
Motie versterking relatie boer en burger 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 september 2020, 

constaterende dat: 

- De mogelijkheden voor reclame-uitingen beperkt worden door onze landschapsverordening;
- Deze beperkingen gewenst zijn om een kermislandschap te voorkomen;
- De handhaving van deze beperkingen in de coronaperiode is afgeschaald;
- De handhaving per 1 september weer is opgepakt, wat tot knelgevallen leidt;
- Dit met name knelt bij lokaal producerende agrarische bedrijven die aan huis verkopen.

overwegende dat: 

- Lokale producten nog steeds te weinig bekend zijn, wat niet bevorderlijk is voor het verdienvermogen
van verbrede bedrijven met een eigen winkeltje;

- Onze doelen meer gerealiseerd kunnen worden door een bredere bekendheid van lokale producten;
- De uitzonderingen niet de gewenste effecten op het landschap hebben (bijvoorbeeld: een spandoek

tegen een tankstation 9 m2 groot mag zijn en daar vier vlaggen geplaatst mogen worden van 6 m2, terwijl
boeren het moeten doen met een bordje van max. 1 m2).

dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

een voorstel aan PS voor te leggen, waarin artikel 5.2.3.20 en 21 van de Landschapsverordening zodanig worden 
omgezet in de Omgevingsverordening dat: 

- Het plaatsen van uitingen van lokale voedselproductie mogelijk is op locaties van productie en locaties
van verkoop;

- De plaats in het landschap een groter deel uit te laten maken van de uitzondering en niet alleen grootte
leidend te laten zijn,

- Korte-keteninitiatieven de mogelijkheid te geven om leesbaar en duidelijke aankondigingen, onder
voorwaarden, te kunnen plaatsen naast openbare wegen op eigen terrein.

om zo bij te dragen aan de naamsbekendheid van lokale producten en aan de versterking van de band tussen 
boer en burger. 

En gaan over tot de orde van de dag, 
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L. C. van den Dikkenberg, SGP C. Westerlaken, CDA N. Pouw-Verweij, FvD
R. G. J. Dercksen, PVV W. M. M. Hoek, 50PLUS J. C. A. M. van Gilse, VVD
H. J. Rikkoert, CU

M74 AANGEHOUDEN

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fokemedia.nl%2F2020%2F01%2Fcda-uit-zorgen-over-de-toename-van-verkeersoverlast%2F&psig=AOvVaw3GnufHZG1hg_oSfe-OESqI&ust=1601359787928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi9tJyYi-wCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffvdnoordholland%2F&psig=AOvVaw26TuxHGm14HafLZCmOp3uV&ust=1601359818209000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjl5aqYi-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.transport-online.nl%2Fsite%2F112626%2Fpvv-wil-met-noodwet-einde-maken-aan-dwangsommen-asielzoekers%2F&psig=AOvVaw2cOOQHUcUddJzvdK5nzVQl&ust=1601359844827000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID7rLiYi-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F50pluspartij.nl%2F&psig=AOvVaw3hpG0Z7uGPsKGl_Qkj2EhP&ust=1601359883838000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiSpsqYi-wCFQAAAAAdAAAAABAD

	Motie versterking relatie boer en burger

