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• Betreft concept notitie welke na aanpassing nog ter besluitvorming moet worden 
voorgelegd aan college en raad. 

• Op korte termijn (sept/okt 2016) zal er een schouw plaatsvinden m.b.t. het onderhoud in 
bijzijn Contactgroep Volkstuintjes m.b.t. achterstalligonderhoud en bomen. 

• Tarief wordt na aanleiding vraag huurders in 2 jaar verhoogd van 0,34 naar € 0,90 (1-1-
2017), naar € 1.11 (1-1-2018) 
 

Versie 15 september 2016 

R. Vermeulen 
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Inleiding 
 
Sinds 1976 heeft de gemeente IJsselstein een volkstuinencomplex aan de Noord-IJsseldijk. Het 
betreft een complex (bijlage 1) dat ruimte biedt aan 71 huurders. De belangstelling voor de 
volkstuintjes is groot. Door deze belangstelling heeft de gemeente een wachtlijst moeten aanleggen 
en ondertussen zelfs een stop wachtlijst ingesteld. De tarieven zijn sedert de opening nooit verhoogd 
en het beleid is na de notitie ‘Bebouwing gemeentelijk volkstuinencomplex aan de Noord IJsseldijk’ uit 
1994 ongewijzigd.  
 
De gemeente wordt regelmatig gevraagd naar de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de 
volkstuintjes, het beheer en onderhoud daarvan. Tijdens een eerste globale inventarisatie is gebleken 
dat er bij alle partijen onduidelijkheid bestaat over het gemeentelijk beleid voor het complex. Daarom 
is besloten om in 2016 een actuele beleidsnotitie voor de volkstuinen op te stellen. In de nu 
voorliggende notitie is het beleid geactualiseerd en worden een aantal voorstellen gedaan tot 
verbetering van het beheer en onderhoud. Deze verbeteringen zijn kort uitgewerkt in drie scenario’s. 
Tot slot is na consulatie van de partijen een advies opgesteld. 
 
Leeswijzer. 
In de voorliggende notitie wordt kort ingegaan op de geschiedenis van het volkstuinencomplex aan de 
Noord-IJsseldijk, de beleidskaders, de beleidsuitgangspunten, scenario’s volkstuinen met betrekking 
tot beheer en onderhoud en aanbevelingen. 
 
Bij de totstandkoming van de notitie zijn de huurders, leden van de contactgroep Volkstuintjes en 
gemeentelijke deskundigen op het gebied van onderhoud en beheer betrokken. 
 
Bijlagen 

1. Tekening volkstuinencomplex 
2. Huurovereenkomst 
3. Gegevens volkstuintjes 
4. Financiën. 
5. Communicatie en gegevens contactgroep volkstuintjes. 
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Geschiedenis volkstuinen Noord-IJsseldijk. 
 
De gemeente IJsselstein kent een aantal locaties waar volkstuintjes worden verhuurd. Het 
volkstuinencomplex aan de Noord IJsseldijk is in bezit van en wordt verhuurd door de gemeente. 
De overige volkstuintjes in de stad waaronder de volkstuintjes in de wijk Panoven zijn particulier bezit, 
de gemeente heeft daar geen zeggenschap over. Het beleid beperkt zich tot de gemeentelijke 
volkstuintjes aan de Noord IJsseldijk. 
 
In 1973 is de behoefte gepeild naar volkstuintjes in IJsselstein d.m.v. een oproep in het 
Zenderstreeknieuws. De aanleiding voor de peiling was dat een aantal bestaande volkstuintjes in 
IJsselstein zou verdwijnen i.v.m. bouwplannen. Naar aanleiding van de inzendingen is onderzocht 
welk terrein het meest voor een bestemming tot volkstuintjes in aanmerking kwam. Dit bleek het 
complex aan de Noord IJsseldijk. 
In de jaren volgend is definitieve besluitvorming voorbereid en het volkstuinen complex ingericht. 
Het complex omvat een oppervlakte van ongeveer 12.500 m2, exclusief voetpaden en beplanting. Er 
waren bij de start 66 tuintjes beschikbaar met een oppervlakte van 182 tot 193 m2.  
In maart 1976 heeft definitieve besluitvorming plaatsgevonden door de gemeenteraad. De raad heeft 
het college gemachtigd tot het verhuren van de tuintjes onder de volgende voorwaarden: 

- In principe akkoord te gaan met de verhuur van de volkstuintjes onder de gebruikelijke 
voorwaarden tegen een prijs van 75 cent (tijdperk gulden, huidige prijs in euro’s  € 0,34) 

- Het oprichten van bebouwing op de tuintjes door de huurders is niet toegestaan. 
- De tuintjes dienen in eerste aanleg te worden uitgegeven aan bewoners van bovenflats en 

aan bewoners van huizen in de binnenstad. 
Onder de huidige huurders van de volkstuintjes bevinden zich enkele huurders van het eerste uur 

Bij de besluitvorming in 1976 is nagedacht over de oprichting van een vereniging. De gemeente was 
in die tijd van mening dat zij niet moest meewerken aan de oprichting van een vereniging gezien de 
beperkingen die de situering van het volkstuinencomplex naast de begraafplaats met zich mee brengt. 
En de mogelijkheid om bij het uitgeven van volkstuintjes rekening te kunnen houden met medische of 
sociale indicaties. 

