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1. Inleiding

Op 12 mei 2020 heeft het College van B&W de concept-Uitvoeringsstrategie Volkstuinen
beleid vrijgegeven voor inspraak. In de periode 13 mei tot 25 juni 2020 heeft de conceptstrategie ter inzage gelegen voor alle Amsterdammers en andere belanghebbenden.
Met een vermelding op www.amsterdam.nl, een advertentie in Het Parool, een filmpje dat
een week lang is uitgezonden op AT5 en een rechtstreekse mailing met posters aan de volks
tuinparken is zo goed als mogelijk iedereen geattendeerd op de inspraakperiode. Daarnaast
is de concept-strategie aan de besturen van de stadsdelen gezonden voor advies. In totaal
zijn 809 zienswijzen (inspraakreacties) ingestuurd (soms gebundeld per tuinpark, dus de
telling kan verschillen afhankelijk van hoe de gebundelde reacties geteld worden). De stadsdeelbesturen van alle zeven stadsdelen hebben advies gegeven. Alle reacties en adviezen
zijn opgenomen in een uitgebreide bijlage en van beantwoording voorzien.

1.1. Wijze van beantwoording
Bij de inspraakreacties zaten veel reacties die (de
hoofdlijnen van) de concept-Uitvoeringsstrategie ondersteunen. Er is in vrijwel alle reacties nadrukkelijk
draagvlak voor de keuze om alle volkstuinparken in
Amsterdam te behouden en langdurige bestaanszekerheid te bieden als waardevolle onderdelen van de
Hoofdgroenstructuur. De gemeente is blij met deze
positieve reacties. Beantwoording was in de meeste
gevallen niet nodig.

tige reactie, en ligt het accent minder op eventuele
aanpassingen in de Uitvoeringsstrategie.
Een overzicht van alle inspraakreacties is – met beantwoording per reactie – bij elkaar gebracht in een
uitgebreid achterliggend document (bijlage). Vanwege de veelheid aan reacties is het niet uit te sluiten
dat er kleine verschillen zitten in de beantwoording
in deze nota en bij de individuele beantwoording. In
zulke gevallen zijn de formuleringen in deze Nota van
Beantwoording en de voorgestelde aanpassingen in
de concept-Uitvoeringsstrategie leidend.

De overige onderdelen van de reacties (het merendeel) waren meer kritisch van aard of gaven zorgen
aan over (onderdelen van de) concept-Uitvoeringsstrategie. De beantwoording richt zich in hoofdzaak
op deze reacties. De reacties hadden vaak een vergelijkbare strekking of overeenkomstige onderdelen.
Daarom komen bepaalde antwoorden vaker voor in
de uitgebreide bijlage. Omwille van de leesbaarheid
en toegankelijkheid is de beantwoording van de belangrijkste thema’s opgenomen in deze nota. Dit zijn
er twintig in totaal. Per thema is de hoofdlijn van de
verschillende inspraakreacties vermeld en vervolgens
de beantwoording door de gemeente. Op basis van
deze beantwoording zijn op onderdelen aanpassingen voorgesteld in de concept-Uitvoeringsstrategie,
om de haalbaarheid te verbeteren.

Gelijktijdig met de concept-Uitvoeringsstrategie
Volkstuinenbeleid heeft de concept-Groenvisie ter
inzage gelegen, waarin het beleid voor de volks
tuinparken op hoofdlijnen is opgenomen. Wanneer
reacties (bijna) geheel betrekking hadden op volks
tuinparken zijn ze opgenomen in deze Nota van Beantwoording; als ze betrekking hadden op meer thema’s uit de Groenvisie, dan worden ze beantwoord in
de Nota van Beantwoording bij de Groenvisie.
De Nota van Beantwoording en de voorgestelde aanpassingen in de concept-Uitvoeringsstrategie kunnen
niet op alle vragen antwoord geven en ook niet alle
zorgen van de insprekers wegnemen. Veel onderdelen van de Uitvoeringsstrategie moeten immers verder worden uitgewerkt in samenwerking met de Bond
van Volkstuinders en de verenigingen die niet bij de
Bond zijn aangesloten.

Bij de adviezen van de stadsdelen ligt de nadruk in de
meeste gevallen op de inrichting van het vervolgproces. Bij deze adviezen is gekozen voor een procesma-

1.2. Samenwerking ———————————————————————————————
Elk tuinpark is verschillend en zal daardoor een ander
traject naar de voorgestelde vernieuwing doorlopen.

Er is tijd en ruimte om te verkennen, te proberen en
te leren en zo te komen tot oplossingen die voor alle
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betrokken partijen goed uitpakken. Dat vraagt inzet
van de gemeente, om een programma Vernieuwing
Volkstuinparken in te richten met voldoende menskracht en kennis, en om te werken aan het veiligstellen van investeringsmiddelen voor de vernieuwing.
En het vraagt inzet van de Bond en zijn afdelingen,
de andere verenigingen en de tuinders om hun (vaak
lange) ervaring op de tuinparken en hun kennis van

de historie, de gemeenschap en de flora en fauna op
de parken ‘mee te nemen’ naar de beoogde toekomstige situatie. In het vervolgproces worden verschillende stappen ingebouwd, zodat alle betrokkenen,
onder wie bestaande en nieuwe partners in de stad,
meegaan in het vernieuwingstraject. Gezamenlijke
aanpassing van de inhoud of het proces is mogelijk,
als daar aanleiding toe is.

1.3. Vervolgproces ———————————————————————————————
De gemeenteraad neemt naar verwachting nog dit jaar een definitief besluit over de Uitvoeringsstrategie. Het vervolgproces bestaat uit de onderstaande stappen. Als deze stappen
zijn doorlopen kan ieder tuinpark binnen de afgesproken kaders maximale invulling geven
aan het eigen vernieuwingstraject. Daarbij vervult de gemeente een ondersteunende en
toetsende rol en zorgt voor een belangrijk deel van de benodigde financiering van het proces en benodigde investeringen.
Stap 1: afsprakenbrief en ontwikkelperspectief
De gemeente stelt een algemene afsprakenbrief
op en een ontwikkelperspectief per tuinpark. In de
afsprakenbrief geeft de gemeente de algemeen
geldende ruimtelijke principes nog eens aan, zoals
die beschreven staan in de Uitvoeringsstrategie. In
het ontwikkelperspectief per park staat de vertaling
van het stedelijke beleid naar ieder tuinpark: wat
verwacht de gemeente concreet van dat park? De
afsprakenbrief en de rol en functie van de ontwikkelperspectieven worden besproken met de Bond en de
niet aangesloten verenigingen en in een bestuurlijk
overleg met de stadsdelen (eerste kwartaal 2021).
Daarna worden ze voorgelegd aan het College (planning april 2021) voor een besluit.

Stap 3: uitvoerings- en investeringsprogramma
Naar aanleiding van de opgestelde plannen van
aanpak wordt een uitvoeringsprogramma en een investeringsprogramma opgesteld. Om het tempo te
behouden wordt gestart met een uitvoerings- en investeringsprogramma voor de elf dringende parken,
daarna wordt dit aangevuld met de overige tuinparken.
Stap 4: nieuwe huurovereenkomst
Het doel is de nieuwe standaard huurovereenkomst
met de nieuwe huurprijs begin 2022 in te laten gaan
(en niet al in 2021). De gesprekken over het proces
van de nieuwe huurovereenkomsten zijn in oktober
2020 gestart met de Bond en de andere verenigingen. Belangrijk onderdeel van de gesprekken is de
afstemming over de betaalbaarheid voor mensen met
een lager inkomen en de uitwerking hiervan in een
regeling die hanteerbaar is voor de gemeente, de
Bond en andere verenigingen. Binnen de standaard
huurovereenkomst kunnen per tuinpark maatwerkafspraken worden gemaakt.

Stap 2: naar een plan van aanpak
Na het bestuurlijke besluit over de afsprakenbrief en
de ontwikkelperspectieven start de plan van aanpakfase (na april 2021); elk tuinpark stelt een plan van
aanpak op voor de vernieuwing. In deze fase vindt
begeleiding plaats door de Bond, de gemeente en
een door de gemeente ingeschakeld participatiebureau. Voor wat betreft deze inzet en financiële
middelen ligt de focus van de begeleiding eerst bij
de elf tuinparken waar de vernieuwing dringend is
(april 2021-april 2022). Voor de overige parken start
de plan van aanpakfase ook in april 2021 maar duurt
deze een jaar langer (tot april 2023). Zo kan de begeleiding en ondersteuning in het tweede jaar plaatsvinden. Om de voortgang in eerste jaar te ondersteunen
wordt een toolkit (een ‘gereedschapskist’) opgesteld,
waarmee verenigingen zelf aan de slag kunnen. We
gaan uit van een lerend proces, we kijken wat werkt
en ervaringen van ene tuinpark kunnen worden ingezet voor andere tuinparken.

Stap 5: regels vastlegging in Omgevingsplan
Naast privaatrechtelijke vastlegging in de huurovereenkomsten, zal de vernieuwing van de volks
tuinparken waar mogelijk ook publiekrechtelijk vastgelegd worden in het Omgevingsplan (start begin
2022).
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2. Beantwoording inspraakreacties, per thema

2.1. Inspraaktermijn te kort
Uw zienswijzen gaan over de termijn die is gesteld om uw zienswijze in te dienen. U vindt
dat deze vanwege de corona-maatregelen had moeten worden verlengd.
Wij hebben dit uitvoerig afgewogen en besloten om
de inspraaktermijn niet verlengen. De belangrijkste
redenen hiervoor zijn dat de gemeente al langere tijd
in gesprek is met de Bond van Volkstuinders (waarbij
veel volkstuinparken zijn aangesloten) over de nieuwe
Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid en er na de
vaststelling hiervan nog ruimschoots tijd zal zijn om
de richtlijnen in overleg met de tuinparken zelf uit te
werken. Er is extra ingezet op brede bekendmaking
van het inspraaktraject, via een rechtstreekse mailing
aan de volkstuinparken, posters op de parken, een
advertentie in de krant, tv-spotjes op AT5, online aandacht en een speciaal telefoonnummer, zodat ook de
niet-aangesloten parken goed op de hoogte waren.

bijeenkomsten van kracht zou zijn. De gemeente
vond het niet wenselijk om de betrokken partijen en
belanghebbenden in de stad voor onbepaalde tijd
in onzekerheid te laten over de voorgenomen uitvoering van beleid.
Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
Geen.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
De gemeente is zich terdege bewust van het feit dat
digitale inspraak en samenwerking voor sommige
mensen lastig is. Binnen de ruimte die de regels bieden kijkt de gemeente daarom in het vervolgtraject
goed naar mogelijkheden om fysieke bijeenkomsten
en overleggen te organiseren, naast de digitale vormen.

De grote hoeveelheid reacties lijkt aan te tonen dat
de corona-maatregelen geen belemmering vormden voor het indienen van een zienswijze. Daarnaast
was niet te voorzien hoe lang het verbod op fysieke

2.2. Algemeen draagvlak ————————————————————————————
Uw zienswijzen betreffen het feit dat er weliswaar begrip is voor de ambities van de gemeente om meer Amsterdammers te laten meegenieten van de volkstuinparken, maar dat
u zich grote zorgen maakt over de veiligheid (inbraak, ongewenste gasten), het beheer en
onderhoud, het behouden van het verenigingskarakter, de huurverhoging en behoud van
ecologische waarde als volkstuinparken openbaarder en toegankelijker worden gemaakt en
er meer maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden.
Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
Op een aantal punten waar de inspraakreacties zorgen aangeven, wordt de Uitvoeringsstrategie aangepast. De verschillende aanpassingen en aandachtspunten worden hieronder per thema besproken.

De gemeente onderkent dat de genoemde punten
de belangrijkste zorgpunten zijn die geadresseerd
moeten worden om tot een succesvolle uitvoering
van de ambities te komen. Hiertoe zal op een aantal
punten de Uitvoeringsstrategie worden aangepast.
Om het draagvlak te vergroten wil de gemeente
daarnaast stevig investeren in de samenwerking (en
in de continuïteit van het proces) zodat gemeente en
parken in de vervolgfase tot gedragen plannen van
aanpak komen. Daarvoor wordt onder meer een gemeentelijk programma Vernieuwing Volkstuinparken
ingericht. Afgesproken is dat er een afsprakenbrief
komt en dat de parken begeleid worden bij het
maken van hun plan van aanpak. De afsprakenbrief
wordt in conceptvorm met de Bond en niet aangesloten verenigingen en met de stadsdelen besproken.

Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
Voor de verschillende thema’s wordt aangegeven hoe
de gemeente de genoemde zorgen in het vervolgtraject zo veel mogelijk wil wegnemen.
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2.3. Financiering ————————————————————————————————
Uw zienswijze gaat over het ontbreken van garanties op de benodigde investeringsmiddelen
en de zorg dat de huurders via huurverhoging opdraaien voor de investeringen.
De Uitvoeringsstrategie is nog geen financiële strategie. Dat is niet ongebruikelijk in dit soort processen:
eerst moet er een inhoudelijke koers liggen (kader
en ambities) en als de gemeenteraad daar mee instemt dan ligt er een basis voor het aanvragen van
middelen. Daarvoor zijn de eerste stappen al gezet,
bijvoorbeeld in de Voorjaarsnota en in de jaarlijkse
begroting (www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/
financien/) . Daarin staan al afwegingen over de middelen die voor de volkstuinen nodig zijn. Er is op dit
moment nog niet aan te geven om hoeveel middelen
dat gaat. Voor de komende jaren zal dat steeds opnieuw bekeken moeten worden.

subsidies van andere overheden of maatschappelijke
partners. Een beperkt deel wordt gefinancierd door
opbrengsten uit de verhuur van gronden aan de
volkstuinparken te reserveren als middelen om terug
in de parken te investeren.
Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
Geen.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
Het opstellen van een financiële strategie en het
investeringsprogramma is één van de belangrijkste
onderdelen van het vervolgtraject. Wanneer blijkt dat
de benodigde middelen niet voldoende of niet snel
genoeg beschikbaar komen, zal dat gevolgen hebben
voor de uitvoeringsstrategie. Dan moet bijvoorbeeld
het tempo van de vernieuwing verlaagd worden of
worden minder parken als dringende parken aangewezen.

Het beeld dat de tuinders zouden opdraaien voor
alle kosten klopt niet. Uitgangspunt van de Uitvoeringsstrategie is dat het grootste deel van de investeringsmiddelen van de gemeente komt, vanuit de
groengelden en vanuit grondexploitaties van ontwikkelgebieden rond de volkstuinparken. Daarnaast zet
de gemeente in op het verwerven van bijdragen en

2.4. Openstelling 24/7 en openbare groenzones —————————————————
U heeft bedenkingen geuit bij een 24-uursopenstelling van de volkstuinparken vanwege onveilige situaties die daaruit kunnen ontstaan.
We zijn het met insprekers eens dat veiligheid, handhaving en toezicht belangrijke thema’s zijn op de
volkstuinparken. De huisjes zijn door hun ligging en
afzondering kwetsbaar voor inbraak, vandalisme en
ongenode gasten (‘slapers’). Dat geldt het sterkst in
de wintermaanden, als er verder geen mensen op het
tuinpark zijn (en helemaal als de sloten zijn dichtgevroren). Als meer mensen in het volkstuinpark kunnen
komen, moeten inderdaad goede afspraken worden
gemaakt over de veiligheid (zie ook punt 2.6 en 2.7).
Onderdeel van de Uitvoeringsstrategie is om per tuinpark in het plan van aanpak samen met de vereniging
en tuinders uit te werken wat passende handhaving
en toezicht is. De effecten zullen ook gemonitord
worden, zodat indien nodig maatregelen kunnen worden aangepast of aangescherpt. Zo ontwikkelen we
een lerende werkwijze waarin ervaringen uit het ene
project/tuinpark, toegepast kunnen worden op andere tuinparken.

parken uit op 15-20%) worden de parkdelen bedoeld
die straks niet (meer) verhuurd worden aan de volks
tuinvereniging, maar wel onderdeel blijven uitmaken
van volkstuinpark als geheel, als openbaar deel van
het park. In deze openbare delen heeft de gemeente
de eerste verantwoordelijkheid voor beheer, veiligheid en toezicht. De toegang is vrij, vergelijkbaar met
(delen van) veel andere stadsparken. De mogelijkheid
om dit deel van het tuinpark indien wenselijk af te
sluiten wordt opengelaten, bijvoorbeeld in de nachtelijke uren. Zoveel mogelijk openbaarheid blijft daarbij
echter het uitgangspunt.
Voor elk tuinpark wordt in het ontwikkelperspectief in
beeld gebracht hoe de gemeente op basis van de ligging en ruimtelijke indeling van het tuinpark aankijkt
tegen de omvang, positie en vorm van de openbare
groenzone; daarbij is 20% altijd het maximum. Voor
tuinparken die veel openbaar groen om zich heen
hebben en weinig omwonenden kan het percentage
lager uitvallen. Voor tuinparken die juist grenzen aan
stedelijk gebied of aan toekomstige gebiedsontwikkelingen is er aanleiding om zoveel mogelijk richting
de 20% te gaan. Belangrijk uitgangspunt voor alle
tuinparken is dat de bebouwing die gebruikt kan wor-

We erkennen dat het belangrijk is om daarbij een
helder onderscheid te maken tussen de verschillende parkdelen in de toekomst. Met openbare delen
(maximaal 20% van het huidige oppervlak; op basis
van ruimtelijke verkenningen komen de meeste tuin7

den voor maatschappelijk (mede)gebruik grenst aan
het openbare deel.
De rest van het oppervlak van ieder tuinpark (minimaal 80%) betreffen de verhuurde delen aan de Bond
en niet aangesloten verenigingen en in gebruik name
(‘onderverhuur’) door tuinders, en in de toekomst
ook aan andere gebruikers, zoals maatschappelijke
organisaties of bewonerscollectieven. Onderdeel van
het verhuurde deel zijn de individuele tuinen en daarnaast collectieve tuinen, bijzondere tuinen, velden,
paden, groenstroken en watergangen die de afzonderlijke tuinen ontsluiten, afschermen en verbinden.
De verhuurde delen, met uitzondering van de individuele tuinen, vormen in veel gevallen de zogenoemde collectieve delen van de tuinparken; bezoekers
zijn hier welkom, maar ze zijn te gast op het terrein
van de gezamenlijke huurders. De huurders geven
(binnen de kaders die de gemeente meegeeft over
toegankelijkheid) invulling aan deze toegankelijkheid
en zijn verantwoordelijk voor beheer, veiligheid en
toezicht. De verhuurde delen zijn en blijven in principe ‘s nachts en in de maanden dat de verhuurde tuinen niet of beperkt gebruikt worden, afgesloten voor
bezoekers.

het tuinpark); hier is nachtelijke afsluiting dus een optie als gemeente en tuinpark dat als wenselijke oplossing zien. Afsluitbaar maken vraagt wel om bepaalde
voorzieningen zoals borden en eventueel hekken en
extra beheerinspanningen en zal dus zorgvuldig afgewogen moeten worden.
Op veertien tuinparken is het wenselijk om een fietsroute op te nemen. Vijf andere tuinparken kennen in
de huidige situatie al een weg of fietspad over het
tuinpark. Een doorgaande recreatieve fiets- en wandelroute is integraal onderdeel van het parkontwerp
en is primair gericht op bezoek en beleving van het
tuinpark. Voor enkele parken – die door hun omvang
en ligging in de stad en de stedelijke ontwikkeling in
de directe omgeving een (toekomstige) barrière vormen voor goede fietsverbindingen – geldt dat afsluiting niet gewenst zal zijn.
Formeel spreken we dan bij fietspaden op de tuinparken over de status ‘Voetgangerszone, toegestaan fietsers op geasfalteerde paden. NIET toegestaan bromen snorfietsen’. Er zijn verschillende voorbeelden in
de stad waar deze oplossing is toegepast, zoals in het
Noorderpark, Amsterdamse Bos en Vondelpark.

