
Bouwreglement ATV Toepad d.d. 20-apr-2019  1 

Bouwreglement  

Amateur Tuin Vereniging Toepad  
 

Vastgesteld door de ALV op 20 april 2019 

 

Algemeen 

De gemeente Rotterdam heeft het beheer van de volkstuincomplexen overgedragen aan SViN (Stichting 

Volkstuinen in Nederland). SViN huurt de complexen van de gemeente, de volkstuinverenigingen huren 

van SViN en de tuinders krijgen van de volkstuinvereniging waar ze lid zijn het gebruiksrecht voor hun 

tuin. Ook int SViN de huren en houdt samen met de gemeente toezicht op eventuele overtredingen op de 

complexen.  

SViN levert informatie via haar website (tuiniereninrotterdam.nl) en heeft daar de Kwaliteitseisen 

vastgelegd die gelden voor alle Rotterdamse volkstuinen.  

Bestemming- en bouwregels - en de handhaving daarvan - zijn nodig voor gebruik en beleving (het 

aanzicht) van het tuincomplex, maar soms ook voor de veiligheid en gezondheid van tuinders en 

bezoekers.  

 

Toestemming tuinvereniging plus omgevingsvergunning  

Als je wilt bouwen op een volkstuin – zo geeft SViN aan – is zowel toestemming van de tuinvereniging als 

een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Het betreft hier bouwwerken zoals tuinhuis, 

kweekkas en schuurtje. Het bouwwerk dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde bepalingen (zie 

hieronder). 

Het aanvragen van de toestemming van de tuinvereniging doet u door middel van het formulier ‘Verzoek 

om toestemming’, Het formulier is verkrijgbaar via de website van ATV Toepad en bij het bestuur van 

ATV Toepad. Stuur het ingevulde formulier naar het bestuur ter attentie van de voorzitter van de 

Bouwcommissie. Uw plan wordt eerst getoetst door deze bouwcommissie. Bij goedkeuring worden de 

stukken ondertekend door het bestuur. De aanvrager kan vervolgens een omgevingsvergunning 

aanvragen bij het omgevingsloket van de gemeente. Dit kan alleen digitaal. 

 

Bepalingen 

Bestemming, bebouwing en gebruik van het Volkstuincomplex ATV Toepad zijn geregeld via het 

gemeentelijke bestemmingsplan, het bouwbesluit van het rijk en de gemeentelijke bouwverordening: In 

aanvulling daarop heeft de tuinvereniging enkele praktische regels toegevoegd.  

 

a. Bestemmingsplan DWL-de Esch (2012), artikel 18.2.3.b 1 

 

Bebouwingsnormen volkstuinperceel 

Een volkstuinperceel mag voor ten hoogste 20% worden bebouwd, met dien verstande dat: 

1. één tuinhuisje met een bruto oppervlak van maximaal 25 m2 mag worden gebouwd; 

2. een tuinhuisje mag worden voorzien van een (vaste) luifel met een maximale diepte van 2,4 meter; 

3. een berging met een bruto oppervlak van maximaal 5 m2 mag worden gebouwd; 

4. een kweekkas met een bruto oppervlak van maximaal 12 m2 mag worden gebouwd; 

5. de hoogte van een tuinhuisje niet meer dan 3,5 m mag bedragen; 

6. de afstand van een tuinhuisje tot de erfscheiding tenminste 2,5 m dient te bedragen; 

7. de afstand tussen de tuinhuisjes onderling - voor zover niet aaneen gebouwd - tenminste 5 m dient 

te bedragen. 

 

b. Bouwbesluit van het Rijk en gemeentelijke Bouwverordening 

 

Het Bouwbesluit van het Rijk (Bouwbesluit 2012 + aanvullingen 2) en de gemeentelijke 

Bouwverordening (Bouwverordening Rotterdam 2010 + aanvullingen 3) geven geen specifieke 

informatie over de bebouwing van volkstuinen.  

                                                 
1 Het bestemmingsplan DWL-de Esch is te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl. 
2 Het Bouwbesluit 2012 is in te zien op rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud. 
3 De Bouwverordening Rotterdam 2010 is in te zien op rotterdambis.notubiz.nl/modules/11/Regelgeving/351455. 



Bouwreglement ATV Toepad d.d. 20-apr-2019  2 

Als algemene regel in het Bouwbesluit geldt, dat bij verbouw van een bestaand en reeds vergund 

bouwwerk geen vergunning nodig is als deze plaatsvindt binnen de contouren van dit bouwwerk. 