In 1994 heeft aanvullende besluitvorming plaatsgevonden m.b.t. de bebouwing van de tuintjes 
(tuinhuisjes). De aanleiding voor de aanvullende besluitvorming was dat, in strijd met de bepaling dat 
op het volkstuinencomplex geen bouwwerken mochten worden opgericht, op verschillende tuinen 
bouwsels waren geplaatst/opgericht. En in de ogen van de huurders het verbod om bouwwerken te 
plaatsen een optimaal gebruik van de tuinen in de weg stond. Het college heeft 15 maart 1994 
besloten om bouwwerken toe te staan onder de volgende voorwaarden: de gezamenlijke bouwwerken 
geen groter vloeroppervlakte dan 8m2, de maximale goothoogte 2.20 meter en maximum dakhelling 
45 graden. Bouw en woningtoezicht dient goedkeuring te verlenen aan de bouwwerken. Hiertoe is een 
nieuwe huurovereenkomst opgesteld. 

Na 1994 heeft geen nadere besluitvorming m.b.t. het volkstuinencomplex plaatsgevonden. 

Enkele jaren geleden zijn er, naar aanleiding van vernielingen, diefstal en vandalisme op en om het 
volkstuincomplex, gesprekken gevoerd met de huurders van de volkstuintjes. Tijdens deze 
gesprekken is ook gesproken over de oprichting van een vereniging. Tot op heden is het niet gelukt 
voldoende draagvlak te vinden voor de oprichting van een vereniging, wel is een contactgroep (bijlage 
5) opgericht. 
 
 
Beleidskaders (maatschappelijke functies volkstuintjes) 
 
Maatschappelijke rol. 
Voor veel huurders zorgen de volkstuintjes voor een goed woon- en leefklimaat. Het levert een 
zinvolle en betaalbare invulling van de vrije tijd. Het verblijven in de buitenruimte met mede huurders 
levert een waardevolle bijdrage aan het welbevinden, dit kan voor inwoners woonachtig in hoogbouw 
en centrum nog sterker spelen. 
 
Duurzaamheid / Bio-diversiteit. 
Het volkstuinen complex levert een bijdrage aan de natuur (flora en fauna) en milieu. De volkstuinen 
hebben een ecologische waarde. Het is natuur dat ruimte biedt aan kleinere dieren zoals vogels, 



 

4 
Notitie Volkstuintjes IJsselstein 2016. RV 

muizen, konijnen, egels, etc. Daarnaast levert het planten van verschillende gewassen een bijdrage 
aan de biodiversiteit. Tot slot levert het complex ook een bijdrage als groen doorgangsgebied richting 
de stad en buitengebied. En is daarmee onderdeel van de natuurkaart IJsselstein. 
 
Gezonde voeding. 
De volkstuintjes bieden de kans om zelf groente, fruit en bloemen te kweken voor eigen gebruik en 
sluit daarbij tevens aan bij de trend om meer onbespoten biologische groenten, fruit en kruiden te 
eten. Het economisch nut van de volkstuintjes is beperkt, de investeringskosten, tijd en energie die 
gaat zitten in het kweken van groenten en bloemen komt niet overeen met de opbrengsten in natura.  
 
Sociale contacten. 
Veel huurders maken op het volkstuinencomplex contact met mede huurders, dit levert voor een groot 
aantal huurders goede sociale contacten op die verder reiken dan alleen de volkstuintjes maar invloed 
heeft op de sociale contacten in wijk en buurt. Het levert een bijdrage aan de sociale cohesie in de 
stad en wijken. 
 
Gezond en fit. 
Uit onderzoek (Alterra) komt naar voren dat bezitters van volkstuintjes vaak gezonder en fitter zijn. Het 
onderhouden van de volkstuintjes vraagt veel tijd en beweging welk een positief effect heeft op de 
geestelijke en lichamelijke gezondheid. 
 
Educatie. 
Op de volkstuinen komen mensen in aanraking met de natuur en er ontstaat bij huurders en 
bezoekers meer inzicht en begrip over hoe de natuur werkt. Kennisoverdracht tussen huurders 
gebeurt veelvuldig.   
Veel kinderen en kleinkinderen maken juist op het volkstuinencomplex kennis met het verbouwen van 
eten en bloemen en ouders en grootouders krijgen de kans om deze kennis over te brengen. 
 
Participatie. 
Door het gezamenlijk onderhouden van volkstuintjes is het mogelijk om inwoners opnieuw te activeren 
tot deelname aan het maatschappelijk leven. Pulse is in samenwerking met Reinaerde op een van de 
volkstuintjes gestart met een project sociale activering voor mensen uit de WMO en GGZ.  
 
