
Een aantrekkelijk platteland is fijn om in te wonen, te werken en te recreëren. Nu en in  
de toekomst. Tegelijkertijd is het nodig dat de natuur beschermd en versterkt wordt en  
maatschap pelijke uitdagingen, zoals de klimaat- en stikstofproblematiek, worden aangepakt.  
Dit is belangrijk voor ons welzijn en de afwisseling van planten en dieren. Het programma Agenda 
Vitaal Platteland (AVP) pakt de uitdagingen aan en voert voor de provincie Utrecht maatregelen 
uit die het platteland krachtig, aantrekkelijk, economisch en sociaal sterk moeten houden.

Dit doen we onder andere door ontwikkeling van nieuwe natuur, ondersteuning van de landbouw-
sector, aanleg van fiets- en wandelpaden en subsidiëring van lokale ideeën. De maatregelen pakt 
het programma AVP in samenhang op en stemt dit af met alle betrokken partijen in het gebied.   
Samenwerken in het gebied is belangrijk om tot goede en gedragen oplossingen te komen.

Meer informatie over het programma Agenda Vitaal Platteland en alle activiteiten vindt u op www.provincie-utrecht.nl/avp of mail ons uw vragen naar avp@provincie-utrecht.nl.

VITAAL PLATTELAND

HOE HOUDEN WE HET  
PLATTELAND VITAAL?

• Het uitbreiden van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) door nieuwe natuur te maken;

• Het verbinden van natuurgebieden door onder en/of  
over provinciale wegen natuurverbindingen te maken;

• Het robuuster maken van natuurgebieden waardoor  
deze beter beschermd zijn tegen neerslag van stoffen 
zoals stikstof;

• Het aanleggen van landschapselementen die het 
aantal soorten en planten vergroten;

• Het betrekken van burgers, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties bij de natuur;

• Het stimuleren van lokale nieuwe ideeën.

• Het inzetten van Europees geld (POP3+) voor 
vernieuwing en modernisering van agrarische 
bedrijven, kennisoverdracht, niet-productieve 
investeringen op het gebied van water en natuur en 
stimulering van lokale nieuwe ideeën via LEADER;

• Het ondersteunen van agrariërs in hun duurzaam 
ondernemerschap;

• Het versterken van de landbouwstructuur;
• De verbinding tussen stad en platteland vergroten door 

het stimuleren van boerderijeducatie;
• Het verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving 

waarin alle inwoners nu en in de toekomst goed en 
gezond kunnen leven, wonen, werken en ontspannen;

• Het tegengaan van verrommeling, ondermijnende 
activiteiten en milieuproblematiek in het landschap;

• Het stimuleren van lokale nieuwe ideeën.

• Het landschap en cultureel erfgoed beleefbaar  
houden en/of maken; 

• Het verbeteren van de fiets- en wandelpaden en  
de vaarwegen;

• Het stimuleren van lokale nieuwe ideeën.

• We herstellen de natuur op de Grebbelinie over een lengte 
van 3,3 kilometer; 

• In het oostelijke deel van de provincie Utrecht wordt een 
wandelroutenetwerk van meer dan 800 kilometer 
gerealiseerd.

• We versterken de landbouwstructuur met inzet van 
vrijwillige kavelruil;

• Bij het aanleggen van snel internet;
• Hulpmiddelen ontwikkelen voor gemeenten, adviseurs en 

agrariërs vanwege vrijkomende agrarische bebouwing;
• Bij het ondersteunen van duurzaam boerenonder-

nemerschap door het platform LaMi: www.lami.nl.

Amelisweerd, Kromme Rijn, Rijntakken, Oostelijke 
Vechtplassen, Wilnisse Bovenlanden, Binnenveld, Groot 
Mijdrecht Noordoost, Landgoed de Boom, Marickenland, 
Groot Wilnis Vinkeveen, Polder Mijnden, … Bekijk alle 
projecten en gebiedsprocessen op de websitepagina:
www.provincie-utrecht.nl/AVP

Scan de QR-code of ga naar www.provincie-utrecht.nl/subsidiesvoorhetplatteland  
om te zien welke subsidies er nog meer zijn die het platteland versterken! 

• Draag bij aan het vergroenen van uw woonomgeving;
• Help mee door herstel en aanleg van landschaps-

elementen zoals knotwilgen, poelen en oude lanen;
• Ligt uw agrarisch bedrijf in het Natuurnetwerk Nederland 

en wilt u uw bedrijf verplaatsen? Dan stelt de provincie 
hiervoor subsidie beschikbaar.

• Initiatieven die het draagvlak, de kennis en belevings -
waarde van natuur en landschap vergroten kunnen  
subsidie krijgen;

• Iedereen kan subsidie krijgen voor minimaal twee 
recreatie bankjes langs een wandelpad of -route, in een 
natuurlijke omgeving. De bankjes moeten wel zelf, of door 
derden, gemaakt en geplaatst worden. De provincie wil 
wandelen aantrekke lijker maken en daarmee de beleving 
van de natuur vergroten.

• POP3+: dit zijn diverse subsidieregelingen gericht op de 
leefbaarheid en het versterken van korte ketens op het 
platteland en het helpen van jonge landbouwers met het 
verduurzamen en vernieuwen van hun landbouwbedrijf;

• De provincie stimuleert iedereen die met een goed plan 
komt om de leefbaarheid van het platteland en dorpen te 
versterken.
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