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In december meldden wij ons voor het eerst als 
Initiatiefgroep Volkstuinbelangen Rotterdam. 
Wij vertelden dat wij ons zorgen maakten over de 
gevolgen van de opheffing van de RBvV en wij 
presenteerden onze doelen.  Intussen zijn we ruim 
een maand verder en is het tijd om u nader te 
informeren over de ontwikkelingen sindsdien. 
 
 
Ontwikkelingen 
Wij hebben ons ten doel gesteld:  
‘Belangenbehartiging van individuele volkstuinders in 
de breedste zin van het woord’ 
 

Eerder gaven wij onze zorgpunten aan. Deze bestaan 
nog steeds en wij werken er naar om oplossingen of 
oplossingsrichtingen te vinden. Hieronder vindt u onze 
twee speerpunten op dit moment: 
- een steun- en adviespunt voor individuele tuinders 

en bestuurders 
- een goede vertegenwoordiging van de tuinders in 

een nieuw te vormen overlegstructuur tussen 
tuinders, SVIN en gemeente 

-  

Over het eerste punt beraden wij ons intern hoe wij dit 
vorm kunnen geven. In een volgende nieuwsbrief 
zullen wij u hierover nader informeren. 
 

Over het tweede punt hebben wij een eerste 
verkennend overleg gehad met de verantwoordelijk 
ambtenaar van de gemeente Rotterdam. 
Ook hebben wij een eerste kennismaking gehad met 
Nils Berndsen. Nils heeft voor de Rotterdamse tuinen 
zitting in het bestuur van de SVIN. Bovendien heeft de 
SVIN toegezegd dat wij op korte termijn een gesprek 
met hen zullen hebben. 
Daarnaast hebben wij eerste gesprekken met de 
volkstuin-units gevoerd. Deze ronde is nog niet 
voltooid. 
Tenslotte heeft de Initiatiefgroep ook ingesproken bij 
de gebiedscommissies, die de gemeenteraad advies 
geven over een nieuw op te stellen handhavingskader 
kader voor volkstuinen. Dit nieuwe kader is bedoeld 
om problematiek rond handhaving van de regels aan 
te pakken. 
 

Wij zijn ons er van bewust dat wij formeel nog geen 
status hebben, wij melden dit ook steeds. Desondanks 
zijn wij van mening dat onze gesprekken in dit stadium 
functioneel zijn. Dit is ook steeds onderschreven door 
onze gesprekspartners. 
 

Steun- en adviespunt 
Nu de RBvV is opgeheven, leven er veel vragen onder 
de tuinders. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, veel 
onzekerheden en weinig antwoorden. Wij hopen in 
deze behoefte te kunnen voorzien, nu en in de 
toekomst. 

 

Inmiddels bereiken ons al veel vragen op ons 
emailadres die wij allemaal zo goed mogelijk proberen 
te beantwoorden. Verderop in deze nieuwsbrief vindt 
u een aantal gestelde vragen met een antwoord. 
Ook streven wij ernaar om zelf actief informatie en 
steun te verlenen aan de individuele leden en 
verenigingen. Zo hopen wij besturen te kunnen 
ondersteunen bij het invoeren van de nieuwe Statuten 
en Huishoudelijk Reglement. De gedachte hierachter 
is, dat het individuele lid geholpen is, wanneer zijn 
vereniging goede statuten en huishoudelijk reglement 
heeft. Als voorbeeld hiervan sturen wij de besturen 
een ‘stappenplan invoering Statuten/HHR’, met daarin 
een overzicht welke stappen een vereniging moet 
nemen voordat de nieuwe statuten zijn vastgesteld bij 
de notaris. In het stappenplan is ook een tijdschema 
opgenomen. 
 

Een grote en urgente zorg van de initiatiefgroep is het 
feit dat met het wegvallen van de RBvV ook een goede 
geschillenregeling is weggevallen. Wij hebben op dit 
moment geen concrete oplossing, maar denken er 
hard over na. Ook hebben wij onze zorg kenbaar 
gemaakt aan Nils Berndsen, hij heeft toegezegd dit 
onder de aandacht te brengen bij de jurist die namens 
de SVIN de concept statuten opstelt. Ook hebben wij 
contact met de jurist die in de geschillencommissie 
van de RBvV zat. Wij streven er naar om concrete 
aanbevelingen aan de verenigingen en hun leden te 
kunnen geven voordat de nieuwe statuten vastgesteld 
worden, zodat een geschillenregeling in de nieuwe 
statuten geborgd kan worden. 
Wellicht kan in de toekomst de Initiatiefgroep 
Volkstuinbelangen een dienstverlenende rol spelen bij 
het oplossen van geschillen. 
 
