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Leiden, 3 mei 2015.
Aan:

College van Burgemeester en Wethouders van Leiden
Postbus 9100, 2300 PC Leiden

Betreft: Bezwaarschrift verleende omgevingsvergunning Vlietweg 64A
10 kavels, aanvraagnummer 1573859

Geacht college,
De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) maakt hierbij bezwaar tegen het verlenen van
een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 10 schuren ter hoogte van Vlietweg 64A te Leiden,
10 kavels, aanvraagnummer 1573859.
Op 10 maart 2014 heeft de heer J. P. van Vaneveld uit Haarlem een aanvraag met aanvraagnummer
1194823 ingediend voor het bouwen van een schuur bij een vergunningsvrij recreatieverblijf ter
hoogte van Vlietweg 64A te Leiden. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft
op 1 mei 2014 de aangevraagde vergunning verleend. Tegen dit besluit heeft de VVO op 26 mei 2014
bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is op 5 september 2014 door de commissie Bezwaarschriften
behandeld.
Op 10 oktober 2014 heeft de commissie Bezwaarschriften advies uitgebracht aan het college van
burgemeester en wethouders (zie bijlage 1). Volgens de commissie is de schuur, waarvoor de
vergunning is aangevraagd niet ten behoeve van of passend in de subbestemming ”Recreatie Volkstuinen”. De commissie adviseert het college de verleende vergunning in te trekken. Het college
heeft dit advies overgenomen. Voor het oordeel van de commissie is doorslaggevend dat de beoogde
bestemming van het perceel, waarop de schuur gebouwd moet worden geen volkstuin is.
Op 12 december 2014 is opnieuw een aanvraag ingediend. Aanvraag 10 kavels betreffen schuren van
15 m2 met een inhoud van 49 m3, een goothoogte van 2,50 meter en een nokhoogte van 3,94 meter.
Bij de schuren zal een vergunningsvrij recreatieverblijf ten behoeve van de volkstuin gebouwd worden
met een oppervlakte van 40 m2, een goothoogte van 2.50 m1 en een nokhoogte van 5.00 m.
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Volgens de vergunningsaanvraag zullen de recreatieverblijven niet permanent bewoond worden.
De percelen zijn tussen de 150 en 184 m2 groot. Op de percelen wordt een parkeerplaats van
ca. 10 m2 aangelegd. De aanvraag betreft 10 schuren ten behoeve van volkstuinen (moestuin of
siertuin).
Deze vergunningsaanvraag en de bijlagen daarbij zijn vrijwel identiek aan de op 10 maart 2014 door
de heer J. P. van Vaneveld uit Haarlem ingediende aanvraag. Alleen is nu op diverse plaatsen in de
tekst aangegeven dat de schuur en het nog te bouwen vergunningsvrije recreatieverblijf ten behoeve
van een volkstuin zullen worden gebouwd.
Volgens ons is deze tekstuele wijziging in de tekst van de vergunningsaanvraag op zichzelf
onvoldoende om nu te concluderen dat in deze aanvraag wel aan de eisen uit het bestemmingsplan
wordt voldaan.
Er wordt nog steeds niet voldaan aan de eis, dat de schuur gebouwd moet worden op een volkstuin.
Op bladzijde 2 van de publiceerbare aanvraag staat dat de huidige bestemming van het perceel
”volkstuin” is. Dat is niet juist. Het perceel is momenteel een weiland.
Ook de toekomstige bestemming wordt volgens ons overduidelijk geen volkstuin. Het doel van een
volkstuin is het (volks)tuinieren. De volkstuin en het tuinieren staan centraal; de eventuele bebouwing
is daaraan ondergeschikt. Uit de vergunningsaanvraag blijkt op geen enkele wijze dat dit ook het doel
is, waarvoor de kavels bestemd zijn, waarop de schuren gebouwd moeten worden. Ook het feit dat
volgens de vergunningsaanvraag en de bijlagen daarvan naast de schuur geen volkstuinhuisje maar
een recreatieverblijf gebouwd zal worden, toont volgens ons aan dat het helemaal niet de bedoeling is
om een volkstuincomplex aan te leggen. De door de aanvrager gebruikte aanduiding ”volkstuin” wordt
alleen gebruikt om onder de bepalingen van het bestemmingsplan uit te komen.
Volgens de Volkstuinnota van de gemeente Leiden uit 1995 en het bestemmingsplan Oostvlietpolder
2004 (bladzijde 26) is de grootte van de gemiddelde volkstuin in Leiden ongeveer 300 m2. Juist