 
Beleidsuitgangspunten 2016 

- Volkstuinen dragen bij aan een sociale, groene, duurzame, gezonde, bewuste en actieve 
stad. Dit zijn de belangrijkste overwegingen om de volkstuintjes in stand te houden en waar 
mogelijk het gebruik onder de inwoners te vergroten en stimuleren. 

- Om het gebruik van volkstuintjes te vergroten worden, zolang een wachtlijst aanwezig met 
meer dan 20 wachtenden, vrijkomende volkstuinen van bijna 200m2 waar mogelijk opgesplitst 
in twee volkstuinen van elk ongeveer 100m2. 

- De voorziening volkstuintjes minimaal kostendekkend exploiteren. (opbrengsten en lasten 
volkstuincomplex zijn in evenwicht) 

- Gestreefd wordt naar de oprichting van een vereniging voor het volkstuinencomplex aan de 
Noord IJsseldijk of indien een vereniging niet haalbaar een (wettige) vertegenwoordiging 
vanuit de huurders die als gesprekspartner van de gemeente kan dienen. 

 
Belangrijkste voorwaarden voor verhuur  

- Verblijfsfunctie (overnachtingen) wordt niet toegestaan op complex. 
- Bouwwerken (schuurtje max 8 m2 en kas max 12 of tot  20 m2 indien geen schuurtje 

aanwezig) dienen in overeenstemming te zijn met de opgenomen maten en gerealiseerd 
binnen de bouwzone (tekening) in de huurovereenkomst. (in overleg contactgroep) 

- Geen onderhuur toegestaan.  
- Volkstuinen alleen voor recreatief gebruik. 
- Houden van dieren (kippen, Varkens, konijnen of anders) niet toegestaan. 
- Huurder aanvaart gehuurde en ziet af van alle acties of vorderingen wegens verborgen 

gebreken. 
 

• De voorwaarden zijn verwerkt in de huurovereenkomst. (bijlage 2)  
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Toekomst volkstuinencomplex. 
Het exploiteren van volkstuinen behoort niet tot de kerntaken van de gemeente. In de meeste 
gemeenten in Nederland is het beheer en onderhoud van de volkstuinencomplexen overgedragen aan 
volkstuinenverenigingen. 
 
Het heeft de voorkeur van de gemeente als de huidige huurders van het volkstuinencomplex een 
vereniging zouden oprichten en dat de gemeente het complex als geheel verhuurd aan de vereniging. 
En de vereniging het gehele complex zou onderhouden en verhuren. 
 
Tot op heden wordt geconstateerd dat het draagvlak onder de huurders om een vereniging op te 
richten beperkt is. Dit is de reden dat drie scenario’s zijn opgesteld met betrekking tot het beheer en 
onderhoud van de volkstuinen in IJsselstein. Deze scenario’s zijn besproken met de contactgroep en 
huurders. 

- Oprichting vereniging / stichting 
- Handhaven huidige situatie 
- Verdelen van taken tussen gemeente en huurders (contactgroep) 

 
Het is denkbaar dat het volkstuinencomplex wordt verhuurd aan een externe ‘commerciële’ exploitant, 
omdat in dit scenario de kosten voor de huurders waarschijnlijk aanzienlijk zouden stijgen wordt deze 
optie voorlopig niet onderzocht. 
 
Scenario 1. Oprichting vereniging Volkstuintjes IJsselstein. 
De vereniging huurt het totale complex van de gemeente IJsselstein. 
De vereniging verzorgt de uitgifte van de volkstuintjes, stelt  het beleid van de vereniging vast en 
verzorgt het onderhoud van het algemene gedeelte van de volkstuinencomplex. 
De huurovereenkomsten van de gemeente worden overgenomen door de vereniging. 
Alle huurders worden lid van de vereniging en kunnen daarmee invloed uitoefenen op het beleid van 
de vereniging. 
De hoogte van de huur van de volkstuintjes is mede afhankelijk van de mate waarin de verschillende 
werkzaamheden door huurders/vrijwilligers worden verzorgd.  
In een overeenkomst tussen de gemeente en de vereniging worden de beleidsuitgangspunten van de 
gemeente vastgelegd. Hierbij kan men denken aan gebruik elektriciteit, vuur, overnachtingen, dieren, 
gebouwen, etc. 
 
Scenario 2. Gemeente zorgt voor verhuur volkstuintjes en onderhoud algemeen toegankelijke 
gedeeltes. 
In belangrijke mate blijft de situatie zoals die nu is. 
Met het uitgangspunt dat de voorziening minimaal kostenneutraal moet worden geëxploiteerd zal het 
tarief voor de volkstuintjes stijgen. Een stijging van nu € 0,34 tot € 1,20 per m2 ligt in de lijn der 
verwachtingen. 
 
Scenario 3. Gemeente zorgt voor verhuur en huurders (overeenkomst via op te richten stichting 
volkstuintjes) zorgen voor onderhoud algemeen toegankelijke delen en toezicht. 
De administratieve afhandeling blijft bij de gemeente. Dit is tevens de grootste kostenpost.  
Het tarief zal stijgen van € 0,34 naar ongeveer € 0,75 per m2. 
 
