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Geachte heer Van Ojik,  
 
LTO Noord Utrecht, NFO, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt en Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost willen als 
bouwsteen voor een nieuw coalitieprogramma het volgende onder de aandacht brengen. 
 
Landbouwportefeuille 
De agrarische sector in Utrecht is zowel economisch, ruimtelijk als maatschappelijk een factor van belang voor het 
ruimtelijk gebied. In economische zin is het een belangrijke sector. In Utrecht zijn ongeveer 3.000 agrarische bedrijven 
actief en zorgen voor werkgelegenheid voor duizenden mensen.  
 

Daarnaast heeft de agrarische sector in Utrecht een belangrijke maatschappelijke functie. Ruimtelijk is de sector van 
belang; het speelt een grote rol bij de inrichting, het onderhoud en beheer (bijvoorbeeld middels agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer, en de instandhouding van het landschap. Maatschappelijk gezien zorgt de agrarische sector voor 
een vitaal landschap van hoge kwaliteit en voor de verbinding tussen de stedelijke samenleving van Utrecht en het 
Utrechtse landelijk gebied.  
 

Bovenstaande is een korte schets van de belangrijke positie die de agrarische sector inneemt in onze mooie provincie. 
De ambitie van LTO Noord Utrecht is om deze positie voor de toekomst voort te zetten. Wij zijn zelfs van plan om een 
stapje verder te gaan. De agrarische sector van Utrecht staat namelijk aan de vooravond van grote veranderingen. 
Doelstellingen op het gebied van onder meer klimaat, water, bodem, energie en biodiversiteit hebben impact op de 
ontwikkeling van de sector en op de provincie als geheel. De agrarische sector wil bij realisatie van deze doelstellingen 
graag haar verantwoordelijkheid nemen en kan daarbij zelfs een belangrijk deel van de oplossingen aanreiken.  
 

Hetgeen hierboven geschetst is maakt het belang duidelijk van de agrarische sector voor de provincie Utrecht. 
Gezamenlijk met de provincie gaan wij graag de uitdagingen van de toekomst aan. Hierbij is het belangrijk dat de 
agrarische sector en het landelijk gebied een belangrijke plaats innemen in het provinciaal beleid. Wij verzoeken u 
daarom om het agrarisch beleid en plattelandsbeleid via een aparte portefeuille vorm te blijven geven. 
 
Landbouw kerntaak provincie 
De landbouw is een kerntaak van de provincie. In de landbouwvisie ‘Landbouw met perspectief’ beschrijft de provincie 
Utrecht het gewenste toekomstbeeld voor de landbouw in 2050. De provincie wil daarbij een transitie bewerkstelligen 
naar een vitale, duurzame landbouw. Onderdeel hiervan is het versterken van de verbinding tussen stad en land (boer 
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en consument). De provincie streeft daarbij naar het laagst mogelijke schaalniveau waarop circulariteit (kringloop-
landbouw) in de (grondgebonden) melkveehouderij en de intensieve veehouderij haalbaar is, met behoud van een 
economisch rendabele bedrijfsvoering. Dit sluit aan bij de landelijke visie, waarbij natuurinclusieve en kringlooplandbouw 
het uitgangspunt is. 
 
LTO Noord Utrecht onderschrijft deze visie. Zij wil daarbij benadrukken dat, zoals ook uit de ambitie van de provincie 
blijkt, een verdienmodel een voorwaarde moet zijn voor de Utrechtse agrarische ondernemer.  
Wij willen u vragen om ook de komende bestuursperiode deze lijn door te zetten en daarbij voldoende (financiële) 
middelen te reserveren voor het uitvoeren van een volwaardig landbouwprogramma gericht op de volle breedte van de 
agrarische sector.  
 
Daarnaast willen wij aandacht vragen voor de transitie van de landbouw naar een duurzame landbouw, waar de 
agrarische sector van Utrecht de komende jaren mee te maken krijgt. Bij deze opgave heeft de provincie een cruciale rol 
met betrekking tot bijvoorbeeld regelgeving en financiering. Wij vragen de provincie om hierin faciliterend te zijn.  
 
Tenslotte wil de agrarische sector graag gebruik blijven maken van Europese programma’s (o.a. POP-gelden), het 
Topsectorenbeleid maar ook nationale programma’s. Hiervoor is vaak cofinanciering vereist vanuit ondernemers, 
onderzoek/onderwijs, maar ook vanuit de provincie. Wij verzoeken u daarom hiervoor financiële middelen te reserveren 
zodat de sector daar in de provincie maximaal van kan profiteren.  
 
