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Wij stellen u voor kennis te nemen van:

1. Beantwoording van de motie “ Stimuleren duurzame lokale voedselproductie’

Toeliching op het voorstel
Inleiding
Op 18 juni 2018 is met algemene stemmen de motie ‘Stimuleren duurzame lokale voedselproductie’
aangenomen. De bedoeling van de motie is het stimuleren van een meer duurzame korte
keten van voedselproductie en -afzet voor Zwolle. Via deze informatienota informeren wij de raad over
het vervolg aan dit verzoek.
Kernboodschap
Het college is van mening dat:
- de gemeente als primaire rol heeft om lokale voedselproductie mogelijk te maken via haar
omgevingsbeleid en de omgevingsvisie en hier al actief aan meewerkt
- het vooral aan de markt is om invulling te geven aan het vraagstuk van lokale voedselproductie –
en distributie
- er in de beleidsplannen van de gemeente geen capaciteit en budget is vrijgemaakt om hier
invulling aan te geven
- prioriteit wordt gegeven aan het invullen van accountmanagent in de agrarische sector conform het
coalitie akkoord
Analyse & argumentatie
De Zwolse stadslandbouw ontwikkelt zich
In de gemeente Zwolle is een toenemend aanbod aan lokaal voedselproductie –en distributie
waarneembaar. Zo zijn er de initiatieven van de Stadslanderijen, Boer Pelleboer, Tuinderij De
Spoolderberg en UwStadsboer. UwStadsboer heeft een winkel aan de Jufferenwal en door diverse
partijen worden op verschillende plekken lokale en regionale voedselpakketten aangeboden. Ook
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organiseert De Smaak van Zwolle met enig regelmaat de Streekmarkt Zwolle. Er is dus sprake van
reeds bestaand aanbod en distributie door partijen. Ook wordt er middels discussie-avonden via Club
Cele met regelmaat aandacht gevraagd voor lokale voedselproductie en innovaties die gaande zijn.
Rol van de gemeente Zwolle bij stadslandbouw
Diverse bestaande initiatieven en ondernemers maken gebruik van gronden van de gemeente Zwolle
middels erfpachtconstructies. Hierover zijn we met enig regelmaat in gesprek met de betokken
ondernemers hoe we dit voor beide partijen zo optimaal mogelijk kunnen regelen. Het college is van
mening dat dit ook de juiste route is, namelijk dat marktpartijen elkaar zelf weten te vinden en
aankloppen bij de gemeente indien er behoefte is aan steun via bijvoorbeeld gebruik van gronden of
subsidie. Het is aan partijen, en dus aan de markt, zelf om naar oplossingen te zoeken voor productie
en distributie van voedsel. De rol van de gemeente is om via het omgevingsbeleid stadslandbouw te
faciliteren en stimuleren. Door bemoeienis van de gemeentelijke overheid bij de distributie van
producten is het juist denkbaar dat de aanwezige innovatiekracht uit de sector weghaald wordt. Binnen
het huidige omgevingsbeleid is er in goed overleg al het nodige mogelijk. Dat beleid willen we ook
doorzetten in de Zwolse Omgevingsvisie die in wording is. Wij zien dat het huidige ondersteunende
beleid momenteel voldoende werkt.
Capaciteit en budget
Het schrijven van een plan vraagt ambtelijke capaciteit die deels met externe inhuur of het uitzetten
van deze opdracht kan worden opgelost. In de beleidsplannen 2018 en 2019 van de gemeente is hier
budgettair en ambtelijk niet in voorzien. Gezien de hoeveelheid aan opgaves voor de stad en de
diverse prioriteiten is het college van mening dat er op de korte termijn geen ruimte is voor het
opstellen van het gevraagde plan. We moeten als gemeente keuzes maken en zwaartepunten
aanleggen. Hier geldt opnieuw dat we als gemeente al het nodige doen en er diverse initiatieven zelf
vanuit de markt komen. We zien de motie wel als een oproep dat stadslandbouw in zijn algemeenheid
een postieve ontwikkelling is. Als college kunnen we dat volledig onderschrijven. Wel binnen de
kaders, prioriteiten en financiële mogelijkheden die er nu zijn.
De Agrarische sector verdient onze aandacht!
In het coalitie-akkoord wordt gesproken over speciale aandacht voor agrarische ondernemers. Zo zijn
we het accountmanagent voor agrarische ondernemers anders gaan invullen. In 2019 verwachten we
hiermee aan de slag te kunnen gaan. Minister Schouten heeft recentelijk nog haar visie op
kringlooplandbouw gelanceerd, wat het nodige van agrariers zal vragen. Ook hier geldt dat we
vertrouwen op de innovatiekracht uit de sector zelf en dat steun vooral vanuit de ministeries zal moeten
komen. Vooralsnog is de rol van de gemeente hierin beperkt. De beleidsnota van het rijk ziet vooral
kansen voor samenwerking op regionaal niveau.
Tot slot
Uiteraard kan bovenstaand inzicht de komende jaren veranderen. Voor nu zien wij onvoldoende
redenen om, gezien bovenstaande argumenten, de huidige werkwijze aan te passen. Er is voor ons
daarom nu geen reden om als gemeente het initiatief te nemen om een plan van aanpak op te stellen
een meer duurzame korte keten van voedselproductie en -afzet voor Zwolle.
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Communicatie
We hebben LTO om een reactie gevraagd op bovenstaande stellingname. Zij geven aan dat LTO dit
hoog op de prioriteitenlijst staan voor de komende jaren. Het halfjaarlijkse overleg met de Gemeente
Zwolle zien ze als een mooi moment om de stand van zaken op dit gebied door te nemen. Daarom zijn
zijn ze van mening dat de Gemeente Zwolle hierin geen leiding hoeft te nemen.
Vervolg
Dit onderwerp zal halfjaarlijks op de agenda komen te staan bij het reeds bestaande overleg met
landbouw – en natuurorganisaties. Hiermee willen we in de gaten houden of een actievere
betrokkenheid van de gemeente gewenst is.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 08-01-2019

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2019,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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