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Rotterdam, 8 november 2017 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
De afgelopen weken is er veel aandacht besteed in de pers aan het beheerkader 
Volkstuinen 2017. Dat de notitie er eindelijk is stelt ons vanzelfsprekend tevreden. 
Alleen deze versie was ons niet bekend. Er staan dan ook zaken in die voor ons als een 
verrassing kwamen.  
De Rotterdamse volkstuinwereld is grotendeels een afspiegeling van de Rotterdamse 
samenleving en kent daarom ook haar handhavingsproblemen. Dat er een poging wordt 
ondernomen om ons op dit gebied te faciliteren waarderen we omdat we tot nu toe niet 
bij de Gemeente Rotterdam konden aankloppen voor ondersteuning. 
Er zijn in de pers echter ook een aantal zaken naar voren gekomen die enorm zijn 
uitvergroot en niet op waarheid berusten. Hier zullen we in de commissie BWB nader op 
ingaan. Dat volkstuincomplexen worden vergeleken met Fort Oranje is als zeer kwetsend 
ervaren en volledig onjuist. 
Wij beperken ons echter in deze brief tot het weergeven van feiten over een tweetal 
onderwerpen die in de Begrotingsraad aan de orde zullen komen.   
 
Overnachtingen zouden niet zijn toegestaan 
Er wordt al jaren in de volkstuinwereld vermeld dat overnachten op de volkstuin tijdens 
het seizoen niet is toegestaan, maar wordt gedoogd. Dat het niet is toegestaan is echter 
nergens in de gemeentelijke archieven terug te vinden. Zelfs een bewijs hiervan is door 
ons gevraagd aan de ambtelijke organisatie, maar niet gegeven. Wel zijn wij in het bezit 
van de contracten die zijn afgesloten tussen de Gemeente Rotterdam en onze organisatie 
waarin het volgende artikel is opgenomen: 
 
ARTIKEL 7 
….Tuinhuisjes en andere opstallen op het gehuurde mogen niet voor bewoning (huisvesting 
van personen) doch uitsluitend voor verblijf worden gebruikt en wel slechts gedurende het 
tijdvak van 1 april tot 1 oktober…….. 
 
In een bespreeknotitie over handhaving op de volkstuinen van 7 oktober 2010 tussen SO 
en de RBvV treffen we zelfs de volgende tekst aan: 
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….overnachten mag alleen in de periode 1-4 tot 1-10…. 
 
Als argument om het overnachten te verbieden wordt door de wethouder in de pers de 
veiligheid als argument aangehaald. Uit contacten met de politie blijkt echter dat zij 
overnachten op de tuin juist de veiligheid  vinden bevorderen. Nu er niet meer wordt 
overnacht op de complexen,  omdat het seizoen is afgelopen,  blijken op veel  complexen 
de inbrekers weer toe te slaan. 
Daar waar inderdaad wordt gewoond door tuinders blijken deze toestemming te hebben 
van B&W omdat “ieder mens nu eenmaal recht heeft op onderdak” Een aantal 
veiligheidsaspecten die de wethouder aanhaalt (ontploffende geisers? – brand?) hebben 
ons inziens niets te maken met het overnachten op de tuin. 
Over het onderwerp Veiligheid willen we u graag verder informeren op 22 november bij 
de commissie BWB maar verzoeken u bij deze de motie over “overnachtingen op de 
volkstuinen” te ondersteunen. 
 
Intrekken reductieregeling 
De reductieregeling is bestemd voor volkstuinders met een bruto jaarinkomen beneden 
de € 17.500. Dit bedrag is al jaren niet verhoogd en steeds minder mensen hebben de 
mogelijkheid hiervan gebruik te maken. In tegenstelling tot hetgeen in de notitie staat 
gaat het bedrag ieder jaar iets omlaag. Vooral mensen met enkel AOW maken hiervan 
gebruik en zouden er ook in de toekomst gebruik van moeten kunnen maken.  
Tuinieren op een volkstuincomplex bestrijdt bij de eenzaamheid en velen nemen deel aan 
bestuurlijke zaken op het complex. Daarnaast is het juist deze groep die nog altijd 
groenten verbouwt en beginnende tuinders hierover adviseert. Wij denken dat 
volkstuinieren voor deze groep, ook in de toekomst, belangrijk blijft en verzoeken de raad 
deze regeling niet af te schaffen. Of indien dit niet mogelijk is, onder te brengen bij het 
armoedebeleid. Tenslotte gaat het slechts over een bedrag van minder dan € 10.000 per 
jaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de RBvV en haar leden 
 

 
 
Yvonne Claassen-Thiers 
Voorzitter 