door deze ruime tuinen is een combinatie van een vrijetijdstuin en nuttigheidstuin goed mogelijk.
De wens om te kunnen recreëren op de tuin te combineren met het telen van eigen gewassen is vooral
ingegeven doordat naast de rust en ontspanning van de vrijetijdstuin het zo leuk is om ook op een
milieuvriendelijke manier je ”eigen” gewassen te telen. Door grenzen te stellen aan de maximale
bouwmaten en oppervlakten van een tuinhuisje (29 m2), schuurtje (12 m2) en broeikasje (25 m2)
wordt gewaarborgd dat er voldoende beteelbare grond resteert om ook daadwerkelijk te kunnen
(volks)tuinieren. Het bebouwingspercentage van een volkstuin van 300 m2 bedraagt volgens het
bestemmingsplan Oostvlietpolder 2004 en de bouwvoorschriften van de Leidse Bond van
Amateurtuinders (LBA) maximaal 22 procent (zie bijlagen 2 en 3).
Evenals de Volkstuinnota is volgens Wikipedia een volkstuin een particuliere tuin die niet bij de eigen
woning ligt. Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar groente en
eventueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met bloemen, heesters, een gazon, een
vijver en zelfs bomen. Soms hebben siertuinen een thema, bijvoorbeeld een Engelse landschapstuin,
een rotstuin, een natuurvriendelijke tuin of een Japanse tuin. Daarnaast kent de volkstuin allerlei
tussenvormen waarin nutsgewassen en siergewassen door elkaar worden geteeld.
Afhankelijk van de gemeentelijke bouwvoorschriften, mogen er opstallen op de tuin staan: een platte
bak, een kas, een schuurtje of een tuinhuis. In sommige tuinhuizen mag gedurende de zomerperiode
(april-oktober) overnacht worden, dat wordt dan door de gemeente in een vergunning geregeld.
Volkstuinen liggen zelden solitair, maar meestal met enkele tientallen of honderden verzameld in
een volkstuincomplex of volkstuinpark. De volkstuinders vormen dan vaak een tuinvereniging.
De volkstuinders in een vereniging beheren en onderhouden behalve hun eigen tuin ook het algemeen
groen van het tuinpark: de paden, singels, grasvelden, bermen, sloten, parkeerterrein enzovoorts.
De tuinvereniging heeft ook vaak gemeenschappelijke gebouwen. In de tuinvereniging gelden regels
en afspraken die zijn vastgelegd in statuten en reglementen.
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Ook uit deze beschrijving blijkt overduidelijk, dat de tuin centraal staat (beteelbare grond) en niet
de bouwwerken daarop.
Een bijzonder heldere beschrijving van wat nu precies volkstuinen zijn, vinden we in de Nota
Volkstuinen van de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam uit november 2005.
In deze nota wordt een volkstuin gedefinieerd als:”Een perceel waarop men siergewassen en/of
groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje van bepaalde afmetingen mag plaatsen,
waarin men kan overnachten in de periode april tot oktober. Permanente bewoning is niet toegestaan.
Onder deze definitie vallen niet (gevel/dak/drijf)tuinen bij huis, schoolwerktuinen, heemtuinen,
gronden van agrarische bedrijven en schoffeltuinen in parken, plantsoenen en binnenterreinen zonder
verenigingsstructuur.”
Het tuinieren staat ook hier weer centraal en het huisje is duidelijk van ondergeschikt belang.
Elders in de nota staat het klip en klaar: ”Actief tuinieren als voornaamste bezigheid wordt als
definiërend kenmerk van (volks)tuinparken beschouwd, ter onderscheid van functies als
recreatieparken.” En: ”Het actief tuinieren is en blijft de bindende en unieke factor van het
volkstuinieren. Dit vormt een essentieel verschil met verwante groene recreatiefuncties als
campings of bungalowparken.”
Daarnaast valt op dat volgens de nota een volktuin zich van andere soorten tuinen onderscheidt
door de verenigingsstructuur. Die verenigingsstructuur stelt ook eisen aan de omvang van
het volkstuinpark: ”Een verblijfsrecreatief volkstuinpark vraagt volgens de vereniging Bond van
Volkstuinders minimaal 100 tuinen om het vrijwilligerskader te laten functioneren.”
De nota geeft nog een derde onderscheidend kenmerk aan: ”Afhankelijk van de ouderdoms- en
