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1. Samenvatting en Advies
a. Tijdelijke Natuur is een bewezen concept (met reeds 25 afgegeven ontheffingen) dat winst biedt
op het gebied van:
- Ecologie: extra leefgebied voor met name pioniersoorten en vroege soorten;
- Recreatie: extra uitloopgebied;
- Vergroten van de band met de natuur: zowel voor bedrijven als omwonenden;
- Economie: Tijdelijke Natuur kan aanzienlijk voordeliger zijn, door het wegnemen van risico’s
en het verlagen of wegnemen van beheerkosten.
b. In de provincie Zuid-Holland is de ervaring met Tijdelijke Natuur nog beperkt (3 afgegeven
ontheffingen aan 2 terreineigenaren).
c. Deze verkenning heeft aangetoond dat er in de provincie ruim 7500 ha1 potentieel beschikbaar is
voor Tijdelijke Natuur.
d. Deze verkenning heeft aangetoond dat er brede belangstelling is voor Tijdelijke Natuur. Het
permanent aanwezig zijn van enkele honderden hectares Tijdelijke Natuur verspreid over de
provincie zou haalbaar moeten zijn.
e. Een deel van de partijen heeft om redenen die niet - of niet eenvoudig - zijn weg te nemen geen
interesse in Tijdelijke Natuur. Bijvoorbeeld de aanname dat een terrein met natuur minder goed
te verkopen is dan een intensief gemaaid terrein of de keuze om een terrein te verpachten.
Verder contact met deze partijen zal naar verwachting weinig opleveren.
f. Het belangrijkste obstakel is onbegrip en verkeerde aannames (bijvoorbeeld dat Tijdelijke Natuur
duur is, dat er verplichtingen aan zijn verbonden, etc.). Dit is met goede informatievoorziening
weg te nemen.
g. Informeren over Tijdelijke Natuur alleen via een website of brochures werkt onvoldoende.
h. De belangrijkste stap die moet worden genomen om Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland breder te
laten aanslaan is realisatie van een aantal extra terreinen met Tijdelijke Natuur en communicatie
daarover. Mogelijke kandidaten zijn bijvoorbeeld de gemeenten Delft en Westland.
i. Dit kan het beste worden gedaan door met die mogelijke kandidaten gezamenlijk een traject te
starten. Door gezamenlijk het proces te doorlopen zullen organisaties minder snel afhaken, van
elkaar leren en gemotiveerd blijven. Op deze manier zijn in 2009 en 2010 ook de eerste pilots
gerealiseerd.
j. De provincie kan zelf dit proces starten, samenwerking zoeken met partners of het uitbesteden.
k. Een goed communicatieplan met voortdurend voldoende aandacht voor het concept, bereikte
resultaten, etc. is cruciaal. Door Tijdelijke Natuur regelmatig op een positieve manier onder de
aandacht te brengen zal de interesse groter worden en de angst worden weggenomen.
l. Wij adviseren de provincie om:
- het aanvragen van ontheffingen, inrichting en eventueel beheer niet te subsidiëren.
- niet af te wijken van de landelijke regels door bijvoorbeeld de minimum periode te
verlengen. Dit werkt verwarrend en verwarring is juist een van de belangrijkste problemen.

1 Dit

is het totale aantal hectares geplande woningbouw- en bedrijventerreinen, inclusief de terreinen kleiner dan 5 ha.

4

2. Inleiding
2.1 Aanleiding en doel
De Provincie Zuid-Holland is bezig met het opstellen van een uitvoeringsprogramma behorend bij de
‘Beleidsvisie Groen’. Daarin werkt de provincie Zuid-Holland onder meer de aanpak uit van de
realisatie van de herijkte EHS en daarnaast een aantal flankerende maatregelen om de biodiversiteit
in Zuid-Holland te versterken. Eén van die flankerende maatregelen is het benutten van de
mogelijkheden voor Tijdelijke Natuur op terreinen waarvan de uiteindelijke bestemming nog niet is
gerealiseerd. In dat kader heeft de provincie Zuid-Holland aan Stroming gevraagd een advies uit te
brengen over de kansen voor Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland en de rol die de provincie2 zou kunnen
spelen in de ontwikkeling hiervan.

2.2 Wat is Tijdelijke Natuur?
De kern van Tijdelijke Natuur is het ruimte bieden aan natuurontwikkeling op gronden die wachten
op hun uiteindelijke bestemming. Veel grondeigenaren met ontwikkelplannen proberen de vestiging
van beschermde dier- en plantensoorten op hun toekomstige bouwterreinen te voorkomen om
potentiële conflicten met de Flora- en faunawet te vermijden. Doordat terreineigenaren met
Tijdelijke Natuur de zekerheid krijgen dat ze beschermde soorten probleemloos mogen verwijderen
op het moment dat de schop de grond in moet, kunnen ze stoppen met hun ‘natuurwerende’ beheer
en de natuur haar gang laten gaan. Deze tijdelijke extra ruimte kan voor sommige plant- en
diersoorten een blijvende verbetering opleveren, ook ná verwijdering van de tijdelijke ruimte (Voor
verdere toelichting, zie paragraaf 0).
Voordat er ruimte wordt gegeven aan Tijdelijke Natuur, kan een terreineigenaar een ontheffing van
de Flora- en faunawet aanvragen. De ontheffing wordt gegeven voor het laten ontstaan en later weer
opruimen van zich nieuw vestigende beschermde soorten.
De voorwaarden en uitgangspunten voor Tijdelijke Natuur zoals vastgelegd in de beleidslijn Tijdelijke
Natuur zijn:
-