Keuze scenario. 
De scenario’s zijn besproken met de contactgroep en huurders Volkstuintjes.  
Men is tot de conclusie gekomen dat scenario 3, waarbij een stichting wordt opgericht, op minste 
draagvlak kan rekenen. Het vraagt een forse investering van een kleine groep vrijwilligers en de 
opbrengsten zijn relatief beperkt. Daarbij wordt verwacht dat men weinig onafhankelijke bestuursleden 
zal vinden die tijd willen steken in de stichting. 
De oprichting van een vereniging (scenario 1) heeft de voorkeur van de gemeente, daarbij wordt de 
exploitatie van het hele complex bij de vereniging gelegd. Afhankelijk van de hoeveelheid 
zelfwerkzaamheid van de vereniging kunnen de kosten voor de exploitatie aanzienlijk lager uitkomen. 
Echter tot op heden is het draagvlak voor de vereniging bij de huurders nog niet groot.  
Voor de korte termijn is scenario 2 meest haalbare. Vanuit de contactgroep wordt het op prijs gesteld 
dat men in overleg  is met de gemeente, vast aanspreekpunt heeft en meer duidelijkheid ontstaat over 
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de regels die gelden voor de volkstuinen. In het verleden werd veel onduidelijkheid opgelost in overleg 
beheerder. 
 
Handhaving. 
De afgelopen jaren is vooral gehandhaafd als er huurders signalen afgaven over met name percelen 
die slecht werden onderhouden. In enkele gevallen werden huurders aangesproken op omheiningen 
en bouwwerken. 
Nog in 2016 wordt gestart met handhaven. Vanaf 2017 wordt jaarlijks (mei) een schouw uitgevoerd 
(indien gewenst in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de contactgroep volkstuintjes). Bij de 
schouw wordt specifiek gelet op afmetingen bouwwerken, omheiningen, verwaarloosde tuinen, 
aanwezigheid dieren en daadwerkelijke gebruik perceel als volkstuin. 
Bij geconstateerde overtredingen worden huurders (privaatrechtelijk/huurovereenkomst) 
aangeschreven en men krijgt periode van 4 weken om tuin op orde te maken.  
Na deze periode wordt nogmaals schouw uitgevoerd (indien gewenst wederom in aanwezigheid van 
lid contactgroep) 
Indien overtreding nog niet naar wens is opgelost, wordt de huur opgezegd. En eventuele 
schoonmaak-/opruimkosten in rekening gebracht. 
 
Daarnaast wordt incidenteel opgetreden bij overtredingen. 
 
Financiën (zie ook bijlage 4) 
 
Opbrengsten volkstuintjes  
In IJsselstein betreft het 71 volkstuintjes, waarvan 20 met een oppervlakte van ongeveer 100 M2 en 
51 met een oppervlakte van bijna 200 M2. 
Opbrengst 2013:  € 3.963 
Opbrengst 2014:  € 4.155 
Opbrengst 2015:  € 3.910 
Verwacht 2016:   € 3.932 op basis van verwachting 11.565 verhuurde vierkante meters.  
 
Lasten volkstuinen  
Administratie € 7.500 
Onderhoud € 3.935 (excl. BTW) 
Water  € 400 
Bestrating PM 
Handhaving € 1.000 
Veiligheid PM 
Totaal bedrag minimaal € 12.835.  
 
Tarieven IJsselstein versus regio. 
De huidige huurprijs in IJsselstein bedraagt € 0,34 per m2 per jaar. 
De oppervlakte van de volkstuintjes ligt tussen de 95 en 200 m2. 
Per jaar betaalt men per volkstuin een bedrag van € 30,- tot  € 70,-. 
 
Prijzen regio  
* Bij meeste volkstuinen betaalt men naast de huur ook contributie vereniging en inschrijfgeld/borg. 
* Huur gaat naar gemeente, overige kosten voor vereniging. 
Het tarief in de gemeente IJsselstein is laag in vergelijking met meeste gemeenten en richtprijzen 
Bond van volkstuinders. 
 
Aanbevelingen (aan Burgemeester en Wethouders) 
 

1. Volkstuinencomplex financieel neutraal exploiteren. En het huurtarief per m2 daartoe in twee 
jaar aanpassen.  
2017: tarief per m2 € 0,90. (op basis 11.565 verhuurde vierkante meters) 
2017: tarief per m2 € 1.11. (op basis 11.565 verhuurde vierkante meters) en exclusief index) 

2. Tarieven volkstuinen na 2017 jaarlijks indexeren met prijsindexcijfer gezinsconsumptie 
(gemiddelde prijsontwikkeling Nederland). 

3. Aanvragen voor het huren van volkstuintjes door maatschappelijke partners voor sociale 
activering krijgen voorrang.   
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4. Om het gebruik van volkstuintjes te vergroten worden vrijkomende volkstuinen van bijna 
200m2 waar mogelijk opgesplitst in twee volkstuinen van elk ongeveer 100m2.  

5. Handhaven beleid (bouwwerken/hekwerken, etc.) zoals opgenomen in de aangepaste 
huurovereenkomst. En daar gedurende twee jaar prioriteit aan geven. Voor de kosten van 
handhaving € 1.000 per jaar opnemen in financieel overzicht.  

