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Motie bewustwording door voedselonderwijs

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 08-11-19,Overwegende dat:

» Voedselonderwijs beeldend maken goed is voor de algemene ontwikkeling van kinderen
* We een provincie zijn waar de stad soms tegenover het platteland staat, maar wij juist 

kiezen voor verbinding
* We allemaal eten en drinken en de bewustwording van waar dat vandaan komt, maar beter 

met de paplepel kan worden ingegoten
* Agrariërs niet financieel moeten inleveren wanneer zij de tijd willen nemen om een klas 

basisschoolleerlingen te ontvangen op hun bedrijf om ze meer te leren over het produceren 
van ons voedsel

* Je elke basisschool leerling in Brabant een ervaring op een agrarisch bedrijf gunt

Constaterende dat:

* Niemand beter kan uitleggen waar ons voedsel vandaan komt dan een agrariër zelf, die dag 
en nacht zijn best doet om voedsel te produceren

* Je nergens beter ziet waar ons voedsel vandaan komt dan op een agrarisch bedrijf zelf
* Op 10 november 2017 de motie "Educatie op de boerderij" is aangenomen en het nu tijd is 

om door te pakken en te realiseren

Verzoekt het college:

* Met organisaties als Klassenboeren in gesprek te gaan om te komen tot een plan hoe we zo 
veel mogelijk Brabantse basisschoolleerlingen kennis kunnen laten maken met de productie 
van voedsel op een agrarisch bedrijf zelf.

* Provinciale Staten hierover te informeren ruim voordat de perspectiefnota in de Provinciale 
Staten behandeld wordt, inclusief een overzicht van de mogelijke (financiële) consequenties.

* Bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit, de Brabantse gemeenten en andere partners te lobbyen voor 
structurele financiële bijdragen aan het voedselonderwijs van onze Brabantse 
basisschoolleerlingen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Jade van der Linden

Christen Unje^SGP

Wil van Pinxteren ierrfíen Vreugdenhil

GroenLinks

- Vogels Janneke van Kessel


