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7.3 Landbouw 

Landbouw is de belangrijkste gebruiker van ons landelijk gebied en van groot belang voor de 

kwaliteit van ons aantrekkelijke cultuurlandschap. De opgave voor de landbouw is om zich te 

handhaven om zo, naast haar primaire rol als voedselproducent, de rol voor het cultuurlandschap te 

kunnen blijven spelen: ‘duurzame groei in een aantrekkelijk landschap’. In ons beleid geven wij aan 

hoe wij de landbouw hierin kunnen ondersteunen. 

7.3.1 Landbouwgebied 

Kaart: Landbouw; object: Landbouwgebied  

Beleid  

In de landbouwgebieden bevindt zich vooral melkveehouderij en (koudegrond) fruitteelt. Deze 

bieden we binnen voorwaarden van milieu, biodiversiteit en landschap voldoende groeiruimte. In de 

landbouwgebieden is landbouw de hoofdgebruiker, maar vindt ook menging met andere functies 

plaats. Het beleid voor andere dan agrarische functies is vooral gericht op landschappelijke en 

recreatieve kwaliteit van deze gebieden en op het realiseren van natuur in groene contourgebieden 

en van recreatie in recreatiezones. De blijvende landbouw mag in haar functioneren geen hinder 

ondervinden van de natuur- en recreatieontwikkeling in deze gebieden. 

 

In de landbouwgebieden bieden we agrariërs ruimte voor verbreding en innovatie (waaronder ook 

productie van duurzame energie). Het gaat ons hierbij om activiteiten die in belang zijn van de 

landbouw zelf en van haar functie voor het omringende gebied. Andere agrarische ondernemers 

mogen geen hinder ondervinden van de verbredingstak. Nevenactiviteiten moeten ondergeschikt 

blijven aan de agrarische hoofdfunctie en plaatsvinden binnen het bestaande bouwperceel.  

Om zich te kunnen handhaven maakt de landbouw een proces van schaalvergroting door. Om de 

landbouw een blijvend economisch perspectief te bieden, geven wij de landbouw in algemene zin de 

ruimte om door te groeien tot een bouwperceel van maximaal 1,5 hectare. Dit is voldoende voor een 

normale bedrijfsvoering. Vanwege de voortgaande schaalvergroting maken we voor de 

grondgebonden veehouderij doorgroei naar een bouwperceel van 2,5 hectare mogelijk onder 

voorwaarden van goede landschappelijke inpassing, verbetering dierenwelzijn, vermindering 

milieubelasting en verbetering volksgezondheid. 

Omdat door de voortgaande schaalvergroting voldoende bouwkavels van stoppende bedrijven 

beschikbaar komen en om verstening en aantasting van het landschap te voorkomen staan wij geen 

nieuwvestiging van landbouwbedrijven toe. Bij verplaatsing van grondgebonden agrarische 

bedrijvenmelkveehouderij en fruitteelt binnen de provincie gaan wij ervan uit dat hervestiging 

doorgaans op een vrijkomend agrarisch perceel kan plaatsvinden. Omschakeling van 

melkveehouderij of gemengde bedrijven met als hoofdtak melkveehouderij naar volledig niet-

grondgebonden veehouderij staan wij niet toe. 

 

In de stadsranden zien we bijzondere kansen voor verbreding door middel van stadslandbouw. 



Hieronder verstaan we landbouw die zich in nieuwbouwlocaties en stadsrandzones zo ontwikkelt dat 

de landbouw toekomstperspectief heeft en de relatie stad-landbouw wordt benut. De productie van 

voedsel voor de stad kan gecombineerd worden met het leveren van andere diensten en producten 

aan de stad, zoals recreatie, natuureducatie, zorg en energie. Vanwege deze functies is 

betrokkenheid van gemeenten bij stadslandbouw en het verder ontwikkelen van de kansen hiervan 

van belang. 

 

Toelichting  

In de agrarische gebieden in de provincie Utrecht is de hoofdfunctie grondgebonden landbouw 

(melkveehouderij en fruitteelt). De landbouw heeft in Utrecht een goede uitgangspositie om 

duurzaam te produceren voor de wereldmarkt en/of de regionale markt. Wij bieden waar mogelijk 

voorwaarden voor boeren om een goed inkomen te kunnen blijven verdienen. Dit doen wij door het 

bieden van groeiruimte tot een bouwperceel van 1,5 ha, het onderscheiden van 

landbouwkerngebieden, het versterken van de landbouwstructuur en het ondersteunen van een 

grotere focus op de lokale en regionale afzetmarkt. Ook verbreding, recreatief medegebruik van 

agrarisch gebied en agrarisch natuurbeheer kunnen extra mogelijkheden voor inkomensvorming en 

inkomenszekerheid bieden. Verbreding en innovatie geven daarnaast invulling aan de behoefte van 

de inwoners van de provincie aan rust, ruimte en beleving. De activiteiten die wij zien als verbreding 

(nevenfuncties) zijn zorglandbouw, recreatie, agrarische kinderopvang, boerderij-educatie, agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer en de productie en verkoop van streekproducten. 