6. Onderzoeken mogelijkheid om exploitatie en/of delen onderhoud volkstuinencomplex onder te 
brengen bij een vereniging/stichting. 
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Bijlage 1. Plattegrond volkstuinencomplex 
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Bijlage 1 Tekening volkstuinencomplex 
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Bijlage 2 

Zaaknummer:  
HUUROVEREENKOMST VOLKSTUIN 

 
De ondergetekenden: 
 
 
1.  de publiekrechtelijke rechtspersoon: GEMEENTE IJSSELSTEIN, gevestigd te 3401 BK 

IJsselstein, Overtoom 1, krachtens artikel 171 Gemeentewet wettig vertegenwoordigd door haar 
burgemeester, de heer mr. P.J. van Domburg, ten deze krachtens bij besluit van 24 november 
2014 (in werking getreden op 5 februari 2015) verleende volmacht vertegenwoordigd door de 
heer J. van Delden, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders 
de dato ________________, 

de gemeente hierna te noemen: “de gemeente en/of verhuurder”; 
 
en 
 
2. a. de heer ***, geboren te *** op ***, en 

b. mevrouw ***, geboren te *** op ***,  
met elkaar gehuwd en beiden wonende te *** IJsselstein, ***,  
hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: “huurder”, 
 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
verhuurder verhuurt aan huurder, die in huur aanvaardt: 
 een gedeeltelijk van het perceel grond, gelegen nabij de Algemene Begraafplaats, ten 

noordoosten van de Hollandse IJssel en ten zuidwesten van de Noord IJsseldijk, kadastraal 
bekend gemeente IJsselstein sectie D nummer 2596, tuin nummer  < tuin nummer>, ter grootte 
van ongeveer  <aantal meters> m2,  zoals dit perceel op de bij deze overeenkomst behorende 
tekening,  in kleur is aangegeven. 

 
De ondergetekenden verklaren, dat deze huurovereenkomst is aangegaan onder de navolgende 
voorwaarden en bedingen: 
 
1. De huurovereenkomst geldt voor een termijn van vijf jaren ingaande <ingangsdatum>  en 

derhalve eindigende op  < ingangsdatum plus vijf jaar> met stilzwijgende verlenging van één 
jaar, tenzij één van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een 
opzegtermijn van 3 maanden.  

 
2a. De huurprijs bedraagt *** euro (€ ***,-) (aantal m2 x €1,11) per jaar. Voor de opvolgende jaren 

zal de huurprijs jaarlijks worden geïndexeerd met prijsindexcijfer gezinsconsumptie van het 
CBS. 

 
 b. De onder punt 2a. genoemde huurprijs dient jaarlijks zonder verrekening van kosten, korting, 

inhouding of schuldvergelijking na ontvangst van de door de verhuurder toegezonden nota door 
storting of overschrijving aan de verhuurder te worden voldaan op bankrekeningnummer: 
NL79BNGH 028.50.09.958. Automatische incasso voor deze kleine groep lijkt geen 
interessante oplossing.  

 
3. Huurder zal het gehuurde uitsluitend mogen gebruiken als  volkstuintje, ten behoeve van 

verbouw van tuinproducten voor eigen gebruik, zoals groenten, fruit (fruitboompjes), kruiden en 
bloemen. Zowel een- twee, als driejarige gewassen, met uitzondering van het bepaalde in 
artikel 7 sub b. Huurder dient zich te onthouden van activiteiten, die met deze functie in strijd 
zijn. Hieronder vallen o.m. alle overbodige toevoegingen en versieringen, zoals het metselen 
van muren, het afgraven van terreingedeelten etc., een en ander ter beoordeling door de 
verhuurder. 
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4. De huurder aanvaardt het gehuurde door het betrekken daarvan in goede orde en in goede 
staat van onderhoud en hij ziet af van alle acties of vorderingen wegens verborgen gebreken; 

 
5. Het is de huurder zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders verboden: 

a. het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of in gebruik af te 
staan; 

b. uit-, over- of doorgangen over het terrein aan derden te verlenen, toe te staan of te 
gedogen; 

c. uit- en overwegen of doorgangen, welke verhuurder ten behoeve van haar eigendommen 
nodig mocht achten of ten behoeve van derden mocht toestaan, moet huurder gedogen 
tegen vergoeding van de daaruit voor hem voortvloeiende schade; 

 
6. Verhuurder en de door haar aangewezen ambtenaren hebben te allen tijde, tot opneming van 

het gehuurde, toegang tot het gehuurde. De door hen te geven aanwijzingen dienen terstond te 
worden opgevolgd. Verhuurder heeft het uiteindelijke toezicht op naleving van de in deze 
huurovereenkomst opgenomen bepalingen en kan bij niet-naleving van de bepalingen huurder 
het gebruik ontzeggen, dan wel de huurovereenkomst, na voorafgaande ingebrekestelling,  
ontbinden. 

