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Onderwerp

Reactie op ingekomen stuk bij inspraak Stads
Boeren tijdens de Adviescommissie Ruimte op 5
november 2015

Geachte gemeenteraad,
Tijdens de Adviescommissie Ruimte op 5 november 2015 sprak de heer van Litsenburg in,
namens de Stadse Boeren Oss, over programma 6 Duurzaamheid Milieu en Buitengebied.
Hierbij stuur ik u een toelichting met de redenen waarom wij het huidige voorstel van de Stadse
Boeren Osse niet hebben overgenomen. U kunt de informatie betrekken bij de bespreking van
de programmabegroting.
Waardering
Zoals ik het afgelopen jaar bij diverse gelegenheden heb uitgedragen, zijn wij om allerlei
redenen een warm pleitbezorger van stadslandbouwtrajecten. De Stadse Boeren Oss hebben
met hun activiteiten een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van de diverse projecten. Ik
benadruk nogmaals dat wij dat zeer waarderen. De presentatie van de Stadse Boerencommunity hebben wij dan ook van harte toegejuicht.
Samenwerking
Als gemeente hebben wij ons niet beperkt tot het stimuleren van de initiatieven en het
inbrengen van ons netwerk. We hebben ook faciliteiten geboden zoals het beschikbaar stellen
van terreinen en materiaal, het verrichten van werk met ons materieel en financiële bijdragen
voor de opstart. Bij herhaling hebben wij naar elkaar uitgesproken dat dit in goede
samenwerking is verlopen.
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Plan
Op 12 oktober 2015 hebben wij het voorstel ‘De kracht van groene lijn’ van de Stadse Boeren
Oss met de initiatiefnemers besproken. Dat is het voorstel inclusief financiële onderbouwing
zoals dat ook bij de inspraakreactie is toegevoegd. Wij hebben toen laten weten dat de
inhoudelijke kant van het plan en de ambitie die daaruit blijkt, ons zeer aansprak. Maar wij
hebben daarbij ook aangegeven dat wij verrast waren over de financiële paragraaf, zowel door
de hoogte van het bedrag (€ 178.500 voor 3 jaar) als door de gekozen opzet.
Ook plaatsen we kanttekeningen bij een betaling aan coördinatoren en vrijwilligers. Met die
opzet gaan we verder dan het ondersteunen van initiatief van inwoners. Stadse Boeren gaat dan
namelijk als deskundige organisatie, gesubsidieerd door de gemeente, erop uit om initiatieven
aan te wakkeren en te faciliteren. En de co-financiering van “vrijwilligers” zou een precedent
kunnen scheppen voor andere organisaties die met vrijwilligers werken. Dat is niet wat wij voor
ogen hebben.
Over de business case hebben wij opgemerkt dat deze naar onze berekening niet klopt. De
gepresenteerde besparing herkennen wij niet. Bij doorrekening komen wij niet verder dan een
besparing van maximaal ca. 15 %. Daar moeten dan eigenlijk nog de kosten van afgetrokken
worden die aan gemeentezijde gemoeid zijn met begeleiding, het ter beschikking stellen van
grond en eventuele werkzaamheden en materiaal, zoals dat tot nu toe ter beschikking werd
gesteld.
Afspraak
Op 12 oktober hebben we het plan besproken en laten weten dat wij moeite hebben met de
geschetste financiële consequenties. Wij hebben de initiatiefnemers uitgenodigd om met een
voorstel te komen dat wel aansluit bij onze visie op burgerinitiatief voor stadslandbouw. We
blijven graag met hen in gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om meer
stadslandbouwprojecten te realiseren. We zijn bereid om te investeren maar dan op de
gebruikelijke wijze.
Vervolg
De initiatiefnemers hebben een kopie van deze brief gekregen en ik heb hen uitgenodigd voor
een gesprek op korte termijn.
Ik hoop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd,

Mr J. van der Schoot,
Wethouder Openbare Ruimte c.s.