Uiteraard moet wel worden voldaan aan geldende regels. Voor overige verbouwingen is een vergunning 

nodig. 

Verder zijn in dit besluit tuinschermen op een perceelgrens tot een hoogte van 2,00 m vergunningvrij als 

ze achter de voorgevel van een huis zijn gelegen. Wel is instemming nodig van directe buren. 

 

Aan het Bouwbesluit is verder het volgende ontleend: 

 

Lozingstoestellen 

 

Lozingstoestellen hebben een afvoerleiding en zijn aangesloten op de 

terreinriolering. 

Drinkwatervoorziening 

 

Een installatie voor drinkwater wordt geacht doeltreffend te zijn, indien 

zij voldoet aan NEN 1006 (Algemene voorschriften voor drinkwater 

installaties A.V.W.I.). NEN betreft een door de Stichting Nederlands 

Normalisatie-Instituut uitgegeven norm. 

Gasinstallatie Een installatie voor flessengas moet veilig zijn en daarom voldoen aan 

NEN 1078/8078 (Voorschriften voor de aanleg van vloeibaargas-

installaties in woningen en andere gebouwen).  

Elektriciteitsinstallatie 

 

Een elektriciteitsinstallatie moet veilig zijn en daarom voldoen aan NEN 

1010 (Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties).  

 

c. Regels ATV Toepad 

 

ATV Toepad heeft – in belang van gebruik en beleving van haar volkstuincomplex - besloten in 

aanvulling op bestemmingsplan, bouwverordening en bouwbesluit de volgende regels toe te passen: 

1. Het tuinhuis dient – gemeten vanaf de hoofdpaden - in de achterste helft van het tuinperceel 

gelegen te zijn. Uitzondering hierop vormen de tuinen 24, 25, 81, 82 en 83; hier geldt een minimale 

afstand tot de rand van het pad van 2,50 m, conform het bestemmingsplan. 

2. Bebouwing en tuinschermen dienen op minstens 2,50 m te staan van de slootkant (beschoeiing) 

respectievelijk de rand van de zijpaden. Langs de sloot moet een strook van 0,80 m vrij blijven van 

bomen, struiken en niet natuurlijke verhardingen. 

3. Een goot, boeibord of dak mag per gevel niet meer dan 0,50 m oversteken (buiten het buitenwerks 

gemeten vloeroppervlak). 

4. Een hemelwaterafvoer mag niet worden aangesloten op de complexriolering. De capaciteit van het 

rioleringsstelsel (inclusief de pompen) is hier niet op berekend. Een privaat zonder waterspoeling 

mag niet worden toegepast. 

5. Op een volkstuin mag één extra gasfles worden opgeslagen buiten de op de installatie aangesloten 

gasfles. Tenzij de verzekeringspolis anders voorschrijft. Gasslangen zijn niet ouder dan maximaal 

5 jaar. 

6. De elektriciteitsvoorziening dient beperkt te blijven tot 6 ampère per perceel vanwege de beperkt 

beschikbare capaciteit. 

7. Een stookplaats in het tuinhuisje dient voorzien te zijn van een adequate rookgasafvoer en 

voldoende zuurstoftoevoer. 

8. Een kweekkas heeft een maximale hoogte van 2,50 m en een schuurtje/berging heeft een 

maximale hoogte van 2,35 m. 

9. Het verharde gedeelte van het tuinperceel (met niet-natuurlijke materialen) mag niet meer 

bedragen dan 20% van de totale grondoppervlakte (dit is exclusief het bebouwde gedeelte).  

 

Een deel van de tuinen voldoet nu niet aan gestelde regels. Die situatie wordt vooralsnog gedoogd. 

Tuinders die hun huurovereenkomst met ATV Toepad willen beëindigen, zullen hun tuin met opstallen 

willen doorverkopen aan een volgende huurder. Het maximumbedrag van de koopsom wordt vastgesteld 

door de Taxatiecommissie. Deze commissie is door het bestuur van ATV Toepad aangesteld. Taxatie zal 

pas plaatsvinden als tuin en opstallen voldoen aan de hierboven omschreven regels.Verkoop kan pas 

plaatsvinden na de schriftelijk gerapporteerde taxatie.  

 

Het bestuur, 20 april 2019 


