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BIJLAGE Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw 2021 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw 2021. 

Inleiding: 

In september 2018 is de Landbouwvisie door u vastgesteld en in februari 2019 de Samenwerkingsagenda 

Landbouw. In de Samenwerkingsagenda is toegezegd dat er jaarlijks (tot en met het jaar 2023) een afzonderlijke 

Voortgangsrapportage wordt opgesteld. Op 26 januari 2021 hebben wij de eerste Voortgangsrapportage 

Samenwerkingsagenda Landbouw ter informatie naar u gestuurd.  

Hierbij doen wij u de tweede Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw toekomen. We houden 

hierbij op hoofdlijnen het format aan zoals dat bij de eerste rapportage is gebruikt. De Samenwerkingsagenda 

vormt dus de kapstok voor rangschikking. In hoofdstuk 2 vindt u dan ook de zes thema’s uit de 

Samenwerkingsagenda, namelijk; Verbinding Stad-Land, Gezondheid, Economisch rendabele landbouw, Circulaire 

landbouw, Natuurinclusieve landbouw en Klimaatneutrale landbouw.  

In aanvulling hierop, en in afwijking van de eerste Voortgangsrapportage, wordt in paragraaf 2.7 aandacht besteed 

aan een aantal onderwerpen die duidelijk thema overstijgend zijn. Het gaat om: 

• Regio Deal Foodvalley
• Kringlooplandbouw
• Duurzame Landbouw met Natuur
• LaMi; het platform over landbouw en milieu in Utrecht
• Plattelandscoaches
• Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en het Nationaal Strategisch Programma (NSP)

Middels Motie 115, aangenomen tijdens PS-vergadering van 11 november 2020, vraagt PS om jaarlijks via de 

Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Landbouw te worden gerapporteerd over de voortgang van het 

‘onderwerp’ Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Dit is de reden waarom hier relatief veel aandacht aan 

wordt besteed. 
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In hoofdstuk 3 geven we aan hoe de moties die nog niet eerder waren afgedaan zijn opgepakt.  

In hoofdstuk 4 stippen we kort de relatie tussen de Samenwerkingsagenda en een aantal maatschappelijke 

opgaven aan. Met het geheel van activiteiten in de Samenwerkingsagenda willen we namelijk bijdragen aan 

maatschappelijke opgaven als vermindering van de bodemdaling en de stikstofuitstoot, verbetering van de 

waterkwaliteit en vergroten van de biodiversiteit. Hiermee draagt het tevens bij aan de realisatie van andere 

programma’s zoals de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Regio Utrecht.  

De Voortgangsrapportage is geen evaluatie van het beleid of de uitvoering. Ook doen we geen voorstellen voor 

bijstelling of aanpassing van het beleid. 

 

Wij vragen Provinciale Staten om kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Landbouw 2021. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Begin 2023 zal de Voortgangsrapportage Landbouw 2022 aan u worden toegezonden. In 2024 vindt de evaluatie 

van de Samenwerkingsagenda Landbouw plaats. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


