Stadslandbouw in Den Haag
Geachte Ondernemer,
De gemeente Den Haag wil stadslandbouw mogelijk maken in een gedeeltelijk leegstaand
kantoorpand in de Televisiestraat. Samen met tuinbouwexperts en het bedrijfsleven is hiertoe
een bijzonder plan gepresenteerd. Stadslandbouw is overal in opkomst: veel braakliggende
terreinen in de stad worden steeds groener, omdat bewoners liever groente en fruit uit hun eigen
moestuin eten. Den Haag is de eerste stad in Nederland die stadslandbouw tussen vier muren
commercieel mogelijk wil maken. Met deze brief informeren wij u over het plan stadslandbouw
en nodigen wij u uit voor een informatieavond op 27 juni.
De gemeente en haar partners (Deloitte, Wageningen UR, CropEye, KvK, Innovatiecentrum Syntens
en Milieu Centraal) hebben een concept ontwikkeld, waarbij de ondernemer centraal staat. De
randvoorwaarden zijn door de gemeente vastgesteld, ondernemers kunnen vervolgens zélf plannen
bedenken om een winstgevend bedrijf neer te zetten. Daarbij is een combinatie van plannen en
bedrijven natuurlijk ook mogelijk.
Het gaat om een uniek initiatief, waarbij de gemeente en haar partners een compleet platform bieden
voor het realiseren van stadslandbouw. Hindernissen die ondernemers vaak moeten nemen alvorens zij
een bedrijf kunnen starten zijn er niet. Dat betekent dat de procedures helder zijn, dat er facilitering is
bij de vergunningen èn dat de huurprijs zeer aantrekkelijk is. De beschikbare ruimte in De Schilde
wordt via een prijsvraag - een ondernemers-challenge - vergund aan de beste inzenders. Initiatieven
mogen gericht zijn op het telen van bijvoorbeeld champignons, komkommers of tomaten, maar ook op
andere voedsel-gerelateerde concepten zoals local-for-local productie of gezondheidseducatie.
Voor stadslandbouw in De Schilde is 3000 m2 beschikbaar op de 4e en 5e verdieping, op het dak van
1000 m2 kan een kas worden gebouwd en op de begane grond is er nog een ruimte van 200 m2, die bij
uitstek geschikt is voor de verkoop van producten in bijvoorbeeld een winkel of in een restaurant.
Wij geloven sterk in deze vorm van innovatief ondernemerschap: steeds meer kantoren staan leeg en
de behoefte aan gezond en duurzaam voedsel neemt toe. Ook het bedrijfsleven is zich meer en meer
bewust van het belang van duurzaam ondernemen. Wij hopen daarom dat uw interesse is gewekt!
Op donderdagavond 27 juni vindt een informatieavond plaats over Stadslandbouw Den Haag. Op deze
avond zullen wij ook de ontmoeting tussen verschillende geïnteresseerden faciliteren.
Wij nodigen u, uw partners en uw collega’s graag uit hierbij aanwezig te zijn.
De avond duurt van 19:30 uur tot 22:00 uur. Voor meer informatie: www.stadslandbouwdenhaag.nl
U kunt u ook rechtsreeks melden op info@stadslandbouwdenhaag.nl.
Vriendelijke groeten namens de samenwerkende partners,
Gemeente Den Haag
Deloitte
Wageningen UR
CropEye