onderhoudsstaat en het aangebrachte voorzieningenniveau liggen de prijzen van een tuin met huis
en schuur tussen € 1.000 en € 14.000. De tuinverenigingen zien er via taxatierapporten op toe dat
tuin en opstallen bepaalde plafondbedragen niet overschrijden. Hiertoe wordt een maximumbedrag
vastgesteld dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Uitgangspunt daarbij is dat de tuinen voor iedere
Amsterdammer toegankelijk moeten zijn”.
Voor de volledigheid: In de gemeente Leiden bedraagt de prijs maximaal € 16.000.
In de Oostvlietpolder is in 2012 een perceel weiland gewijzigd in een nieuw perceel volkstuinen en
toegevoegd aan het volkstuincomplex van volkstuinvereniging ”Onderlinge Tuin Vereniging” (OTV).
Op dit complex is ook duidelijk te zien wat een volkstuin is: Eerst is er de volkstuin die door de
volkstuinders wordt beplant met groenten, fruit en/of sierplanten. Vervolgens worden deze volkstuinen
geleidelijk aan voorzien van ondersteunende bebouwing als schuurtjes, kasjes en volkstuinhuisjes.
Nergens blijkt uit de vergunningsaanvraag, dat de zogenaamde ”volkstuin” een verenigingsstructuur
kent. Ook dat bevestigt volgens ons opnieuw dat hier sprake is van een recreatiepark en niet van
een volkstuinpark.
Uit de aanvraag blijkt op geen enkele wijze dat het doel van de toekomstige bestemming het
(volks)tuinieren is. Het percentage bebouwde oppervlakte per kavel is ook te hoog om daadwerkelijk
te kunnen spreken van (volks)tuinieren. De gemiddelde oppervlakte van de kavels op het perceel waar
de zogenaamde volkstuinen gerealiseerd moeten worden bedraagt 176 m2. Op de perceeltekening is
op iedere tuin een schuur, een recreatieverblijf en een parkeerplaats ingetekend. De oppervlakte van
de schuur bedraagt 15 m2, waar de volkstuinnota een maximale oppervlakte van 12 m2 noemt. De
oppervlakte van het recreatieverblijf bedraagt 40 m2, waar de volkstuinnota een maximale oppervlakte
van 29 m2 noemt. De totale oppervlakte van de bebouwing bedraagt 55 m2, dat wil zeggen 31 procent
van het gemiddelde kavel en 29 procent van kavel 3, waar de volkstuinnota een maximaal
bebouwingspercentage (inclusief een broeikas van 25 m2) van 22 procent noemt.
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Bovendien wordt ieder kavel voorzien van een eigen parkeerplaats van ongeveer 10 m2, waardoor
het percentage beteelbare grond nog verder wordt beperkt. Bovendien is een eigen parkeerplaats per
volkstuin in Nederland volstrekt ongebruikelijk maar komt dit wel voor bij recreatieparken.
De perceeltekening en de vergunningsaanvraag betreffen nog steeds dezelfde plannen van een te
bouwen recreatiepark conform de inmiddels van internet verwijderde verbeeldingen (zie bijlage 4).
Bij de van internet verwijderde verbeeldingen worden de recreatiewoningen aangeboden voor
een bedrag van € 67.500 k.k. Dit bedrag is een veelvoud van de maximumprijzen, waarvoor
volkstuinhuisjes in Amsterdam, maar ook in Leiden en elders in Nederland, verkocht mogen worden
(zie bijlage 5).
Mocht het college van mening blijven, dat aan Vlietweg 64a geen recreatiepark, maar een
volkstuincomplex wordt aangelegd, dan gaan wij er van uit dat op dit complex het beginsel van
”gelijke monniken, gelijke kappen” van toepassing is en dat dus aan dit complex dezelfde
voorwaarden worden gesteld als aan de bestaande volkstuincomplexen in Leiden. Dit betekent dan
met name dat naast de schuurtjes geen vergunningvrije recreatieverblijven mogen worden gebouwd,
maar vergunningsplichtige volkstuinhuisjes. Bovendien zijn volkstuinhuisjes met een verdieping
en een mogelijke dakkapel in Nederland volstrekt ongebruikelijk maar komt dit wel voor bij
recreatiewoningen en -parken (zie bijlage 6).
Mocht de vergunning ondanks onze bezwaren onverkort worden afgegeven en er na realisering blijken
dat aanvrager zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden en/of blijken dat het hier overduidelijk
geen volkstuinen betreft, dan zal de VVO niet schromen om een handhavingsverzoek in te dienen.

