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Inspraak Landbouwvisie 

 

Aan:    Dagelijks Bestuur 

Van:    Jos Geenen 

Datum:     18 juli 2018 

 

 

• Blij met de erkenning van de meerwaarde van de Gebiedscommissie als advies- en 

uitvoeringsorgaan. Een ingewikkelde opgave die gezamenlijk opgepakt moet worden, en waar 

niet een partij de oplossing in handen heeft.  

• Eens met de constatering dat een transitie in de landbouw nodig is om zowel de 

verdiencapaciteit van de bedrijven als een aantal maatschappelijke doelen te realiseren. Juist 

de Gebiedscommissie kan daarin een rol door onderwerpen integraal en met draagvlak aan te 

pakken. Wij hopen dan ook dat de uitvoeringsagenda bij de landbouwvisie 

(financiële/ruimtelijke) ruimte geeft om echt invulling te geven aan de doelen.   

• Gedeputeerde Staten handhaven het beleid voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven. Deze 

is alleen mogelijk in geval van een noodzakelijke verplaatsing uit Natura 2000 gebieden. We 

vragen om een heroverweging van dit beleid. We vragen om mogelijkheden in de 

Omgevingsvisie om binnen integrale gebiedsprocessen nieuwvestiging mogelijk te maken 

wanneer dit aantoonbare ruimtelijke kwaliteitswinst oplevert. Juist in de veenweiden met 

hooggewaardeerde landschappelijke en cultuurhistorische waarden kan dit van belang zijn. 

• Een landbouw in transitie vraagt om flexibele instrumenten en financieringsmogelijkheden. 

Bevorderen wat goed gaat en ook aanpakken waar het mis loopt. Een maatschappelijk  

• POP3 als financieringsinstrument voor het realiseren van een vitaal platteland hebben wij grote 

vraag tekens bij. Het aanvragen en beschikbaar krijgen van middelen is tijdrovend en onzeker. 

Daarnaast horen we vanuit de aanvragers dat POP3 werkt niet in het geval van 

gebiedsprocessen en innovaties. Zorg dat de gelden die vanuit de provincie beschikbaar zijn, 

eenvoudig en flexibel in te zetten zijn voor het realiseren van maatschappelijke doelen.  

• De verkaveling is momenteel goed geeft u aan, maar wij blijven hier aandacht voor vragen. Met 

name weidegang, vrije uitloop etc. vraagt om meer gronden nabij en om de boerderijen. De 

60% huiskavel die aangehouden wordt als streefgetal is lager dan de 75% die idealer is voor 

goede weidegang.  

• Provinciale grondposities in het landelijk gebied dragen bij om maatschappelijke doelen te 

realiseren. Het wachten over bezit en inzet van provinciale gronden tot de omgevingswet 

komt, vinden wij onverstandig. Met het wegvallen van Dienst Landelijk Gebied is de 

grondmarkt veranderd en is het aandeel overheidsgrond zeer sterk afgenomen. Omdat met het 

bezit van gronden maatschappelijke eenvoudiger en efficiënter doelen gerealiseerd kunnen 

worden, adviseren wij om hier op kortere termijn een standpunt/visie op te hebben. Onze 

oproep is dan ook, om ook in het kader van de landbouwstructuurversterking in combinatie 

met het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) het strategisch aankopen van 

gronden door de provincie mogelijk te maken. 

 



 

pagina 2/2 

• Vrijkomende agrarische bebouwing wordt in Utrecht-West als een minder groot probleem 

ervaren dan in het oosten van de provincie. Wel zien we nog steeds veel nieuwe stallen in het 

gebied gebouwd worden en vragen hier aandacht voor. Deze nieuwe stallen geven bij sloop 

bouwrechten, worden wellicht nieuwe VAB’s. Samen met initiatiefnemers, en andere overheden 

zorgen voor cyclische bouw en vergroten van de landschappelijke kwaliteit is een uitdaging die 

gefaciliteerd dient te worden. Daarnaast wil ik opmerken dat stoppen van bedrijven vaak niet 

op de een op andere dag gebeurd, maar dat daar een lang en vaak emotioneel proces is dat 

hieraan voorafgaat. Het actief assisteren van stoppende boeren, helpt bij het voorkomen van 

het ontstaan van nieuwe VAB’s.   

• Er wordt veel gesproken over Natuur inclusieve landbouw, beseft u dat Utrecht meerdere 

prachtige voorbeelden heeft, waar de provincie een belangrijke rol heeft gespeeld dit 

gerealiseerd te krijgen. Het begeleiden van omschakelende boeren, vraagt capaciteit en vraagt 

tijd. De vraag vanuit de consument neemt langzaam toe, en er zijn boeren die zoeken naar 

meer extensieve vormen van landbouw. Ondersteun deze initiatieven! 

• In het kader van voedselveiligheid, is de kwaliteit van het oppervlakte water een onderbelicht 

aspect. Koeien drinken 150 liter water per dag, bij weidegang, veelal uit de sloten.  Zorgen 

voor goed oppervlakte water is niet alleen vanuit de KRW een vereiste, maar ook vanuit 

voedselveiligheid als de koeien meer en langer naar buiten kunnen/gaan. 

• De energie transitie vraagt grote aandacht. De stedelijke gebieden zullen een beroep gaan 

doen op het omliggende landelijke gebied. Onze oproep is om hier te zorgen voor de 

verbinding tussen stad en platteland en niet een opgelegde verplichting vanuit de stad. De 

opgave is zo groot dat alle mogelijkheden die er zijn ingezet moeten worden. De impact op 

het landelijk gebied is groot, en beïnvloed de bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven. Ons 

voorstel is om met grondeigenaren en bewoners in het landelijk gebied in gesprek te gaan en 

zo de ruimte te zoeken voor duurzame energie.  

 


