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Bondsvergadering 11 juni 2022 

Agendapunt 4.1  
 

VOORRANGSREGELING BIJ OPHEFFING TUINEN 

 

Gevraagd besluit:  

Het bondsbestuur verzoekt de bondsvergadering om in te stemmen met onderstaande 

‘Voorrangsregeling bij opheffing tuinen’.  

 

Inleiding 

De bij de Bond aangesloten tuinparken hebben allen de gemeente als verhuurder (Gemeente 

Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer en Almere). Door de jaren heen worden we met enige 

regelmaat geconfronteerd met plannen die de gemeente wil realiseren (woningbouw, wegen, 

fietspaden e.d.) en waarbij het oog valt op de volkstuinen. Wat volgt is vaak een lange periode 

van onzekerheid, bezwaar maken tegen de plannen, acties tegen opheffing etc. Soms zijn de 

tuinparken heel succesvol in hun verzet en weten ze te bereiken dat plannen uiteindelijk niet 

doorgaan, maar soms gaan die plannen gewoon door. Vroeger werd in zo’n geval een heel park 

nog door de gemeente verplaatst naar een nieuwe locatie, opnieuw aan de randen van de 

bewoonde delen van de stad, maar die tijd is voorbij: Amsterdam heeft binnen de 

gemeentegrenzen geen mogelijkheden meer voor hele nieuwe tuinparklocaties; vele 

bestemmingen concurreren al om de huidige beperkte ruimte. Uiteraard zullen we als Bond 

altijd verplaatsing van het park naar een alternatieve locatie blijven claimen. Maar we willen ook 

goed voorbereid zijn als dat mislukt. Vandaar deze regeling. 

Maar hoe zo’n proces ook afloopt: het trekt een wissel op de tuinders en de afdelingsbesturen 

van betreffende parken. Het risico van deze onzekerheid is dat tuinders voortijdig vertrekken en 

dat huidige en nieuwe tuinders minder investeren dan nodig is in tuin, tuinhuis en 

verenigingsleven. De onzekerheid kan in het beste geval saamhorigheid teweegbrengen maar 

evengoed een spiraal naar beneden inzetten die, zelfs als opheffing wordt afgewenteld, nog lang 

na-ijlt. 

 

Met voorliggende ‘Voorrangsregeling bij opheffing tuinen’ willen we, binnen de Bond, een 

algemene regeling afspreken wat er gebeurt op het moment dat een tuinpark geheel of 

gedeeltelijk wordt opgeheven. De regeling regelt de voorrang van de tuinders op de, bij de Bond 

aangesloten, tuinparken. De regeling regelt niet zaken als schadevergoeding en 

verhuisvergoeding; dit zal per keer uit onderhandeld moeten worden met de gemeente. 

Het is een regeling gebaseerd op onderlinge solidariteit: door een algemene regeling af te 

spreken kunnen we in gezamenlijkheid een deel van genoemde onzekerheid wegnemen en 

tuinders en afdelingsbesturen van bedreigde parken nu en in de toekomst enige zekerheid 

bieden over de mogelijkheden om elders hun tuinierbestaan voort te kunnen zetten.  

 

1. De regeling wordt van toepassing verklaard onder de volgende voorwaarden: 

 

1.1 Opheffing van tuinen is het gevolg van een gemeentelijk besluit tot vordering van (een deel 

van) een tuinpark ten behoeve van een alternatieve functie of om andere redenen van 

aanmerkelijk belang.   

 

1.2 Indien na de gebruikelijke processen het gemeentelijk besluit onomkeerbaar en 

onherroepelijk is, neemt het bondsbestuur het besluit tot uitvoering (het ‘uitvoeringsbesluit’). 
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Onderdeel van dit besluit, naast afspraken over verplaatsing, schadeloosstellingen en 

tegemoetkomingen, kan ook zijn het van toepassing verklaren van deze voorrangsregeling. 

 

1.3 Als het een beperkte vordering is wordt het betreffende tuinpark geacht zelf een oplossing 

voor herplaatsing van de getroffen tuinders te zoeken op het eigen park. Hiervoor zijn meerdere 

mogelijkheden, zoals gebruik maken van natuurlijk verloop, creëren van extra tuinen, delen of 

splitsen van tuinen. 

 

 1.4 Als een tuinpark niet in staat is de eigen tuinders alternatieve plekken op het eigen tuinpark 

te bieden kan het een beroep doen op de voorrangsregeling 

 

1.4. Van toepassing verklaren van deze regeling is een besluit van het bondsbestuur.  

2. Uitgangspunten van de voorrangsregeling 

2.1 Iedere tuinder die op het moment van vaststelling van het uitvoeringsbesluit een tuin heeft 
die door deze vaststelling wordt opgeheven, kan een beroep doen op de voorrangsregeling. 

2.2 Tuinders die na de vaststelling van het uitvoeringsbesluit een tuin accepteren die zal worden 
opgeheven vallen niet onder deze voorrangsregeling.  

