
Intentieverklaring ontwikkeling stadstuinderij………. te ………….. 
 
 
Vandaag, ... zijn te ... bijeen:  
 
Gemeente … , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door   
… hierna te noemen “De gemeente” ; 
 
… , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door … , hierna te noemen 
“initiatiefnemer” ;  
 
om de gewenste samenwerking voor de succesvolle vestiging van een 
Stadstuinderij gelegen in ... te ..., te bekrachtigen.  
De ontwikkeling van Stadstuinderij ... is beschreven in de als bijlage 
toegevoegde projectbeschrijving. Deze bijlage maakt onderdeel uit van de 
Intentieverklaring. 
 
 
 
Betrokken partijen 
 

- … heeft als doelstelling: 

 

 
 

Gemeente ... 
De gemeente ... wil een goede invulling van de huidige bestemming van ... 

te weten: ... 

- Deze bestemming heeft draagvlak bij de omgeving met name bij: de 

wijkraad, diverse omwonenden en stadsbewoners. 

- De  gemeente wil duurzaamheid stimuleren/faciliteren; ... is een mooi 

voorbeeldproject waarmee de gemeente invulling geeft aan verschillende 

beleidsrichtingen.  

Doel van deze intentieverklaring  

Deze intentieverklaring heeft ten doel dat bovengenoemde partijen zich 
gezamenlijk inspannen om de stadstuinderij  te realiseren. 
 
Overwegingen 

- alle partijen staan zeer sympathiek tegenover stadslandbouw in het 
algemeen en ... in het bijzonder,  

- de locatie aan de ... is een zeer geschikte locatie; 
- een stadstuinderij op deze locatie is bestemmingsplantechnisch mogelijk. 

 
 
Inspanningsverplichtingen  
Voor het realiseren van deze doelstelling zullen de partijen zich, voor zover dat 

binnen hun vermogen ligt, inspannen.  



1 ... draagt zorg voor de realisatie van .... Verder werkt zij samen met de 
gemeente aan het opstellen van de overeenkomst voor het beheer van de 

terrein waarop de tuinderij gevestigd wordt. 
2 De gemeente assisteert bij het inventariseren van de benodigde 

vergunningen en de planontwikkeling, begeleidt de 

vergunningenprocedures en verleent medewerking aan het gebruik van de 
grond. Verder draagt zij het belang van de stadstuinderij uit. 

 
3 De partijen stemmen de besluitvorming over de randvoorwaarden 

waaronder de realisatie kan  plaatsvinden op elkaar af.  
 

Evaluatie voortgang  

De genoemde partijen evalueren ... de voortgang van de realisatie van 
Stadstuinderij ... en beslissen op basis daarvan over het vervolgtraject.  
Aldus getekend te ..., op  … . 
 
Gemeente ... 
 
 
Initiatiefnemer 
 
 
 
 
 