  
7. a. De huurder is bevoegd om op het gehuurde (kweek/gereedschap)bakken en/of kassen 

en/of bergingen/schuilhuisjes te plaatsen en in eigendom te hebben, mits de 
gezamenlijke bouwwerken, inclusief bergingen/schuilhuisjes geen groter vloeroppervlak 
hebben dan 20 m2 en waarbij geldt dat de bergingen/schuilhuisjes geen groter 
vloeroppervlak hebben dan 8m2. Bakken tot een maximale hoogte van 80 cm tellen niet 
mee voor de berekening van het vloeroppervlak. Overkappingen, luifels e.d. tellen wel 
mee voor de berekening van het vloeroppervlak. 

  De maximum goothoogte van de voornoemde bergingen/schuilhuisjes mag maximaal 
2,20 meter zijn en de dakhelling mag maximaal 45 graden zijn. 

  De maximale nokhoogte van de kassen mag maximaal 2,50 meter zijn. 
  Voornoemde bouwwerken, met uitzondering van bakken tot een maximale hoogte van 80 

cm, mogen slechts worden opgericht binnen de stroken die op de door de gemeente 
vervaardigde kaart als zodanig zijn aangegeven. 

  Bij bouwwerken is men verplicht om een regenton te plaatsen voor de opvang van 
regenwater.   

b. De huurder is bevoegd om fruitboompjes te plaatsen op zijn perceel. De fruitboompjes 
mogen een maximale hoogte hebben van 3 meter en geen schaduw geven op de 
naastgelegen percelen. Uitgezonderd worden de fruitbomen die op het moment van 
besluitvorming al een hoogte kennen van meer dan 3 meter en waarvan de buren geen 
overlast ondervinden. 

d. De bouwwerken dienen deugdelijk te worden gebouwd en onderhouden, zulks ten 
genoegen van de gemeente. 

e. De bouwwerken mogen uitsluitend worden gebruikt voor de in voorwaarde 3 genoemde 
doeleinden. 

f. Andere bouwwerken dan bedoeld onder sub a. mogen door de huurder niet worden 
opgericht. 

 
8. Huurder moet zorgen dat het gebruik van het volkstuintje in overeenstemming is met de 

volgende bepalingen: 
a. Mest, verteerbaar afval en verteerbaar vuil mogen worden opgeslagen op de eigen tuin, 

of op een daartoe door de gemeente aangewezen tijdelijke opslagplaats. 
b. Afval en vuil moeten geregeld worden afgevoerd een en ander ter voorkoming van 

overlast aan andere gebruikers en ter voorkoming van ongedierte. Grond van het 
gehuurde mag niet worden afgevoerd. 

c. Het houden van kippen, konijnen, varkens of andere dieren is verboden. 
d. De tuintjes moeten vrij van onkruid zijn en in goede staat worden gehouden, zodanig dat 

zij er te allen tijde netjes en ordelijk uitzien, een en ander ter beoordeling door de 
verhuurder. 

e. De afsluiting van de tuintjes mag slechts geschieden door afrasteringen die niet hoger 
dan 120 cm mogen zijn. Afrasteringen langs alle toegangswegen mogen maximaal 80 
centimeter hoog zijn (i.v.m. gebruik kruiwagens). Natuurlijke begroeiing is toegestaan en 
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mag hoger zijn dan voorgaande maten, mits deze niet over de aangrenzende percelen en 
paden hangen en geen overlast veroorzaken bij buren (bijv. schaduw). 

f. Het aanbrengen van reclame op het complex is niet toegestaan. 
 
9. Het onderhoud van de bestaande beplanting, afrasteringen en paden van het complex 

geschiedt door en voor rekening van verhuurder. 
 
10. Huurder verbindt zich geen kwijtschelding of vermindering van de huurprijs of van de lasten van 

deze huurovereenkomst te zullen vorderen ter zake van onvruchtbaarheid of andere gewone of 
buitengewone voorziene of onvoorziene omstandigheden van welke aard ook 

 
11. a. Aan het gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht anders dan met 

 voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.  
 b.  Huurder is verplicht bij het einde van de huur het gehuurde in goede staat van 

 onderhoud, ten genoegen van burgemeester en wethouders, ontruimd en geschoond op 
 te leveren. Daarbij heeft de huurder geen recht op vergoeding wegens de aan het 
 gehuurde aangebrachte veranderingen of verbeteringen.  

 c. Alle (bouw)werk(en)/beplanting die de huurder heeft aangebracht/laten aanbrengen,
 moeten bij de het einde van deze huurovereenkomst voor rekening en risico van de
 huurder van het gehuurde worden  verwijderd, tenzij  de nieuwe huurder schriftelijk aan 
 de verhuurder heeft bevestigd dat de aangebrachte (bouw)werk(en)/beplanting voor 
 diens rekening en risico wordt overgenomen. 

 d.  Indien de huurder in gebreke blijft het gehuurde ontruimd op te leveren, zal de ontruiming 
 geschieden door de gemeente en op kosten van de huurder. 