2.3 Voor deze regeling zijn twee data van belang: 1) de datum waarop het uitvoeringsbesluit 
wordt vastgesteld door het bondsbestuur (de uitvoeringsbesluitdatum), en 2) de datum die 
wordt vastgesteld voor de daadwerkelijke ontruiming (de ontruimingsdatum). Tussen beide 
data zitten veelal nog vele jaren. 

2.4 Nieuwe tuinders die een op te heffen tuin accepteren ná de uitvoeringsbesluitdatum hebben 
weliswaar geen recht op de voorrangsregeling, maar behouden het recht om deel te nemen aan 
de binnen het betreffende project met de grondeigenaar afgesproken uitkoopregeling.   

2.5 Zowel zittende tuinders als de bij het betreffende park ingeschreven aspiranten worden van 
alle stappen in het proces, en de consequenties die die voor hen hebben, op de hoogte gebracht. 
Dit geldt voor alle rechten en plichten, inclusief deze voorrangsregeling.   

3. Voorrangsregeling – werkwijze 

3.1 Na de datum van het uitvoeringsbesluit ontvangen alle zittende tuinders een aanzegging dat 
hun tuin wordt opgeheven als gevolg van een van de onder 1. omschreven redenen. Zij 
ontvangen daarbij van de BvV een voorrangsbewijs met fictieve inschrijfduur. Hiermee kunnen 
tuinders zich binnen 1 jaar na de op het voorrangsbewijs genoemde datum op basis van deze 
fictieve inschrijfduur inschrijven bij de tuinparken van hun keuze. 

3.2 De fictieve inschrijfduur bestaat uit de werkelijke tijd dat hij/zij op de 
bestemmingsplandatum op de op te heffen tuin ingeschreven heeft gestaan plus 5 jaar. Indien de 
tuinder 5 jaar of langer op de op te heffen tuin ingeschreven heeft gestaan wordt de werkelijke 
tijd verdubbeld (in plaats van plus 5 jaar). 

3.3 Tuinparken zijn verplicht de fictieve inschrijfduur te accepterenop hun ranglijst, tenzij de 
maximum opvangcapaciteit is bereikt (zie 4 Opvangcapaciteit) 

3.4 Het ontvangen voorrangsbewijs is een voorlopige beslissing. Tuinder heeft de mogelijkheid 
om binnen 4 weken te verzoeken om aanpassing indien er is uitgegaan van aantoonbaar onjuiste 
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feitelijkheden. Indien er geen verzoek om aanpassing is gedaan, wordt de beslissing na 4 weken 
definitief. Indien er een verzoek om aanpassing is gedaan, wordt het voorrangsbewijs definitief 
na beslissing op het verzoek. 

3.6 Eenmaal in het bezit van het definitieve voorrangsbewijs moeten tuinders zelf op zoek naar 
nieuwe parken van hun keuze en zich daar vervolgens inschrijven. Bij inschrijving op tuinparken 
naar keuze dienen tuinders zelf actief te wijzen op het voorrangsbewijs en de fictieve 
inschrijfduur.  

3.7 De normale regelingen voor toewijzing van tuinen zijn verder van toepassing. Dat wil o.a. 

zeggen dat de afdelingsbesturen toewijzen op basis van inschrijfduur via de ranglijst 

(Afdelingsreglement artikel 5) tenzij er sprake is van een toewijzing op basis van het 

voorkeursrecht partner of kinderen (Afdelingsreglement artikel 3) of toewijzing op basis van 

wisseling van tuin (Afdelingsreglement artikel 1). Tuinparken kunnen daarbij hun normale 

inschrijfgeld in rekening brengen. 

 

4. Opvangcapaciteit van tuinparken. 

 

De ALV van een tuinpark mag bepalen dat ze niet meer dan 20% van het aantal op te heffen 

tuinen inschrijven op basis van deze regeling. Heeft de ALV dit niet bepaald, dan is er geen limiet 

aan het aantal inschrijvingen op basis van deze regeling.  

 

5. Nadere bijzondere omstandigheden 

 

5.1 In de omstandigheid dat een partner-tuinder op basis van het voorkeursrecht de tuin heeft 

overgenomen van een lid-tuinder, wordt de inschrijfduur van het lid-tuinder meegeteld. Dit is 

niet het geval in de situatie dat kinderen of ouders op basis van het voorkeursrecht de tuin 

hebben overgenomen. Bij hen telt de werkelijke tijd die ze op de op te heffen tuin hebben 

gestaan vermeerderd met 5 jaar. Indien de tuinder 5 jaar of langer op de op te heffen tuin 

ingeschreven heeft gestaan wordt de werkelijke tijd verdubbeld (in plaats van plus 5 jaar). 

 

5.2 De regels rond het woonplaatsbeginsel zijn niet van toepassing bij de toewijzing van de 

nieuwe tuin op basis van deze voorrangsregeling. 

 

5.3 Het bondsbestuur beslist in alle gevallen waarin deze voorrangsregeling niet voorziet. 