De afscheidingen tussen openbare parkdelen en
verhuurde delen (tuinen met de gemeenschappelijke paden, watergangen en groenstroken) moeten
voldoende afscherming bieden; dat kan in de vorm
van watergangen, hagen en (waar nodig) zorgvuldig
vormgegeven hekken.

Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
De tekst over de openbaarheid en de fietsroutes
wordt aangepast, om duidelijker aan te geven dat
op meer dan de helft van de tuinparken geen opgave ligt voor een doorgaande fietsverbinding, en
dat veertien tuinparken een doorgaande recreatieve
fietsroute als opgave krijgen (naast vijf tuinparken die
in de huidige situatie al een weg of fietspad kennen
over het tuinpark). Eventuele openstelling gedurende
24 uur geldt sowieso alleen voor de openbare parkdelen (maximaal 20% per tuinpark) en vraagt om voldoende nut en noodzaak vanuit gebruik of vanwege
doorgaande fietsroutes, en goede borging van veiligheid en beheer. Openstelling gedurende 24 uur van
de openbare parkdelen is geen doel op zich.

De vernieuwing van de tuinparken biedt wat de gemeente betreft naast aandachtspunten ook kansen
op dit gebied. Door meer openbaarheid en openstelling buiten het tuinseizoen van een deel van het tuinpark neemt het aantal ‘ogen’ op het tuinpark toe. En
op de verhuurde delen komen er in het tuinseizoen
meer gebruikers, door opsplitsing van tuinen en het
creëren van collectieve tuinen. Door de samenwerking met maatschappelijke partners ontstaan meer
mogelijkheden voor toezicht en betrokkenheid vanuit
de directe omgeving, wellicht het hele jaar door. Ten
slotte worden de parken door de openbare zone of
routes beter te overzien voor passanten en toezichthouders en wordt de kans groter dat ‘verdacht gedrag’ eerder wordt opgemerkt.

Voor onderstaande negentien tuinparken is een
doorgaand recreatief voetpad waar fietsers zijn toegestaan gewenst. Ze worden als onderdeel van de
openbare groene zone opgenomen in de Uitvoeringsstrategie en verder in beeld gebracht in het ontwikkelperspectief. Op drie tuinparken is het (toekomstige) belang van de fietsverbinding voor de stad zo
groot, dat de mogelijkheid van ’s nachts afsluiten van
de openbare zone voor deze parken niet wenselijk
is. Op de andere tuinparken (en de tuinparken waar
geen doorgaande verbinding nodig is) kan de openbare zone ’s nachts afgesloten worden als gemeente

Sluiting in de nachtelijke uren is voor veel tuinparken
een optie die open wordt gelaten. Een nadere verkenning naar aanleiding van de vele inspraakreacties
op dit punt heeft inzichtelijk gemaakt dat op meer
dan de helft van de tuinparken geen aanleiding is om
een doorgaande fietsroute op te nemen in het park
(vanwege de kleine omvang, vorm en/of ligging van
8

Doorgaande fietsroute nodig die eventueel
's nachts afgesloten kan worden:
Zonnehoek
Buikslotermeer
Lissabon
Ons Buiten
Amstelglorie
De Vijf Slagen
Linnaeus
Frankendael
Driemond
Dijkzicht
Ons Lustoord
De Federatie

en vereniging daar voldoende aanleiding voor zien
en de gevolgen voor beheer en veiligheid goed zijn
uitgewerkt. Op vijf tuinparken zijn al doorgaande
fietspaden of wegen aanwezig; voor deze tuinparken
is dat een gegeven, wel kan de ligging of inpassing
van de route mogelijk wijzigen in de toekomst als dat
voor de ruimtelijke indeling een verbetering betekent.
Al een doorgaande fietsroute aanwezig die dag en
nacht open is:
Wijkergouw (fietspad over park al aanwezig)
Osdorp (weg over park al aanwezig)
De Groenlijn (oost-west fietspad al aanwezig)
Amstelhof (fietspad over park al aanwezig)

Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
De gemeente maakt in het plan van aanpak met de
tuindersverenigingen en tuinders afspraken over de
verdeling van de verantwoordelijkheden en de te nemen fysieke of beheermaatregelen om de negatieve
effecten van meer openbaarheid te beperken. De
volkstuinparken moeten immers ook na de vernieuwing plekken zijn waar de tuinders zich veilig voelen
en waar hun eigendommen veilig zijn.

Al een doorgaande fietsroute aanwezig die
's nachts afsluitbaar is:
Klein Dantzig (fietspad over park al aanwezig)
Doorgaande fietsroute nodig die dag en nacht
open is:
Sloterdijkermeer
Nut en Genoegen

2.5. Hele jaar open ———————————————————————————————
U heeft bedenkingen bij de openstelling van de tuinparken in de wintermaanden, omdat de
individuele volkstuinen dan gesloten zijn.
We snappen de zorgen die insprekers uiten over een
mogelijke verruiming van de openstelling van volks
tuinparken. Vooralsnog blijft het niet toegestaan voor
huurders om in de winter (dus buiten het tuiseizoen)
op hun volkstuin te overnachten. Bezoekers zijn in die
periode niet welkom op de parken. Dat blijft zo.

Voor de gemeente is jaarronde openstelling van de
openbare parkdelen dan ook belangrijk, omdat het
gebruik van groene buitenruimte niet stopt in de
wintermaanden. Als de periode waarin de volkstuinen
open zijn voor overnachting in de toekomst langer
wordt dan de huidige zes maanden, dan kan ook de
periode dat bezoekers welkom zijn op de verhuurde
delen verlengd worden. Ook dan zal de veiligheid op
de parken een belangrijk uitgangspunt vormen.

De jaarronde openstelling richt zich alleen op de
in de toekomst openbare delen van de tuinparken
(maximaal 20% van het oppervlak). De verhuurde
delen (de tuinen met de paden, watergangen, velden
en groenstroken) zijn in de winter meestal niet in gebruik; er zijn dan geen of bijna geen tuinders aanwezig en het is dan ook niet wenselijk om op deze delen
bezoekers toe te laten.

Gevolgen van inspraakreacties op Uitvoeringsstrategie:
Het uitgangspunt jaarrond open voor de openbare
delen blijft gehandhaafd.
Gevolgen van inspraakreacties op vervolgaanpak:
Geen.

Tegelijkertijd denken we dat de volkstuinen ook in
de winterperiode interessant zijn om te bezoeken.

2.6. Sociale veiligheid en inbraak ————————————————————————
Uw zienswijze gaat over de vraag of de uitvoeringsstrategie niet zal leiden tot een toename van inbraak
en/of overlast op de tuinparken. Denk daarbij aan
hangjongeren, ‘slapers’ of andere vormen van overlast.

Door openstelling van beperkte delen van de tuinparken (maximaal 20% van het huidige oppervlak)
gedurende het hele jaar en dag en nacht, moeten
we ons extra inspannen om het risico op overlast,
inbraak en vandalisme te beperken. We denken dat
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we negatieve effecten van meer openbaarheid kunnen beperken met fysieke maatregelen, afspraken en
passende maatregelen op het gebied van handhaving
en toezicht. Daarnaast is goede monitoring nodig
om problemen tijdig te signaleren en daar maatregelen tegenover te kunnen stellen. De volkstuinparken
moeten immers ook na de vernieuwing plekken zijn
waar de tuinders zich veilig voelen en waar hun eigendommen veilig zijn.

Voor drie tuinparken geldt een uitzondering: daar
biedt de openbare zone ruimte aan een essentiële
fietsverbinding die – in de toekomst – een stedelijke
verbindingsfunctie heeft (zie 2.4 voor overzicht van
deze tuinparken). Bij deze laatste categorie is afsluiting ’s nachts vanuit stedelijk belang niet gewenst.
Het behouden van het verenigingskarakter is belangrijk om de sociale veiligheid en samenhang te borgen.
De gemeente onderschrijft dat belang en ziet het
verenigingskarakter als belangrijk onderdeel van de
historie en de ‘ziel’ van de volkstuinparken. Juist voor
de vernieuwing van de tuinparken is het bewaren en
benutten van het gemeenschapsgevoel van belang.
Er zal verandering zijn, omdat er meer soorten tuinen
komen met verschillende typen gebruikers en omdat
er meer samenwerking met maatschappelijke partners komt. Dat hoeft echter het gemeenschapsgevoel
niet te bedreigen. Integendeel, het kan nieuwe kansen bieden voor samenwerking en aanwas van vrijwilligers van binnen en buiten de vereniging.

Veiligheid en handhaving worden een gezamenlijke
opgave voor verenigingen/tuinders, politie en gemeente: de gemeente heeft de eerste verantwoordelijkheid voor de openbare parkdelen en vult dat in
samenwerking met de verenigingen in. De verenigingen/tuinders en andere gebruikers zijn en blijven als
eerste verantwoordelijk voor de veiligheid op de verhuurde delen, met ondersteuning van de gemeente
en van de politie waar nodig.
De vernieuwing van de volkstuinparken levert aan de
ene kant risico’s op door meer openstelling en meer
bezoekers. Aan de andere kant zijn er ook kansen om
de veiligheid juist te vergroten. Zo neemt in de winter
neemt door het openbaar maken van een deel van
de tuinparken het aantal ‘ogen’ op de tuinparken toe.
En er komen in het tuinseizoen meer gebruikers door
opsplitsing van tuinen en het creëren van collectieve
tuinen. Door de samenwerking met maatschappelijke
partners ontstaan ook meer mogelijkheden voor toezicht en betrokkenheid vanuit de directe omgeving,
wellicht het hele jaar door. Ten slotte worden de parken door de openbare zone of routes beter te overzien voor passanten en toezichthouders. ‘Verdacht
gedrag’ kan dan eerder worden opgemerkt.

Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
De mogelijkheid om, indien gewenst, in samenspraak
tussen gemeente en verenigingen de openbare parkdelen ’s nachts af te sluiten voor het merendeel van
de parken (tenzij sprake is van een essentiële fietsroute die ook ’s nachts gebruikt moet kunnen worden;
dit geldt voor drie parken; zie 2.4) wordt opgenomen
in de tekst.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
Na vaststelling van de Uitvoeringsstrategie door
de gemeenteraad zullen in de plan van aanpakfase
gesprekken plaatsvinden met Bond en de andere
verenigingen. Hierin worden afspraken gemaakt over
de verdeling van de verantwoordelijkheden en de te
nemen fysieke- of beheermaatregelen om negatieve
effecten van meer openbaarheid te beperken. De
volkstuinparken moeten immers ook tijdens en na de
vernieuwing plekken zijn waar de tuinders zich veilig
voelen, waar hun eigendommen veilig zijn, waar het
gemeenschapsgevoel een belangrijke rol speelt en
waar ze hun verenigingsactiviteiten kunnen organiseren.

Wanneer het wenselijk is voor de gemeente en de
vereniging om een tuinpark inclusief de openbare
groenzone ’s nachts af te sluiten, dan is dat een optie
die voor de meeste parken opgenomen kan worden
bij de uitwerking. Afsluiting ’s nachts vraagt om beheermaatregelen en -afspraken van de gemeente en
vereniging samen. Een bestaand voorbeeld van een
tuinpark waar de openbare route ’s nachts wordt afgesloten in Klein Dantzig/Frankendael.

2.7. Veiligheid (fietspad) ————————————————————————————
Uw zienswijze gaat over de vraag of fietsers de veiligheid van andere gebruikers niet teveel
verstoren.
Als er fietspaden komen op volkstuinparken dan hanteren we als uitgangspunt dat fietsers te gast zijn en

de voetganger voorrang heeft. Dit heet formeel een
recreatief fietspad met de status ‘Voetgangerszone,
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toegestaan fietsers op geasfalteerde paden. NIET
toegestaan brom- en snorfietsen’. De fietspaden worden aangelegd om de volkstuinparken meer openbaar en zichtbaar te maken en beter te verbinden
met de omliggende wijken, en niet om snelle doorgaande verbindingen te maken. De verbindingen maken bovendien deel uit van de openbare parkzone.
Bromfietsen zijn niet welkom op de volkstuinparken
en het ontwerp kan afgestemd worden op het recreatieve karakter. Ten slotte wordt ervoor gezorgd dat er
voldoende oversteekpunten zijn, zodat de tuinparken
niet in verschillende delen worden gesplitst.

op meer dan de helft van de tuinparken geen opgave ligt voor een doorgaande fietsverbinding, en
dat veertien tuinparken een doorgaande recreatieve
fietsroute als opgave krijgen (naast vijf tuinparken die
in de huidige situatie al een weg of fietspad kennen
over het tuinpark). Eventuele 24-uurs openstelling
geldt sowieso alleen voor de openbare parkdelen
(maximaal 20% per tuinpark). Deze komt er alleen
als dat nodig is vanuit het gebruik en/of de aanwezigheid van doorgaande fietsroutes Daarbij is goede
borging van veiligheid en beheer uitgangspunt. Een
24-uursopenstelling van de openbare parkdelen is
geen doel op zich. Zie verder 2.4 voor een overzicht
van tuinparken waar de fietsopgave speelt.

Mochten er in de omgeving geen goede alternatieven zijn voor doorgaande fietsroutes dan kan er sprake zijn van een recreatieve fietsroute die ook gebruikt
wordt voor meer functioneel fietsverkeer. Ook dan
blijft de inpassing in het parkontwerp leidend. Deze
opgave geldt voor slechts enkele tuinparken (zie 2.4).
Door de inrichting van het fietspad in een parkachtige
setting met aan weerszijden een openbare groenstrook, waar veel te zien en te doen is, zal fietsen met
hoge snelheid worden ontmoedigd. Op een aantal
volkstuinparken wordt overigens nu al gefietst, soms
ook op ruime, rechte asfaltpaden. Dit levert, mits met
goede maatregelen, geen grote problemen op.

Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
Na vaststelling van de Uitvoeringsstrategie door de
gemeenteraad zullen we in de plan van aanpakfase in gesprekken met de tuindersverenigingen en
de tuinders afspraken maken over de verdeling van
de verantwoordelijkheden en de te nemen fysieke
of beheermaatregelen om de eventuele negatieve
effecten van meer openbaarheid te beperken. De
volkstuinparken moeten immers ook na de vernieuwing plekken zijn waar de tuinders zich veilig voelen
en waar hun eigendommen veilig zijn. De gemeente
gaat de situatie per tuinparken monitoren om te zien
hoe het gaat met de veiligheid en om waar nodig tijdig maatregelen te nemen.

Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
De tekst over de openbaarheid en de fietsroutes
wordt aangepast, om duidelijker aan te geven dat

2.8. Vervuiling —————————————————————————————————
Uw zienswijze gaat over uw zorg dat openbaarheid zal leiden tot veel vervuiling op de parken.
Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
Er wordt duidelijker aangegeven in de tekst dat het
beheer van de openbare parkdelen de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente wordt maar dat
dit beheer in samenwerking met de verenigingen kan
worden uitgevoerd, zodat de kennis, ervaring en betrokkenheid van de tuinders zo goed mogelijk wordt
benut.

We begrijpen dat meer bezoekers, ook kan leiden
tot meer rommel en afval. Dit vraagt om extra beheerinzet. Deze inzet kan daarbij per park verschillen
omdat deze mede afhankelijk is van het gebruik.
De gemeente zal de eerste verantwoordelijkheid
nemen voor de extra rommel die het gevolg is van
het recreëren in de openbare groenzone in de volks
tuinparken. Deze verantwoordelijkheid en rol van de
gemeente is dezelfde als in andere (openbare delen)
van stadsparken in Amsterdam. Samenwerking met
de verenigingen om het beheer te optimaliseren is
goed denkbaar en onderdeel van de beheerafspraken, bijvoorbeeld als er behoefte is om het beheer
naar een hoger niveau te brengen dan wat de gemeente als basis garandeert. Ook in andere groengebieden in de stad werkt de gemeente samen met
partijen zoals bewonersverenigingen of bedrijvenverenigingen om het openbaar groen zo goed mogelijk
te onderhouden en schoon te houden.

Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
In de huurovereenkomsten wordt schriftelijk vastgelegd welke partijen verantwoordelijk zijn voor het
beheer in de openbare en verhuurde delen en hoe
de samenwerking tussen gemeente, verenigingen
en andere partners op het gebied van beheer verder
wordt ingevuld. Hierbij is het mogelijk om specifieke
afspraken vast te leggen per tuinpark. We hanteren
een lerende aanpak, waarbij gekeken wordt hoe de
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samenwerking met de tuinders waar gewenst ook
voor de openbare delen ingezet kan worden.

2.9. Ons volkstuinpark kent al openbare voorzieningen — Uw zienswijze benoemt dat uw
volkstuin al voldoet aan de uitgangspunten van de Uitvoeringsstrategie.
De gemeente is heel blij met alle initiatieven die al op
tuinparken bestaan, gericht op het vergroten van toegankelijkheid, maatschappelijke medegebruik (zoals
cultuur, educatie) en duurzaamheid. Dit zijn veelbelovende stappen op weg naar de ambities voor alle
tuinparken in de stad. Dit betekent mogelijk dat het
plan van aanpak van uw volkstuinpark op sommige
punten al is gerealiseerd. Een aantal ambities uit de
Uitvoeringsstrategie zal echter verder gaan. Denk aan
de opgave om de afvoer van afvalwater op te lossen
om te voldoen aan de milieuwetgeving, de opgave
voor openbaarheid en de opgave om doorgaande
routes voor langzaam verkeer in te passen op bepaalde tuinparken. Daarbij wordt uiteraard ook gekeken
naar de behoefte van de omgeving waarin het park
ligt.

vereniging overlegt met de gemeente hoe deze sleutel het beste gebruikt kan worden.
Sommige tuinparken zijn al actief in een proces van
vernieuwing, uit eigen beweging of omdat ontwikkelingen in de omgeving (nieuwbouw/verstedelijking)
daarom vragen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor
de tuinparken in De Nieuwe Kern (gemeente Ouder-Amstel) en de twee tuinparken in het Westerparkgebied (Nut & Genoegen en Sloterdijkermeer). Voor
de laatste twee tuinparken is op 12 februari 2020
door de gemeente de Nota van Uitgangspunten
(NvU) vastgesteld om de toegankelijkheid en kwaliteit
van het tuinpark te vergroten. Met deze positieve
ontwikkelingen lopen deze twee tuinparken voorop
in de vernieuwing die de gemeente nastreeft. De
ambities uit de Uitvoeringsstrategie sluiten goed aan
op wat is opgenomen in de NvU; voor de fase na de
NvU zijn het vrijmaken van delen van het tuinpark als
openbaar gebied en de inpassing van (toekomstige)
doorgaande recreatieve fietsverbindingen de belangrijkste vervolgopgaven.