Duurzame Landbouw Met Natuur 
De agrarische sector en het landschap zijn inherent aan elkaar. Veel agrarische ondernemers doen bijvoorbeeld aan 
natuur- en landschapsbeheer op hun bedrijven. Hierdoor worden weidevogels beschermd en krijgen akkerranden kleur. 
LTO Noord werkt nauw samen met de agrarische collectieven en neemt daarin ook bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Belangrijke ontwikkelingen zijn pilots in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) en 
samenwerking met de Duurzame Zuivelketen om biodiversiteit meer aandacht te geven vanuit de markt. De (co)relatie 
tussen natuur en landbouw blijkt ook uit het actieplan Duurzame Landbouw Met Natuur (DLMN), waarbij LTO Noord 
samenwerkt met groene organisaties om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden. LTO Noord Utrecht wil deze 
ontwikkelingen graag voortzetten en vraagt de provincie hiervoor financiële middelen vrij te maken.   
  
Rol gebiedspartijen  
Recent is de rol van gebiedscommissie Utrecht-West en gebiedscoöperatie O-gen veranderd. Utrecht-West kiest hierbij 
voor een adviesrol en O-gen geeft de voorkeur aan een uitvoeringsrol. We willen graag de kracht van de samenwerking 
van beide organisaties behouden. Ons advies is om als provincie gebruik te maken van deze samenwerking om de 
opgaven die er liggen te realiseren. Zij zijn namelijk de verbinding tussen beleidsmakers en uitvoerders (agrariërs). Een 
ontwikkeling waarbij verschillende partijen binnen een gebiedsproces samenwerken is bijvoorbeeld bodemdaling in 
West-Utrecht. Het is belangrijk dat gebiedscommissie Utrecht-West hierin een coördinerende rol krijgt. Daarnaast is een 
meerwaarde van de organisaties dat zij een adviserende rol hebben richting de Provinciale Staten en dat zij kunnen 
toezien op een goede uitvoering van het provinciale landbouwbeleid.   
 
O-gen kan een mooie rol krijgen om de recent uitgebrachte samenwerkingsagenda verder vorm te geven gezamenlijk 
met de gebiedspartijen. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen om de regiodeal Foodvalley ook in Oost-Utrecht vorm te geven. 
De provincie investeert € 10 miljoen in de regiodeal en daar mag Oost-Utrecht van profiteren.  
 
LTO Noord Utrecht vraagt om bovenstaande gebiedspartijen meer ruimte te geven. Dit sluit aan bij hetgeen in de 
Samenwerkingsagenda Landbouw 2019 staat beschreven. Hierin impliceert de provincie het belang van de 
gebiedspartijen en geeft de provincie aan deze partijen te faciliteren en te ondersteunen.  
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Bodem 
Een van de doelen van het Klimaatakkoord is een reductie van de CO2-uitstoot uit het veenweidegebied onder 
gelijktijdige vermindering van bodemdaling en verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit. De agrarische sector kan 
een belangrijke bijdrage leveren bij het verminderen van de bodemdaling en de CO2-uitstoot.  
 

LTO Noord Utrecht zet in op een maximaal effect op bodemdaling met behoud van agrarisch perspectief via inzet op 
peilgestuurde drainage. De verwachting is dat deze investering leidt tot een afname van de CO2-uitstoot met  
10 ton/ha/jaar. Wij zien het tegengaan van bodemdaling als een maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij verzoeken 
de provincie voor de investering in peilgestuurde drainage jaarlijks € 2,5 miljoen te reserveren.  
 

Gezien het belang van bodemdaling voor de provincie Utrecht zijn bovengenoemde aspecten uitgewerkt in de propositie 
‘Meters maken’ van LTO Noord. Deze propositie is als bijlage bij deze brief gevoegd.  
 

Fauna  
Met betrekking tot het ganzenbeleid verzoeken wij de provincie om, conform de eerder gemaakte afspraken, de 
ganzenschade aan landbouwgewassen volledig te blijven vergoeden. Met name omdat ondanks alle inspanningen de 
ambitie om het schadeniveau aan landbouwgewassen terug te brengen naar het niveau in 2005 nog lang niet bereikt is.  
 

Daarnaast zijn wij van mening dat de mezenschade in de fruitteelt 100% dient te worden vergoed. Deze schade wordt 
om onterechte redenen nu slechts voor 60% vergoed terwijl beheer en schadebestrijding van mezen niet mogelijk is, 
omdat er geen effectieve methoden zijn om mezen te weren. Voorts is het (vanuit bedrijfseconomisch oogpunt) niet 
mogelijk om preventieve maatregelen tegen mezenschade te nemen. 
 

Een effectief beheer van populaties van in het wild levende diersoorten is van groot belang voor een goed 
weidevogelbeheer. Wij verzoeken u om een verantwoord populatiebeheer in het provinciaal beleid te borgen. 
 

Verder verzoeken wij de provincie om goed wildbeheer mogelijk te maken. De negatieve aspecten van het koesteren 
van soorten mag niet op het bord van individuele agrarische ondernemers worden gelegd. Faunaschade moet zoveel 
mogelijk vermeden worden. Daar waar schade niet voorkomen kan worden moet een volledige vergoeding van de 
geleden schade plaatsvinden.  
 

