
 

 

 
 NIEUWSBRIEF 19 -  EXTRA EDITIE          15 januari 2023 

 Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond 
 

 

Het nieuwe huurcontract dat de gemeente aan volkstuinverenigingen heeft voorgelegd is, zacht gezegd, niet gunstig. Niet 
alleen een forse prijsverhoging hangt ons boven het hoofd. Ook staan er voorwaarden in waarmee wij niet akkoord 
kunnen gaan. In de gemeenteraad worden aanstaande woensdag de volkstuinen besproken. Het is van belang dat wij ons 
dan laten horen. 
ROTTERDAMSE VOLKSTUINDERS WORDEN OPGEROEPEN OM OP WOENSDAG 18 JANUARI, VANAF 19.00 UUR  DE 
RAADSVERGADERING OP DE PUBLIEKE TRIBUNE BIJ TE WONEN OM DUIDELIJK TE MAKEN DAT WIJ NIET AKKOORD 
GAAN MET DIT HUURCONTRACT. 
 

 

 

In de Havenloods staat een artikel over dit onderwerp: ‘Nieuw huurcontract betekent het einde van de Rotterdamse 
volkstuincultuur en groenstructuur.’  Om het te lezen, klik op deze link.  
Hoe meer tuinders in het stadhuis aanwezig zijn, hoe duidelijker het signaal is dat wij niet akkoord gaan met dit nieuwe 
huurcontract: DUS KOM OP WOENSDAG 18 JANUARI NAAR DE COOLSINGEL, WANT DAN NEEMT DE GEMEENTERAAD 
BESLISSINGEN.  

 

Wij hebben een paar van de belangrijkste knelpunten op een rijtje gezet. Let wel dit zijn zeker niet de enige. 
 

HUURPRIJS 
De gemeente zegt voor de volkstuinen een kostendekkende huur te berekenen. Dit zou men ook in het verleden gedaan 
hebben. Meermaals is gevraagd om inzage hoe deze is opgebouwd, maar tot nog toe heeft de gemeente niet laten zien hoe 
de prijs tot stand is gekomen. 
Waar komt deze grote prijsverhoging vandaan? 
Overigens: volgens het nieuwe contract moeten wij direct al drie jaar huur vooruit betalen. 
 

CONTINUÏTEIT 
Als een vereniging aan alle eisen van de gemeente voldoet, kan men een huurcontract van 5 jaar krijgen. Als een vereniging 
niet aan alle eisen voldoet, kan men een contract voor 1 jaar krijgen. 
Als de gemeente toch een andere bestemming voor het complex bedenkt, bijvoorbeeld woningbouw of infrastructuur, 
heeft de gemeente een opzegtermijn van 1 jaar. 
Wanneer een complex moet verdwijnen, hoeft de gemeente volgens het nieuwe contract geen vervangende grond aan te 
bieden. De vereniging houdt op te bestaan. De gemeente zal wel een financiële compensatie geven, maar deze is in onze 
ogen absoluut onvoldoende. Sterker nog: men zal de grond ‘zwart’ moeten opleveren, dus zelf voor eigen kosten alles 
moeten verwijderen. 
 

EXTRA VERZWARING VOOR BESTUREN 
Het nieuwe contract en de daaraan verbonden kwaliteitseisen en algemene voorwaarden leveren voor het bestuur extra 
taken en verantwoordelijkheden op, die niet mals zijn. Daarbij zijn de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen met 
betrekking tot onderhoud en beheer o.i. niet goed afgebakend. 
 

OVERNACHTEN 
Volgens het nieuwe huurcontract is het  ‘expliciet verboden … op het gehuurde aanwezige opstallen te gebruiken als 
tijdelijke of permanente verblijfsruimte, overnachtingsruimte en/of woonruimte.’  
Met andere woorden: volgens het nieuwe huurcontract mogen wij ook in de zomer niet meer op de tuin slapen. 
In het reglement van kwaliteitseisen staat wel dat men van 1 april tot 1 oktober mag ‘verblijven’, maar bovengenoemd 
artikel uit het huurcontract liegt er niet om en maakt het onzeker of slapen in de toekomst ook mag. Zeker ook, omdat 
datgene wat in het contract staat zwaarwegender is dan een onderliggend reglement én het woord ‘verblijven’ niet 
eenduidig betekent dat men er mag slapen. 
 
 
 
 
 

https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/45567/nieuw-huurcontract-betekent-het-einde-van-de-rotterdamse-volkst