De uiteindelijke bestemming (bijvoorbeeld haventerrein, woningbouwlocatie, bedrijventerrein,
wegen etc.) ligt vast en is nog niet gerealiseerd;
De ontheffing kan worden aangevraagd voor soorten die er op het moment van aanvragen nog
niet aanwezig zijn3;
De natuur mag gedurende minimaal een groeiseizoen vrij haar gang gaan;
Toestemming om Tijdelijke Natuur zich te laten ontwikkelen gaat samen met toestemming om
diezelfde natuur weer te mogen verwijderen;
Gebieden met Tijdelijke Natuur mogen vrij toegankelijk zijn voor recreanten.

2

Op dit moment is het Rijk bevoegd gezag voor ontheffingsverleningen voor het (toelaten en weer) verwijderen van
Tijdelijke Natuur. Naar verwachting gaat deze bevoegdheid met de nieuwe Wet natuurbescherming over naar de
provincies; dat zal op zijn vroegst per 1 januari 2015 zijn.
3 Voor beschermde soorten die op het moment van aanvraag al aanwezig zijn, kan geen ontheffing Tijdelijke Natuur
aangevraagd worden maar moet, voor aanvang van de werkzaamheden, een reguliere ontheffing aangevraagd worden.
Hiervoor gelden de gebruikelijke regels in het kader van de Flora- en faunawet. Om in beeld te krijgen welke beschermde
soorten al aanwezig zijn op het terrein, moet vooraf een inventarisatie worden gedaan. Voordeel daarvan is dat in een
vroeg stadium bekend is met welke beschermde soorten te zijner tijd rekening moet worden gehouden.
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Beschermde soorten, de gedragscode en de zorgplicht4
In de Flora- en faunawet worden beschermde dier- en plantsoorten onderverdeeld in drie
verschillende beschermingscategorieën :
 Tabel 1 soorten: Algemeen beschermde soorten. Voor deze soorten geldt de lichtste vorm
van bescherming. Als deze soorten op de locatie voorkomen, dan geldt bij ruimtelijke
inrichting en ontwikkelingen daarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de
Flora- en faunawet.
 Tabel 2 soorten: Overige beschermde soorten. Deze soorten krijgen een zwaardere
bescherming dan de tabel 1 soorten. Er geldt alleen een vrijstelling voor ruimtelijke
inrichting en ontwikkelingen als gehandeld wordt volgens een gedragscode die is
goedgekeurd door de Minister van EZ.
 Tabel 3 soorten: Strikt beschermde soorten. Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
moet altijd dat een ontheffing worden aangevraagd. Er geldt geen vrijstelling met
gedragscode.
 Vogelsoorten zijn niet in de tabellen opgenomen. Alle vogels in Nederland zijn gelijk
beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of
verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord, zijn
verboden. Voor ruimtelijke inrichting en ontwikkeling geldt een vrijstelling als gehandeld
wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.
Tijdelijke Natuur is met name bedoeld voor de meest streng beschermde soorten; de genoemde
tabel 3 soorten. Dat zijn de soorten die tot de meeste problemen leiden bij bouwprojecten. Een
ontheffing Tijdelijke Natuur kan ook worden aangevraagd voor tabel 2 soorten, maar als wordt
gewerkt met een door het ministerie goedgekeurde gedragscode is dat niet nodig. Daar waar in dit
rapport wordt gesproken over beschermde soorten worden dus met name de soorten van tabel 3
bedoeld.
Zorgplicht flora en fauna
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat u nadelige
gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moet voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en
voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Bij beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht
ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

2.3 Bijdrage van Tijdelijke Natuur aan het versterken van de biodiversiteit?
Tijdelijke Natuur kan een bijdrage leveren aan biodiversiteit, tijdelijk én permanent5. Welke
beschermde en niet-beschermde soorten zich vestigen in Tijdelijke Natuur hangt onder meer af van
de uitgangssituatie (voorheen in gebruik als weiland, al opgehoogd met zand, etc.) en de plek in
Nederland. Maar over het algemeen profiteren de zogenoemde ‘pioniersoorten’ – de soorten die
zich als eerste in een gebied vestigen – het meest van de ontwikkeling van Tijdelijke Natuur. Deze
soorten worden als door een magneet aangetrokken door bouwterreinen, zanddepots en andere
gebieden die door de mens overhoop zijn gehaald. In het reguliere natuurbeleid worden juist deze

