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Green Deal Nationale Federatie 
Stadsgerichte Landbouw i.o.

Betrokken partijen
 - Van Bergen Kolpa Architecten
 - Priva
 - De Volharding Breda BV
 - Landbouw-Economisch Instituut
 - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Beschrijving initiatief
Deze Green Deal houdt de voorbereiding in van de oprichting van de Nationale Federatie Stadsgerichte 
Landbouw. Deze federatie heeft de aanjaagfunctie om meer en duurzame stadslandbouw te stimuleren.  
Ze zorgt voor opschaling en versnelling van lokale stadslandbouwinitiatieven door kennisdeling en 
professionalisering op nationaal niveau. 

Aanpak:
Oprichten van een projectgroep voor:
1. Inventarisatie bestaande initiatieven, uitvoeren SWOT-analyse. 
2. Inventariseren knelpunten. 
3. Het uitwisselen van best practices. 
4. Kiezen en uitwerken businesscases (verdienmodellen en/of innovatieve financieringsconstructies).
5. Strategie bepalen voor federatie i.o. 

De coalitie (van betrokken bedrijven) voert de regie en zet zich in, samen met de overige projectgroepleden, 
voor het vinden van private financiering voor vier businesscases die beschrijven hoe de 
stadslandbouwinitiatieven rendabel kunnen draaien. 
Op de dag van de Stadslandbouw van 25 april 2013 kunnen de resultaten van de projectgroep worden 
gepresenteerd. 

De Rijksoverheid zal zich inspannen om bij te dragen aan de activiteiten van de projectgroep. Daartoe zal de 
Rijksoverheid regelmatig overleg voeren met de projectgroep en waar nodig haar bestaande 
beleidsinstrumentarium inzetten. 
De Rijksoverheid zal onder de Lokale Klimaatagenda een leergroep Stadslandbouw oprichten waar 
kennisdeling en het inventariseren van knelpunten voor het stimuleren van duurzame stadslandbouw 
centraal zal staan. Een vertegenwoordiger van deze leergroep zal input leveren aan de projectgroep. 
De Rijksoverheid spant verder in om stadslandbouw een goede verankering en een vervolg te geven in het 
topsectorenbeleid in 2013 en verder.

Stadsgerichte landbouw biedt een economisch perspectief voor boeren in de stad, in de stadsrand en het 
stedelijke buitengebied. Er ligt een kans voor Nederland om voorop te lopen in de ontwikkeling van 
innovatieve technologieën en nieuwe exportproducten voor stadslandbouw. Internationaal gezien maakt 
stadslandbouw (ook wel urban farming) veel energie in de samenleving los en creëert draagvlak voor vele 
duurzaamheidsthema’s, zoals: gezond en eerlijk voedsel, CO2-reductie door beperking van 
voedselkilometers, combinatie van voedselproductie met biodiversiteit, duurzame recreatie en groen in de 
stad. Stadslandbouw kan fungeren als drager voor vastgelopen gebiedsontwikkeling (zoals: braakliggende 
terreinen en leegstaande kantoren). Kennisdeling en vereniging op nationaal niveau kan de versnipperde 
stadsgerichte landbouwinitiatieven professionaliseren, rendabel maken en verduurzamen.
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Resultaten
 - Inzicht in de sterktes en zwaktes van de bestaande stadslandbouwinitiatieven. 
 - Uitgewerkte businesscases en inzicht in wat de projecten rendabel kan maken.
 - Strategie voor een Nationale Federatie Stadslandbouw.

Inzet en acties partijen
De coalitie Van Bergen Kolpa Architecten, Landbouw- Economisch Instituut (LEI), Priva B.V. en   
De Volharding Breda B.V. maken deel uit van de projectgroep, voeren de regie en
zetten zich samen met de overige projectgroepleden, in voor het vinden van private  financiering voor  
4 businesscases die beschrijven hoe de initiatieven rendabel kunnen draaien.

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid zet zich op de volgende punten in:
 - inventariseren (en indien mogelijk oplossen) van knelpunten
 - internationale positionering van stadslandbouw in Nederland
 - afstemming met en aansluiting bij Europese en mondiale initiatieven
 - bereidheid tot deelname aan de Nationale Federatie Stadsgerichte Landbouw (bijvoorbeeld 

vertegenwoordiging in de raad van advies)
 - monitoren en evalueren van stadslandbouw
 - actief meewerken aan het fenomeen stadslandbouw via interdepartementale afstemming en 

beleidsintegratie

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal 


