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De motie spreekt uit dat vier volkstuinen als strategisch vastgoed gemarkeerd
moeten worden. Daarnaast dat volks-, doe- en schooltuinen geïnventariseerd
dienen te worden. Aan beide opdrachten wordt in deze nota voldaan.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie, omdat deze nota
de beantwoording van een raadsmotie bevat.

Relevante eerdere
besluiten

-

Besluit College
d.d. 18 september 2018

Motie 23.8 Volkstuinen zijn belangrijk (2018/147077) in Raadsvergadering
d.d. 15 maart 2018.
Vastgoednota Haarlem (2018/49829) in B&W d.d. 30 januari 2018.
Coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018-2022 in Raadsvergadering d.d. 7
juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. De volkstuinen Van der Aartweg 25, Arthur van Schendelpad 2, Boerhaavelaan
70 en Bolwerkslaan 2 tot strategisch vastgoed te verklaren.
2. De inventarisatie van volks-, doe – en schooltuinen vast te stellen.
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1. Inleiding
In de raadsvergadering van 15 maart 2018 is motie 23.8 Volkstuinen zijn belangrijk aangenomen.
Daarnaast staat in het akkoord Duurzaam doen:
De volkstuinen zoals vastgelegd in de motie Volkstuinen zijn belangrijk zijn strategisch
vastgoed. Deze worden niet verplaatst. Doe- en schooltuinen en overige volkstuinen worden
beschermd of krijgen hulp bij verplaatsing als dat nodig is voor bouwontwikkeling.
In voorliggende nota wordt aan deze opdrachten voldaan. Er zijn verschillende definities van een
volkstuin. Voor deze nota wordt de volgende definitie gebruikt:
Een volkstuin is een (gehuurde) particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt en wordt
gebruikt voor niet-commerciële sier- en groenteteelt op een locatie met meerdere tuinen.
Individueel verhuurde tuinen of verhuurde tuinen die aan een woning van een gebruiker grenzen
vallen daar niet onder.
Een grondhuurcontract is tijdelijk en opzegbaar. Bij doe- en schooltuinen is er sprake van gratis
gebruik van de grond om de kosten voor de stichtingen te drukken.
2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. De volkstuinen Van der Aartweg 25, Arthur van Schendelpad 2, Boerhaavelaan 70 en
Bolwerkslaan 2 tot strategisch vastgoed te verklaren.
2. De inventarisatie van volks-, doe – en schooltuinen vast te stellen.
3. Beoogd resultaat
De motie spreekt uit dat vier volkstuinen als strategisch vastgoed gemarkeerd moeten worden.
Daarnaast dat volks-, doe- en schooltuinen geïnventariseerd dienen te worden. Aan beide
opdrachten wordt in deze nota voldaan.
4. Argumenten
Raadsmotie wordt uitgevoerd
Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de door de raad aangenomen motie ‘Volkstuinen zijn
belangrijk’.
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Duurzaam doen
Dit besluit geeft tevens uitvoering aan de in het akkoord ‘Duurzaam doen’ opgenomen beleidswens
voor volks-, doe- en schooltuinen.
5. Risico’s en kanttekeningen
Zoeken van een alternatief
Bij een verplaatsing omwille van een door de gemeenteraad gewenste ruimtelijke ontwikkeling dient
in overleg met de gebruikers een alternatieve locatie aangewezen te worden.
6. Uitvoering
De vier bedoelde volkstuinen worden toegevoegd aan de inventarisatielijst van strategisch vastgoed.
7. Bijlage
Inventarisatie volks-, doe- en schooltuinen.
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