4 Meer informatie over beschermde soorten, de gedragscode en de zorgplicht is te vinden op:

http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijkeingrepen/soortenbescherming-door-flora-en-faunawet
5 Zie voor meer informatie: ‘Tijdelijke natuur en beschermde soorten: permanente winst - een ecologische onderbouwing’:
http://www.innovatienetwerk.org/nl/bibliotheek/rapporten/5/Tijdelijkenatuurenbeschermdesoortenpermanentewinsteen
ecologischeonderbouwing.html
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soorten minder goed bediend. Tijdelijke Natuur geeft pioniersoorten meer ruimte en
omstandigheden om zich voort te kunnen planten. Vanuit daar kunnen ze weer nieuwe gebieden
koloniseren.
Vanuit de ecologie bezien is natuurlijk een belangrijke vraag wat er gebeurt als de Tijdelijke Natuur
weer wordt opgeruimd. De echte pioniersoorten, zijn dan waarschijnlijk al weer vertrokken. Maar ze
hebben zich wel een aantal jaren (fors) kunnen uitbreiden. Een veelvuldige toepassing van Tijdelijke
Natuur zorgt er voor dat er altijd wel ergens een gebied beschikbaar is waar de pioniers welkom zijn.
Vanaf een hoger schaalniveau bezien is in dat geval de uitbreiding dus definitief, ook al zijn de
afzonderlijke gebieden slechts tijdelijk in gebruik als natuur. Ook vroege soorten, soorten die vlak na
de echte pioniers verschijnen, zullen profiteren van Tijdelijke Natuur. Het minst profiteren de “late
soorten”. Ze zullen in de meeste tijdelijke natuurgebieden niet de tijd krijgen zich te vestigen.
Ecologisch gezien telt Tijdelijke Natuur dus veel winnaars en geen verliezers.
Het positieve effect houdt langer stand dan de tijdelijke uitbreiding6.
De Grauwe Kiekendief heeft destijds geweldig geprofiteerd van een tijdelijke uitbreiding. Dat was ten
tijde van de braakleggingsregeling. De Grauwe Kiekendief was als broedvogel in Nederland bijna
uitgestorven. Door de braakleggingsregeling in noordoost Groningen nam het aantal broedparen
sterk toe. Die groei heeft veel winst voor de soort opgeleverd want na afloop van de braaklegging in
2008 heeft de soort zich toch als broedvogel in Nederland gehandhaafd. Bij soorten als Velduil,
Bruine Kiekendief en Baardmannetje had een tijdelijke uitbreiding van het areaal (o.a. droogvallende
Flevopolders) een vergelijkbaar effect. Het positieve effect hield langer stand dan de tijdelijke
uitbreiding. Bovendien wordt de kans vergroot dat nieuwe geschikte leefgebieden (in binnen- en
buitenland) worden gevonden en gekoloniseerd.

2.4 Betekenis van Tijdelijke Natuur voor andere ruimtelijke functies
Als de Provincie Zuid-Holland en haar (gemeentelijke) partners werk maken van Tijdelijke Natuur
ontstaat er hier en daar, op toekomstige bedrijventerreinen en op plekken waar een nieuwe
stadswijk wordt gebouwd , een mooi tijdelijk natuurgebied.
Tijdelijke Natuur kan op deze manier een bijdrage leveren aan de behoefte aan ruimte voor
recreatie, zeker in de drukke Randstad en met name daar waar het gaat om terreinen in of nabij
woonwijken. In plaats van een braakliggend terrein met een hek er om heen hebben de bewoners nu
een tijdelijke struin- en speelplek tot hun beschikking.
Tijdelijke Natuur biedt ook de kans om bewoners actief te betrekken bij hun omgeving. Soms is er
een rol voor bewoners bij het beheer of inrichting van Tijdelijke Natuur of dragen zij op een andere
manier bij aan de beleving van de plek, bijvoorbeeld door het verzorgen van excursies. Soms komt
Tijdelijke Natuur zelfs voort uit een initiatief van bewoners die zich betrokken voelen bij hun
omgeving met als mogelijk effect meer steun voor de natuur en de bescherming daarvan.

6

Uitspraak van Prof. dr. Frank Berendse (Wageningen Universiteit) in een gesprek dat Stroming in 2012 met hem had.
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Het is vast lastig om weer afscheid te nemen, als het moment gekomen is waarop het terrein zijn
definitieve bestemming moet krijgen. Omwonenden raken hun oase kwijt, kinderen een onvermoede
speelplaats. Dus het is belangrijk om het verhaal vanaf het begin goed te vertellen: er ontstaat hier
tijdelijk iets heel moois. Jammer genoeg slechts tijdelijk, maar als het niet tijdelijk was, was het er
helemaal niet geweest. Liever een tijdelijk feest dan helemaal geen feest!
Ook voor de ruimtelijke ordening als geheel kan Tijdelijke Natuur een positieve impuls betekenen. In
het ‘spel’ van de ruimtelijke ordening waar ontwikkelaars en natuurbeschermers nu vaak tegenover
elkaar staan biedt Tijdelijke Natuur hun een kans om bondgenoten te worden en bij te dragen aan
elkaars belangen: de voortgang van ruimtelijke ontwikkeling én de ontwikkeling van biodiversiteit.