Namens de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder,
hoogachtend,

F. Overdijk, voorzitter

H. Pieters, secretaris
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Ruimtelijk-functionele analyse

4.2.2.

26

BIJLAGE 2

Volkstuinen

Andere grote ruimtegebruikers in het gebied zijn de volkstuincomplexen van de volkstuinverenigingen OTV, Oostvliet en Roomburg die op gemeentegrond staan en het particuliere complex
Vlietpark. Deze complexen zijn hier gesitueerd na uitplaatsing uit andere delen van de stad. Ze
nemen thans ongeveer 19 ha in beslag. De meeste percelen zijn 300 m² groot.
Reeds sinds langere tijd bestaan er plannen om de volkstuinencomplexen te verplaatsen binnen de Oostvlietpolder. Hiertoe is op 16 april 1998 een convenant tussen gemeente en LBA (de
Leidse Bond van Amateurtuinders, een overkoepelende organisatie waarbij alle volkstuinverenigingen zijn aangesloten), afgesloten en is het Verplaatsingsplan Volkstuinen Oostvlietpolder
op 18 december 2001 door de gemeenteraad vastgesteld.
In het kader van een artikel 19 WRO-procedure wordt de verplaatsing van een deel van de
volkstuinencomplexen mogelijk gemaakt. De nieuwe locatie is in dit bestemmingsplan opgenomen. Het oppervlak van de drie zittende verenigingen zal toenemen, met respectievelijk 6,33 ha
voor Oostvliet, 1,04 ha voor Roomburg en 2,17 ha voor OTV (inclusief het aantal m² grond van
vereniging Veldheim, zie volgende alinea).
Volkstuinvereniging Veldheim zal verplaatst worden naar de Oostvlietpolder. Deze vereniging is
thans gevestigd bij begraafplaats Rhijnhof. De vereniging heft zich op, maar het aantal m² wordt
conform het convenant gecompenseerd. Het oppervlak zal worden verdeeld over de andere
drie verenigingen.

4.2.3.

Wonen

4.2.4.

Bedrijven en voorzieningen

bestemmingsplan

Langs de Vlietweg zijn een groot aantal burgerwoningen aanwezig. In een sloot tussen Vlietweg
24 en 26 liggen tevens een drietal woonboten. Langs de Vrouwenweg staat een rij woningen uit
begin twintigste eeuw en het voormalige klooster huize Weipoort dat nu in gebruik is voor studentenhuisvesting.
Bedrijven en voorzieningen langs de Vlietweg zijn de op dit moment leegstaande bedrijfsbebouwing met voormalige veevoedersilo aan de Vlietweg 1, café-restaurant Cronesteyn (Vlietweg 2), Buitencentrum Korte Vliet (Vlietweg 5) en enkele bedrijven-aan-huis. Langs de A4 is
een benzinetankstation met LPG gesitueerd. Dit station zal in het kader van de reconstructie
van de A4 verdwijnen.
Voor bestaande en nieuwe bedrijven in het plangebied zal gebruik worden gemaakt van de
Staat van Bedrijfsactiviteiten (zie paragraaf 6.5) om vorm te geven aan de milieuzonering (het
aanhouden van afstand tussen gevoelige en belastende (bedrijfs)activiteiten), waarbij rekening
wordt gehouden met de omgeving van de bedrijven.

4.2.5.

Verkeer

In paragraaf 4.1.5 is de ontsluitingsstructuur van het plangebied beschreven. In onderstaande
tabel komt het functionele aspect van de verschillende wegen aan de orde.
Tabel 4.3 Wegen in het plangebied
intensiteit 2001
(mvt/avondspitsuur)

snelheid

weg

categorie

profiel

rijksweg A4 (buiten het plangebied gelegen)

