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Naar aanleiding van de publicatie van de omgevingsvisie d.d. 3 juli 2021, dienen wij bij deze onze 
Zienswijze in. 
 
Dreiging 
De Omgevingsvisie vormt de wettelijke leidraad voor de ontwikkelingen in Rotterdam de komende 
jaren. 
Gelet op de bouwbedreiging, de feiten en het communicatiegebrek vanuit het recente Locatie 
onderzoek Kanaalweg (waarvoor ingesproken bij de commissie ZOCS) alsook de ontwikkeling 
met directe dreiging van onze Volkstuin Tot Nut en Genoegen in de scenario’s van “ De Van Nelle 
Knoop” en de ontwikkelingen op basis van deze Omgevingsvisie,  
zien wij ons genoodzaakt een zienswijze in te dienen en u te verzoeken de onderzoeksvragen te 
beantwoorden. 
Wij verzoeken u de omgevingsvisie op een aantal punten te herzien en herformuleren. 
 
Nota Beheerkader Volkstuinen Rotterdam 2017 
In de Nota Beheerkader Volkstuinen Rotterdam van 16 oktober 2017 onderschrijft het 
gemeentebestuur van Rotterdam het belang van volkstuinen voor Rotterdam als onderdeel van de 
groenstructuur en in het kader van de gezondheid (bewegen in het groen, sociale contacten/ 
bestrijden eenzaamheid).  
 
Volkstuinen, aldus het gemeentebestuur, zijn van belang in het kader van een aantrekkelijke 
woonstand, mede omdat steeds meer hoog- en middelinkomensgroepen tuinieren. 
De gemeente onderkent daarin een aantal in het oog vallende ontwikkelingen:  
- meer aandacht voor natuurlijk, ecologisch tuinieren;  
- meer bewustzijn van herkomst van voedsel en  
- gezond biologisch en lokaal geproduceerd voedsel.  
Mensen willen weer in verbinding staan met de voedselketen. Een grotere differentiatie van 
leefstijlen op volkstuinen: bewoners uit verschillende culturen, van diverse 
opleidingsniveaus, al dan niet met kinderen, ontdekken de volkstuin.  
 
Blz 2 Omgevingsvisie 
Een biodivers, gezond en goed bereikbaar landschap in en rond de stad is randvoorwaardelijk om 
prettig te kunnen leven in Rotterdam en de regio. 
 
Blz 3 Omgevingsvisie 
Duidelijk is dat komende jaren een tekort aan elektriciteit en overschot aan (rest)warmte ontstaat. 
Ook moeten we ons als stad aanpassen op klimaatverandering en streven we naar een circulaire 
economie . Het mobiliteitspatroon in steden verandert, er komen steeds meer nieuwe vormen van 
vervoer bij. Bovendien gaat de digitalisering van onze samenleving 
Rotterdam kiest voor goede groei. Groei die bijdraagt aan het welzijn van de inwoners, aan een 
duurzame samenleving en aan economische vooruitgang.  
 
Groei die het Rotterdamse rijke erfgoeden identiteit ondersteunt en versterkt waarbij we  
Rotterdammers betrekken in het proces van verandering.  
Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat we een aantrekkelijke stad zijn en blijven voor alle 
Rotterdammers, want samen maken we de stad.  
Om richting te bepalen bij goede groei gebruiken we ons kompas met de vijf 
perspectieven:  
compact, gezond, inclusief, circulair en productief. 
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Wij delen deze zienswijze van het gemeentebestuur en  vragen dan ook om bij de te treffen 
maatregelen de tuinverenigingen te te ontzien, te behouden en te beschouwen als een essentieel 
onderdeel van de multifunctionele stad, waarbij juist het bestaan van Volkstuinen een grote rol 
spelen binnen het realiseren van ‘goede groei’. 
 
Voorts verzoeken wij om als belanghebbenden te participeren in het definiëren van de 
Omgevingsvisie met inbegrip van Volkstuinbeleid. 
In de ontwikkeling van de Omgevingsvisie zijn wij niet gehoord als belanghebbende.  
De vraag naar Tuinen is ge-explodeerd (zo blijkt uit het monitoringsonderzoek van SVR) en de 
Volkstuinmonitor van de gemeente zelf. 
Gezien de multifuctionaliteit van dit erfgoed is het onbegrijpelijk dat er amper aandacht is voor 
deze groene longen van de Stad. 
 