2.5 Voor- en nadelen van Tijdelijke Natuur voor grondeigenaren
Een belangrijk voordeel van Tijdelijke Natuur voor grondeigenaren is het verminderen van risico’s op
conflicten met de Flora- en faunawet.
Vaak moeten bedrijven jaren wachten voordat ze kunnen beginnen met bouwprojecten. Het is
mogelijk dat zich in de tussentijd beschermde soorten vestigen die niet zomaar mogen worden
opgeruimd als het tijd is om te gaan bouwen. De Flora- en faunawet bepaalt dat ondernemers
ontheffing moeten vragen om wettelijk beschermde soorten te verwijderen. Ook moet de
ondernemer in bepaalde gevallen het verlies van habitat compenseren door elders opnieuw een
geschikte habitat te creëren voor de betreffende soort (met name voor de meest streng beschermde
soorten). Deze verplichting is een groot risico voor ondernemers omdat dit het risico op vertraging en
extra kosten vergroot. Een juridische strijd rond een ontheffing kan bovendien leiden tot negatieve
publiciteit.
Op dit moment proberen veel ondernemers om die reden hun terreinen vrij van beschermde soorten
te houden door een natuurwerend beheer. Ze willen voorkomen dat er ‘gedoe’ ontstaat op het
moment dat ze willen beginnen met de inrichting. Een ontheffing voor Tijdelijke Natuur voorkomt
dat het ‘gedoe’ ontstaat; de ontheffing wordt gegeven voor het laten ontstaan en later weer
opruimen van Tijdelijke Natuur als één handeling.
Bovendien weten ondernemers met een ontheffing voor Tijdelijke Natuur in een vroeg stadium met
welke beschermde soorten ze wél rekening moeten houden als ze gaan bouwen. Een ontheffing
Tijdelijke Natuur wordt namelijk alleen gegeven voor die soorten die nog niet aanwezig zijn op het
terrein bij de aanvraag. Voor de soorten die al wel aanwezig zijn, krijgt de ondernemer in principe
geen ontheffing maar gelden de gebruikelijke regels van de Flora- en faunawet. Voor het aanvragen
van een ontheffing van Tijdelijke Natuur is daarom een onderzoek (de inventarisatie) verplicht naar
de al aanwezige beschermde plant- en diersoorten op het terrein7. (Zonder ontheffing moet de
ondernemer dat onderzoek ook doen maar dan vlak voor aanvang van de bouwactiviteiten). De
terreineigenaar weet hierdoor in een vroeg stadium waar hij rekening mee moet houden en kan ruim
voor aanvang van de bouw maatregelen gaan treffen. De kans op vertragingen als gevolg van de
Flora- en faunawet neemt hierdoor af. Bovendien heeft de terreineigenaar daardoor meer tijd om te

7

Als bij de inventarisatie blijkt dat er al beschermde soorten aanwezig zijn op het terrein, dient de aanvrager eerst
overeenstemming te bereiken over eventuele compensatie- en mitigatieverplichtingen ten aanzien van de reeds aanwezige
soorten vóór hij een ontheffingsaanvraag Tijdelijke Natuur kan doen voor nog niet aanwezige soorten.
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voldoen aan zijn mitigatie- of compensatieverplichting, waardoor dat mogelijk efficiënter en
voordeliger kan.
Als ondernemers door een ontheffing de zekerheid hebben dat ze niet tegen flinke vertragingen en
onvoorziene kosten aanlopen, is het veel interessanter om de ruimte geven aan Tijdelijke Natuur.
Bovendien kunnen terreineigenaren er geld mee besparen. Kostbaar beheer zoals frequent maaien,
ploegen of spuiten is immers niet meer nodig. (De gemeente Nieuwegein heeft berekend dat door de
inzet van Tijdelijke Natuur in haar situatie op jaarbasis tienduizenden euro’s kunnen worden
bespaard). Financieel gunstig dus en het biedt de ondernemer een kans om de betrokkenheid met
zijn omgeving te tonen. Meewerken aan Tijdelijke Natuur kan bijdragen aan een goed imago en toont
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.
Daar tegenover staat een investering voor de aanvraag van een ontheffing Tijdelijke Natuur. Het
aanvragen van een ontheffing kost tijd en geld omdat vooraf een ecologische inventarisatie en
inschatting gemaakt moet worden. Voor de ecologische inventarisatie moet in beeld worden
gebracht welke (beschermde) soorten al op het terrein aanwezig zijn. Zoals hierboven is vermeld, is
zo’n inventarisatie sowieso nodig maar deze kosten komen nu eerder in de tijd. De ecologische
inschatting is wél een onderzoek dat specifiek samenhangt met de ontheffingsaanvraag Tijdelijke
natuur want het bevat informatie over de soorten waarvan verwacht wordt dat ze zich kunnen
vestigen op het terrein. Dit, in combinatie met het aanvragen van de ontheffing zelf, is het extra werk
dat verricht moet worden. Of die kosten en moeite (over het algemeen niet meer dan €10.000,- als
het uitbesteed wordt aan een bureau ) opwegen tegen de voordelen (vermeden beheerkosten,
vermindering van de risico’s van conflicten met de Flora- en faunawet, bijdrage aan natuur en een
prettige leefomgeving) is een afweging die iedere grondeigenaar zelf moet maken.