In de Uitvoeringsstrategie wordt een onderscheid
gemaakt tussen de begrippen ‘openbaar’ en ‘toegankelijk’. Met openbare delen (maximaal 20% van
het huidige oppervlak) worden de parkdelen bedoeld die straks niet (meer) verhuurd worden aan
de vereniging. In deze delen heeft de gemeente de
eerste verantwoordelijkheid voor beheer, veiligheid
en toezicht. De toegang is vrij, vergelijkbaar met veel
andere stadsparken. De mogelijkheid om dit deel ’s
nachts af te sluiten wordt opengelaten, maar zoveel
mogelijk openbaarheid is het uitgangspunt. De gemeente heeft voor deze openbare delen de ‘sleutel’
in handen, maar overlegt met de verenigingen hoe
deze sleutel het beste gebruikt kan worden.
De rest van het oppervlak van ieder tuinpark (minimaal 80%) zijn verhuurde delen aan de Bond en de
niet aangesloten verenigingen. Daartoe behoort de
in gebruik name (‘onderhuur’) aan de tuinders en in
de toekomst ook aan andere gebruikers, zoals maatschappelijke organisaties of bewonerscollectieven.
Verder behoren tot het verhuurde deel: de paden,
groenstroken en watergangen die de afzonderlijke
tuinen ontsluiten, afschermen en verbinden. Deze
verhuurde delen vormen de gemeenschappelijke
delen van de tuinparken. Hier praten we over toegankelijkheid: bezoekers zijn hier welkom, maar ze zijn te
gast op het terrein van de huurders en de huurders
geven (binnen de kaders die de gemeente meegeeft
over toegankelijkheid) invulling aan deze toegankelijkheid en zijn eerstverantwoordelijk voor beheer,
veiligheid en toezicht. Voor deze verhuurde delen ligt
de ‘sleutel’ dus in handen van de vereniging, maar de

Voor de tuinparken in De Nieuwe Kern geldt dat de
Structuurvisie die is opgesteld door de gemeente
Ouder-Amstel leidend is voor de vernieuwing van de
volkstuinparken, inclusief de keuze voor het opheffen van een deel van de volkstuinen in dit gebied.
De planvorming voor De Nieuwe Kern loopt vooruit
op de vaststelling van de Uitvoeringsstrategie Volks
tuinenbeleid maar volgt de doelstellingen en ambities
van het stedelijke beleid. Door het voorop lopen in
tijd, moet een aantal zaken in De Nieuwe Kern worden opgepakt en uitgewerkt vooruitlopend op de
gemeentelijke kaders. Hiervoor vindt goede afstemming plaats tussen het gemeentelijke team De Nieuwe Kern en het programmateam dat verantwoordelijk
is voor de uitvoering van het volkstuinenbeleid. Het
ontwikkelperspectief dat voor de volkstuinen in De
Nieuwe Kern wordt opgesteld, volgt de contouren
van de Structuurvisie en maakt deze concreter. De cocreatie die in 2021 gestart wordt met de tuinders van
De Nieuwe Kern om tot een inrichtingsplan te komen,
beweegt zich binnen de kaders van het concept-ontwikkelperspectief, zodat er duidelijkheid is voor alle
betrokken partijen.
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Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
De verschillen tussen openbaar en toegankelijk worden in de Uitvoeringsstrategie duidelijker uitgelegd
en toegelicht. En er wordt duidelijk toegelicht dat de
ontwikkelingen die veel tuinparken nu al hebben ingezet (soms al vele jaren of zelfs decennia) naar meer
toegankelijkheid en meer maatschappelijke medegebruik omarmd worden en al voor een deel invulling

geven aan de ambities zoals gesteld in de Uitvoeringsstrategie.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
Bij het vastleggen van de nieuwe huurafspraken
worden de ‘maatschappelijke diensten’ die de volks
tuinparken aan de stad (gaan) leveren benoemd en
(financieel) vertaald als korting op de huurprijsstelling.

2.10. Biodiversiteit en natuurwaarde ———————————————————————
Uw zienswijze wijst op de belangrijke functie die volkstuinparken vervullen voor het behoud
(en versterken) van de biodiversiteit.
Een doel van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinen
beleid is om de soortenrijkdom te versterken. We
noemen volkstuinen nu al ‘hotspots van biodiversiteit’. Om die waarde van volkstuinen te versterken
willen we tuinparken stimuleren en ondersteunen bij
natuurvriendelijk beheer. Bovendien willen we in het
Amsterdamse Omgevingsplan, de toekomstige opvolger van de bestemmingsplannen waar de gemeente nu mee werkt en waarin de gebruik- en bouwmogelijkheden voor gronden worden vastgelegd, een
aantal randvoorwaarden vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting tot groene erfafscheidingen
om de biodiversiteit verder te stimuleren. Er wordt
dan op de verhuurde delen geen gebruik gemaakt
van schuttingen en hekken, maar wel van takkenrillen
en ecologische oevers. Voor de openbare delen ligt
de eerste verantwoordelijkheid bij de gemeente om
ecologisch beheer uit te voeren, waar mogelijk gebruik makend van de kennis, ervaring en inzet van de
tuinders.

het aanleggen van ecologische verbindingen met de
omgeving.
U maakt zich in uw zienswijze zorgen over de mogelijke gevolgen voor dieren in de volkstuinparken
Dieren vormen naast de tuinders belangrijke ‘gebruikers’ van de volkstuinparken en zij geven mede
identiteit aan de verschillende parken. Vanuit het
perspectief van biodiversiteit en de flora- en faunawetgeving willen we er samen met de tuinders en
de verenigingen zoveel mogelijk aan doen om te
garanderen dat dieren zich welkom en veilig voelen. We hebben bijvoorbeeld goede ervaringen met
diervriendelijke verlichting. Deze wordt al veelvuldig
toegepast in Amsterdamse parken. Waar het nodig is
voor de veiligheid van fietsers en wandelaars zetten
we deze verlichting ook in langs de nieuwe fiets- en
wandelroutes op de volkstuinparken. In de tuinparken
blijft minimaal 80% van de gronden verhuurd terrein
aan de Bond en de andere verenigingen en in gebruik
gesteld aan tuinders of andere gebruikers en daarmee relatief rustig; in deze delen zal de biodiversiteit
weinig gevolgen ondervinden van de vernieuwing, al
kan het op sommige wandelpaden wat drukker worden. In de ruimte die openbaar wordt (maximaal 20%
per tuinpark) zal het drukker worden door meer bezoekers, voetgangers en fietsers en door een toename van activiteiten. Dit kan ter plekke een negatieve
invloed op de biodiversiteit hebben. Omdat het om
een klein deel van het tuinpark gaat, is de invloed op
het totale park beperkt en blijven er voldoende rustige gebieden in het tuinpark over. De bescherming
van de biodiversiteit kan – naast de veiligheid – ook
een reden vormen om in overleg te kiezen voor nachtelijke afsluiting van de openbare delen. Voor een
beperkt aantal tuinparken is dat niet wenselijk, omdat
de fiets- en wandelroutes ook ’s nachts gebruikt moeten kunnen worden.

De gemeente deelt de opvatting niet dat meer openbaarheid en meer bezoekers automatisch leidt tot
minder biodiversiteit en verlies aan natuurwaarden.
Doordat er meer diversiteit komt in de tuinparken,
met naast privétuinen ook collectieve tuinen, kleinere
tuinen, pluktuinen, maatschappelijke tuinen en openbare parkdelen, ontstaan ook mogelijkheden om de
biodiversiteit te vergroten. Bovendien zal ten minste
80% van het oppervlak uit verhuurde tuinen blijven
bestaan, met de bijbehorende paden, watergangen
en groenstroken; die delen blijven sowieso rustiger.
De gemeente onderkent dat er extra aandacht in inrichting en beheer nodig is en dat er verschuivingen
in biodiversiteit kunnen optreden.
De vernieuwing van de tuinparken biedt naast bedreigingen ook kansen om de biodiversiteit te vergroten,
bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het aanplanten van extra bomen of
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Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
Geen. Het belang van biodiversiteit en natuurinclusief
beheren en ontwikkelen staat duidelijk aangegeven in
de Uitvoeringsstrategie en wordt door de gemeente
van groot belang geacht.

uitgangspunt. Bij het creëren van openbare parkdelen
en aanleg van openbare (fiets)paden wordt zo goed
mogelijk rekening gehouden met bestaande natuurwaarden en het verbeteren van toekomstige natuurwaarden. Daarbij wordt een goede balans gezocht
tussen natuurwaarden aan de ene kant en sociale
veiligheid, bescherming tegen inbraak en vernieling,
en recreatieve waarden aan de andere kant. Door
zorgvuldig te ontwerpen en te beheren zijn hier goede oplossingen mogelijk.

Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
In de plan van aanpakfase en bij de uitwerking van
de inrichtingsplannen vormt behoud en versterking
van de biodiversiteit voor elk tuinpark een belangrijk

2.11. Huurverhoging ——————————————————————————————
In uw zienswijze wijst u op het belang van betaalbaarheid van de volkstuinen voor iedereen.
Volkstuinen bereikbaar houden voor zoveel mogelijk
Amsterdammers is een centraal element in de Uitvoeringsstrategie. De gemeente maakt afspraken met de
Bond en de niet aangesloten volkstuinverenigingen
om te zorgen dat er een regeling komt voor (aspirant-)tuinders met lagere inkomens. Dit wordt onderdeel van de actualisatie van de huurovereenkomsten met de Bond van Volkstuinders en de andere
verenigingen. Op deze manier houden we ondanks
de huurverhogingen genoeg ruimte voor huurders
met een lager inkomen. Uitgangspunt hierbij is dat
huurders die in aanmerking willen komen voor een
tegemoetkoming dit zelf vrijwillig aangeven en zeggenschap hebben over het bieden van inzage in hun
financiële en persoonlijke situatie, zodat de gemeente, de besturen van de zelfstandige verenigingen of
de Bond zorgvuldig omgaan met de wettelijke privacybescherming.
Verder vraagt u om meer inzicht in de omvang en gevolgen van de aangekondigde huurverhoging en hoe
deze ingevoerd gaat worden.

teiten) die de tuinders en verenigingen aan de stad
leveren of gaan leveren.
In oktober 2020 is de gemeente gestart met de gesprekken over de vernieuwing van de huurovereenkomsten en de nieuwe huurprijs met de Bond en de
niet aangesloten verenigingen.
Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
Geen. De algemene tekst in de Uitvoeringsstrategie
dekt nog steeds de lading en blijft daarom gehandhaafd, maar voor de vervolgaanpak wordt hieronder
meer duidelijkheid en richting gegeven.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
De uitwerking van de nieuwe huurprijs en het inrichten van een regeling voor huurders met een lager
inkomen is een van de prioriteiten voor het programma Vernieuwing Volkstuinparken. Om in te gaan op
de vraag om meer duidelijkheid naar de verenigingen
en tuinders te bieden en tegemoet te komen aan
een aantal zorgen op dit vlak, worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd voor deze verdere uitwerking:

De huurprijzen maken deel uit van jaarlijkse lasten
voor huurders die uit verschillende onderdelen zijn
opgebouwd. Kosten en baten worden op de verschillende tuinparken op verschillende wijze verrekend.
Een simpel antwoord op de vraag wat de huurverhoging gaat inhouden en gaat betekenen voor de
jaarlasten van de huurders is daarmee niet te geven.
Om daarin zorgvuldigheid voorop te stellen is in de
Uitvoeringsstrategie alleen aangegeven dat de huurprijzen omhoog gaan en dat de gemeente de nieuwe
huurprijs verbindt aan het laagste normbedrag dat
elders in de stad gehanteerd wordt voor verhuur van
groen voor privégebruik. Vervolgens rekent de gemeente dat normbedrag om naar het gebruik gedurende een aantal maanden per jaar. Verder rekent de
gemeente een korting vanwege de ‘maatschappelijke
diensten’ (zoals beheer en maatschappelijke activi-

1.
We gaan uit van latere en getrapte huurverhoging met 50% in 2022 en 50% in 2023 in plaats van
ingaand in 2021
Op deze manier komen we tegemoet aan de zorgen
dat de huurverhoging te snel gaat en er geen gewenningsperiode is. Er wordt gekozen voor een getrapte
huurverhoging waarbij de verhoging voor 50% ingaat
op 1 januari 2022 (naar 1,36 euro/m2) en de verhoging voor 100% ingaat op 1 januari 2023 (naar 2,25
euro/m2), zodat voor de bestaande huurders een betere overgangsperiode ontstaat.
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2.
We gaan uit van een basishuurprijs van 2,25
2
euro/m inclusief de bijdrage ten behoeve van de verplichte oplossing voor afvoer van afvalwater
Op deze manier komen we tegemoet aan de vraag
naar meer duidelijkheid over de toekomstige huurprijs en geven we aan dat de gemeente zich inzet
om de huur binnen de kaders die de raad gesteld
heeft (normprijzen) laag te houden. Het bedrag van
2,25 euro is bepaald door uit te gaan van het laagste
normbedrag binnen de gemeente voor verhuur van
particulier groen (6,01 euro/m2). Op dit bedrag komt
een correctie voor het feit dat volkstuinparken slechts
de helft van het jaar (volledig) gebruikt worden (50%
korting, dus 3,00 euro/m2) en vervolgens een korting
van 25% vanwege het onderhoud dat tuinders plegen en de maatschappelijke diensten die geleverd
(gaan) worden, zoals educatie, buurtactiviteiten en
natuurbeheer (dus 2,25 euro/m2). Het jaar 2021 wordt
gebruikt om dit nader uit te werken, bijvoorbeeld om
te bepalen hoe dit vertaald wordt naar de verschillende soorten tuinen (verblijfstuinen en andere soorten
tuinen). Het huurbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd
conform de CPI-index (consumentenprijsindex) van
het Centraal Bureau voor de Statistiek.

3.
We gaan uit van een (op te stellen en in te
richten) tegemoetkomingsregeling, waarbij maximaal
25% van de tuinders maximaal 50% tegemoetkoming
krijgt op de huurprijs
Op deze manier komen we tegemoet aan de zorgen
dat een volkstuin voor mensen met een lager inkomen straks niet meer te betalen is. De opstelling,
inrichting, eigenaarschap en financiering van de tegemoetkomingsregeling wordt de komende maanden in
overleg met de Bond en niet-aangesloten verenigingen uitgewerkt om te komen tot een betaalbare en
uitvoerbare regeling. Daarbij moeten zaken als privacybescherming, gevoeligheid voor foutief gebruik
en de werklast voor de uitvoerende organisatie(s)
goed geregeld zijn. In de uitwerking is ruimte voor
een andere verdeling (bijvoorbeeld minder korting
voor meer gebruikers) als blijkt dat dit beter is voor
alle de betrokken partijen. We onderzoeken in eerste instantie een oplossing waarbij binnen de totale
huuropbrengsten van de volkstuinparken verevend
(herverdeeld) wordt, zodat de meeste tuinders wat
meer betalen om een deel van de tuinders een tegemoetkoming te bieden, maar kijken ook naar andere
oplossingen.

2.12. Huurtermijn ————————————————————————————————
In uw zienswijze wijst u op het belang van langdurige contracten voor de volks
tuinverenigingen; de termijnen van tien jaar plus tien jaar vindt u te kort.
Op dit moment zijn de contracten met de volks
tuinverenigingen formeel elk moment opzegbaar.
Het doel van de Uitvoeringsstrategie is om de volks
tuinparken juist voor lange termijn (minimaal tot
2050, zie Groenvisie) te behouden en zekerheid te
geven. De gemeente wil wel tussenstappen inbouwen
om te bepalen of de doelstellingen gehaald worden,
om daarop bij te kunnen sturen en om in te kunnen
spelen op eventuele nieuwe ontwikkelingen. Een contracttermijn van tien jaar met zicht op verlenging met
tien jaar is binnen de gemeente een lange periode
die aangeeft dat het de gemeente menens is om de
volkstuinparken structureel een plek te geven in de
Hoofdgroenstructuur van de stad. Na deze tien plus
tien jaar loopt de overeenkomst van rechtswege door.
Dit is de standaard werkwijze voor gemeentegrond.

te geven, maar dat in de contractvorming gewerkt
wordt met opdeling in termijnen. Termijnen van tien
jaar zijn lang voor de gemeente, als het gaat om verhuur van gronden. Daarnaast zal aangegeven worden
dat het ook in het belang van de huurders/verenigingen kan zijn om periodiek de contracten bij te stellen
en nieuwe omstandigheden of inzichten te betrekken
bij de huurcontracten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe
gebruiksmogelijkheden op de tuinparken die de verenigingen graag willen maar die in de vastgestelde
contracten niet toegestaan zijn.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
In de uitwerking wordt duidelijk gemaakt dat de doelstelling is om te komen tot langdurig behoud van de
tuinparken tot 2050 en verder en dat contracttermijnen van tien jaar met tien jaar verlenging (en daarna
doorlopend) daar goed bij passen.

Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
In de tekst wordt duidelijker aangegeven dat het beleidsdoel is om langjarige zekerheid (2050 en verder)

2.13. Vrijkomende tuinen ————————————————————————————
In uw zienswijze wijst u er op dat vrijkomende tuinen meestal niet liggen op dezelfde plek
als waar openbare delen van de tuinparken worden voorzien. U vraagt zich af hoe die zaken
te verenigen zijn.
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Het voorstel is dat elk tuinpark op basis van een op te
stellen inrichtingsplan (de uitwerking/vertaling door
de volkstuinvereniging van het ontwikkelperspectief
dat door de gemeente wordt opgesteld) een plan
maakt voor het herschikken van tuinen. Het klopt dat
tuinen die vrij komen willekeurig verspreid zullen liggen over het tuinpark. Door de vrijkomende tuinen
niet te verhuren of tijdelijk te verhuren kan in een
aantal jaren voldoende ruimte worden opgespaard
om aan de openbaarheidseis (maximaal 20% per tuinpark) te voldoen. Bij een gemiddelde doorstroming
van 3-5% per jaar betekent dit dat na vier tot zeven
jaar voldoende ruimte is ‘opgespaard’. Via tuinenruil
en herinrichting dient deze ruimte zo ingezet te worden dat de openbare zone op een logische plek komt
te liggen en goed van vorm is. Hiervoor hebben de
tuinparken dan nog zo’n vijf tot tien jaar de tijd, dus
genoeg tijd om dat binnen de beoogde termijn van
tien tot vijftien jaar via een zorgvuldig en geleidelijk proces te laten verlopen. De vrijkomende tuinen
hoeven niet helemaal leeg gemaakt te worden: het
huisje zal meestal moeten verdwijnen maar bestaande (grotere) bomen kunnen ingepast worden in het
inrichtingsplan en kleinere bomen kunnen eventueel
verplant worden binnen het tuinpark. De gemeente
biedt expertise en begeleiding aan om de tuinparken
te ondersteunen om een goed inrichtingsplan op te
stellen en zo ‘slim’ mogelijk om te gaan met de vrijkomende ruimte De tuinparken hebben veel ruimte
om daarin de voor hun tuinpark beste strategie te
bepalen en gedwongen verhuizingen te vermijden.
Gedwongen verhuizingen zijn alleen aan de orde als
de eerder genoemde opties niet tot de afgesproken
resultaten binnen de afgesproken periode zouden
leiden.

behouden kunnen blijven, dan geldt voor het vergoeden vanwege de geleden schade door het verwijderen van het tuinhuisje de taxatieregeling zoals
die nu ook al door de gemeente wordt gehanteerd.
Deze taxatieregeling zal worden geactualiseerd en
onderdeel vormen van de afspraken rondom de vernieuwing van de volkstuinparken. De kosten voor de
vergoedingen maken onderdeel uit van het totale
investeringspakket voor de vernieuwing van de volks
tuinen.
Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
In de tekst wordt een uitleg opgenomen hoe omgegaan kan worden met ‘schuifruimte’ en waarom de
gemeente gekozen heeft voor een lange ontwikkeltermijn (tien tot vijftien jaar), zodat er zoveel mogelijk
via ‘zachte’ verschuivingen naar een toekomstbeeld
uit het inrichtingsplan toegewerkt kan worden.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
De tuinparken krijgen veel ruimte om – inspelend op
de dynamiek en ontwikkelingen in ‘hun’ tuinpark – de
vrijkomende ruimte te benutten om het eindbeeld te
realiseren, binnen de kaders die de gemeente straks
aangeeft in het ontwikkelperspectief. De gemeente
krijgt een toetsende en begeleidende rol om te borgen dat de gekozen aanpak per tuinpark past binnen
de kaders en voldoende kansrijk is en om door middel van begeleiding (procesbegeleiding, ontwerpondersteuning, ondersteuning op technische zaken etc.)
te helpen om de resultaten te bereiken. Deze begeleiding zal zich als eerste richten op de tuinparken
waar de vernieuwing dringend is. Aan de hand van
een toolkit die de gemeente beschikbaar stelt, kunnen ook de overige tuinparken na vaststelling van de
Uitvoeringsstrategie aan de slag gaan.

Wanneer tuinen vrijkomen en niet opnieuw verhuurd
worden of omgezet worden naar kleinere tuinen of
collectieve tuinen waarbij geen (of niet alle) huisjes

2.14. Inrichting tuin ———————————————————————————————
Uw zienswijze gaat over uw wens om uw tuin en uw tuinhuis naar eigen inzicht te kunnen inrichten.
Uitgangspunt van de Uitvoeringsstrategie is dat er
geleidelijk meer diversiteit komt in de inrichting van
de tuinen en de positionering van de bebouwing.
Voor dit proces wordt een termijn van flink wat jaren
aangehouden en er wordt onder meer gebruik gemaakt van het natuurlijke verloop bij de huurders om
vernieuwingen door te voeren. Er is straks een meer
divers aanbod van grotere en kleinere tuinen. Soms
volstaat een kleiner huisje, maar er zullen ook tuinen
zijn waar de nieuwe tuinder(s) geen behoefte hebben
aan een huisje. Omdat alle volkstuinparken deel uit-

maken van de zogenaamde Hoofdgroenstructuur is
een toename van het totaal aan bebouwing niet toegestaan. Bovendien resulteren biodiversiteitsregels in
een aantal (groene) uitgangspunten voor de afscheidingen. Deze randvoorwaarden volgen in principe
het reglement van de Bond en worden door de gemeente geborgd in het Omgevingsplan (de opvolger
van de bestemmingsplannen waarin de regels voor
tuinparken nu zijn opgenomen). Dat betekent dat de
regels ook gaan gelden voor niet bij de Bond aangesloten parken en dat alle tuinparken in Amsterdam op
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dezelfde manier behandeld worden. Een voorbeeld
is dat de oppervlakte van het tuinhuisje (inclusief bijgebouwen) niet groter is dan 10% van de oppervlakte
van de tuin (en maximaal 28 m2). We denken dat deze
regels veel ruimte bieden om uw tuin naar eigen inzicht in te richten.

omdat alle tuinparken dan op dezelfde wijze behandeld worden en de rol van de gemeente duidelijk is
als het gaat om toezicht en handhaving. Op basis van
de inspraakreacties wordt voor de erfafscheidingen
aan de padzijde de maximale hoogte vanwege privacy en veiligheid opgehoogd van 80 cm naar 120
cm. Voldoende zicht op de tuinen blijft een belangrijk
uitgangspunt.

Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
In de tekst wordt aangegeven dat de regels zoveel
mogelijk aansluiten bij de huidige regels van de Bond
en ook gaan gelden voor de niet-aangesloten parken.
Daarom is opname in het Omgevingsplan belangrijk,

Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
Geen.

2.15. Afvoer van afvalwater ———————————————————————————
Uw zienswijze gaat over de voorstellen om het afvoeren van afvalwater op te lossen.
Veel inspraakreacties wijzen op het ontbreken van
concreetheid in de Uitvoeringsstrategie over het
vraagstuk van afvoer van afvalwater en de (mogelijke)
aanleg van riolering. Het klopt dat de Uitvoeringsstrategie daar niet klip en klaar over is. Dat heeft te
maken met het feit dat de gemeente, Waternet en
de Bond nog in gesprek zijn over de wenselijkheid en
haalbaarheid van bepaalde oplossingen en over de
vraag in hoeverre één (type) oplossing voor alle tuinparken toepasbaar is of niet. In de Uitvoeringsstrategie is aangegeven dat de voorkeur van de gemeente
op basis van de huidige kennis en overleggen uitgaat
naar een oplossing met septic tanks en periodieke
afvoer, omdat dit een flexibele oplossing is (geen
aanleg van vast riool nodig) en naar verwachting minder investeringen vraagt. In de verdere uitwerking
van de plannen zal definitief bepaald worden welke
oplossing gekozen wordt.

net hebben hierbij een toetsende rol (bijvoorbeeld:
voldoet de oplossing aan de wettelijke eisen; is sprake van duurzame investeringen op gemeentegrond?).
Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
In de tekst wordt aangegeven dat er nog verschillende varianten in studie zijn voor het afvoeren van afvalwater en de aanleg van riolering en dat de nadere
uitwerking tot andere oplossingen kan leiden dan wat
nu in de Uitvoeringsstrategie als voorkeursoptie vanuit de gemeente is aangegeven.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
In het vervolgtraject is het gezamenlijk bepalen van
de meest wenselijke/kansrijke oplossing(en) voor het
vraagstuk van afvoer van afvalwater een van de prioriteiten, en dit onderdeel wordt als zodanig opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Als het om fysieke
investeringen op de tuinparken gaat dan dient de
gemeente als grondeigenaar akkoord te gaan met de
voorgestelde ingrepen.

Het voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van
afvoer van afvalwater en verbetering van de grondwaterkwaliteit is een verplichting aan de gebruikers
(huurders) en zij zijn verantwoordelijk voor de kosten
die dit met zich meebrengt. De gemeente en Water-

2.16. Verenigingsleven —————————————————————————————
Uw zienswijze gaat in op het dreigende verlies van verenigingsleven en de afnemende inzet
van vrijwilligers door de voorgestelde veranderingen op de tuinparken.
In veel inspraakreacties van de verenigingen wordt
aangegeven dat – door de afname van het aantal
privétuinen met verblijfsfunctie – het aantal leden van
de vereniging zal dalen en het moeilijker zal worden
om vrijwilligers te vinden voor bestuurswerk, beheer
en onderhoud etc. Ook wordt aangegeven dat het
omzetten van de gemeenschappelijke velden (nu onderdeel van het verhuurde oppervlak) naar openbare
groenzones kan betekenen dat er geen of minder

ruimte is voor gezamenlijke buitenactiviteiten van de
verenigingen.
Het verenigingsleven en de betrokkenheid van vrijwilligers vormen het fundament voor het bestaan en de
aantrekkingskracht van de volkstuinparken. De gemeente wil dit koesteren en bewaren, en toekomstbestendig maken, en beseft goed dat het een grote
opgave is voor veel verenigingen om voldoende
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vrijwilligersinzet te regelen. Het klopt dat er veranderingen zullen optreden in het aantal leden: het aantal
‘klassieke’ leden met een grote privétuin zal afnemen.
Daarvoor in de plaats kunnen echter nieuwe leden
komen die een kleinere tuin hebben, een deeltuin of
een collectieve tuin en ook maatschappelijke organisaties die activiteiten gaan ontplooien op de tuinparken kunnen een vorm van lidmaatschap krijgen of
partner worden van de vereniging. Met een grotere
diversiteit en misschien per saldo zelfs grotere groep
aan gebruikers zullen er naar verwachting verschillende en nieuwe vormen van lidmaatschap ontstaan,
en kan de drempel om vrijwilligerswerk te gaan doen
voor sommige mensen lager worden. Door het vergroten van samenwerking met omliggende buurten
en met maatschappelijke partners kan de kring van
potentiële vrijwilligers vergroot worden en kunnen
nieuwe vormen van samenwerking worden gezocht.

tiviteiten kan plaatsvinden, zeker als deze activiteiten
mede gericht zijn op bezoekers uit de omgeving. De
gemeente wil hiervoor ruimte blijven bieden. Daarom
wordt bij de uitwerking gekeken of en hoe de verenigingen voorrang kunnen krijgen ten opzichte van
andere potentiële gebruikers als het gaat om het organiseren van activiteiten in de openbare groenzone.
Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
In de tekst wordt aangegeven dat bij de uitwerking
wordt gekeken of en hoe de verenigingen voorrang
kunnen krijgen ten opzichte van andere potentiële
gebruikers als het gaat om het organiseren van activiteiten in de openbare groenzone.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
Bij de vernieuwing van de huurovereenkomsten wordt
opgenomen of en hoe bovenstaand principe nader
wordt ingevuld.

De openbare groenzone in de parken is in de toekomst een plek waar een deel van de verenigingsac-

2.17. Toegankelijkheid Amsterdammers (hoeveelheid tuinen) ————————————
Uw zienswijze richt zich op de vraag of er straks wel voldoende volkstuinen beschikbaar zullen zijn voor de Amsterdammers die dat willen.
Uitgangspunt van de Uitvoeringsstrategie is dat er
geen nieuwe volkstuinparken bijkomen. Amsterdam
groeit en moet een afweging maken tussen het belang van private en collectieve groene ruimte. We
hebben daarin gekozen voor behoud van bestaande
volkstuinparken, en het creëren van meer collectief
groen. Waar er ruimte is voor nieuwe stadsparken in
de stad kiezen we voor openbare stadsparken om
zoveel mogelijk mensen toegang te geven voor het
groen, en niet voor nieuwe volkstuinparken omdat
die relatief weinig gebruikers en bezoekers kennen.
Door meer diversiteit te bieden in het aanbod van
de volkstuinparken (collectieve tuinen, kleine tuinen,
mogelijkheden tot tijdelijk gebruik) denken we dat
uiteindelijk meer mensen kunnen tuinieren. Tuinieren

kan daarnaast ook op andere groene plekken in de
stad. De Groenvisie 2020-2050 zet in op het bevorderen van het telen van voedsel in de stad door ruimte
te bieden aan gemeenschappelijk tuinieren: op straat,
in de buurt, op schooltuinen, in stadsparken, op gebouwen en in groene verbindingen.
Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
Geen.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
Geen.

2.18. Lange inschrijftijd —————————————————————————————
Uw zienswijze gaat over de vraag of de inschrijftijd voor volkstuinen toe zal nemen door het
nieuwe beleid.
Op dit moment is er nauwelijks sprake van leegstand
op de tuinen en er zijn (lange) wachtlijsten voor nieuwe tuinders. Per jaar wisselt gemiddeld 3-5% van de
tuinen van tuinder. Op de wachtlijst van de Bond van
Volkstuinders staan momenteel circa 4000 aspirant-leden. Er is ook nu geen mogelijkheid om iedereen die
een volkstuin wil op korte termijn te bedienen en er
is zeker geen ruimte in de stad om hieraan tegemoet
te komen. We leggen daarom in de Uitvoeringsstra-

tegie ook het accent op verbreden van het aanbod,
met meer compacte of collectieve mogelijkheden
voor tuinieren, zodat Amsterdammers die graag willen tuinieren in ieder geval snel aan de gang kunnen;
sommige tuinparken hebben daar al formules voor
ontwikkeld, zoals de ‘moestuinbakken’ op tuinpark
Amstelglorie (moestuintjes van 1 of 2 m2). Voor sommigen zal dit een goed alternatief zijn, voor anderen
kan dit betekenen dat zij langer moeten wachten op
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een ‘traditionele’ Amsterdamse volkstuin. Gedurende
deze wachttijd kunnen zij – net als alle andere Amsterdammers – alvast gebruik maken van de (nieuwe)
faciliteiten op de volkstuinparken.

van buiten de MRA tijdig wijzen op de veranderingen
die er aan gaan komen zodat deze mensen tijdig de
keuze kunnen maken om zich elders in te schrijven (of
naar de MRA te verhuizen…).

Over het beperken van de inschrijving tot inwoners
van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), om zo
de wachtlijsten iets te verlichten, is de vraag gesteld
wat dit betekent voor mensen die buiten de MRA
wonen en nu op de wachtlijst staan ingeschreven.
Het beperken van de inschrijfmogelijkheden voor
inwoners van buiten de MRA wordt onderdeel van
de nieuwe huurcontracten en krijgt pas rechtsgeldigheid als deze contracten ondertekend zijn (planning
uiterlijk 1 januari 2022). Vanaf dat moment kunnen
inschrijvers geweerd worden. In de huurcontracten
zal worden opgenomen hoe omgegaan wordt met
mensen van buiten de MRA die op dat moment al
staan ingeschreven. Het is verstandig dat de volks
tuinverenigingen huidige en nieuwe aspirant-leden

Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
Geen.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
Bij de uitwerking van de afspraken over de vernieuwing van de volkstuinparken wordt het naleven van
het ‘regionale inwonersbeginsel’ een belangrijk onderdeel. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. Er wordt zorgvuldig bekeken wat de consequenties en voorwaarden zijn, zodat de verenigingen
en huidige en nieuwe aspirant-leden tijdig en duidelijk weten waar ze aan toe zijn.

2.19. Beheer en onderhoud ———————————————————————————
In uw zienswijze spreekt u de zorg uit dat het beheer en onderhoud van de volkstuinparken
niet goed zal worden uitgevoerd.
Uitgangspunt van de Uitvoeringsstrategie is dat de
gemeente eerstverantwoordelijk is voor het onderhoud van de gemeentelijke openbare parkdelen, en
de verenigingen eerstverantwoordelijk zijn voor de
verhuurde delen (inclusief collectieve tuinen, paden,
groenstroken en watergangen). We bepalen eerst in
overleg met de Bond en de andere verenigingenheldere algemene uitgangspunten die voor alle tuinparken gelden. Vervolgens maken we in de uitwerking
beheerafspraken per park. We bekijken samen welke
verdeling van inzet gemaakt gaat worden tussen gemeente, tuinders en andere partners en verkennen
de mogelijkheden voor passende samenwerkingsvormen. We beseffen dat het beheer door de tuinders
van hoge kwaliteit is. In onze aanpak willen we zorgen
dat deze kwaliteit zoveel mogelijk behouden blijft.

antwoordelijkheid van de gemeente wordt maar dat
dit beheer in samenwerking met de verenigingen kan
worden uitgevoerd, zodat de inzet, kennis, ervaring
en betrokkenheid van de tuinders zo goed mogelijk
wordt benut om een hoog beheerniveau te behouden of te realiseren
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
In de overkoepelende beheerafspraken moet helder
worden opgenomen wat de verantwoordelijkheden
zijn in de openbare delen en de verhuurde delen.
Ook komt erin hoe de samenwerking tussen gemeente, verenigingen en andere partners op het gebied
van beheer verder ingevuld wordt. Daarbij moet voldoende ruimte zijn om binnen de algemene kaders
per tuinpark specifieke onderdelen zo in te vullen dat
de hoge kwaliteit van beheer behouden blijft.

Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
Er wordt duidelijker aangegeven in de tekst dat het
beheer van de openbare parkdelen de primaire ver-

2.20. Parkeerbeleid ———————————————————————————————
Uw zienswijze wijst op het belang van de auto voor veel volkstuinders.
Uitgangspunt van de Uitvoeringsstrategie – in lijn met
het algemene mobiliteitsbeleid van de gemeente
Amsterdam – is dat het gebruik van fiets en openbaar
vervoer wordt aangemoedigd. Dit kan betekenen,
zeker voor de volkstuinen in een stedelijke omgeving,

dat er parkeerplaatsen verdwijnen. Of dat ze gedeeld
moeten worden met omwonenden. Daarnaast begrijpen we dat voor onder meer het vervoer van spullen
of tuinders en bezoekers die slecht ter been zijn de
auto regelmatig een noodzakelijk vervoersmiddel
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zal blijven. Sommige volkstuinen zijn bovendien niet
goed met het openbaar vervoer te bereiken. We
willen daarom per volkstuinpark het parkeerbeleid
uitwerken, zodat op maat gemaakte oplossingen worden gevonden. De gemeente wil daarbij duurzame en
innovatieve oplossingen stimuleren.
Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
Geen. Afhankelijk van de locatie, de ontwikkelingen
in en om het volkstuinpark zal maatwerk worden ge-

leverd. Daarbij zal het gebruik van fiets en openbaar
vervoer worden aangemoedigd waar dat kan.
Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
Bij het opstellen van het inrichtingsplan per tuinpark
dient goed gekeken te worden naar de parkeeroplossing. De gemeente kan adviseren over duurzame en
innovatieve oplossingen om het autogebruik terug te
dringen.

2.21. Specifieke aandachtspunten of suggesties per tuinpark ————————————
Veel zienswijzen, vooral van particuliere huurders of
van de verenigingsbesturen, wijzen op de specifieke omstandigheden in het betreffende tuinpark en
geven suggesties om in de uitvoering rekening te
houden met of in te spelen op bepaalde kansen en
mogelijkheden.

perspectieven en voor de inrichtingsplannen van de
verenigingen.