autosnelweg

2x3 rijstroken

9.600

100 km/h

Europaweg N206

regionale ontsluitingsweg

2x2/1x2 rijstroken

4.100

80 km/h

Hofvlietweg

lokale ontsluitingsweg

1x2 rijstroken

-

80 km/h

Vlietweg

erftoegangsweg

1 rijstrook

-

30 km/h

Vrouwenweg

erftoegangsweg

1 rijstrook

-

30 km/h

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

153.10242.00
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BIJLAGE 3
De volkstuin is over de gehele wereld een bekend verschijnsel, ook in Europa, al dan niet gestimuleerd door de
overheid. De vorm en het gebruik van de volkstuin verschilt per land en loopt dikwijls parallel met de financiële
draagkracht van de inwoners. In Nederland waren volkstuinen al bekend in de 14e eeuw. ”Kool- en moestuinen”
buiten de stadswallen van steden als Amsterdam, Rotterdam, Kampen, Leiden, etc. waren een normaal
verschijnsel. Het waren de liefdadigheidstuinen die de inwoners van de stad via eigen teelt wat meer voedsel
verschaften. In de 20e eeuw hebben de volkstuinen een ontwikkeling doorgemaakt, mede ten gevolge van
de verstedelijking en de financiële draagkracht van de mensen die een tuin huurden. Ook het verstedelijkte
karakter van de grote en middelgrote gemeenten hebben tot deze ontwikkeling bijgedragen.
Er zijn vier soorten tuinen:
A. de liefdadigheidstuinen (charitatieve type)
B. de nuttigheidstuinen (utilitaire type)
C. de vrijetijdstuin (recreatieve type)
D. een combinatie van b. en c.
A. De liefdadigheidstuin
Dit tuintype is in de loop der eeuwen vrijwel verdwenen en vervangen door
de nuttigheidstuin. De oorzaken hiervan zijn onder andere:
1. De arbeidersemancipatie: het zich organiseren in verenigingen van volkstuinders.
2. De financiële positie van de inwoners.
3. De wettelijke regelingen omtrend het verhuren van tuingrond.
De overgang van liefdadigheidstuin naar de nuttigheidstuin vond in Nederland plaats na de Eerste Wereldoorlog.
Dit mondde in 1928 uit in ”Het Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen in Nederland” (AVVN). Deze bond
vertegenwoordigt in 1995 ongeveer 185 tuincomplexen met zo’n 28.000 georganiseerde volkstuinders. Volgens
ramingen zijn er in 1995 ongeveer 240.000 volkstuinders waarvan het overgrote deel alleen een nuttigheidstuin
heeft op het platteland en daardoor niet de noodzaak inzien zich aan te sluiten bij het AVVN. Bij het AVVN zijn
voornamelijk de verenigingen aangesloten met de nuttigheidstuin en vrijetijdstuin vooral uit de grote en
middelgrote steden. De Leidse volkstuinverenigingen met in 1995 een toaal bestand van 1370 tuinen zijn via
de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA) ook bij het AVVN aangesloten.
B. De nuttigheidstuin
Deze tuin kenmerkt zich doordat er uitsluitend nuttige gewassen geteeld worden. De oogst kan een welkome
aanvulling zijn, waardoor er in het huishoudbudget wat meer ruimte kan zijn voor andere bestedingen. Vooral
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er vele ”hongertuinen” ontstaan om voedsel te telen wat na de oorlog weer
langzaam is veranderd. Het economische nut van deze tuinen is steeds minder geworden, groente en andere
gewassen telen is een gezonde liefhebberij geworden. Veel volkstuinders zijn al tevreden als zij het geïnvesteerde
kapitaal ongeveer aan de opbrengst terugverdienen. De motivering voor een nuttigheidstuin is meestal
ontspanning, lichaamsbeweging en milieuvriendelijke gewassen.
C. De vrijetijdstuin
Mede onder invloed van de steeds beter wordende economische situatie in Nederland en de verstedelijking van
vooral de grote en middelgrote gemeenten met flats en etagewoningen, zijn in de jaren ’50 de vrijetijdstuinen
ontstaan. Ook de bouw van woningen zonder tuin heeft aan deze ontwikkeling bijgedragen. Vooral gedurende
de zomermaanden werd het tijdelijk ”wegvluchten” uit de stad gekoppeld aan het zoeken naar rust en
ontspanning. Het economische nut werd van veel minder belang. Het kenmerk van de vrijetijdstuin is
de aanwezigheid van een tuinhuisje met siertuin, al of niet aangevuld met vruchtbomen en/of een broeikasje.
D. Combinatie van nuttigheidstuin en vrijetijdstuin
Deze vorm van volkstuin is in Leiden het meest populair. De grootte van de gemiddelde volkstuin in Leiden is
ongeveer 300 m2. Juist door deze ruime tuinen is een combinatie van een vrijetijdstuin en nuttigheidstuin goed
mogelijk. De wens om te kunnen recreëren op de tuin te combineren met het telen van eigen gewassen is vooral
ingegeven doordat naast de rust en ontspanning van de vrijetijdstuin het zo leuk is om ook op een milieuvriendelijke manier je ”eigen” gewassen te telen.
Kenmerken en omvang van de Leidse volkstuinen
De oppervlakte van de gemiddelde Leidse volkstuin bedraagt 300 m2. Door grenzen te stellen aan de maximale
bouwmaten en oppervlakten van een tuinhuisje (29 m2), schuurtje (12 m2) en broeikasje (25 m2) wordt
gewaarborgd dat er voldoende beteelbare grond resteert om ook daadwerkelijk te kunnen (volks)tuinieren.
Het bebouwingspercentage van een volkstuin van 300 m2 bedraagt volgens de bouwvoorschriften van
de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA) maximaal 22 procent.
(Bron: Volkstuinnota 1995)
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Impressie
volkstuinen
in Nederland
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