2.6 Juridische speelruimte voor het verlenen van ontheffingen
De mogelijkheid van de ontheffing Tijdelijke Natuur bestaat sinds 2009. De ontheffing wordt gegeven
voor het laten ontstaan en later weer opruimen van Tijdelijke Natuur. De risico’s voor ondernemers
worden weggenomen door vooraf, wanneer er nog geen beschermde soorten aanwezig zijn op het
terrein, ontheffing voor de Flora- en faunawet aan te vragen. De ontheffing wordt aangevraagd ‘in
het belang van de bescherming van flora en fauna8.’ Dat is een van de ontheffingsgronden die in de
wet wordt gehanteerd. Dat kan omdat men het er algemeen over eens is dat de natuur ook
profiteert van Tijdelijke Natuur (zie kader op de volgende pagina).
Omdat onbekend is welke beschermde soorten zich zullen vestigen in een tijdelijk natuurgebied,
moet ontheffing aangevraagd worden voor alle mogelijke beschermde soorten die er kunnen
opduiken.
Op dit moment is het nog zo dat terreineigenaren alleen een ontheffing aan kunnen vragen voor
soorten waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze zich op het terrein kunnen vestigen (en
dus alleen voor soorten die er nog niet zijn). Om dat te bepalen moet ecologisch onderzoek worden
gedaan: een ecologische inventarisatie van welke soorten al aanwezig zijn en een ecologische
inschatting van welke soorten zich zouden kunnen vestigen als de natuur ter plekke de ruimte krijgt.

8

De ontheffing Tijdelijke Natuur wordt verleend in het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet en voor een periode
van 10 jaar, waarna verlenging aangevraagd kan worden.
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De uitkomsten van deze onderzoeken vormen de basis van de ontheffingsaanvraag. Met deze
werkwijze zou in theorie een situatie kunnen ontstaan dat zich op het terrein onverwachte soorten
vestigen waarvoor geen ontheffing is aangevraagd. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat het
begrip ‘alle mogelijke beschermde soorten’ ruim wordt geïnterpreteerd en dat de lijst van soorten
waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd ruim wordt opgesteld.
Binnen de ‘Green Deal’ over Tijdelijke Natuur9 wordt momenteel nagedacht over het verder
vereenvoudigen van de procedures voor het aanvragen van een ontheffing en over een verbreding
van de juridische mogelijkheden van Tijdelijke Natuur binnen de kaders van de Flora- en faunawet en
Natura 2000. Op het moment van schrijven van dit rapport (januari 2014) is hierover echter nog geen
definitief besluit genomen.

2.7 Welk type terreinen is het meest kansrijk in termen van biodiversiteit?
Op ieder bouwterrein waar ze niet weggehouden worden, vestigen zich dieren en planten die tijdelijk
profiteren van de situatie van dat moment. Een aantal beschermde soorten is afhankelijk van
verstoring van het landschap, van de dynamiek die dat oplevert. Juist voor deze soorten biedt
Tijdelijke Natuur kansen. Er is door ecologen gekeken of er ook soorten slechter kunnen worden van
Tijdelijke Natuur, bijvoorbeeld doordat het gebied gaat functioneren als een sink, maar dat is niet
aan de orde.
Vanuit natuurbeschermingsoogpunt zijn vooral zandige gebieden interessant. Hier kunnen
pioniersoorten zoals orchideeën, plevieren en de rugstreeppad zich vestigen. Ook de aanwezigheid
van water en geleidelijke overgangen van nat naar droog terrein vergroten de kansen voor

9 De Green deal Tijdelijke Natuur bestaat uit een groep betrokken partijen die samen nadenken over verdere ontwikkeling
van het instrument Tijdelijke Natuur en over oplossing van problemen die zich in de praktijk voordoen. In de Green Deal
Tijdelijke Natuur participeren het Ministerie van EZ, het Ministerie van I & M, Groningen Seaports - Havenschap
Delfzijl/Eemshaven, Haven Amsterdam, Roelofs Planontwikkeling, De12Landschappen, Cascade - vereniging voor zand- en
grindwinning en de Vlinderstichting. Bureau Stroming voert het secretariaat van de Green Deal.
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biodiversiteit. Uiteraard profiteren ook niet-beschermde soorten. Overigens bieden ook andere
typen terreinen kansen voor de natuur.

