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Inleiding 
Utrecht wil een ondernemende provincie voor plattelandsontwikkeling zijn. In “Platteland in Ontwikkeling”, 
presenteert de Provincie Utrecht voor het eerst een gebundelde inzet op dit thema. Het programma geeft de 
ambities, doelstellingen en activiteiten voor de komende vier jaar aan. De speerpunten zijn: 1) ondernemerschap, 
2) benutten van het natuurlijk en sociaal kapitaal en 3) ruimte voor experimenten. Het programma wordt 
gefinancierd uit de in voorjaarsnota van 2004 beschikbaar gestelde middelen voor de subsidieprojecten 
plattelandszaken, ondermeer ook voor co-financiering europese projecten. Het totale budget is 1,6 mln voor 4 
jaar. 
 
De programma’s voor landbouw en landbouw-milieu zijn integraal opgenomen in het programma. Dit omdat de 
ontwikkeling van de landbouw niet los gezien kan worden van de ontwikkeling van het platteland en visa versa. 
“Platteland in Ontwikkeling” is complementair aan de beleidsprogramma’s van recreatie en toerisme, natuur, 
landschap en Kleine Kernen. De verschillende doelstellingen versterken elkaar. Het ruimtelijk 
ontwikkelingskader van het streekplan is uitgangspunt voor plattelandsontwikkeling. 
De doelen van dit programma worden opgenomen onder doelen van het provinciaal meerjaren 
uitvoeringsprogramma Agenda Vitaal Platteland (pAVP) en geven richting aan de inzet voor het nieuwe 
Plattelandsontwikkeling Programma 2007-2013 van de EU  (POP2).  
 
De ontwikkeling van het platteland van Utrecht hangt samen met de positie van Utrecht in de Randstad. Utrecht 
is een verstedelijkte provincie met tegelijkertijd veel hoogwaardig groen op het platteland. Dit hoogwaardig 
groen draagt in belangrijke mate bij aan het investeringsklimaat en maakt Utrecht een provincie waar mensen 
graag wonen, werken en recreëren. Dit potentieel en deze veelzijdigheid moet behouden worden zodat het 
platteland vitaal blijft. De meerwaarde van dit programma bestaat eruit dat zowel vanuit de 
plattelandsproblematiek als geheel, als in samenhang met andere beleidsvelden, naar oplossing gekeken wordt. 
Simultaan wordt de economische bedrijvigheid gestimuleerd, de ecologische en landschappelijke kwaliteit 
verhoogd en de sociale leefbaarheid bevorderd. 
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 juni 2006  
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 11 april 2006, dienst Ruimte en Groen /sector RLO, 
nummer 2006REG000944i;

Overwegende;  
dat een gebundelde inzet voor plattelandsontwikkeling gewenst is voor een Veelzijdig en Vitaal 
Platteland van Utrecht 
 
Besluiten:  
 
� Het project “Platteland in Ontwikkeling”, Visie en activiteitenprogramma plattelandsontwikkeling 

in de provincie Utrecht, 2006-2009”,  vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag  
Provincie Wet 
 
Beoogd effect 
� Het grootste deel van de agrariërs heeft een duurzame bedrijfsvoering 
� Vergroten aantal hectare landbouwareaal met fysieke landbouwstructuurverbetering 
� Vergroten aantal deelnemers dat deelneemt aan trainingen en innovatietrajecten 
� Behouden percentage agrarische bedrijven groter dan 70 NGE (maat voor een groter agrarisch bedrijf) 
� Vergroten aantal biologische bedrijven 
� Vergroten percentage en soort verbrede activiteiten op agrarische bedrijven (inclusief agrarisch 

natuurbeheer) 
� Vergroten aantal ha met contracten met vergoedingen voor beheer 
� Vergroten percentage dagrecreatief gebruik van platteland 
� Vergroten percentage gemeenten met kleine kernen dat projecten onderneemt op leefbaarheid 
� Beoordelingscijfer van klanten (gemeenten, ondernemers, organisaties en beheerders) voor partnerschap van 

provincie in plattelandsontwikkeling 
� Beoordelingscijfer van consumenten van producten en diensten van het platteland 
 
Argumenten 
• Een gebundelde integrale aanpak vanuit economisch, ecologische en sociaal gezichtveld voor 

plattelandsontwikkeling ontbreekt en biedt juist kansen tot sturen en behalen van resultaten 
• Het platteland van Utrecht staat onder druk, provincie Utrecht wil ondernemend aan de slag om vitaliteit 

te behouden 
• Beleid voor land- en tuinbouw is verouderd en niet geconcretiseerd in doelen 
• Doelen voor plattelandsontwikkeling waaronder landbouw en sociaal economische vitalisering moeten 

worden opgenomen in het provinciaal Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland (pAVP) en zijn 
nodig om inzet in POP 2 te bepalen. 

• Een integraal programma biedt een inhoudelijk afwegingkader voor een efficiënte inzet van middelen 
en menskracht 

 
Realisatie 
1 Agenderen van activiteiten op negen doelen  
2 Provincie Utrecht voert zelf projecten uit, geeft opdrachten, stelt stimuleringgelden, menskracht en 

kennis beschikbaar voor projecten plattelandsontwikkeling 
3 Kwaliteitsimpuls van het werkproces voor plattelandsontwikkeling onder het Loket Landelijk Gebied. 
 
Plattelandsontwikkeling is een beleidsterrein waar de partijen vooral zelf aan zet zijn. De provincie schept waar 
nodig hiervoor mogelijkheden. Dit is de essentie van onze inzet in ambitie A. Waar publieke belangen in het 
geding zijn gaan we actiever mee ontwikkelen, zie ambitie B. Hiervoor is het noodzakelijk dat we toe groeien 
naar een ondernemende provincie, zie ambitie C. 
 
Ambitie A.  Vraaggericht ondernemen voor de Utrechtse samenleving 
Doel 1  Duurzame landbouw met een optimale (fysieke) landbouwstructuur 
Doel 2.  Vergrootte professionaliteit van ondernemers en hun samenwerkingsverbanden 
Doel 3.   Groei van verbrede landbouw en “nieuw” ondernemerschap 
Ambitie B. Benutten van het Utrechtse natuurlijke en sociale kapitaal 
Doel 4  Duurzaam beheer landelijk gebied door landgebruikers en –eigenaren 
Doel 5  Meer mogelijkheden tot recreatief (mede)gebruik van platteland en natuur 
Doel 6  Streekidentiteit en –cultuur versterkt plattelandseconomie 
Doel 7  Een leefbaar landelijk gebied 
Ambitie C. Ruimte voor experimenten 
Doel 8  Provincie Utrecht is meer partner op het platteland 
Doel 9  Wet- en regelgeving voor plattelandsontwikkeling wordt ontwikkelingsgericht toegepast 
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Communicatie 
In “Platteland in Ontwikkeling” visie en activiteitenprogramma, is een communicatieparagraaf opgenomen met 
interne en externe communicatiemomenten. 
Bij vaststelling door GS volgt een persbericht en bij vaststelling door PS een publieksactiviteit. 
 
Bijlagen 
1. “ Platteland in Ontwikkeling ” Visie en activiteitenprogramma Plattelandsontwikkeling in de provincie 

Utrecht, 2006-2009 
2. Achtergronden van “ Platteland in Ontwikkeling”  
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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