De verschillende punten die zijn ingebracht zijn van
grote waarde voor het verdere proces. De Uitvoeringsstrategie gaat over de algemene aanpak van de
volkstuinparken in en om Amsterdam. Het valt daarom buiten de reikwijdte van de Nota van Beantwoording om in te gaan op zaken die betrekking hebben
op een specifiek tuinpark. De aandachtspunten en
suggesties worden daarom benoemd als punten bij
de verdere uitwerking, als input voor de ontwikkel-

Gevolgen van inspraakreacties voor vervolgaanpak:
De aandachtspunten en suggesties worden benoemd
als aandachtspunten bij de verdere uitwerking, als
input voor de ontwikkelperspectieven en voor de inrichtingsplannen van de verenigingen.

Gevolgen van inspraakreacties voor Uitvoeringsstrategie:
Geen.
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3. Beantwoording adviezen stadsdelen

3.1. Stadsdeel Noord
De volkstuinen in Amsterdam-Noord liggen vaak in
een landschappelijk structuur. De volkstuinen langs
de A10 grenzen aan Landelijk Noord. Bij de uitvoering van het openbaar stellen van de volkstuinen is
het wenselijk om rekening te houden met het onderliggende landschap. De volkstuinen, zoals langs de
A10, dienen weer onderdeel te worden van het landschap in Landelijk Noord.

goed en met alle parken wordt vormgegeven en per
park te kijken waar de behoefte en de kansen liggen
om deze Uitvoeringsstrategie passend te realiseren.
Reactie:
Deze suggestie wordt niet overgenomen. Een ‘tussenstap’ suggereert een pas op de plaats voordat de
Uitvoeringsstrategie vastgesteld kan worden. Dat levert vertraging op in de uitvoering en in duidelijkheid
naar de tuinders en verenigingen, omdat het raadsbesluit dan op een (veel) later moment zou vallen. Er
wordt gekozen om de genoemde punten als (eerste)
stappen in de nadere uitwerking op te nemen zoals
die in de plan van aanpakfase vorm krijgt.

Reactie:
Deze ambitie wordt onderschreven.

In Amsterdam Noord is de Integrale Landschapskaart opgesteld waarin onder andere een analyse is
gemaakt van het ontstaan van Amsterdam-Noord en
de belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke
elementen zijn beschreven. Het wordt aangeraden
om deze informatie op te nemen in de uitvoering van
de volkstuinparken zover dit nog niet het geval is.

Tegelijkertijd zal de financiële kant verder moeten
worden uitgewerkt, er is nog veel onduidelijk en onzeker in de huidige Uitvoeringsstrategie. Ook al is bijvoorbeeld de intentie om toegankelijk te blijven voor
onder andere de lage inkomens, kan dit met zoveel
financiële uitzoekpunten nog niet worden gezegd dat
dat wordt bereikt. Het Dagelijks Bestuur wil in dit kader graag adviseren om Volkstuinen handvaten aan te
reiken op welke manier ze dergelijke huurders tegemoet kunnen komen.

Reactie:
De Integrale Landschapskaart van Noord (en van
andere stadsdelen, voor zover al beschikbaar) vormt
een waardevolle onderlegger voor de ontwikkelperspectieven die voor ieder tuinpark worden opgesteld.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van deze
informatie.

Reactie:
Weliswaar worden de huurprijzen van de volkstuinen
verhoogd, maar bereikbaarheid voor zoveel mogelijk Amsterdammers is een centraal element van het
plan van aanpak. De gemeente zal afspraken maken
met de volkstuinverenigingen om ervoor te zorgen
dat er een regeling komt voor Amsterdammers met
lagere inkomens. Dit wordt onderdeel van de actualisatie van de huurcontracten met de Bond van Volks
tuinders en de niet aangesloten verenigingen.

De volkstuinparken dienen aan te sluiten op de
omliggende buurten. De volkstuinparken in Amsterdam-Noord grenzen of liggen in de nabijheid van
ontwikkelbuurten. In het kader van de Ongedeelde
Wijk is het advies de bestaande en nieuwe langzaam
verkeerroutes van de buurten goed te verbinden met
de volkstuinen en goed aan te sluiten op de entrees
en openbare parkzones.
Reactie:
Deze ambitie wordt onderschreven en vertaald in de
ontwikkelperspectieven per tuinpark.

Amsterdam verdicht op een heel snel tempo voornamelijk in de hoogte waardoor groen niet meegroeit
en juist krimpt. Een eigen tuin hebben wordt steeds
meer een luxe in de stad. De noodzaak om gebruik te
maken van zoveel mogelijk groen begrijpen we. De
Groenvisie is ook daarop gericht. Dat de gemeente
ook de volkstuinen daarin mee wil nemen is daarom

Daarnaast vraagt stadsdeel Noord om, voordat de
Uitvoeringsstrategie in de uitvoering gaat, een tussenstap in te voegen waarbij eerst de participatie
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begrijpelijk maar we hebben toch onze twijfels over
de haalbaarheid hiervan.

Een volkstuin betekent niet alleen groen en bedrijvigheid maar ook een rust en zen moment en plek. Door
deze tuinen meer open te stellen en ernaast of erin
open ruimtes te creëren komt deze rust in gevaar.
Probeer bij het reserveren en inrichten van genoemde
openbare ruimte rekening te houden dat tuineigenaren en -huurders hun rust kunnen blijven behouden.

Reactie:
Het is goed om te lezen dat de brede ambities gedeeld worden. Het aantonen van de haalbaarheid is
een opdracht die het college graag op zich neemt.

Reactie:
Dit advies wordt overgenomen. Ten minste 80% van
ieder tuinpark blijft verhuurd en rustig, ook als de
toegankelijkheid (voetgangers/bezoekers te gast)
vergroot wordt. Alleen in het openbaar te maken gedeelte (maximaal 20%) zal sprake zijn van meer drukte, activiteiten en bezoekers.

Bestuursleden van volkstuinen zijn vrijwilligers en
meestal senioren. Die zijn juist van hun oude dag aan
het genieten en daarnaast doen ze licht vrijwilligerswerk als bestuurder. Nu wordt door de gemeente
heel wat van ze gevraagd. Elk volkstuinpark moet
werken aan een ontwikkelperspectief, ze moeten een
plan van aanpak voor eigen transformatie maken voor
de komende 10-15 jaar. Ze moeten ook nog moderniseren. Wij adviseren de gemeente om de besturen
van volkstuinen hierbij bij te staan en waar nodig ondersteuning te bieden.

Ook adviseren we na het invoeren van nieuw beleid,
dit na een jaar te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Reactie:
Dit advies wordt overgenomen en maakt onderdeel
uit van het in te richten uitvoeringsprogramma.

Reactie:
Dit advies wordt overgenomen. De inzet is om jaarlijks een vorm van monitoring uit te voeren.

3.2. Stadsdeel Oost ——————————————————————————————
Deze adviesaanvraag komt in de ogen van het dagelijks bestuur op het verkeerde moment in dit proces.
Het kan pas adviseren op de Uitvoeringsstrategie, als
er inzicht is in de mening van de volkstuinders over
kansen en bedreigingen van de voorgestelde strategie. Het dagelijks bestuur wil dan ook dat het overleg
met de volkstuinders en derden- belanghebbenden
eerst plaatsvindt, zodat ook duidelijk is hoe door de
betrokkenen over de uitvoering wordt gedacht, en
hoe deze inzichten al dan niet in de strategie worden
meegenomen. Het Dagelijks Bestuur wil bij de uitrol
van de vastgestelde strategie zeker actief betrokken
zijn.

sloten) en het college hecht er aan om eerst duidelijkheid op hoofdlijnen te geven wat de ambities en
kaders van het college zijn (namelijk: behoud van de
volkstuinparken gekoppeld aan vernieuwing). Anders
zou de dreiging van mogelijke opheffing van tuinparken nog steeds boven de markt hangen en dat
zou geen goede basis zijn om verdere gesprekken te
voeren.

Tot slot merkt het dagelijks bestuur op dat het tijdelijke volkstuinpark op het Science Park de komst van
de Science Park tunnel niet dient te vertragen of verhinderen.

Reactie:
Dit advies wordt niet overgenomen. Er is regelmatig overleg gevoerd met de Bond van Volkstuinders
(waarbij het merendeel van de tuinparken is aange-

Reactie:
Dit punt wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.3. Stadsdeel Centrum ————————————————————————————
Stadsdeel Centrum heeft aangegeven geen reactie te
hebben omdat in het stadsdeel geen volkstuinparken
gelegen zijn.
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3.4. Stadsdeel Zuidoost ————————————————————————————
Deze ontwikkeling is positief en kan zorgen voor extra betrokkenheid vanuit de Amsterdammers voor het
groen in de stad. Wij stellen dan ook dat de volks
tuinen voorbehouden moeten blijven aan de Amsterdammers en niet voor bewoners van de gehele
metropoolregio.

Deze regels sluiten vrijwel naadloos aan op de
regelingen die de Bond zelf hanteert op de volks
tuinparken. De inzet van het college is om deze regels ook op de andere tuinparken van toepassing te
verklaren. Er ligt geen ambitie om verder te gaan of
strenger te zijn dan wat de Bond aangeeft.

Reactie:
In de huidige regeling zijn er geen beperkingen gesteld aan waar de huurders vandaan komen en mogen dus mensen uit heel Nederland (of elders) een
volkstuin in Amsterdam huren. Door dat te beperken
tot de Metropoolregio Amsterdam zorgen we voor
een verkleining van de doelgroep en een grotere binding met Amsterdam. Inwoners van Amsterdam hebben er belang bij dat ze eventueel ook een tuin kunnen huren in Amstelveen, Zaandam, Almere of een
andere gemeente in de regio, zeker gezien de lange
wachttijden in Amsterdam. Als we de inschrijving
binnen Amsterdam zouden beperken tot mensen die
in Amsterdam wonen, verwachten we dat de andere
regiogemeenten een vergelijkbare regeling zullen
treffen en daarmee zou het aanbod voor Amsterdammers sterk beperkt worden. Dat is niet in het belang
van de Amsterdamse (aspirant-)tuinders.

Ook vragen we aandacht voor een goede balans tussen rust en recreatie.
Reactie
Dit advies wordt overgenomen. Ten minste 80% van
ieder tuinpark blijft verhuurd en rustig, ook als de
toegankelijkheid (voetgangers/bezoekers te gast)
vergroot wordt. Alleen in het openbaar te maken gedeelte (maximaal 20%) zal sprake zijn van meer drukte, activiteiten en bezoekers.

Het Ontwikkelperspectief geeft het eindbeeld voor
de volkstuinenparken. Het Plan van Aanpak is het
spoorboekje voor het transformatieproces naar het
eindbeeld. Wij vragen hierbij aandacht voor de participatie van gebruikers maar ook van omwonenden.
Reactie:
Dit advies wordt overgenomen. Overigens is het ontwikkelperspectief nadrukkelijk geen eindbeeld maar
een richting. De tekeningen die erbij zitten zijn dan
ook geen ontwerpen.

Wij begrijpen de wens om volkstuinen meer openbaar te maken wanneer er sprake is van een aanzienlijke verdichting en een beperkte hoeveelheid openbaar groen. Voor Zuidoost is dit niet altijd aan de
orde. Daarom vragen we in deze ook om maatwerk.
Wij gaan er dan ook vanuit dat de ontwikkelperspectieven worden vastgesteld door het dagelijks bestuur
van het Stadsdeel.

Een duidelijke verdeling tussen de beheerders en een
eenduidige aanpak over heel de stad lijkt ons een
mooi streven. Echter elk park vraagt om een eigen
manier om te moderniseren, zeker daar waar het gaat
om het meer openbaar maken van het volkstuinpark.
Dat het beheer van de openbare delen bij de gemeente komt is een logische keuze. Na het maken
en vastleggen van heldere afspraken is het mogelijk
dat er voor een vorm van gezamenlijk beheer wordt
gekozen. In het Plan van Aanpak zal per volkstuinpark
dan ook naast het transformatieproces maatwerk geleverd moeten worden ten aanzien van het gebruik
en het beheer.

Reactie:
Dit maatwerk wordt geboden via de concept ontwikkelperspectieven die de gemeente opstelt voor elk
tuinpark. De rol en werkwijze van de ontwikkelperspectieven wordt samen met de concept afsprakenbrief in gespreksronde met de Bond, de niet aangesloten verenigingen en de gezamenlijke stadsdelen
besproken.

De vernieuwing wordt uitgewerkt in het ontwikkelperspectief dat wordt opgesteld door de directie R&D
in overleg met het stadsdeel. De ambities en regels
die worden meegegeven in de Uitvoeringsstrategie
Volkstuinenbeleid gaan wat ons betreft ver in het
regelen van zaken als percentage en ligging van de
bebouwing.
Reactie:

Reactie:
Deze voorgestelde lijn wordt gedeeld.
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Voor het Uitvoeringsprogramma volkstuinen zijn
onder meer gemeentelijke investeringen nodig. De
aanvraag van deze middelen wordt onderdeel van

het uitvoeringsprogramma van de Groenvisie. In ons
advies over de Groenvisie hebben wij meegegeven
dat indien het college daadwerkelijk invulling wil geven aan de ambities dan is het nodig om zowel extra
structurele middelen als incidentele investeringen
vrij te maken. Tegenstrijdig lijkt ons de wens om een
meer marktconforme huurprijs te introduceren maar
het huren van een volkstuin ook voor de lagere inkomens toegankelijk te houden. Wij zien dan ook graag
een methodiek voor de huurprijs die dit mogelijk
maakt. Graag ontvangen wij meer concrete cijfers
over de marktconforme huur, zoals wat het maximale
huurprijsniveau is dat wordt gehanteerd in de toekomst.

1.
We gaan uit van latere en getrapte huurverhoging met 50% in 2022 en 50% in 2023 in plaats van
ingaand in 2021
Op deze manier komen we tegemoet aan de zorgen
dat de huurverhoging te snel gaat en er geen gewenningsperiode is. Er wordt gekozen voor een getrapte
huurverhoging waarbij de verhoging voor 50% ingaat
op 1 januari 2022 (naar 1,36 euro/m2) en de verhoging voor 100% ingaat op 1 januari 2023 (naar 2,25
euro/m2), zodat voor de bestaande huurders een betere overgangsperiode ontstaat.
2.
We gaan uit van een basishuurprijs van 2,25
2
euro/m inclusief de bijdrage ten behoeve van de verplichte oplossing voor afvoer van afvalwater
Op deze manier komen we tegemoet aan de vraag
naar meer duidelijkheid over de toekomstige huurprijs en geven we aan dat de gemeente zich inzet
om de huur binnen de kaders die de raad gesteld
heeft (normprijzen) laag te houden. Het bedrag van
2,25 euro is bepaald door uit te gaan van het laagste
normbedrag binnen de gemeente voor verhuur van
particulier groen (6,01 euro/m2). Op dit bedrag komt
een correctie voor het feit dat volkstuinparken slechts
de helft van het jaar (volledig) gebruikt worden (50%
korting, dus 3,00 euro/m2) en vervolgens een korting
van 25% vanwege het onderhoud dat tuinders plegen en de maatschappelijke diensten die geleverd
(gaan) worden, zoals educatie, buurtactiviteiten en
natuurbeheer (dus 2,25 euro/m2). Het jaar 2021 wordt
gebruikt om dit nader uit te werken, bijvoorbeeld om
te bepalen hoe dit vertaald wordt naar de verschillende soorten tuinen (verblijfstuinen en andere soorten
tuinen). Het huurbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd
conform de CPI-index (consumentenprijsindex) van
het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Reactie:
Het inzicht bieden in de toekomstige huurprijzen en
de wijze van tegemoetkoming aan mensen met een
lager inkomen is onderdeel van de vervolgfase. De
huurprijzen maken deel uit van jaarlijkse lasten voor
huurders die uit verschillende onderdelen zijn opgebouwd. Kosten en baten worden op de verschillende
tuinparken op verschillende wijze verrekend. Een
simpel antwoord op de vraag wat de huurverhoging
gaat inhouden en gaat betekenen voor de jaarlasten
van de huurders is daarmee niet te geven. Om daarin zorgvuldigheid voorop te stellen is in de Uitvoeringsstrategie alleen aangegeven dat de huurprijzen
omhoog gaan. De gemeente verbindt de nieuwe
huurprijs aan het laagste normbedrag dat elders in
de stad gehanteerd wordt voor verhuur van groen
voor privégebruik. Vervolgens rekent de gemeente
dat normbedrag om naar het gebruik gedurende een
aantal maanden per jaar. Verder rekent de gemeente
een korting vanwege de ‘maatschappelijke diensten’
(zoals beheer en maatschappelijke activiteiten) die de
tuinders en verenigingen aan de stad Leveren of gaan
leveren.

3.
We gaan uit van een (op te stellen en in te
richten) tegemoetkomingsregeling, waarbij maximaal
25% van de tuinders maximaal 50% tegemoetkoming
krijgt op de huurprijs
Op deze manier komen we tegemoet aan de zorgen
dat een volkstuin voor mensen met een lager inkomen straks niet meer te betalen is. De opstelling,
inrichting, eigenaarschap en financiering van de tegemoetkomingsregeling wordt de komende maanden in
overleg met de Bond en niet-aangesloten verenigingen uitgewerkt om te komen tot een betaalbare en
uitvoerbare regeling. Daarbij moeten zaken als privacybescherming, gevoeligheid voor foutief gebruik
en de werklast voor de uitvoerende organisatie(s)
goed geregeld zijn. In de uitwerking is ruimte voor
een andere verdeling (bijvoorbeeld minder korting
voor meer gebruikers) als blijkt dat dit beter is voor
alle de betrokken partijen. We onderzoeken in eer-

In oktober 2020 is de gemeente gestart met de gesprekken over de vernieuwing van de huurovereenkomsten en de nieuwe huurprijs met de Bond en de
niet aangesloten verenigingen.
De uitwerking van de nieuwe huurprijs en het inrichten van een regeling voor huurders met een lager
inkomen is een van de prioriteiten voor het programma Vernieuwing Volkstuinparken. Om in te gaan op
de vraag om meer duidelijkheid naar de verenigingen
en tuinders te bieden en tegemoet te komen aan
een aantal zorgen op dit vlak, worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd voor deze verdere uitwerking:
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ste instantie een oplossing waarbij binnen de totale
huuropbrengsten van de volkstuinparken verevend
(herverdeeld) wordt, zodat de meeste tuinders wat
meer betalen om een deel van de tuinders een tege-

moetkoming te bieden, maar kijken ook naar andere
oplossingen.

