> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070-456 0000
F 070-456 1111
Uw kenmerk
nr. 2012Z15447
Ons kenmerk
IENM/BSK-2012/183101

Datum
Betreft

14 september 2012
Beantwoording kamervragen over een
klimaatambassadeur voor stadslandbouw

Geachte voorzitter,
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen die op 29 augustus zijn gesteld
door het lid Ouwehand (PvdD) over een klimaatambassadeur voor stadslandbouw
(nr. 2012Z15447).
Vraag 1
Herinnert u zich nog dat u het idee, om een klimaatambassadeur aan te stellen die
de stadslandbouw kan stimuleren, heeft omarmd tijdens de behandeling van de
begroting van 2012 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu?
Vraag 2
Kunt u aangeven wat er in de tussenliggende maanden met dit voorstel gebeurd
is?
Antwoord 1 en 2
Ja, Alexandra van Huffelen, wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte
in Rotterdam en klimaatambassadeur duurzame bedrijven onder de Lokale
Klimaatagenda (LKA), heeft het onderwerp stadslandbouw geadopteerd.
Vraag 3
Is stadslandbouw nu een thema geworden in het overleg tussen decentrale
overheden en het Rijk, dat gericht is op het wegnemen van belemmeringen en het
creëren van kansen voor lokale initiatieven op het gebied van klimaat? Zo nee,
waarom niet? Bent u bereid dit alsnog op korte termijn te regelen?
Antwoord 3
Ja. Onder de LKA wordt een leergroep Stadslandbouw opgericht die zich zal
richten op kennisuitwisseling, knelpunten en oplossingen. Momenteel wordt
verkend welke knelpunten er zijn en wat de agenda en de vorm wordt van deze
leergroep. Er wordt daarbij gekeken naar hoe er gebruik kan worden gemaakt van
de bestaande kennis en infrastructuur (voor kennisuitwisseling) van het
Stedennetwerk stadslandbouw. Dit stedennetwerk is een aantal jaren geleden
door het ministerie van ELenI in het leven geroepen en ook daar wordt op
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reguliere basis, op locatie en aan de hand van een casus, over knelpunten,
ervaringen en vorderingen met betrekking tot stadslandbouw in de diverse steden
gesproken.
Vraag 4
Deelt u de mening dat stadslandbouw voor duurzaam, lokaal en gezond voedsel
kan zorgen en de verbinding tussen stad en platteland en tussen boer en burger
kan herstellen?

Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Ons kenmerk
IENM/BSK-2012/183101

Antwoord 4
Vele mooie stadslandbouwinitiatieven leveren een bijdrage aan de verbinding
tussen stad en platteland en brengen de burger dichter bij de productie van haar
voedsel. Het is echter nog onvoldoende duidelijk in hoeverre deze aansprekende
trend tot een significante schaal van duurzame lokale voedselproductie kan leiden.
Samen met de minister van ELenI heb ik in mei een Green Deal afgesloten met
een aantal bedrijven en onderzoeksinstelling LEI. Dit consortium wil een aantal
stappen zetten in de richting van professionalisering en opschaling van
stads(gerichte) landbouw, onder andere door kennisdeling, aanpakken knelpunten
wet- en regelgeving en het verbeteren van de financierbaarheid. Het consortium
onderzoekt, met publieke en private financiering, de oprichting van een mogelijke
Nationale Federatie Stadsgerichte Landbouw. De eerste stap is een SWOT-analyse
naar de ruimtelijke aspecten, duurzaamheidsaspecten en niet in de laatste plaats:
de businessmodellen van stadslandbouwbedrijven in en om de stad.
Vraag 5
Deelt u de mening dat er in Rotterdam, maar ook in Nijmegen, rond Deventer en
in Zutphen, vele mooie stadslandbouwinitiatieven zijn en dat het waardevol is om
deze ervaringen te delen met andere gemeenten, die aan de slag zijn of willen
gaan met stadslandbouw? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u de mening dat een
klimaatambassadeur voor dit thema deze kennisuitwisseling kan bevorderen?
Antwoord 5
Het is waardevol de kennis en ervaring die in de verschillende steden is opgedaan
op het terrein van stadsgerichte landbouw te delen. De rol van de
klimaatambassadeur bij de leergroep zal met haar worden besproken. Bestuurlijke
inzet op kennisuitwisseling, maar ook bij het agenderen en oplossen van
knelpunten is in mijn optiek van grote waarde.
Vraag 6
Heeft u al zicht op eventuele belemmeringen die er zouden kunnen zijn voor
stadslandbouw en of er regelgeving is die mogelijk in de weg staat om op daken in
de stad of in stadstuinen te gaan stadslandbouwen? Zo ja, welke belemmeringen
zijn dit en op welke manier kunnen deze weggenomen worden? Zo nee, bent u
bereid hier nader onderzoek naar te doen, wellicht met behulp van een
klimaatambassadeur voor stadslandbouw?
Antwoord 6
Ik heb slechts beperkt zicht op eventuele belemmeringen die initiatieven op het
terrein van stadslandbouw in de weg staan. Om hier inzicht in te krijgen en
oplossingen voor te creëren heb ik samen met mijn ELenI collega de Green Deal
ondertekend en wordt er de leergroep Stadslandbouw onder de LKA opgericht.
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Vraag 7
Kent u boer Koekoek, die een deelgenotentuin heeft in Nijmegen, waar burgers in
samenwerking met de boer biologische groente telen? 2) Bent u enthousiast over
de betrokkenheid van burgers bij duurzame voedselteelt, die hiermee tot stand
wordt gebracht? Zo nee, waarom niet?
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Vraag 8
Bent u ervan op de hoogte dat de gemeente Nijmegen geen vergunning af wil
geven voor de bouw van drie kleine opkweekkasjes in deze stadstuin 3), waardoor
het voor boer Koekoek onmogelijk is om gewassen te kweken? Hoe beoordeelt u
dit? Deelt u de mening dat dit een voorbeeld is van regelgeving, die
stadslandbouw in de weg zit en bent u bereid om met de gemeente in overleg te
gaan om de bouw van de kasjes toe te staan?
Antwoord 7 en 8
Ik ben zeer enthousiast over de betrokkenheid van burgers bij duurzame
voedselteelt, zowel op het platteland als in een stedelijke omgeving en zie daar
ook een meerwaarde als het gaat om bijvoorbeeld het verbeteren van de sociale
cohesie in wijken en het realiseren van een groene en gezonde leefomgeving die
uitnodigt tot buitenactiviteiten. Ik ben van plan om daar samen met andere
betrokken ministeries van dichtbij kennis mee te maken. De specifieke
problematiek die u hier noemt was mij onbekend, maar betreft,voor zover ik kan
beoordelen, een vergunningsvraagstuk waarvan de gemeente bevoegd gezag is.
Indien dit in meerdere gemeenten als knelpunt wordt ervaren dan kan dit
opgepakt worden in de leergroep Stadslandbouw onder de LKA.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Joop Atsma
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