Vertegenwoordiging van tuinders 
In het verleden was de structuur als volgt: De RBvV 
verhuurde een tuin aan een tuinder en die werd dan 
lid van de RBvV. Verenigingen konden zich aansluiten 
bij de RBvV, de RBvV was namens de tuinders 
gesprekspartner bij de gemeente. 
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In de toekomst zal dat anders zijn: De gemeente 
verhuurt de grond aan de SVIN, deze geeft de grond in 
onderverhuur uit aan de verenigingen en de 
verenigingen geven de tuinen in gebruik aan hun 
leden. 
 

Op dit moment is nog volledig onbekend hoe de 
overlegstructuur tussen tuinders/verenigingen , SVIN 
en gemeente er uit zal zien.  Hierover hebben wij in 
het gesprek met de heer Gerrits, de verantwoordelijk 
ambtenaar, verkennend gesproken. Ook was dit 
onderwerp van het gesprek met Nils Berndsen. Ons 
uitgangspunt is dat verenigingsafvaardigingen zitting 
zullen hebben in een op te zetten overlegorgaan. Hoe 
dit gestructureerd zal worden is nog niet bekend, maar 
hierover zullen nadere gesprekken plaatsvinden. 
 
 
Vragen van leden 
Zoals eerder in deze nieuwsbrief aangegeven bereiken 
ons veel vragen. Onderstaand vindt u een aantal 
onderwerpen met daarop ons antwoord. 
 

- Moeten wij lid worden van de SVIN of AVVN, net zoals 
vroeger bij de RBvV ? 
Nee, de SVIN is een werkmaatschappij van de AVVN. 
Van de SVIN kan je geen lid worden. We kunnen de 
SVIN zien als onze nieuwe huisbaas. 
 

- Kan je wel lid worden van het AVVN, nu de RBVV als 
belangenbehartiger weg is ? 
Je kunt als individuele tuinder geen lid worden van het 
AVVN. Wel kan een vereniging lid worden van het 
AVVN. Het AVVN ondersteunt in eerste instantie de 
besturen en daarmee indirect de leden. 
 

- Aan wie moet ik de huur gaan betalen ? 
Gewoon, zoals vroeger, aan je eigen vereniging. De 
SVIN stuurt de rekening aan de vereniging, de 
penningmeester stuurt de rekening van de huur plus 
alle andere kosten aan de individuele leden. 
 

-  Gaat de huurprijs veranderen ? 
Ja. Dit staat los van de overstap naar de SVIN.  
In het verleden verschilde de huurprijs per 
deelgemeente. De gemeente wil dit gelijktrekken: 
eenzelfde prijs per vierkante meter overal in 
Rotterdam. De uiteindelijke huurprijs zal per vierkante 
meter voor verblijfstuinen € 1,80 bedragen en voor 
nutstuinen € 1,10. 
Dus als je vorig jaar een hogere prijs betaalde, wordt 
het voordeliger, als je vorig jaar een lagere prijs 
betaalde wordt het duurder. 

De gemeente voert deze prijsverandering stapsgewijs 
in.  
 

- Er zou een verlaging van € 0,06 per vierkante meter 
zijn. Klopt dit ? 
Ja dat klopt. De gemeente heeft berekend dat de 
kapitaallasten lager zijn. Dit wordt doorberekend in de 
huurprijs als korting van 6 cent per vierkante meter. 
De berichten die ons bereikt hebben zeggen dat deze 
korting al dit jaar zal ingaan. 
 

- Blijft de reductieregeling bestaan ? 
Er was sprake van afschaffing, maar dat is door de 
gemeenteraad teruggedraaid.  
De reductieregeling blijft bestaan: Als uw inkomen 
beneden een bepaald bedrag is, kunt u van de 
gemeente een deel van uw grondhuur terugkrijgen. 
Voor 2017 is het geld onderweg, zo verzekerde de 
gemeente ons. Het is nog niet bekend hoe de aanvraag 
voor 2018 gedaan kan worden en wat de 
normbedragen zullen zijn. Wij hebben dit aangekaart 
bij de gemeente en men zal met informatie komen. 
Wij houden u op de hoogte. 
Aanvullend heeft de gemeente wel aangegeven dat 
tuinders die niet in Rotterdam wonen geen aanspraak 
kunnen maken op de reductieregeling.  
 
 
Ten slotte 
Wij willen graag zo veel mogelijk tuinders bereiken. 
Wij sturen deze nieuwsbrief aan alle verenigingen, 
met het verzoek hem door te sturen aan de leden. 
Maar ervaring leert dat dit niet altijd gebeurt. 
Daarom aan u het volgende verzoek: Stuur hem door 
aan iedereen die u kent met een volkstuin in 
Rotterdam, zodat zo veel mogelijk tuinders goed op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen. 
 

En uiteraard geldt: Als u vragen of ideeën heeft, mail 
ons:  volkstuinbelangen.rotterdam@gmail.com  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De Initiatiefgroep Volkstuinbelangen Rotterdam 
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