 

In een deel van de landbouwgebieden is het voor de landbouw lastiger om te concurreren met 

landbouwbedrijven elders. Dit betreft met name de kwetsbare veengebieden en kleinschalige 

landschappen, zoals de Langbroekerwetering. In het veengebied voeren we samen met het 

landbouwbedrijfsleven en waterschappen het Kennis- en Innovatieprogramma Veenweiden uit, dat 

gericht is op het behoud van een rendabele melkveehouderij in combinatie met het afremmen van 

bodemdaling. 

 

Het bieden van groeiruimte voor agrariërs ondersteunen wij met ruimtelijk beleid dat de 

mogelijkheden van groei en de bijbehorende randvoorwaarden aangeeft. De maximum 

bouwperceelgrootte is vastgesteld op 1,5 hectare. Dit maximum is bepaald op basis van de huidige 

landbouwstructuur, de economische omvang van de landbouw, het Utrechtse landschap, het milieu 

en het voorkomen van te omvangrijke veestallen. Voor het grootste gedeelte van de Utrechtse 

landbouwbedrijven is deze maximum omvang voldoende. Als vanwege schaalvergroting een groter 

bouwperceel nodig is, dan is voor de grondgebonden veehouderij onder voorwaarden een doorgroei 

naar 2,5 hectare mogelijk. Regio FoodValley ontwikkelt een ontwikkelingsgericht instrument voor de 

afweging van vergroting van bouwpercelen. Voor de gemeenten die onderdeel uitmaken van de 

Regio FoodValley werken wij mee aan de gebruikmaking van dit instrument, binnen de kaders die wij 

kennen voor de doorgroei van agrarische bouwpercelen. 

De niet-grondgebonden veehouderij heeft zijn zwaartepunt in de Gelderse Vallei. Vanwege 

ruimtelijke en milieuproblematiek is hier in 2005 het Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht 

Oost opgesteld, dat in 2010 geactualiseerd is. In de PRS en PRV zijn in 2013 de ruimtelijke 

randvoorwaarden uit het Reconstructieplan overgenomen. Omdat de Reconstructiewet per 1 juli 

2014 door het Rijk is afgeschaft, is de wettelijke basis onder de reconstructieregels weggevallen. 



Daarom is bij de herijking van de PRS en PRV in 2016 de noodzaak van specifiek ruimtelijk beleid voor 

de niet-grondgebonden veehouderij heroverwogen. Wij kiezen voor het handhaven van het 

Landbouwontwikkelingsgebied (zie paragraaf 7.3.5) en daarnaast voor een generiek beleid voor de 

niet-grondgebonden veehouderij in de rest van de provincie, gebaseerd op de regels zoals die gelden 

buiten het voormalige reconstructiegebied. Dit betekent dat voor de bestaande niet-grondgebonden 

veehouderijbedrijven buiten het Landbouwontwikkelingsgebied de maximum bouwperceelgrootte 

1,5 ha is. In het landbouwstabiliseringsgebied (voorheen Extensiveringsgebied) nabij kwetsbare 

natuur en landschap blijft uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderij niet toegestaan. 

Aan nieuwvestiging van bouwkavels voor niet-grondgebonden veehouderij en glastuinbouwbedrijven 

(buiten de glastuinbouwconcentratiegebieden) werken we niet mee. Ook inbij de grondgebonden 

agrarische bedrijvenmelkveehouderij en fruitteelt staan wij nieuwvestiging in principe niet toe. Toch 

kan nieuwvestiging hiervoor in de vorm van bedrijfsverplaatsing binnen de provincie in specifieke 

situaties nodig zijn voor de realisatie van internationale natuurdoelen. Als er geen geschikt 

vrijkomend agrarisch bouwperceel beschikbaar is werken we hieraan alleen mee binnen een 

integrale, gebiedsgerichte aanpak waarbij ook rekening wordt gehouden met natuur, landschap, 

recreatie en infrastructuur. Wij verwachten daarbij dat door voortgaande schaalvergroting en 

stoppende agrariërs er voldoende agrarische bedrijfslocaties vrij komen voor startende bedrijven en 

om eventuele bedrijfsverplaatsingen op te vangen. 

Ten behoeve van de vestiging van één agrarisch bedrijf in de gemeente Soest staan wij, gezien de 

specifieke situatie, ook nieuwvestiging toe. 

Realisatie  

Provinciaal belang: Zodanige condities scheppen dat de vitale regionale economie in het landelijk 

gebied zich kan ontwikkelen. 

Provinciale rol: Reguleren, participeren 

Reguleren (PRV):  

- Gemeenten nemen in bestemmingsplannen regels op over nieuwvestiging, omschakeling, 

nevenfuncties en de maximale omvang van de agrarische bouwpercelen (artikel 2.1 Agrarische 

bedrijven). 

Participeren:  

- Bij het ontwikkelen van innovatieve stallen kan het ad-hoc stallenteam ingeschakeld worden om de 

voortgang van vergunningstrajecten te begeleiden. 


