
 

Reductieregeling volkstuinen 2023 

 

Gelijktijdig met de nieuwe huurovereenkomst voor de volkstuinen in 2023 wordt de reductieregeling 

aangepast. Met de reductieregeling wil de gemeente leden van volkstuinen met een smalle beurs 

ontzien voor de stijging van de huur.  

De regeling is als volgt: 

 

Wie kan een beroep doen op de regeling: 
- Een lid van een van de 44 verblijfs- en nutstuinverenigingen met een huurovereenkomst met 

de gemeente Rotterdam 
- Die woonachtig is in Rotterdam  
- En een inkomen heeft van maximaal 120% van het minimumloon volgens jaaropgave van de 

belastingdienst  
 

Hoe: 
- Jaarlijks kunnen deze leden voor 1 oktober een aanvraag over het voorgaande jaar indienen 

bij de vraagwijzer via een aanvraagformulier dat op 1 september wordt verstuurd naar de 
besturen van de vereniging.  

- De regeling gaat in op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2023.  
 

Wat: 
- Indien aanvrager voldoet aan bovenstaande voorwaarden is de vergoeding afhankelijk van de 

hoogte van het inkomen en het lidmaatschap van een verblijfstuin of een nutstuin als volgt: 
 
Verblijfstuin 

Inkomen Percentage vergoed 

<  EUR 17.300,- 100% van het tarief boven € 1,50 

17.300- minimumloon 75% van het tarief boven € 1,87 

Minimumloon - 120% 
minimumloon 

50% van het tarief boven € 1,87 

.>120% minimumloon Geen vergoeding. De gebruikers betalen de volledige 
nieuwe m2 prijs. 

 
Nutstuin 

Inkomen Percentage vergoed 

<  EUR 17.300,- 100% van het tarief boven € 1,07 

17.300- minimumloon 75% van het tarief boven € 1,07 

Minimumloon - 120% 
minimumloon 

50% van het tarief boven € 1,07 

.>120% minimumloon Geen vergoeding. De gebruikers betalen de volledige 
nieuwe m2 prijs. 

 
Rekenvoorbeeld:  

Stel de nieuwe huurprijs voor een verblijfstuin wordt vastgesteld op € 3,10 per m2.  

Als het inkomen onder de € 17.300 is, wordt 100% van de stijging vergoed. De korting is dan de 

gehele stijging van € 3,- min € 1,50. Dit is €1,60 per m2  

 

Bij dezelfde situatie met een inkomen tussen miniminloon en 120% van het minimumloon dan is 

de reductie 50% van de stijging. De korting is dan 50% van de stijging van € 3,10 min € 1, 50 is € 

0.80 per m2.  

 

Stel de nieuwe huurprijs voor een nutstuin wordt vastgesteld op € 1,80 per m2.  

Als het inkomen tussen de € 17.300 en het minimumloon is, wordt 75% van de stijging vergoed. 

De korting is dan de gehele stijging van € 1,80 min € 1,07. Dit is €0,55 per m2  

 



De totale vergoeding is afhankelijk van de grootte van de tuin. 