Arbeidsvoorziening 
Fruitteelt en glastuinbouw zijn kapitaals- en arbeidsintensieve sectoren. Deze sectoren maken veel gebruik van 
buitenlandse arbeidskrachten die het seizoenwerk verrichten. Goede huisvesting is van groot belang om voldoende 
buitenlandse arbeidskrachten te kunnen vinden. Wij verzoeken de provincie om het mogelijk te maken meer goede 
huisvesting op de bedrijven zelf te kunnen realiseren. Om de kwaliteit voor huisvesting op de bedrijven zelf te borgen 
heeft LTO het Agrarisch Keurmerk Flexwonen gelanceerd. 
Gemeenten voeren een zeer verschillend beleid in deze. Er zijn gemeenten die helemaal niets geregeld hebben en er 
zijn gemeenten die e.e.a. tot in de puntjes geregeld hebben. Dat geeft een ongelijk speelveld voor ondernemers. Het 
zou goed zijn als de provincie hierin een coördinerende rol op zich zou nemen. 
 

Doorstroming landbouwverkeer 
Als onderdeel van een wijziging van de Wegenverkeerswet (eind 2019) wordt de maximumsnelheid voor het landbouw-
verkeer verhoogd van 25 km/u naar 40 km/u. De wegbeheerders (IPO) hebben toegezegd om gekoppeld aan deze 
snelheidsverhoging de provinciale en/of rondwegen vrij te geven voor landbouwverkeer tenzij dat uit oogpunt van 
verkeersveiligheid niet verantwoord is. 
 

Om een goede en veilige doorstroming van het landbouwverkeer te bevorderen is het van belang dat waar mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van provinciale wegen. Kernen van dorpen en steden kunnen dan vermeden worden. Wij 
verzoeken u om, met inachtneming van de toezegging van de wegbeheerders, de provinciale wegen waar mogelijk vrij 
te geven voor het landbouwverkeer. 
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Energie 
Als uitwerking van het Klimaatakkoord worden er in Utrecht twee Regionale Energie Strategieën (RES) ontwikkeld: 
U10/U16 en Amersfoort. Op basis van de veronderstelde majeure opgave vanuit het Klimaatakkoord zal (de uitvoering 
van) een RES een grote impact hebben op het landelijk gebied (zon en wind op land). Voorkomen moet worden dat de 
totale energieopgave in het agrarisch gebied wordt ingevuld. Vanzelfsprekend wil de agrarische sector haar 
verantwoordelijkheid nemen bij het invullen van de klimaatambitie, maar het landelijk gebied is van een grotere omvang 
dan het agrarisch gebied. Wij verzoeken de provincie dan ook om voorafgaand aan de totstandkoming van de Regionale 
Energie Strategieën geen enkel gebied en/of toepassing uit te sluiten.  
 
Een andere (landelijke) ontwikkeling is de aanleg van zonneweides op agrarisch areaal. Zoals gezegd wil de agrarische 
sector uiteraard haar verantwoordelijkheid nemen om de klimaatambitie mede in te vullen. LTO Noord hecht echter wel 
waarde aan het koesteren van het agrarisch areaal. Zonneweides staan op gespannen voet met zowel een duurzame 
sector als een aantrekkelijk landschap. Wij verzoeken u terughoudend om te gaan met ruimte voor zon in het landelijk 
gebied. Om wildgroei aan zonneweides te voorkomen vragen wij de provincie de regie in handen te houden. Kies niet 
voor de weg van de minste weerstand maar hanteer de ‘Ladder van duurzaamheid’, benut als eerste de opties binnen 
het stedelijk gebied, op de daken en in wachtlandschappen.  
 
Toekomst landbouw 
Veel agrarische ondernemers in de provincie Utrecht hebben op dit moment geen opvolger voor het bedrijf. Met het oog 
op de toekomst is dit een problematisch gegeven. Wij willen u vragen om bij het inzetten op een duurzame landbouw u 
ook te richten op de ondernemer zelf. Ook voor de toekomst zijn agrariërs nodig. LTO Noord Utrecht vraagt u om 
(toekomstige) jonge agrarische ondernemers de ruimte te geven om op een duurzame manier ondernemingen voort te 
zetten.  
 
Verder is het met betrekking tot de toekomst belangrijk dat er efficiënte en effectieve kavelruil/bedrijfsverplaatsingen 
plaatsvindt. Op deze manier kan er, gezamenlijk, efficiënter en effectiever worden gewerkt aan maatschappelijke 
opgaven, zoals het toewerken naar een kringlooplandbouw. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het vergroten van de 
huiskavels van melkveehouderijen met gras.   
 
Met het oog op de toekomst is het daarnaast van belang dat de provincie transparant is aangaande de financiële 
bijdrage aan de landbouw. Duidelijkheid hierover kan negatieve gevolgen voor agrariërs in de toekomst voorkomen.  
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
 
 
Bert van Donselaar, 
Voorzitter LTO Noord provincie Utrecht 
 
 
Bijlage:  
- Propositie ‘Meters Maken’ van LTO Noord Utrecht 
 
 