3.5. Stadsdeel Zuid ——————————————————————————————
De strategie is een uitwerking van de Groenvisie en
we adviseren u om in de besluitvorming de relatie
tussen deze twee producten, maar ook met het SHP
Bovenwijks Groen waarin het programma Vergroten
toegankelijkheid volkstuinparken is opgenomen, duidelijk uit te leggen. Wijzigingen in de ambitie uit de
Groenvisie, maar ook in de keuzes die in het SHP Bovenwijks Groen worden gemaakt bepalen de uitvoeringsstrategie en zijn niet los van elkaar te zien.

De enige tuindersvereniging die we in Zuid hebben
is van de tuindersvereniging de Groenlijn. De tuinen
zijn bijzonder omdat ze in een lint liggen, vroeger
op grond van de spoorwegen lagen, sinds 1989 op
grond van de gemeente. De tuinen hebben geen gemeenschappelijke voorzieningen. Verder is bijzonder
dat ze voor een deel ook via het water bereikbaar zijn
en zo ook door de pleziervaart gebruikt worden. De
tuinen van de Groenlijn liggen in het grootstedelijk
gebied Zuidas, het projectgebied Verdi. In de Gebiedsontwikkeling van Verdi moet dan ook rekening
gehouden worden met De Groenlijn.

Reactie:
Dit advies wordt verwerkt in de op te stellen stukken
voor de vaststelling in de raad.

Reactie:
Afstemming tussen de plannen voor de Groenlijn en
de planontwikkeling Zuidas (Verdi) vindt al plaats op
ambtelijk niveau en het ontwikkelperspectief voor de
Groenlijn wordt in samenwerking met het team Zuidas opgesteld.

In Zuid zelf liggen geen grote volkstuincomplexen.
Wel hebben de complexen in de andere stadsdelen
een belang voor de bewoners van Zuid. Belangrijk
is dan ook dat de tuinen in de toekomst bereikbaar
blijven voor de Amsterdammers. Dit betekent dat
de parken een laagdrempelige voorziening moeten
blijven, toegankelijk voor de bewoners die verder
geen tuin hebben. We adviseren dus positief op het
uitgangspunt dat volkstuinparken toegankelijker en
openbaarder moeten worden en we zien graag verder vervolg aan het bieden van mogelijkheden voor
kunnen bieden van ruimte voor maatschappelijk medegebruik.

Conform de concept-Groenvisie en de concept Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid adviseren we
het gesprek met het bestuur van de Groenlijn aan te
gaan. Daarbij wil het DB dat er samen met het bestuur van de Groenlijn wordt onderzocht op welke
manier de tuinen een nieuwe toekomst in het projectgebied kunnen krijgen; op de huidige locatie of
op een alternatieve plek in de nabije omgeving. Hierdoor kan zowel de gewenste woningbouwopgave,
als een nieuwe toekomst voor de Groenlijn worden
gehonoreerd.

Reactie:
Het is goed om te lezen dat de brede ambities gedeeld worden.

Reactie:
Dit advies wordt overgenomen; het overleg met de
Groenlijn is al ambtelijk opgestart.

We nemen het advies van de stadsdeelcommissie
over waarin gevraagd wordt om duiding m.b.t. het
toezicht en veiligheid van de persoonlijke volkstuinen.
Het betrekken van de bewoners/gebruikers van de
volkstuinen bij de plannen is belangrijk en zorgt voor
draagvlak, ook voor het onderhoud op lange termijn.
De details van de uitwerking spelen hierbij een zeer
belangrijke rol.

De 20% ‘openbaar groen’ dient gerealiseerd te worden door tuinen die worden verlaten geen nieuwe
bewoner te geven, maar deze percelen liggen vaak
uit elkaar, waardoor er geen groenstroken kunnen
ontstaan. Hoe willen we dit vormgeven? Betekent dit
het opgeven/verkleinen van bestaande tuinen?

Reactie:
Dit belang wordt onderschreven en betrokken bij de
vervolgfase.

Reactie:
Het voorstel is dat elk tuinpark op basis van een op
te stellen inrichtingsplan (de uitwerking/vertaling
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door de vereniging van het Ontwikkelperspectief dat
door de gemeente wordt opgesteld) een plan maakt
voor het herschikken van tuinen. Het klopt dat tuinen
die vrij komen willekeurig verspreid liggen over het
tuinpark. Door de vrijkomende tuinen niet te verhuren of tijdelijk te verhuren kan in een aantal jaren
voldoende ruimte worden ‘opgespaard’ om aan de
openbaarheidseis (maximaal 20%) te voldoen (bij een
gemiddelde doorstroming van 3-5% per jaar betekent dit dat na vier tot zeven jaar voldoende ruimte
is opgespaard). Via tuinenruil en herinrichting dient
deze ruimte op zo’n manier te worden ingezet dat de
openbare zone op een logische plek komt te liggen
en goed van vorm is. Hiervoor hebben de tuinparken
dan nog vijf tot tien jaar de tijd, dus genoeg tijd om
dat via een zorgvuldig en geleidelijk proces te laten
verlopen. De vrijkomende tuinen hoeven niet helemaal leeg gemaakt te worden: het huisje zal moeten
verdwijnen maar bestaande (grotere) bomen kunnen
ingepast worden in het inrichtingsplan en kleinere
bomen kunnen eventueel verplant worden binnen het
tuinpark. De gemeente biedt expertise en begeleiding aan om de tuinparken te ondersteunen om een
goed inrichtingsplan op te stellen en zo slim mogelijk
om te gaan met de vrijkomende ruimte. De tuinparken hebben veel ruimte om daarin de voor hun tuinpark beste strategie te bepalen.

de afspraken met de Bond en de niet aangesloten
verenigingen rondom de nieuwe huurcontracten. De
kosten voor de vergoedingen maken deel uit van het
totale investeringspakket voor de vernieuwing van de
volkstuinparken.

Heeft u al vorm gegeven aan een financiële regeling
voor de compensatie van een huurverhoging voor
mensen met een kleine beurs, hoe wordt toegankelijkheid voor eenieder geborgd?
Reactie:
Gesprekken over de nieuwe huurovereenkomsten, de
nieuwe huurprijs en de financiële compensatieregeling zijn in oktober gestart met Bond en de niet aangesloten verenigingen. Zie verder de beantwoording
bij Stadsdeel Zuidoost.

Wat gaat er gebeuren met de vrijwilligersbijdrage die
tuinders iedere maand leveren als de parken verder
worden opgesteld?
Reactie:
Dit wordt betrokken bij het opstellen van de nieuwe
beheerafspraken en de verantwoordelijkheden voor
de verschillende onderdelen van de tuinparken. Zelfbeheer op de verhuurde delen blijft een belangrijk
uitgangspunt..

Houdt u bij het opheffen van tuinen rekening met de
veel toegepaste systematiek waarbij een nieuwe bewoner de oude bewoner compenseert voor de tuin?

Is er een onderzoek gedaan naar hoeveel Amsterdammers een gezamenlijke volkstuin willen i.p.v. eentje voor zichzelf?

Reactie:
Wanneer tuinen vrijkomen en niet opnieuw verhuurd
worden of omgezet worden naar kleinere tuinen of
collectieve tuinen, dan geldt voor het vergoeden vanwege de schade door het verwijderen van het tuinhuisje de taxatieregeling zoals die nu ook al door de
gemeente wordt gehanteerd. Deze taxatieregeling
zal worden geactualiseerd en onderdeel vormen van

Reactie:
Nee, er is geen specifiek onderzoek gedaan naar
deze vraag. Wel is er rekening gehouden met voorbeelden en ervaringen uit andere steden.

3.6. Stadsdeel West ——————————————————————————————
Voor elf volkstuinparken is de opgave extra dringend,
omdat ze in delen van de stad liggen waar veel nieuwe woningen en andere functies gebouwd worden
en waar dus flinke veranderingen in de omgeving
optreden. De gemeente geeft daarom prioriteit aan
deze parken. Dit zijn ook de drie parken in West: Nut
en Genoegen, Sloterdijkermeer en Zonnehoek. Wij
herkennen de dringende opgave voor deze parken
en adviseren daarom juist in deze gevallen extra aandacht voor het proces tot opstellen van het Ontwikkelperspectief en plan van aanpak te geven, inclusief
goede participatie. Zo benutten we de kennis van
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bewoners en gebruikers van het gebied optimaal. Wij
zien daar een prominente rol voor het stadsdeelbestuur.
In het kader van een toekomstbestendig Westerpark
in relatie tot de ontwikkeling van Haven-Stad is reeds
een Plan van Aanpak vergroten toegankelijkheid voor
de ‘tuinen van Westerpark’ opgesteld. De gemeenteraad heeft op 12 februari 2020 ingestemd met de
nota van uitgangspunten ‘Toekomstbestendig Westerpark’. Draagvlak voor de maatregelen is voor ons
heel belangrijk evenals de kwaliteit van het participatieproces. Wij vragen om de conceptnota ‘Uitvoe-

ringsstrategie Volkstuinenbeleid’ in overeenstemming
te laten zijn met de stappen uit de nota van uitgangspunten ‘Toekomstbestendig Westerpark’.
Reactie:
Dit belang wordt onderkend en betrokken bij het
inrichten van het vervolgtraject. Met deze nota van
uitgangspunten lopen deze twee tuinparken voorop
in de vernieuwing die de gemeente nastreeft. De
ambities uit de Uitvoeringsstrategie sluiten goed aan
op wat is opgenomen in de NvU; voor de fase na de
NvU zijn het vrijmaken van delen van het tuinpark als
openbaar gebied en de inpassing van (toekomstige)
doorgaande recreatieve fietsverbindingen de belangrijkste vervolgopgaven.

tief. De regels uit het Omgevingsplan zullen vigerend
worden (periode heden tot en met 2029). Wij adviseren om deze uniform te formuleren op basis van de
opzet op bladzijde 23.
Reactie:
Dit advies wordt overgenomen.

Het participatietraject met de Bond van Volks
tuinders, de overige verenigingen, de tuinders, omwonenden en andere belanghebbenden in de stad
richt zich op de invulling van de Ontwikkelperspectieven die de gemeente voor elk park heeft gemaakt: de
doelen en kaders zijn benoemd maar de invulling nog
niet. In de uitvoeringsstrategie wordt de vraag gesteld hoe we de opgave realiseren op een manier die
past bij het specifieke park, de huurders, de ligging
in de stad en de aanwezige energie op het park en
in de buurt. Wij adviseren op voorhand concreter te
maken waar een plan van aanpak aan moet voldoen
om een beter beeld van de uitkomst te krijgen. De
inhoud (het hoe) is vervolgens aan de volkstuinen.

Volgens de Uitvoeringsstrategie worden de parken
hierbij ondersteund door de gemeente en (de aangesloten parken) door de Bond van Volkstuinders. Wij
adviseren meer duidelijkheid te scheppen over hoe
dit proces er uitziet, hoe het wordt gefinancierd en
wat precies het gewenste resultaat is. Daarbij is heel
belangrijk hoe dit resultaat wordt getoetst en uiteindelijk geborgd. Ook in dit kader zien wij hier een
prominente rol voor de stadsdelen, mede vanwege
de positie in de uitvoeringsfase waarin de stadsdelen
(mogelijk) verantwoordelijk worden voor bijvoorbeeld
de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.

Reactie:
Deze stap wordt gezet met het opstellen van de Afsprakenbrief en het vaststellen en voorleggen van de
ontwikkelperspectieven aan de verenigingen/tuinparken.

Reactie:
Deze punten zijn onderdelen van de nadere uitwerking. De belangrijke (toekomstige) rol van de stadsdelen wordt daarbij onderkend, bijvoorbeeld bij de
vergunningverlening en de afstemming over beheer
en onderhoud.

Om dit omvangrijke en ambitieuze proces goed
te sturen en te beheersen wordt een Uitvoeringsprogramma Volkstuinen opgesteld, dat onderdeel
wordt van de uitwerking van de Groenvisie en het
Uitvoeringsprogramma Groen. In het programma
worden de Plannen van Aanpak van de verschillende
volkstuinparken gekoppeld aan de benodigde inspanningen (ontwerpen, kostenramingen, bestekken,
uitvoering, financiering, vergunningen etc.). Voor het
uitvoeringsprogramma volkstuinen zijn onder meer
gemeentelijke investeringen nodig. De aanvraag van
deze middelen wordt onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Groenvisie. Wij adviseren om de
concrete financiële gevolgen voor de gemeente en
de tuinparken scherper in beeld te brengen voordat
de Uitvoeringsstrategie wordt vastgesteld.

De Uitvoeringsstrategie stelt dat het plan van aanpak
verschilt voor elk volkstuinpark en afhangt van het
karakter van het volkstuinpark en de ligging in de
stad. Maatwerk is in deze positief en moet vooral mogelijk blijven, maar is ook een risico. Wij adviseren om
meer duidelijkheid over het uiteindelijke resultaat te
verschaffen.
Reactie:
Deze punten zijn onderdelen van de nadere uitwerking. Uitgangspunt is: uniforme regelingen waar mogelijk, (daarbinnen) maatwerk waar nodig.

Reactie:
Dit advies wordt niet overgenomen. We komen dan in
een kip-ei situatie terecht. Het college wil de Uitvoeringsstrategie graag vast laten stellen zodat er duidelijkheid naar alle partijen is over de (inhoudelijke)
kaders en ambities. Op basis hiervan start de plan van
aanpakfase waarin naar aanleiding van de Afspraken-

Het Plan van Aanpak richt zich op de ruimtelijke principes uit de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid en
de doelstellingen en randvoorwaarden per park die
worden meegegeven in het Ontwikkelingsperspec27

brief en het ontwikkelperspectief elk park een plan
van aanpak opstelt. Na opstelling van de plan van
aanpakken van de tuinparken kan een uitvoeringsprogramma met een bijbehorend investeringsprogramma worden uitgewerkt.

geval belangrijk om bij elke stap in het proces betrokken te blijven. Dus zowel bij het opstellen van de
ontwikkelperspectieven als bij het opstellen van de
plannen van aanpak door de volkstuinen en bij het
maken van de afspraken over beheeraspecten. We
denken daarbij aan het inbrengen van kennis wat betreft de lokale context (ligging in de stad, initiatieven
en organisaties in de buurt, huidige beheerafspraken,
wat werkt goed, wat niet etc.) en het ondersteunen
bij de participatie met tuinders, omwonenden en andere belanghebbenden.

Wij vinden deze geschetste beoogde financiële situatie te vaag en adviseren dit concreter te maken.
Daarnaast benadrukken we het belang van betaalbaarheid voor alle inkomensgroepen. Op dit moment
is onduidelijk wat de harmonisatie van de huurprijs
conform CPI index betekent voor de betaalbaarheid.
Wat is concreet de verwachte toename? Van de volks
tuinverenigingen wordt gevraagd om tuinders met
een laag inkomen tegemoet te komen. In hoeverre
is dit haalbaar? En wat betekent dit voor de betaalbaarheid voor middeninkomens? Advies: we vragen
het college pas een besluit te nemen om de huurprijs
te verhogen conform CPI index als inzichtelijk is wat
de consequenties voor de betaalbaarheid voor alle
inkomensgroepen zijn. Met als uitgangspunt is dat
een volkstuin voor alle inkomensgroepen bereikbaar
moet zijn.

Reactie:
Deze punten zijn onderdelen van de nadere uitwerking. De belangrijke (toekomstige) rol van de stadsdelen wordt daarbij onderkend. Bij het opstellen van
de Ontwikkelperspectieven worden de stadsdelen al
nauw betrokken.

Wij kunnen ons vinden in de doelstelling om “tot 20
procent” openbaar te maken. We merken dat die
“tot” niet door iedereen zo wordt gelezen/geïnterpreteerd. We verzoeken bij de uitwerking nadrukkelijk
ruimte te laten voor kleine afwijking daarvan. Immers,
hoog kwalitatief groen, of de vorm en ligging ervan,
kan een meerwaarde opleveren ten opzichte van
strikt het aantal vierkante meters.

Reactie:
Deze suggestie wordt niet overgenomen. Een ‘tussenstap’ suggereert een pas op de plaats voordat de
Uitvoeringsstrategie vastgesteld kan worden. Dat levert vertraging op in de uitvoering en in duidelijkheid
naar de tuinders en verenigingen, omdat het raadsbesluit dan op een (veel) later moment zou vallen. Er
wordt gekozen om de genoemde punten als (eerste)
stappen in de nadere uitwerking op te nemen. De
gesprekken over huurverhoging en de regeling voor
huurders met een lager inkomen zijn al gestart, al
vooruitlopend op de vaststelling van de Uitvoeringsstrategie. Zie verder beantwoording bij Stadsdeel
Zuidoost.

Reactie:
Dit advies wordt overgenomen.

Over de verantwoordelijkheid van het beheer van
deze openbare 20 procent hebben wij enige zorgen.
Graag zouden we zien dat dit beheer niet alleen of
voornamelijk bij de gemeente komt te liggen. In veel
volkstuinparken is het gedeelte dat nu al openbaar
toegankelijk is (zoals ontvangstruimtes, speelweides,
paden etc.) nu in beheer van de volkstuinders. Deze
gebieden worden dan ook gekenmerkt door een
hoogwaardige en diverse kwaliteit groen, die veelal
hoger is dan het gemiddeld openbare park dat door
de gemeente wordt beheerd. Het is duidelijk dat
de middelen van de gemeente voor onderhoud en
beheer niet rijkelijk zijn. Het zou zonde zijn om de
opgebouwde kennis/ervaring van volkstuinders en
het opgebouwde systeem van collectief onderhoud
aan de wilgen te hangen. We pleiten hier nadrukkelijk
ruimte voor op te nemen in de strategie en af te stappen van het idee dat de gemeente dit beheer van het
openbare gedeelte overneemt. We verwijzen hierbij
graag naar suggesties van dhr. Pijbes in een artikel in
weekblad Elsevier.

We adviseren om in de uitwerking van beheeraspecten ook de inzameling van afval (rollen en kostenverdeling) en duurzaam hergebruik van afval mee
te nemen. Verder vinden we het belangrijk om alle
beheeraspecten, waaronder de taken en verantwoordelijkheden, in goed overleg met de volkstuinen vast
te leggen.
Reactie:
Dit advies wordt overgenomen.

Wij willen graag een actieve rol vervullen, maar vragen om deze te concretiseren. We vinden het in elk
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Betreft het bewaken van de veiligheid/afvalbeheer
etc. adviseren we ook de input van bovenstaand artikel te overwegen. Gezamenlijk beheer door de volks
tuinders en gemeente biedt naar onze mening meer
kans op succes. Wordt de 20 procent met name door
de gemeente beheerd, zoals voorgesteld, dan maken
wij hier ons zorgen over. De voorgestelde 24/7 openstelling ook in de wintermaanden lijkt ons onwenselijk
indien uitsluitend in beheer bij de gemeente. In gezamenlijk beheer, dus beheer door het park met bijv.
gedeeltelijk financiële en praktische ondersteuning
van de gemeente, zouden wij ons wel kunnen vinden.
Hierbij is ook belangrijk op te merken dat deze openbaar toegankelijke gedeelten in de praktijk nu ook
vaak al zo’n 20 procent van het park zijn. De transitie
van publiek toegankelijk naar openbare ruimte behoeft wat ons betreft meer genuanceerdere aandacht
in de uitvoeringsstrategie. Er zijn daarbij mogelijkheden middels goede communicatie om dat wat nu
ook al toegankelijk is meer bekendheid te geven aan
Amsterdammers.