2.8 Inrichting en beheer van Tijdelijke Natuur
Voor het laten ontstaan van Tijdelijke Natuur is geen beheer vereist. Ook het beleid en de
regelgeving rondom Tijdelijke Natuur schrijven geen specifiek beheer van het terrein voor. De enige
eis is dat natuur de ruimte moet krijgen om zich te ontwikkelen. Wel kunnen bepaalde ingrepen of
beheervormen de kwaliteit van Tijdelijke Natuur vergroten zonder dat het al te veel kosten met zich
meebrengt. Een aantal van deze mogelijkheden vindt u hieronder.
Ophoging met zand vóór de ontwikkeling van de Tijdelijke Natuur
Een bouwterrein wordt vaak opgehoogd met zand. Met name op voedselrijke terreinen (voormalige
bemeste landbouwgronden) kan het interessant zijn om die ophoging juist al vóór aanvang van de
periode van Tijdelijke Natuur uit te voeren. Over het algemeen levert een zandige en dus
voedselarme bodem waardevolle natuur op omdat dergelijke voedselarme bodems in Nederland
schaars zijn. Bovendien blijft op een arme bodem de voor de natuur interessante pioniersfase langer
in stand.
Toevoegen oppervlaktewater
Het aanleggen van oppervlaktewater kan de biodiversiteit een flinke impuls geven. Daarmee wordt
het gebied veel interessanter voor libellen, amfibieën en verschillende soorten vogels. Het aanleggen
van een poel is voordelig en eenvoudig indien de initiatiefnemer materieel (bijv. bulldozer of kraan)
in de buurt heeft en het oppervlaktewater niet te diep onder het maaiveld ligt.
Steilrand voor oeverzwaluwen
Een andere mogelijke inrichtingsmaatregel is het aanbrengen van een berg zand voor
oeverzwaluwen; liefst zodanig dat de nesten niet bereikbaar zijn voor mensen of honden. In
uitzonderlijke gevallen kunnen zich in een dergelijke wand zelfs schitterend gekleurde bijeneters
vestigen. Ook hiervoor geldt dat dit eenvoudig toe te passen is, indien de initiatiefnemer het
benodigde materieel in de buurt heeft.
Begrazing
Begrazing is vooral geschikt voor wat grotere, niet te voedselarme terreinen. Als terreinen te arm zijn
groeit er te weinig voor runderen of paarden. En als ze te klein zijn is er onvoldoende ruimte voor
natuurlijke variatie. Begrazing vereist dat het terrein is (of wordt) omheind of begrensd door water.
Begrazing trekt veel positieve aandacht. De combinatie begrazing en recreanten (al dan niet met
honden), vergt wel aandacht want dieren moeten niet gevoerd worden en er moet enige afstand
worden gehouden. Met eenvoudige communicatie en toezicht is dit goed op te lossen.
Maaien
Als een terrein plaatselijk erg ruig wordt, kan gekozen worden voor lokaal maaien. Ook (een deel
van) de wandelroutes kan gemaaid worden, hoewel in begraasde terreinen de dieren vaak ook al
goed begaanbare paadjes open houden. Extensief maaien (1- 2 keer per jaar) kan eventueel ook
ingezet worden als de terreineigenaar het interessant vindt om terug te keren naar de pioniersfase.
Belangrijk is dan dat het buiten het broedseizoen plaatsvindt en dat delen van de vegetatie blijven
staan voor poppen van onder meer vlinders en sprinkhanen.
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3. Overzicht van terreinen in de Provincie Zuid-Holland die kansrijk
zijn voor Tijdelijke Natuur
In de Provincie Zuid-Holland liggen talrijke locaties waar ontwikkelingen wel gepland maar nog niet
gerealiseerd zijn. In totaal gaat het om een oppervlakte ruim 7500 ha10. Deze gebieden bieden in
principe kansen voor Tijdelijke Natuur, mits het terrein niet op een andere manier in gebruik is. Voor
deze quick scan zijn we met behulp van geo-informatie van de provincie en gebiedskennis van de
gemeenten op zoek gegaan naar kansrijke locaties voor Tijdelijke Natuur.

3.1 De kansenkaart
Als bijlage bij deze concept-rapportage is een concept-kansenkaart gevoegd (zie ook kaart 1, 2 en 3
vanaf pagina 13), waarbij kansrijke locaties voor Tijdelijke Natuur in kaart zijn gebracht op basis van
de geo-informatie van de provincie over geplande woningbouw- en bedrijventerreinen.
De kansenkaart bestaat uit een aantal deelkaarten.
1. GIS analyse van alle terreinen in Zuid-Holland > 5 ha geplande woningbouw- en bedrijventerrein
(kaart 1) .
2. GIS analyse van alle terreinen in Zuid-Holland > 5 ha geplande woningbouw- en bedrijventerrein
met harde status (kaart 2)
Op beide kaarten van de terreinen uit stap 2 is de nabijheid in beeld gebracht tot al bestaande of nog
aan te leggen EHS en recreatiegebieden uit het provinciaal beleid Recreatie om de stad (RODS).
Op basis van de kaart 2 is contact opgenomen met diverse gemeenten in de provincie over de
huidige status van terreinen (in agrarisch gebruik, braakliggend, in ontwikkeling, ander gebruik). In
datzelfde gesprek is met de gemeente gesproken over het concept Tijdelijke Natuur.
Op kaart 3 is te zien over welke gemeenten meer informatie beschikbaar is. De nummers verwijzen
naar de (paragraaf)nummers in de tekst verderop in dit hoofdstuk waar de betreffende informatie te
vinden is11.
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De genoemde 7500 hectare is inclusief de terreinen met een oppervlakte kleiner dan 5 ha (en inclusief de Rotterdamse
haventerreinen). De totale oppervlakte van geplande woningbouw- en bedrijventerreinen, groter dan 5 ha is ruim 6500 ha
(kaart 1). Van die 6500 ha heeft ruim 4200 ha een harde juridische status(kaart 2).
11

