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Geachte heer, mevrouw, 

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de vervolgstappen die wij hebben 
ondernomen na de vaststelling van de Landbouwvisie door Provinciale Staten. 

In 2017 en 2018 heeft het participatieproces plaatsgevonden ten behoeve van de totstandkoming van de 
provinciale Landbouwvisie, die op 27 september 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. 
Mogelijk heeft u - al dan niet als vertegenwoordiger van een organisatie - deelgenomen aan de verschillende 
themasessies. 

Bij de behandeling van de Landbouwvisie is het opstellen van een Samenwerkingsagenda aangekondigd. Dit 
om samen met de betrokken partijen de benodigde zaken op te kunnen pakken en uit te voeren. Bij motie 
hebben Provinciale Staten op 27 september besloten, dat deze agenda wordt vastgesteld door PS. Tevens is bij 
motie opgeroepen om in de Samenwerkingsagenda de in de Landbouwvisie gestelde doelen verder te 
concretiseren. 

GS geeft uitvoering aan deze moties en is direct na de vaststelling van de Landbouwvisie gestart met het 
proces om tot een Samenwerkingsagenda te komen. We hebben hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de input 
die we tijdens het participatieproces hebben opgehaald bij de totstandkoming van de landbouwvisie. Daarnaast 
hebben we een inventarisatie gemaakt van alle samenwerkingsverbanden en initiatieven waar de provincie 
Utrecht bij betrokken is en die bijdragen aan de doelen van de landbouwvisie. Mede op basis van deze 
inventarisatie hebben we bepaald op welke thema's we verder willen acteren en welke nieuwe thema's we 
willen oppakken. Hierbij is de vraag wat onze specifieke meerwaarde kan en moet zijn, steeds leidend geweest. 
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De Samenwerkingsagenda Landbouw is nu door ons College vastgesteld en is naar Provinciale Staten 
verzonden ter behandeling op 4 februari a.s. in de Commissie Ruimte Groen en Water en op 18 februari a.s. in 
Provinciale Staten. Na vaststelling door Provinciale Staten van Utrecht gaan wij graag weer met u in gesprek 
over de uitvoering van deze agenda en de rol die de provincie daarin kan spelen. De Samenwerkingsagenda 
is naar zijn aard een dynamische agenda, die steeds op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten wordt 
bijgesteld. Hiertoe zullen er jaarlijkse voortgangsrapportages en een tussenevaluatie in 2024 worden 
gepresenteerd. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde taten van Utrecht. 
Namens hen, 

drs. 
ged 

am-Hoevers, 
bied, Natuur, Transformatieopgaven en Omgevingsvisie 
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