We beseffen dat het beheer van de tuinders van hoge
kwaliteit is. In onze aanpak willen we zorgen dat deze
kwaliteit behouden blijft.

De voorgestelde 20 procent van de nu particuliere
tuinen die op termijn voor meer mensen toegankelijker worden vinden wij een goed streven. Zeker met
de nieuwe woonwijken zal hier ongetwijfeld vraag
naar zijn. Graag zouden we in de strategie echter
aandacht zien voor de praktische problemen die hierbij optreden. De investering en waarde van de huidige tuinhuisjes en beplanting bijvoorbeeld kunnen dan
niet worden doorverkocht. Biedt de gemeente daarvoor een uitkoopregeling?
Voor het overige sluiten wij ons aan bij het advies van
het DB, met name de kanttekening over betaalbaarheid van de tuinen vinden wij daarbij belangrijk.
Reactie:
Wanneer tuinen vrijkomen en niet opnieuw verhuurd
worden of omgezet worden naar kleinere tuinen of
collectieve tuinen waarbij huisjes niet gehandhaafd
kunnen worden, dan geldt voor het vergoeden vanwege de schade door het verwijderen van het tuinhuisje de taxatieregeling zoals die nu ook al door de
gemeente wordt gehanteerd. Deze taxatieregeling
zal worden geactualiseerd en onderdeel vormen van
de afspraken rondom de vernieuwing van de volks
tuinparken (niet van de huurovereenkomst). De kosten voor de vergoedingen maken deel uit van het
totale investeringspakket voor de vernieuwing van de
volkstuinen.

Reactie:
Uitgangspunt van de uitvoeringsstrategie is dat de
gemeente eerstverantwoordelijk is voor het onderhoud van de gemeentelijke openbare parkdelen, en
de volkstuinparken eerstverantwoordelijk zijn voor
de verhuurde delen (inclusief gemeenschappelijke
paden, groenstroken en watergangen). We maken op
basis van heldere algemene uitgangspunten die voor
alle tuinparken gelden vervolgens afspraken per park
over de precieze verdeling van die verantwoordelijkheden en taken (maatwerk binnen algemene kaders).

3.7. Stadsdeel Nieuw-West ———————————————————————————
Het dagelijks bestuur vraagt betreffende de openstelling van de tuinparken aandacht voor de plaatselijke
cultuur. Sommige parken liggen op logische plaatsen
ter verbinding van wandelroutes en stadsparken,
maar andere liggen meer geïsoleerd. In het laatste
geval moet er begrip zijn voor de standpunten die
het plaatselijke bestuur inbrengt.

zijn voor de toekomstige gebruikers, aan te leggen
bij grote stadsuitbreidingsprojecten als Haven Stad.
Reactie:
Uitgangspunt van de Uitvoeringsstrategie is dat er
geen nieuwe volkstuinparken bijkomen. Amsterdam
groeit en moet een afweging maken tussen het belang van private en collectieve groene ruimte. We
hebben daarin gekozen voor behoud van bestaande
volkstuinparken, en het creëren van meer collectief
groen. Waar er ruimte is voor nieuwe stadsparken in
de stad kiezen we voor openbare stadsparken om
zoveel mogelijk mensen toegang te geven voor het
groen, en niet voor nieuwe volkstuinparken omdat
die relatief weinig gebruikers en bezoekers kennen.
Door meer diversiteit te bieden in het aanbod (collectieve tuinen, kleine tuinen, mogelijkheden tot tijdelijk
gebruik) denken we dat uiteindelijk meer Amsterdammers kunnen tuinieren.

Reactie:
Dit punt wordt overgenomen en betrokken bij de
opstelling van de Ontwikkelperspectieven en het vervolgtraject per tuinpark.

Op pagina 14 van de uitvoeringsstrategie wordt aangegeven dat er geen nieuwe tuinparken zullen worden aangelegd. Het dagelijks bestuur vraagt zich af
of dit verstandig is met het oog op de ambitie tot forse uitbreiding van de stad. De behoefte kan immers
bestaan om nieuwe tuinparken, die open en inclusief
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collectieve tuinen te creëren en de gebruiksfunctie
van de parken te veranderen. Er blijkt angst bij gebruikers te bestaan dat dit tot onteigeningen van
privéruinen zou kunnen leiden en dat het gevoel van
eigenaarschap hiermee afneemt.

Het dagelijks bestuur wil benadrukken dat openstelling van tuinparken ook vraagt om oplossingen die de
veiligheid garanderen, zowel voor tuinders als bezoekers. Daarbij hebben tuinparken veel kleine opstallen,
die van ofwel de particuliere tuinders, dan wel van de
vereniging zijn en het veiligheidsrisico neemt navenant toe in geval van een ruimere openstelling. Juist
openstelling gedurende het gehele jaar versterkt de
eis om maatregelen te nemen die de veiligheid bevorderen.

Reactie:
De inzet van de Uitvoeringsstrategie is om door gebruik te maken van natuurlijk verloop en vrijwillige
medewerking en het aanbieden van alternatieven aan
tuinders die willen verschuiven de beoogde nieuwe
situatie te creëren. Gedwongen verschuivingen zijn alleen aan de orde als de eerder genoemde opties niet
tot de afgesproken resultaten binnen de afgesproken
periode zouden leiden. Via het Ontwikkelperspectief geeft de gemeente vooraf duidelijkheid over de
‘zoekruimte’ voor de openbare groenzone met wandel- en of fietspaden. Het woord ‘onteigening’ is verwarrend omdat alle tuinen op gemeentelijk gerond
liggen en verhuurd worden (op één tuinpark na).

Reactie:
Deze zorg wordt gedeeld en krijgt bij de verdere uitwerking nadrukkelijk aandacht.

De wens om te komen tot een breder aanbod in de
tuinparken, met stadslandbouw en collectieve tuinen,
zal maatwerk zijn en per gebied verschillen. Besturen
van tuinparken moeten de mogelijkheid krijgen om
in hun eigen buurt te inventariseren of dit type verandering gewenst en mogelijk is op het betreffende
tuinpark.

Het openstellen van de voorzieningen en het beschikbaar maken van de faciliteiten voor een groter
aantal mensen juicht het dagelijks bestuur toe. Juist
door de toezegging van de veranderingen door natuurlijk verloop plaatsvinden, bestaat de overtuiging
dat dit veranderingen zijn waar draagvlak voor is.
Het dagelijks bestuur wil graag weten wat de reden
is voor openstelling tot verhuur voor bewoners van
de gehele metropoolregio. Het vermoeden bestaat
dat m.n. Amsterdammers die in appartementen wonen en geen beschikking hebben tot een tuin graag
een volkstuintje zouden willen betrekken. De vraag
is dan ook of voldoende in de wens van deze bewoners wordt voorzien. Aanvullend plaatst het dagelijks
bestuur de opmerking dat bij het streven tot vernieuwing voldoende aandacht moet zijn voor inclusie. De
kansen tot bemachtiging van een volkstuintje moeten
voor alle Amsterdammers, ongeacht inkomen, etniciteit of lichamelijke conditie, even groot zijn.

Reactie:
Dit advies past naadloos in de Uitvoeringsstrategie.
Per tuinpark zal de samenwerking met de omgeving
en partners in de stad worden gezocht, passend bij
de ligging, kenmerken, historie en mogelijkheden van
ieder tuinpark.

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat een extra
participatieronde met de besturen van de verschillende tuinparken wenselijk is. Hierin kunnen de vragen
die bij de volkstuinders leven worden beantwoord.
Verduidelijking is vooral gewenst op het gebied van
openbaarheid, veiligheid en de angst die bij de gebruikers van de volkstuinen bestaat dat de vernieuwing een negatieve invloed zal hebben op de sociale
cohesie op de tuinparken. Het Dagelijks Bestuur adviseert deze ronde te laten plaatsvinden voordat de
Uitvoeringsstrategie definitief wordt.

Reactie:
In de huidige regeling zijn er geen beperkingen gesteld aan waar de huurders vandaan komen en mogen dus mensen uit heel Nederland (of elders) een
volkstuin in Amsterdam huren. Door dat te beperken
tot de Metropoolregio Amsterdam zorgen we voor
een verkleining van de doelgroep en een grotere binding met Amsterdam. Inwoners van Amsterdam hebben er belang bij dat ze eventueel ook een tuin kunnen huren in Amstelveen, Zaandam, Almere of een
andere gemeente in de regio, zeker gezien de lange
wachttijden in Amsterdam. Als we de inschrijving
binnen Amsterdam zouden beperken tot mensen die

Reactie:
De suggestie van een extra participatieronde wordt
niet overgenomen, om het proces niet te vertragen
en snel duidelijkheid te geven over de ambities en
kaders.

Het Dagelijks Bestuur vraagt aandacht voor de vele
vragen die er bij de gebruikers en besturen van de
tuinparken bestaan betreffende de wens om meer
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in Amsterdam wonen, verwachten we dat de andere
regiogemeenten een vergelijkbare regeling zullen
treffen en daarmee zou het aanbod voor Amsterdammers sterk beperkt worden. Dat is niet in het belang
van de Amsterdamse (aspirant-)tuinders.

Het dagelijks bestuur is positief over het voorstel om
zoveel mogelijk zelfbeheer te laten bestaan. Uiteraard zorgt het gewijzigde gebruik ervoor dat er ook
beheertaken naar de gemeente zullen worden overgeheveld. Hiervoor dient extra aandacht te zijn en de
omlijning van deze taken moet heel duidelijk zijn. De
afspraken met betrekking tot beheer van openbaar
toegankelijke paden, bruggen en waterpartijen moet
volstrekt helder zijn. Het Dagelijks Bestuur benadrukt
dat het uitgangspunt voor alle tuinparken moet zijn
dat collectieve onderhoud door tuinders zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Het uitgangspunt
is dat het beheer duurzaam moet zijn, met oog voor
ecologische waarde, waterkwaliteit etc. Wij moeten
daarbij waakzaam zijn, zodat wij deze ambitie ook
kunnen uitvoeren. De afgelopen tijd heeft helaas uitgewezen dat er soms sprake is van te rigoureus beheer en dat tast deze waarden en het draagvlak juist
aan.

Het belang van een open, inclusief en transparant
proces van inschrijving en toekenning wordt onderschreven en betrokken bij het actualiseren van de
huurovereenkomsten.

Het dagelijks bestuur heeft extra aandacht voor de
paragraaf die de huuractualisatie behandelt met
betrekking tot mensen met een laag inkomen. Deze
paragraaf biedt namelijk te weinig zekerheden voor
deze groep bewoners, waar stadsdeel Nieuw-West
er veel heeft. In de nota wordt niet geconcretiseerd
hoeveel de huren zullen stijgen en dus zijn de gevolgen voor de mensen met een laag inkomen momenteel niet goed in te schatten. Het dagelijks bestuur
vraagt meer duidelijkheid over de tarievenwijziging
en ook over de afspraken die hiervoor met de tuinparken worden gemaakt.

Reactie:
Deze aanbevelingen worden overgenomen.

Het dagelijks bestuur stemt in met een actieve rol in
het implementeren van de Uitvoeringsstrategie. Het
stadsdeel staat dicht bij de bewoners en kan deze rol
dan ook ongetwijfeld goed invullen. Om tot uniforme uitvoering van de strategie te komen, dienen de
kaders daardoor wel duidelijk te worden geschetst
en het stadsdeel gaat er vanuit dat de capaciteit
om deze rol te vervullen aan het stadsdeel geleverd
wordt.

Reactie:
Het inzicht bieden in de toekomstige huurprijzen en
de wijze van tegemoetkoming aan mensen met een
laag inkomen is al onderwerp van overleg en wordt
nader ingevuld in de vervolgfase. De huurprijzen maken deel uit van jaarlijkse lasten voor huurders die uit
verschillende onderdelen zijn opgebouwd. Kosten
en baten worden op de verschillende tuinparken op
verschillende wijze verrekend. Een simpel antwoord
op de vraag wat de huurverhoging gaat inhouden en
gaat betekenen voor de jaarlasten van de huurders
is daarmee niet te geven. Om daarin zorgvuldigheid
voorop te stellen is in de Uitvoeringsstrategie alleen
aangegeven dat de huurprijzen omhoog gaan. De gemeente verbindt de nieuwe huurprijs aan het laagste
normbedrag dat elders in de stad gehanteerd wordt
voor verhuur van groen voor privégebruik. Vervolgens rekent de gemeente dat normbedrag om naar
het gebruik gedurende een aantal maanden per jaar.
Verder rekent de gemeente een korting vanwege de
‘maatschappelijke diensten’ die de tuinders en verenigingen aan de stad gaan? leveren.

Reactie:
Het belang van een sterke rol van de stadsdelen bij
de uitvoering wordt gedeeld en nader ingevuld binnen het programma Vernieuwing Volkstuinparken.
Over de verdeling en inzet van capaciteit worden in
de vervolgfase afspraken gemaakt.

In oktober is de gemeente gestart met de gesprekken over de vernieuwing van de huurovereenkomsten
en de nieuwe huurprijs met de Bond en de niet aangesloten verenigingen. Zie verder beantwoording bij
Stadsdeel Zuidoost.
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4. Bijlagen

4.1. Overzicht ingekomen inspraakreacties (datum en nummer)
Het overzicht van adviezen van de stadsdelen is als aparte bijlage bij de stukken gevoegd

