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Amendement UTRECHT BOERT BEWUST
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 november 2015, ter bespreking van de
Begroting 2016:

Constaterende dat:

- Na de start in 2Ot2 in Utrecht -Oost is het streekgebonden bedrijfslabel Vallei Boert
Bewust inmiddels van de grond gekomen en kent nu 62 deelnemers;

- Het treffen van bovenwettelijke is uitgangspunt waarbij certificering voor deelname
plaatsvindt op de thema's maatschappij, beeldkwaliteit, dierenwelz'rjn,
dierengezondheid, mest, energie en milieu;

- Deze ontwikkelingen goed aansluiten de landbouwvisie van de provincie
- Er reeds eerste stappen zijn gezet op na Utrecht-Oost ook het Krommer Rijngebied erbij

te betrekken
- De ambities van de initiatiefnemers, Gebiedscooperatie O-gen, LTO noord en de

landbouwsectoren verder reiken om nieuwe bedrijven, nieuwe gebieden en nieuwe
activiteiten toe te voegen en ook om verbindingen te leggen met andere partijen in
gebieden op vlak van streekproducten, recreatie waardoor verbinding stad-platteland
versterkt wordt.

Overwegende dat:

Een duurzame en innovatieve landbouwsector niet allen goed is voor de beeldvorming
over de landbouw, maar ook bijdraagt aan de profilering van de gezonde, slimme en
groene provincie Utrecht
Educatieve activiteiten met schoolklassen, (live)contactmomenten tussen boer en burger
bijdraagt aan bewustwording waar goed en gezond voedsel vandaan komt
Van belang is om de organisatie van Utrecht (Oost) Boert Bewust verder te ontwikkelen
de komende 3 jaren waarna het op eigen benen staten uitrol waarde gehele provincie
Utrecht kan plaatsvinden
Nadrukkelijk sprake dient te zijn van cofinaciering van de provincie Utrecht en dat
deelname van l/3 realistisch is en de overige 2/3 deel van de totale benodigde jaarlijkse
kosten van 100.000 euro voor de gebiedspartners en het landbouwbedrijfsleven zijn.

Besluit tot de volgende wijziging in de Begroting 2016:

Voor de komende 3 jaren 33.000 euro f jaar ter beschikking te stellen voor de
doorontwikkeling Utrecht (Oost) Boert Bewust
Gs de benodigde middelen te halen uit de budgetten voor het landelijk gebied en /of
economische promotie en innovatie

r tot de orde van de d


