
 

 
 
 
 
Aan de leden van de gemeenteraad van Amsterdam 
 
Betreft:  agenda gemeenteraad 10 februari 2021, punt 27,  
   Afsprakenbrief en co-creatie Volkstuinen De Nieuwe Kern 
 
 
Amsterdam, 5 februari 2021, 
 
 
Beste raadsleden, 
 
  
Voor de vergadering van uw raad op 10 februari a.s. staat bovengenoemd onderwerp geagendeerd 
met het voorstel om het desbetreffende collegebesluit voor kennisgeving aan te nemen. Ons verzoek 
is om dit onderwerp aan te houden tot het college in overleg met ons met andere voorstellen is 
gekomen. 
 
Onze toelichting hierbij is als volgt.  
Op 15 december jl. hebben de vier betrokken volkstuinen u  geïnformeerd over onze bezwaren tegen 
‘De Afsprakenbrief’ en over de brief die zij daarover naar wethouder van Doorninck hadden gestuurd. 
Deze bezwaren leiden er toe dat er geen enkel zicht is dat de afspraken door de volkstuinen en 
tuinders worden gedragen en uitgevoerd. De afspraken zijn tot stand gekomen op basis van een door 
de gemeente gevraagde, onnodige geheimhoudingsverklaring van alle betrokkenen. Dit betekent dat 
hierover niet met de achterban kon worden gecommuniceerd. Voor de tuinparken en hun leden 
komen de afspraken (neergelegd in een stuk van ruim 95 bladzijden) daarom als een volkomen 
verrassing. 
 
Hierbij komt dat de afspraken direct zijn gekoppeld aan de concept Uitvoeringsstrategie Volkstuinen. 
Deze nota is na veel onrust onder de bevolking en de tuinders op 9 december 2020 van uw agenda 
gehaald. Die onrust is mede ontstaan door het gedetailleerde niveau van overheidsbemoeienis,  de 
plannen voor openbaarheid voor delen van de tuincomplexen, de aanleg van doorgaande fietsroutes 
door tuincomplexen en de daarmee samenhangende nodeloze vernietiging van unieke flora en fauna. 
Deze voor ons onwenselijke maatregelen (inclusief de plaatsing van een groot aantal woonboten) 
staan ook in de afsprakenbrief voor de Nieuwe Kern. 
 
Daarnaast geldt dat ongeveer 300 volkstuinen in de Nieuwe Kern verdwijnen zonder dat hiervoor een 
rechtsgeldig planologisch kader is en zonder afspraken voor daadwerkelijke compensatie, zoals is 
aangegeven in de gemeentelijke nota volkstuinen van 2005 en de permanentverklaring voor 
volkstuinen van april 1972  
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Wij hebben op 3 februari 2021 hierover een nader gesprek gehad met wethouder van Doorninck en 
wethouder van der Weele van Ouder-Amstel. 
Toen is afgesproken dat wij in de komende weken onze bezwaren en oplossingen verder zullen 
toelichten en dat er over zes weken een bestuurlijk vervolgoverleg plaats vindt.  
Hierin ligt de reden voor ons verzoek om het agendapunt 27 voor de raadsvergadering van 10 februari 
a.s. aan te houden. 
  
  
Hartelijke groet, 
  
Mede namens de tuinparken in de Nieuwe Kern: 

x Ons Lustoord 
x Dijkzicht  
x De Federatie 
x Nieuw Vredelust 

   

 
Eric van der Putten – voorzitter Bond van Volkstuinders 
 