De Volks en Nutstuinen functioneren juíst op basis van de perspectieven die de gemeente 
nastreeft in het groot. De 5 perspectieven van goede groei (compact, gezond, inclusief, circulair & 
productief) en de 5 Hoofdkeuzes zoals omschreven on de Omgevingsvisie. 
 
Wij verzoeken u nadrukkelijk tot het erkennen van het belang en de essentiële rol van Volkstuinen 
bij realiseren van de Vijf Hoofdkeuzes. 
Rotterdam 
• zet in op prettig leven in de delta, 
• gaat verstedelijken & verbinden, 
• zet in op vitale wijken, 
• zet schouders onder energie- en grondstoffentransitie, 
• vernieuwt het verdienmodel. 

 
De Volkstuinen worden in de gehele Omgevingsvisie op twee bladzijden benoemd. 
Zij zijn in de gehele visie onderbelicht en niet zorgvuldig benaderd en gehoord in hun rol voor de 
stad.  
Wij verzoeken u dat te herzien en de Tuinen een prominente rol toe te delen, gezien het feit dat de 
doelstellingen op het gebied van; 
duurzaamheid, biodiversiteit, welzijn, preventie, levensverwachting, co2 uitstoot, wateroverlast en 
hittestress  
onmogelijk haalbaar zijn zonder behoud van Volks- en Nutstuinen. 
 
“We maken van Rotterdam een gezonde, groene en aantrekkelijke stad om te wonen, werken en 
recreërenWe verbinden groenstructuren voor aantrekkelijke routes en om de biodiversiteit te 
vergroten. Tegelijkertijd werken we met het toevoegen van groen aan het reduceren van hittestress 
en aan de opvang van water tijdens hevige regenbuien. We maken het voor Rotterdammers 
aantrekkelijk en eenvoudig om te bewegen in de buitenlucht. De auto doet een stapje terug en we 
bieden meer ruimte aan de fietseren voetganger. .”  
blz 4 Omgevingsvisie 
 
 
 
Onderzoeksvragen 
Wij verzoeken u in het kader van de Omgevingsvisie te onderzoeken (voor alle mogelijke opties): 
waarom de rol en betekenis van 43 Rotterdamse Volkstuinen niet is mee genomen in het kader 
van de coalitiedoelen en de doelen zoals gesteld in de Omgevingsvisie  
 
Wij verzoeken u de omgevingsvisie op een aantal punten te herzien en herformuleren, waaronder 
 
! In welke mate het uitkopen danwel uitplaatsten van Volkstuinverenigingen bijdraagt aan de 

geformuleerde doelstellingen,  
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! Het laten participeren van 43 Volkstuinverenigingen als belanghebbenden in deze visie, (wij zijn 
hierin niet gehoord) 
! Opname van de Volsktuinverenigingen, hun rol en betekenis als structureel en essentieel 

onderdeel van de “goede groei’ binnen de Omgevingsvisie 
• De eventuele gevolgen voor de luchtkwaliteit voor onze tuinverenigingen en de aldaar levende 
  fauna; 
• De eventuele gevolgen voor de waterkwaliteit en het waterpeil voor onze tuinverenigingen en 
  de zich daar bevindende opstallen; 
• De gevolgen voor de leefomgeving en de leefkwaliteit; 
• De gevolgen voor de biodiversiteit/soortenrijkdom op de terreinen van onze 
verenigingen; 
• De gevolgen van een toename van de CO2 uitstoot, de stikstof-uitstoot, van fijnstof 
en voor de klimaatbestendigheid, afgemeten aan de europeesche wet en regelgeving. 
 
 
 
Gewenst niveau van participatie 
Er zijn 43 volkstuinen die niet gehoord zijn als essentieel belanghebbenden in het kader van de 
omgevingsvisie. 
Het voeren van een gesprek met de AVVN, waarbij de helft van de tuinen niet is aangesloten geeft 
aan dat Gemeente Rotterdam een deel van belanghebbenden niet heeft gehoord en hierin 
zorgvuldigheid dient te betrachten. 
Wij dragen graag bij aan een consrtuctieve ontwikkeling en toevoeging aan de Omgevingsvisie. 
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Aanbevelingen:  
Onderstaande artikelen geven een overzicht van onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van 
contact met natuur. 
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