In een aparte bijlage bij dit rapport zijn de contactgegevens bijgehouden en is een korte weergave van de
gesprekken te vinden.
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Kaart 1: Geplande woningbouw- en bedrijventerreinen in Zuid-Holland > 5 ha, samengesteld op basis van geo- informatie Provincie Zuid-Holland.
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Kaart 2: Geplande woningbouw- en bedrijventerreinen > 5 ha, met harde juridische status, samengesteld op basis van geo- informatie Provincie Zuid-Holland.
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Kaart 3: Geplande woningbouw- en bedrijventerreinen > 5 ha, met daarin genummerd de gemeenten waarover nadere informatie beschikbaar is.
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3.2 Nadere informatie per gemeente
Voor het uitvoeren van deze quick scan was beperkte tijd beschikbaar. Om die reden hebben we ons
beperkt tot gemeenten met grotere beschikbare locaties en/of nabijheid van bestaande of geplande
natuur en/of recreatiegebieden. De nabijheid van gepland en bestaand natuurgebied maakt een
gebied immers extra aantrekkelijk omdat het de vestiging van soorten met een gering
dispersievermogen vergemakkelijkt en het areaal Tijdelijke Natuur ook bij zal dragen aan de
biodiversiteit en het in stand houden van soorten in het bestaande, permanente natuurgebied.
Daarnaast heeft een aantal gemeenten zelf contact opgenomen.
Dat betekent overigens niet dat kleinere of andere locaties per definitie minder geschikt zijn. Juist de
kleinere locaties binnen de bebouwde kom kunnen extra kansen bieden voor meekoppeling met
andere doelen zoals recreatie, het vergroten van het draagvlak voor natuur en leefbaarheid.
Met de meeste van de hieronder genoemde gemeenten is telefonisch contact geweest over de
daadwerkelijke beschikbaarheid van locaties en/of de bereidheid van grondeigenaren om zich in te
zetten voor Tijdelijke Natuur. Niet altijd leverde dat voor iedere locatie voldoende concrete
informatie op. De kaart geeft wel een goede globale indruk van (de omvang van) kansrijke locaties op
de kaart, maar biedt geen kant-en-klare routekaart op weg naar Tijdelijke Natuur. Begrip van het
principe Tijdelijke Natuur en bereidheid en ambitie van gemeenten en grondeigenaren om hier mee
aan de slag te gaan, is een belangrijker graadmeter voor succes van Tijdelijke Natuur dan de
hoeveelheid hectares beschikbare grond. De kaart biedt echter wel een belangrijke aanleiding voor
een gesprek.
Op 16 januari 2014 is er een informatiebijeenkomst geweest waarin uitgebreid informatie werd
gegeven over Tijdelijke Natuur (zie bijlage 1). Ook was kaart 2 uit dit rapport op groot formaat
beschikbaar zodat deelnemers op de kaart in konden tekenen op welke locaties zij kansen zagen voor
Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland.
1. Noordwijk
De gemeente Noordwijk was erg geïnteresseerd om meer te weten over het concept Tijdelijke
Natuur. De volgende terreinen lijken kansrijk voor Tijdelijke Natuur:
a. Sancta Maria (SaM) op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout is een private ontwikkeling.
Het was tot 2006 een psychiatrisch ziekenhuis. Het terrein staat sinds die tijd te wachten op de
ontwikkeling. Gezien de economische crisis is er een nieuwe planvisie opgesteld, een
beeldkwaliteitplan vastgesteld en een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. De
verwachting is dat de gemeenteraad het voorontwerp op 5 februari 2014 vrijgeeft voor het
wettelijk vooroverleg. Vorig jaar is gestart met de inrichting van het entreegebied. Hierbij is een
van de paviljoens verticaal gesplitst tot 7 herenhuizen
b. Ook Noordwijkerduin in het zuiden van de gemeente, tegen de duinen aan, is een private
ontwikkeling waarin de gemeente geen grondposities heeft. Ook deze locatie heeft de
consequenties van de crisis moeten doorstaan. Een planoptimalisatie wordt overwogen. Een deel
van het gebied is in gebruik door ‘s Heeren Loo. Op dit moment kan geen inschatting worden
gegeven over de planning.
Andere locaties die voor tijdelijk natuur in aanmerking zouden kunnen komen zijn:
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c. Middengebied
d. Bedrijventerrein ’s Gravendijk
e. Offem Zuid
Er is (nog) niet gesproken met de projectontwikkelaars over Tijdelijke Natuur.
2. Katwijk
Klei oost zuid is het bedrijventerrein dat op de kaart staat. Daar wordt deels al ontwikkeld. Het eerste
pand wordt nu gebouwd. Het is een rommelig gebied. De gemeente is deels al eigenaar en is nog
bezig met grondverwerving. Er staan nu ook nog opstallen op. Het is niet echt een leeg gebied.
Tijdelijke Natuur op dit toekomstige bedrijventerreinen in Katwijk lijkt niet erg kansrijk.
Verspreid over de gemeente ligt nog een aantal woningbouwterreinen waarover geen informatie is
gekregen. Een specifiek terrein in de gemeente Katwijk is daarnaast het voormalig Vliegveld
Valkenburg van ongeveer 200 ha groot dat ontwikkeld zal worden tot woningbouwlocatie.
Er is vanuit Stroming eerder (in 2009 en 2010) contact geweest over Vliegveld Valkenburg met het
RVOB. Toen werd verkend of het één van de pilots van Tijdelijke Natuur zou kunnen worden, maar
dat is toen niet door gegaan.
Tijdelijke Natuur is dus steeds in beeld geweest voor vliegveld Valkenburg maar er is tot op heden
niet gekozen om een ontheffing aan te vragen. De komende jaren vinden voorbereidende
werkzaamheden plaats voor het ontwikkelen van de woningbouw na 2016/2017. De aannemer moet
voldoende flexibiliteit krijgen om deze werkzaamheden uit te voeren omdat dat gunstiger is voor de
aanneemsom. Daarom kan, zo geeft het RVOB aan, niet het hele terrein als Tijdelijke Natuur
aangewezen worden. Er heeft wel een inventarisatie plaats gevonden. Er is destijds wel overwogen
om voor een deel van het terrein een ontheffing Tijdelijke Natuur aan te vragen maar uiteindelijk is
besloten om dat niet te doen: een zeldzame soort zal zich namelijk niet houden aan het aan hen
toegewezen deel waardoor ze op het deel zonder ontheffing een extra risico lopen. Met de Dienst
Regelingen12 is ook overleg geweest over een ontheffing voor het gehele terrein terwijl maar een
deel als zodanig ingericht zou worden, maar dat leek juridisch lastig te zijn13.
3. Zoeterwoude
Tijdens de bijeenkomst op 16 januari 2014 is het nieuwbouwproject Meerburg in de gemeente
Zoeterwoude aangemerkt als een mogelijke locatie voor Tijdelijke Natuur. Met de gemeente zelf is
niet gesproken. In de gemeente ligt ook het terrein van de Heineken brouwerij (Barre Polder) dat
momenteel maar voor een deel in gebruik is door Heineken en waar samen met Naturalis, de
Provincie en een aantal andere partijen wordt nagedacht over natuurlijke inrichting. Tijdens de
bijeenkomst op 16 januari 2014 werd gezegd dat Heineken mogelijk ook geïnteresseerd zou zijn in
Tijdelijke Natuur.