Verzonden

Referentienummer

Verzonden

Referentienummer

Verzonden

Referentienummer

25-jun-20

0918-0745

25-jun-20

3454-4493

25-jun-20

8167-4868

25-jun-20

0529-9150

25-jun-20

0572-8188

25-jun-20

8475-3719

25-jun-20

0863-0435

25-jun-20

5562-9785

25-jun-20

8806-8022

25-jun-20

5954-5348

25-jun-20

0246-6784

24-jun-20

8131-5372

25-jun-20

6706-3428

25-jun-20

7496-7771

24-jun-20

4239-7325

25-jun-20

4779-0344

25-jun-20

8930-2757

24-jun-20

6009-5328

25-jun-20

4330-7351

25-jun-20

0181-2738

24-jun-20

1479-7790

25-jun-20

9764-2516

25-jun-20

4349-8057

24-jun-20

5124-7537

25-jun-20

7030-6864

25-jun-20

2157-2313

24-jun-20

5597-0083

25-jun-20

6561-8614

25-jun-20

0602-2099

24-jun-20

2144-6490

25-jun-20

2518-1700

25-jun-20

3088-4724

24-jun-20

8720-5866

25-jun-20

6072-1586

25-jun-20

0547-6217

24-jun-20

3057-5145

25-jun-20

4254-1382

25-jun-20

1978-4749

24-jun-20

1764-8125

25-jun-20

0578-6796

25-jun-20

8067-0098

24-jun-20

1196-3777

25-jun-20

7015-5291

25-jun-20

8442-0994

24-jun-20

9525-5345

25-jun-20

8902-2447

25-jun-20

9803-7965

24-jun-20

6159-8159

25-jun-20

0835-4105

25-jun-20

8302-4944

24-jun-20

0467-8586

25-jun-20

6261-0199

25-jun-20

4674-0481

24-jun-20

7679-8415

25-jun-20

7500-0056

25-jun-20

8237-9671

24-jun-20

0509-6754

25-jun-20

4142-4358

25-jun-20

0326-2487

24-jun-20

7831-3955

25-jun-20

7065-9642

25-jun-20

1241-0092

24-jun-20

5949-4315

25-jun-20

8136-1516

25-jun-20

8123-9715

24-jun-20

5460-2742

25-jun-20

2356-0771

25-jun-20

0024-0022

24-jun-20

3557-9121

25-jun-20

8923-7425

25-jun-20

2458-0906

24-jun-20

0250-9217

25-jun-20

2958-2338

25-jun-20

2715-8298

24-jun-20

9948-5777

25-jun-20

2100-1596

25-jun-20

6651-5458

24-jun-20

9100-7583

25-jun-20

4595-9273

25-jun-20

3068-7922

24-jun-20

1155-9378

25-jun-20

0900-5979

25-jun-20

7245-1634

24-jun-20

7479-0736

25-jun-20

6207-3613

25-jun-20

6370-1865

24-jun-20

4174-8583

25-jun-20

7989-2268

25-jun-20

4461-2363

24-jun-20

6884-7726

25-jun-20

5145-2066

25-jun-20

8311-6155

24-jun-20

8936-9479

25-jun-20

1324-8809

25-jun-20

0538-6644

24-jun-20

2847-7870

25-jun-20

2328-4072

25-jun-20

4461-4701

24-jun-20

7877-2572

25-jun-20

4067-5784

25-jun-20

8538-9595

24-jun-20

9999-4743

25-jun-20

6325-7449

25-jun-20

2709-7665

24-jun-20

8097-7116

25-jun-20

4335-0096

25-jun-20

0717-2099

24-jun-20

7820-1253

25-jun-20

9450-5626

25-jun-20

8139-1445

24-jun-20

1565-8473

25-jun-20

1116-2660

25-jun-20

9446-0016

24-jun-20

9687-7226
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Verzonden

Referentienummer

Verzonden

Referentienummer

Verzonden

Referentienummer

24-jun-20

9212-5155

24-jun-20

1843-7350

24-jun-20

6021-8527

24-jun-20

3189-6057

24-jun-20

5008-8573

24-jun-20

2329-3667

24-jun-20

0823-7416

24-jun-20

1288-2952

24-jun-20

9256-5074

24-jun-20

3139-4027

24-jun-20

7453-4377

24-jun-20

9979-2793

24-jun-20

1951-2199

24-jun-20

7215-7099

24-jun-20

7806-4384

24-jun-20

0991-0432

24-jun-20

6689-1289

24-jun-20

5736-1171

24-jun-20

0341-0609

24-jun-20

1163-5451

24-jun-20

9875-1670

24-jun-20

1013-2180

24-jun-20

7962-7823

24-jun-20

1196-9814

24-jun-20

8803-1579

24-jun-20

6198-4584

24-jun-20

2928-3194

24-jun-20

1160-7009

24-jun-20

2082-9180

24-jun-20

7691-1738

24-jun-20

2760-4801

24-jun-20

3988-3121

23-jun-20

4123-1974

24-jun-20

9745-8967

24-jun-20

2496-2507

23-jun-20

3745-8423

24-jun-20

2627-0728

24-jun-20

3847-5120

23-jun-20

2193-0212

24-jun-20

3561-7891

24-jun-20

6468-6485

23-jun-20

2393-3356

24-jun-20

6666-5666

24-jun-20

7424-4071

23-jun-20

1834-0213

24-jun-20

8006-8843

24-jun-20

3867-2755

23-jun-20

0481-6676

24-jun-20

5339-0669

24-jun-20

5091-8602

23-jun-20

5231-6759

24-jun-20

7213-9777

24-jun-20

3380-3349

23-jun-20

5349-2291

24-jun-20

4263-1528

24-jun-20

8252-1546

23-jun-20

3130-5408

24-jun-20

5519-4295

24-jun-20

5533-5115

23-jun-20

8872-6845

24-jun-20

2716-2482

24-jun-20

2100-7687

23-jun-20

3201-5286

24-jun-20

6500-3510

24-jun-20

2187-5099

23-jun-20

9892-0825

24-jun-20

6950-0915

24-jun-20

2828-7022

23-jun-20

1092-4444

24-jun-20

9422-6100

24-jun-20

6670-3685

23-jun-20

9032-3743

24-jun-20

9560-2953

24-jun-20

0767-8542

23-jun-20

2923-0584

24-jun-20

5292-2119

24-jun-20

4965-8954

23-jun-20

5684-0722

24-jun-20

2569-1066

24-jun-20

3541-4645

23-jun-20

0312-9574

24-jun-20

4241-6732

24-jun-20

4475-5713

23-jun-20

6439-7799

24-jun-20

8282-7689

24-jun-20

7022-9851

23-jun-20

4249-8465

24-jun-20

6380-1333

24-jun-20

3862-4169

23-jun-20

7219-9437

24-jun-20

4096-7775

24-jun-20

5857-7129

23-jun-20

8438-3183

24-jun-20

9290-4398

24-jun-20

2692-8405

23-jun-20

6750-7542

24-jun-20

1211-3596

24-jun-20

1979-4338

23-jun-20

6142-7184

24-jun-20

3165-4854

24-jun-20

7511-4307

23-jun-20

1907-4879

24-jun-20

2043-7492

24-jun-20

5671-3793

23-jun-20

5683-9159

24-jun-20

4655-0738

24-jun-20

8483-3262

23-jun-20

6031-3464

24-jun-20

1474-0654

24-jun-20

1606-9038

23-jun-20

8515-4669

24-jun-20

9186-7877

24-jun-20

6227-4402

23-jun-20

8664-0548

24-jun-20

1729-2064

24-jun-20

9844-2235

23-jun-20

3080-7471

24-jun-20

9912-5884

24-jun-20

4597-6766

23-jun-20

6161-3288

24-jun-20

8264-6897

24-jun-20

5481-1191

23-jun-20

0822-9859

24-jun-20

8651-1127

24-jun-20

5231-9683

23-jun-20

6942-8532

24-jun-20

7886-9400

24-jun-20

7491-5437

23-jun-20

5609-3806

24-jun-20

8707-2075

24-jun-20

0190-5026

23-jun-20

6484-8072

24-jun-20

2159-2112

24-jun-20

9440-2624

23-jun-20

6066-1984

24-jun-20

3795-2939

24-jun-20

1850-5738

23-jun-20

3599-6015

24-jun-20

4665-1206

24-jun-20

9086-7889

23-jun-20

0738-2756

24-jun-20

8189-1523

24-jun-20

3243-7702

23-jun-20

4645-2746
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Verzonden

Referentienummer

Verzonden

Referentienummer

Verzonden

Referentienummer

23-jun-20

6987-9075

23-jun-20

5350-6086

22-jun-20

7229-6254

23-jun-20

8378-7927

23-jun-20

9780-0521

22-jun-20

5856-5626

23-jun-20

1106-2832

23-jun-20

2858-6551

22-jun-20

5701-5649

23-jun-20

8152-4000

23-jun-20

2737-7578

22-jun-20

6182-2896

23-jun-20

7086-6252

23-jun-20

4033-9916

22-jun-20

3946-5451

23-jun-20

4745-1122

23-jun-20

7947-1016

22-jun-20

3890-4678

23-jun-20

6088-2020

23-jun-20

3306-1141

22-jun-20

4069-4164

23-jun-20

6743-3956

23-jun-20

5291-5921

22-jun-20

9158-3860

23-jun-20

0745-3561

23-jun-20

2092-3191

22-jun-20

5672-9720

23-jun-20

2046-3325

23-jun-20

6763-3116

22-jun-20

0102-6380

23-jun-20

3740-9976

23-jun-20

1554-7242

22-jun-20

6842-2635

23-jun-20

8572-0517

23-jun-20

1380-6387

22-jun-20

9621-7682

23-jun-20

3432-1647

22-jun-20

1128-6106

22-jun-20

6337-4869

23-jun-20

2749-6895

22-jun-20

8829-1119

22-jun-20

2736-8033

23-jun-20

3609-8886

22-jun-20

1317-1447

22-jun-20

2534-8249

23-jun-20

2070-8465

22-jun-20

4825-5047

22-jun-20

0277-4663

23-jun-20

4744-5347

22-jun-20

2460-9820

22-jun-20

0376-7162

23-jun-20

6744-4665

22-jun-20

9253-1478

22-jun-20

4776-8214

23-jun-20

6697-4067

22-jun-20

4671-7761

22-jun-20

4168-5933

23-jun-20

2753-4477

22-jun-20

0699-1421

22-jun-20

6396-8947

23-jun-20

2848-9819

22-jun-20

2938-4960

22-jun-20

1468-9645

23-jun-20

8946-7709

22-jun-20

0635-3284

22-jun-20

8364-1987

23-jun-20

5697-9562

22-jun-20

2693-8929

22-jun-20

9586-8951

23-jun-20

6721-3364

22-jun-20

8337-9382

22-jun-20

9850-2333

23-jun-20

2702-3338

22-jun-20

1302-4351

22-jun-20

0979-8410

23-jun-20

3149-3670

22-jun-20

7295-1558

22-jun-20

7160-9825

23-jun-20

9686-1732

22-jun-20

4629-9393

22-jun-20

7170-7616

23-jun-20

0605-3962

22-jun-20

4673-1037

22-jun-20

2286-7221

23-jun-20

5293-4231

22-jun-20

0047-6424

22-jun-20

2300-9559

23-jun-20

3161-4909

22-jun-20

5892-7808

22-jun-20

6177-0203

23-jun-20

6950-1645

22-jun-20

0879-5504

22-jun-20

3058-7089

23-jun-20

7315-7393

22-jun-20

4551-2204

22-jun-20

8583-5534

23-jun-20

8809-3035

22-jun-20

4491-2262

22-jun-20

5216-7157

23-jun-20

1222-7105

22-jun-20

4952-8481

22-jun-20

7883-6327

23-jun-20

2975-5185

22-jun-20

9905-6556

22-jun-20

7016-1403

23-jun-20

2316-5279

22-jun-20

9852-8136

22-jun-20

5683-5297

23-jun-20

9526-1539

22-jun-20

2305-7330

22-jun-20

1004-4481

23-jun-20

5713-3594

22-jun-20

9314-5817

22-jun-20

6687-0851

23-jun-20

6317-6143

22-jun-20

3178-1922

22-jun-20

3184-5069

23-jun-20

6670-0424

22-jun-20

4338-9073

22-jun-20

5771-8637

23-jun-20

1409-4845

22-jun-20

6733-6797

22-jun-20

0523-4713

23-jun-20

2242-2682

22-jun-20

2641-4544

22-jun-20

7019-1563

23-jun-20

1111-3519

22-jun-20

7888-4329

22-jun-20

4353-0645

23-jun-20

2788-6608

22-jun-20

5444-4520

22-jun-20

9928-1910

23-jun-20

8008-6510

22-jun-20

9841-2538

22-jun-20

8076-9353

23-jun-20

0234-6051

22-jun-20

4447-0781

22-jun-20

5273-5899

23-jun-20

9468-5556

22-jun-20

2928-7961

22-jun-20

0307-1498

23-jun-20

1756-7980

22-jun-20

9608-5995

22-jun-20

8592-3874
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Verzonden

Referentienummer

Verzonden

Referentienummer

Verzonden

Referentienummer

22-jun-20

6014-9223

22-jun-20

5641-5865

19-jun-20

4604-0505

22-jun-20

5987-0935

22-jun-20

7079-1429

19-jun-20

0146-7782

22-jun-20

0690-5416

22-jun-20

3375-2459

19-jun-20

5238-2113

22-jun-20

0162-9757

22-jun-20

2981-6553

19-jun-20

8489-3347

22-jun-20

6370-2692

21-jun-20

6557-6873

19-jun-20

6058-0787

22-jun-20

5097-9969

21-jun-20

1572-7122

19-jun-20

9167-3506

22-jun-20

7024-2197

21-jun-20

7464-8229

19-jun-20

9784-5693

22-jun-20

2796-5093

21-jun-20

0009-9646

19-jun-20

3898-8810

22-jun-20

7119-8465

21-jun-20

5303-0374

19-jun-20

2106-5761

22-jun-20

5159-8961

21-jun-20

5394-3545

19-jun-20

1404-0422

22-jun-20

7883-8901

21-jun-20

6526-4399

19-jun-20

5216-6658

22-jun-20

5455-5185

21-jun-20

0456-0325

18-jun-20

4760-7940

22-jun-20

6235-3174

21-jun-20

1059-7569

18-jun-20

5123-8560

22-jun-20

5352-1476

21-jun-20

2153-0334

18-jun-20

4674-6978

22-jun-20

4694-1505

21-jun-20

3129-6620

18-jun-20

5782-3822

22-jun-20

7824-3677

21-jun-20

8880-1303

18-jun-20

5192-6832

22-jun-20

2782-4687

21-jun-20

3986-8935

18-jun-20

8816-2706

22-jun-20

9999-8878

21-jun-20

5768-8495

18-jun-20

2416-4399

22-jun-20

6078-0061

21-jun-20

8426-4646

18-jun-20

1311-1321

22-jun-20

4418-7790

21-jun-20

0840-2053

18-jun-20

7556-2639

22-jun-20

1403-2190

21-jun-20

2546-1037

18-jun-20

6245-1401

22-jun-20

2240-3619

21-jun-20

7107-1416

18-jun-20

1107-7644

22-jun-20

3074-3775

21-jun-20

2335-7905

18-jun-20

3578-5743

22-jun-20

4113-5052

21-jun-20

3929-5186

18-jun-20

2048-6305

22-jun-20

8388-0342

21-jun-20

6693-8503

18-jun-20

5112-1215

22-jun-20

6911-5973

21-jun-20

4068-7324

18-jun-20

7916-0393

22-jun-20

1347-9719

21-jun-20

1149-7506

18-jun-20

8934-6818

22-jun-20

2225-5293

21-jun-20

8518-1635

18-jun-20

3896-8978

22-jun-20

1664-2472

21-jun-20

4440-9314

18-jun-20

4697-6728

22-jun-20

7015-4942

21-jun-20

2377-1789

17-jun-20

5640-1073

22-jun-20

2861-1156

21-jun-20

9607-3001

17-jun-20

6765-7324

22-jun-20

0302-8618

21-jun-20

2513-6954

17-jun-20

9853-1876

22-jun-20

7653-1471

20-jun-20

7811-7868

17-jun-20

7697-2939

22-jun-20

4198-9527

20-jun-20

8770-6035

17-jun-20

2771-3279

22-jun-20

2347-5872

20-jun-20

4030-7071

17-jun-20

1794-7752

22-jun-20

3278-0439

20-jun-20

0809-8753

17-jun-20

7447-4075

22-jun-20

2329-1868

20-jun-20

4284-8625

17-jun-20

2441-7960

22-jun-20

9155-4391

20-jun-20

9067-5261

17-jun-20

4515-7305

22-jun-20

5014-9973

20-jun-20

1805-7442

17-jun-20

3550-6261

22-jun-20

3492-9881

20-jun-20

7193-6841

17-jun-20

8430-6740

22-jun-20

1468-3390

20-jun-20

8203-6536

17-jun-20

3538-8263

22-jun-20

1984-8080

20-jun-20

5040-2735

17-jun-20

5543-0193

22-jun-20

4919-3075

20-jun-20

7986-2734

17-jun-20

3884-0506

22-jun-20

5604-6864

20-jun-20

7554-0378

17-jun-20

5417-3900

22-jun-20

3687-9961

19-jun-20

8018-3077

17-jun-20

8531-9838

22-jun-20

3203-1118

19-jun-20

5956-0299

17-jun-20

0511-3634

22-jun-20

5811-6638

19-jun-20

9588-4337

17-jun-20

1575-9860

22-jun-20

0131-6079

19-jun-20

9859-7944

16-jun-20

2716-0607
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Verzonden

Referentienummer

Verzonden

Referentienummer

Verzonden

Referentienummer

16-jun-20

8049-4473

13-jun-20

4487-1423

2-jun-20

3215-0334

16-jun-20

5563-0073

13-jun-20

4994-9921

2-jun-20

4298-3955

16-jun-20

4064-2478

12-jun-20

7857-8114

1-jun-20

7469-6423

16-jun-20

2096-0562

12-jun-20

3712-4334

31-mei-20

3015-4198

16-jun-20

4107-3896

12-jun-20

2429-4943

30-mei-20

9696-2482

16-jun-20

4415-1614

12-jun-20

5953-7900

30-mei-20

7322-9487

16-jun-20

2805-3931

12-jun-20

8698-6090

29-mei-20

9587-2250

16-jun-20

0464-0307

12-jun-20

5768-6690

29-mei-20

5209-8035

16-jun-20

6317-4075

11-jun-20

7241-1368

28-mei-20

9224-4327

16-jun-20

7522-7565

11-jun-20

3976-9367

27-mei-20

4301-4765

16-jun-20

6931-0590

11-jun-20

8003-4911

27-mei-20

3861-7404

16-jun-20

3230-3615

11-jun-20

2079-8539

27-mei-20

2967-6368

16-jun-20

9642-2734

10-jun-20

8553-0838

27-mei-20

2996-2067

16-jun-20

8320-1099

10-jun-20

9661-9058

27-mei-20

1563-2083

16-jun-20

6665-6193

10-jun-20

5190-0091

26-mei-20

5464-0509

15-jun-20

3945-3563

10-jun-20

3701-9918

26-mei-20

0763-1743

15-jun-20

3965-0189

9-jun-20

2158-6017

26-mei-20

4718-1294

15-jun-20

8606-1102

9-jun-20

6819-4284

26-mei-20

7189-9534

15-jun-20

3951-5645

9-jun-20

2263-5038

26-mei-20

2893-1310

15-jun-20

5351-0130

9-jun-20

4866-6481

25-mei-20

0569-0070

15-jun-20

3218-3083

9-jun-20

5259-3507

25-mei-20

4221-6396

15-jun-20

1151-6098

9-jun-20

9656-9218

24-mei-20

7419-7456

15-jun-20

3125-4575

9-jun-20

8899-0281

24-mei-20

6856-9880

15-jun-20

6496-7994

9-jun-20

9858-8861

24-mei-20

0334-2940

15-jun-20

9571-9354

9-jun-20

9010-9854

24-mei-20

4450-7380

15-jun-20

5335-3573

9-jun-20

7972-2997

24-mei-20

5100-4058

15-jun-20

4674-8746

8-jun-20

9027-9917

23-mei-20

5894-7076

15-jun-20

3306-4925

8-jun-20

2969-5472

23-mei-20

6772-5758

15-jun-20

2813-7791

7-jun-20

0616-4925

22-mei-20

8833-4556

15-jun-20

2419-8490

7-jun-20

4656-9946

22-mei-20

3006-4911

15-jun-20

0186-0592

6-jun-20

2684-5157

22-mei-20

2880-5427

14-jun-20

3661-2493

6-jun-20

4619-8518

22-mei-20

9160-7562

14-jun-20

8947-2201

6-jun-20

5901-7139

20-mei-20

2907-6190

14-jun-20

4188-1071

5-jun-20

5511-1358

20-mei-20

7852-6250

14-jun-20

6249-2114

5-jun-20

0354-2491

20-mei-20

6734-3597

14-jun-20

9589-3033

4-jun-20

9317-4747

20-mei-20

2486-3568

14-jun-20

0328-4519

4-jun-20

3910-2383

20-mei-20

5765-1978

14-jun-20

8830-3337

3-jun-20

0693-7413

20-mei-20

3668-7623

14-jun-20

6469-2586

3-jun-20

2774-6501

20-mei-20

5271-3042

14-jun-20

2541-5561

3-jun-20

2895-1344

20-mei-20

8502-1215

14-jun-20

2101-2167

3-jun-20

8100-8983

19-mei-20

8647-8332

14-jun-20

6914-6293

3-jun-20

5534-1488

19-mei-20

2900-1367

14-jun-20

0265-5879

2-jun-20

3173-5871

19-mei-20

3914-7998

14-jun-20

7041-5329

2-jun-20

3851-4495

19-mei-20

1568-6325

14-jun-20

4263-4017

2-jun-20

9435-8407

19-mei-20

6350-4716

14-jun-20

7668-7230

2-jun-20

6052-3958

19-mei-20

5845-5588

13-jun-20

1290-7974

2-jun-20

5978-4365

18-mei-20

5303-5492

13-jun-20

7216-7328

2-jun-20

7445-1073

18-mei-20

0964-1730
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Verzonden

Referentienummer

Verzonden

Referentienummer

18-mei-20

3668-3031

13-mei-20

1584-9759

18-mei-20

4689-2573

13-mei-20

5145-7074

18-mei-20

6148-2654

13-mei-20

8835-8697

17-mei-20

9121-6990

13-mei-20

0286-2113

17-mei-20

4231-1174

13-mei-20

0402-5616

17-mei-20

9744-5554

13-mei-20

7311-4579

17-mei-20

4136-4866

17-mei-20

2727-4022

17-mei-20

6265-6355

17-mei-20

4747-8779

16-mei-20

5837-5128

16-mei-20

4834-6859

16-mei-20

4331-7648

15-mei-20

4471-7666

15-mei-20

5961-3403

15-mei-20

9542-4034

15-mei-20

5355-2920

15-mei-20

5411-3162

15-mei-20

2235-8970

15-mei-20

2171-8126

15-mei-20

4842-1676

15-mei-20

2010-2343

15-mei-20

2692-5089

15-mei-20

5818-4127

15-mei-20

6221-5921

15-mei-20

4489-1330

14-mei-20

9525-2901

14-mei-20

1996-0348

14-mei-20

0762-9667

14-mei-20

6344-8633

14-mei-20

3114-5269

14-mei-20

3575-3280

14-mei-20

9567-2292

14-mei-20

4490-8784

14-mei-20

6422-8862

14-mei-20

1365-0692

14-mei-20

1947-9890

14-mei-20

4210-3983

14-mei-20

3123-8686

14-mei-20

5144-9736

14-mei-20

7580-0127

14-mei-20

8234-1244

14-mei-20

9406-6474

14-mei-20

0654-1391

14-mei-20

4109-4115

14-mei-20

2695-9805

14-mei-20

2791-7394

14-mei-20

2791-3282
37
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