over die onderdelen waar 
geen bijstelling van beleid of regels zal plaatsvinden (bijvoorbeeld omdat dit net nog uitvoerig is afgewogen in de 
PRS/PRV of Natuurvisie) en/of waar geen rol voor de provincie ligt. Als wij ingebrachte punten geen plek kunnen 
geven in de Landbouwvisie zullen we dit duidelijk gemotiveerd communiceren. 
 
Na agendering van de startnotitie in de commissie RGW zullen we met een breed veld van betrokken 
organisaties en deskundigen in gesprek gaan. Denk daarbij aan de AVP-gebiedscommissies, 
landbouworganisaties (LTO, agrarische collectieven), natuurorganisaties (NMU, HUL, LEU, IVN), UPG, 
gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen, deskundigen, ketenpartijen, consumenten, bedrijven etc. We 
zullen 1 en 6 juni twee bijeenkomsten organiseren in oost resp. west Utrecht waarvoor alle stakeholders zullen 
worden uitgenodigd, ook u wordt daarvoor uitgenodigd.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

PS zijn met de startnotitie geïnformeerd over aanleiding, inhoud en proces van de Landbouwvisie. 
 
Financiële consequenties 

N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

24 mei 2017: Klankbordgesprek gedeputeerde Maasdam met PCL 

23 oktober 2017: Hoofdlijnennotitie Landbouwvisie ter bespreking in Commissie RGW  

februari 2018: Concept Landbouwvisie ter bespreking in Commissie RGW 

maart 2018: Landbouwvisie ter vaststelling in PS 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Wij vragen u kennis te nemen van deze brief en de bijgevoegde startnotitie en stellen voor dat u deze ter 
bespreking agendeert voor de vergadering van de Commissie RGW op 15 mei aanstaande. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  