 
13. a. Verhuurder heeft het recht de overeenkomst (tussentijds) zonder dat rechterlijke  

 tussenkomst is vereist, door opzegging te doen beëindigen, indien: 
  1. enig publiek belang dit vordert; 
  2. er sprake is van toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) in de nakoming van de 

  verplichtingen uit deze huurovereenkomst door de huurder. In dat geval is de huurder 
  verplicht om het gehuurde binnen één maand ontruimd en geschoond op te leveren, 
  onverminderd de eventuele verplichting van de huurder tot vergoeding van kosten en 
  schade(n). 
b. Bij beëindiging als bedoeld onder sub a. wordt een opzeggingstermijn van ten minste één 

maand in acht genomen. 
c. Bij beëindiging van de overeenkomst als bedoeld onder sub a. is huurder verplicht om het 

gehuurde op eerste aanzegging van de verhuurder te ontruimen, waarbij huurder geen 
aanspraak kan maken op schadevergoeding, in welke vorm dan ook. 

 
14. Indien huurder na het einde van de huurovereenkomst nog geheel of gedeeltelijk in het genot 

van het gehuurde is gelaten, zal hij zich niet kunnen beroepen op een verlenging van de huur; 
over de tijd, die hij nog op het gehuurde verblijft, is hij bij wijze van schadevergoeding aan 
verhuurder een bedrag verschuldigd, berekend op basis van het bedrag van de laatstelijk 
betaalde huurprijs. 

 
15. Verhuurder kan, onverminderd haar recht op schadevergoeding danwel op vergoeding van 

kosten, bij niet-nakoming door de huurder van verplichtingen uit deze overeenkomst aan 
huurder een boete opleggen van € 250,-. 

 De boete is direct opeisbaar en wordt verbeurd door het enkele feit van niet-nakoming door de 
huurder, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. 

 
16. Aan deze overeenkomst van verhuur en huur kunnen burgemeester en wethouders zo nodig 

nadere voorwaarden verbinden. 
 
17. Alle kosten van deze huurovereenkomst en van de tenuitvoerlegging daarvan komen voor 

rekening van huurder. 
 
18. Voor de tenuitvoerlegging van deze huurovereenkomst kiezen partijen woonplaats ten kantore 

van verhuurder. 
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19. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder zal door hem als 
waarborgsom € 150,- in rekening worden gebracht. Hiervoor ontvangt u een aparte nota. 

 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt 
te IJsselstein op <datum opmaak> 
 
De huurder,                   De verhuurder, 
 
(naam huurder) (de heer J. van Delden)    
 
 
 
 
Ontbinding op basis van dit artikel leidt in principe niet tot schadeplichtigheid van één der partijen   
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Bijlage 3 
Gegevens volkstuintjes Noord-IJsseldijk 
 
Locatie  
De volkstuintjes liggen aan de Noord-IJsseldijk. 
Het terrein ligt ingeklemd tussen de Kwekerij, de Hollandse IJssel, Noord IJsseldijk en begraafplaats 
‘De Hoge Akker’.  
 
Het complex omvat een oppervlakte van ongeveer 12.500 m2, exclusief voetpaden en beplanting. 
 
Aantal verhuurde percelen 2016  
Op 1 april 2016 worden 71 percelen verhuurd. (tekening bijlage 1) 
Het betreft 20 percelen met een omvang van ongeveer 100m2. 
En 51 percelen met omvang van bijna 200m2. 
 
Parkeerplaats 
Parkeerplaats wordt gebruikt voor parkeren auto’s bezoekers volkstuinencomplex. 
Parkeerplaats wordt gebruikt als (tijdelijke) opslag R&B.  
De helft van de parkeerplaats is beschikbaar voor bezoekers volkstuinencomplex. 
 
Informatiebord en brievenbus ingang 
Vitrine (informatiebord) en brievenbus volkstuintjes zijn in beheer bij de contactgroep. 
 
Contactgroep Volkstuinencomplex 
De contactgroep volkstuinencomplex heeft een website (volkstuin-ijsselstein.nl) ontwikkeld waarop 
o.a. een homepagina, nieuws, handige tips en meldingen staan. 
  
Onderhoud algemeen toegankelijke deel (onderhoudsniveau) 
Tot op heden heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het algemeen 
toegankelijke gedeelte van het complex. Hieronder vallen de parkeerplaats, hekwerken en 
hoofdpaden. 
 
Onderhoud volkstuintjes 
De huurders van de volkstuintjes zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de gehuurde tuintjes 
(inclusief bouwwerken en omheining) 
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Bijlage 4. 
Financiën volkstuintjes 03-05-16 
 
Opbrengsten volkstuintjes  
Opbrengst 2013:  € 3.963 
Opbrengst 2014:  € 4.155 
Opbrengst 2015:  € 3.910 
Verwacht 2016:    € 3.932 

 
Betreft 61 volkstuintjes van 200 m2 a € 0,34 totaal € 4.148 (maximaal) 
(betreft totale oppervlakte).  
Er zijn aantal tuintjes gesplitst, maar opbrengsten blijven gelijk. 

 
Kosten volkstuinen  
Totaal bedrag tussen de € 12.835 en € 15.000. 
 
