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Titel: Statenvoorstel Landbouwvisie Provincie Utrecht 2018
_________________________________________________________________________________
De commissie was zeer tevreden over het doorlopen participatietraject. Er waren echter veel vragen
over de concreetheid van het stuk. Het is abstract en de commissie vond dat er nog te weinig
duidelijke/pijnlijke keuzes worden gemaakt. Er waren veel vragen over onder andere circulaire
landbouw, de definitie van natuur inclusieve landbouw, het innemen van grondposities, het belang van
dierenwelzijn, het VAB-loket, het standpunt ten aanzien van zonneweides, welke keuzes er worden
gemaakt m.b.t. bodemdaling etc. Maar ook de vraag kunnen we als provincie niet meer doen bij de
ondersteuning van de boeren kwam aan de orde. Daarnaast kwam de vraag vanuit enkele fracties om
het uitvoeringsprogramma, waarin immers belangrijke keuzes worden gemaakt op statenniveau vast
te stellen.
Gedeputeerde Maasdam gaf aan dat nadrukkelijk wordt gekozen om de landbouw een transitie te
laten doormaken naar een duurzame sector. De Landbouwvisie biedt een perspectief, maar is geen
blauwdruk. Na vaststelling van de Landbouwvisie, waarin de hoofdrichting tot aan 2050 wordt
aangegeven die als bouwsteen voor de Omgevingsvisie dient, zal een Uitvoeringsprogramma worden
gemaakt. Dit programma wordt samen met de stakeholders en beleidsafdelingen vormgegeven en zal
begin 2019 voor de Staten beschikbaar zijn. De gedeputeerde zegt toe het uitvoeringsprogramma ter
bespreking in de cie aan de orde te stellen. Op Een transformatiedeskundige zal dit proces
begeleiden. In het Uitvoeringsprogramma worden wel keuzes gemaakt en er zal tevens een
concretiseringsslag op het gebied van doelen plaatsvinden. een aantal meer gedetailleerde vragen is
ook ingegaan, maar hiervoor wordt verwezen naar het verslag, dat nog voor de statenvergadering van
24 september a.s. beschikbaar zal zijn. Voorts zal de gedeputeerde nog een aantal vragen schriftelijk
beantwoorden.
De commissie adviseert om de bespreking in de vergadering van Provinciale Staten van 24 september
2018 te laten plaatsvinden als groot debat.
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