Kosten volkstuintjes uitgesplitst 
  

1. Administratie (afhandeling vragen/klachten, contracten en handhaving) 
Gemiddelde 150 uur per jaar. 
Uurprijs € 50. (rekenen met laag uurtarief) 
Totaal € 7.500 

 
2. Onderhoud (inclusief signalering misstanden) 

Onderhoud/schoonhouden parkeerplaats (deel van volkstuintjes), padenstructuur, groen op 
en rond volkstuintjes binnen hekken (ca 13 weken 7 uur per week) € 3185. 
Afvoer en verwerking groenafval € 750,- 
Totaal € 3.935 excl. BTW  

 
3. Kranen/water volkstuintjes. 

Er is alleen water aansluiting op volkstuintjes (geen verlichting/elektriciteit) 
De wateraansluiting bevindt zich op de Kwekerij, meter zit rechts naast het hek in de struiken.  
Men kan geen inschatting maken over verdeling Kwekerij en volkstuintjes. Bij overdracht aan 
vereniging dus nieuwe meter laten plaatsen door Vitens op naam vereniging.  
Kosten water Kwekerij en Volkstuintjes  € 452. Waarschijnlijk meeste water Volkstuintjes 
Inschatting € 400,-. 

 
4. Bestrating parkeerplaats/hoofdstructuur en zijpaden. 

Eens per 20 jaar moet hoofdstructuur en parkeerplaats opnieuw worden bestraat. (zelfde 
tegels / maar kuilen verwijderen, etc.) 
Zijpaden liggen tegels (40/60 cm), deze tegels moeten bij tijd en wijlen recht worden gelegd. 
Werk hoort bij R&B. 
PM Niet opgenomen in kostenoverzicht. 

 
5. Handhaving 

Voorgesteld wordt om voor de handhaving jaarlijks een bedrag van € 1.000 op te nemen in de 
begroting volkstuinencomplex (1 maal schouw en vervolgacties).  
 

6. Veiligheid. (Inzet stadstoezicht). 
Afgelopen jaren is er aandacht geweest ten tijden van incidenten. 
Op dit moment geen structurele inzet op en om de volkstuinen. 
Indien er incidenten zijn (meest in de zomer), wordt daar gepast op ingezet.  
PM Niet opgenomen in kostenoverzicht. 

 
 
Tarieven IJsselstein versus regio. 
De huidige huurprijs in IJsselstein bedraagt € 0,34 per m2 per jaar. 
De oppervlakte van de volkstuintjes ligt tussen de 95 en 200 m2. 
Per jaar betaalt men per volkstuin een bedrag van € 30,- tot € € 70,-. 
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Prijzen regio  
* Verreweg de meeste volkstuinen in Nederland zijn ondergebracht bij een vereniging. 
* Bij meeste volkstuinenverenigingen betaalt men naast de huur ook contributie vereniging en 

inschrijfgeld/borg. 
* Deel van het algemene onderhoud op de parken en administratie wordt door leden zelf uitgevoerd. 

 
Nieuwegein:  Vereniging Galecob huur € 0,40 m2, daarnaast minimaal € 60,- onderhoud en 

contributie. 
Montfoort:  Volkstuinenvereniging heeft stuk land bij boer gehuurd, gemeente geen bemoeienis.  
Utrecht:  Verenigingen (15) Voorbeeld De Lunet huur 100m2 € 138,40. 
Leusden:  Vereniging: Huur € 0,40 m2, plus contributie € 10, plus borgsom. Helpen in 

onderhoud. 
De Bilt:  Vereniging: Huur  €0,43 M2, plus contributie € 14,50, plus inschrijfgeld € 50,-. 
Amsterdam: Huur ongeveer € 550,- 
 
Richtprijzen Bond van volkstuinders voor tuin zonder of met klein huisje (alleen dagverblijf) € 200 tot € 
550 per jaar.  
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Bijlage 5. 
Communicatie en contactgroep 
 
Het afgelopen jaar heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de contactgroep en huurders van 
het volkstuinencomplex en de gemeente IJsselstein. 
Daarnaast is een goed contact ontstaan tussen de contactgroep en de ambtelijke organisatie. 
 
Bijeenkomsten: 
Overleg contactgroep: 20 oktober 2015. 
Bijeenkomst huurders 5 april 2016. 
Bijeenkomst contactgroep  6 juni 2016. 
Bijeenkomst huurders juni 2016. 
Bijeenkomst huurders 12 september 2016. 
 
Contactgroep Volkstuinen Noord-IJsseldijk. 
Sedert juli 2014 bestaat er een contactgroep Volkstuintjes IJsselstein. Bij de start hebben 7 mensen 
zitting genomen in de contactgroep. 
De contactgroep heeft eigen website (volkstuin-ijsselstein.nl) en zorgt o.a. voor informatievoorziening 
naar gemeente en huurders via informatiebord/email. 
 
Contactpersoon contactgroep volkstuinen Noord IJsseldijk: 
Mevr. I. Vrolijk ; zonmaan@hetnet.nl 
 
 

mailto:zonmaan@hetnet.nl