12

Sinds 1-1-2014 opgegaan in RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een agentschap van het Ministerie van EZ
In Lent bij Nijmegen was een vergelijkbare situatie waar uiteindelijk wel gekozen is voor Tijdelijke Natuur. De ontheffing
is verleend in 2012. In de planning is het daar gelukt het hele terrein (347 ha) 1 groeiseizoen met rust te laten, waardoor
aan de minimale eis van Tijdelijke Natuur is voldaan. Daarna is men in deelgebieden aan het werk gegaan. Omdat het
steeds om deelgebieden gaat, is op ieder moment nog steeds een groot deel van het een terrein beschikbaar voor de
natuur. Een ecoloog ziet toe op de manier waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden en hoe wordt omgegaan met de
zorgplicht.
13
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4. Kaag en Braassem
Het weergegeven terrein in de gemeente Kaag en Braassem is een groot woningbouwprogramma
(Braassemerland) dat minder snel ontwikkeld wordt dan oorspronkelijk gepland. Delen liggen braak
en bieden mogelijke kansen voor Tijdelijke Natuur. Het grootste deel van het terrein wordt
ontwikkeld door een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij (GEM) van de gemeente en de
combinatie Volker Verwelius.
5. Nieuwkoop
De gemeente Nieuwkoop heeft in de afgelopen jaren al met Stroming gesproken over Tijdelijke
Natuur en is dus in principe bekend met het concept.
Het (gele) terrein dat op de kaart staat aangegeven midden in de Nieuwkoopse plassen is al in de
verkoop en wordt op korte termijn ontwikkeld. Deels wordt het projectmatig ontwikkeld, deels
kunnen kopers daar hun eigen woningen bouwen. Tijdelijke Natuur lijkt daar niet kansrijk meer.
Woningbouwproject Nieuwveen wordt in delen ontwikkeld. Het Middeneiland met daarin een park
wordt nu ontwikkeld. Op het Noordereiland en Zuidereiland staan villa’s gepland maar die worden
voorlopig waarschijnlijk niet gebouwd. Er is destijds al wel gesproken over Tijdelijke Natuur maar
uiteindelijk is besloten geen ontheffing aan te vragen omdat destijds is besloten om al het groen en
water al direct aan te leggen zodat de wijk er aantrekkelijk uitziet. Het bestemmingsplan is begin
november 2013 onherroepelijk geworden. Begin januari 2014 is gestart met het graven van
watergangen en de aanleg van het park. Een afbeelding van het plan, is te vinden op
http://www.woneninnieuwkoop.nl/het-plan-de-verwondering.
Tijdelijke Natuur lijkt nog steeds een optie in dit project, juist omdat de watergangen al gegraven
worden en het dan lastig is de terreinen in agrarisch gebruik te houden. Uit de reacties van de
gemeente is niet eenvoudig op te maken of ze enthousiast zijn over Tijdelijke Natuur. Op de
bijeenkomst in januari 2014 was wel een medewerker van de gemeente Nieuwkoop aanwezig.
Tijdens die bijeenkomst werd naast het project Nieuwveen ook nog een andere potentiële locatie
aangewezen: ‘De Noordse buurt’ aan de oostkant van de gemeente, net ten noorden van de
Nieuwkoopse plassen en de natuurterreinen daaromheen.
6. Den Haag
Met de gemeente Den Haag is niet gesproken, maar het bedrijventerrein dat op de kaart staat
aangegeven in het oostelijk deel van de gemeente werd tijdens de bijeenkomst in januari wel door
een deelnemer als kans aangemerkt. De gemeente heeft aangegeven graag meer te horen over
Tijdelijke Natuur maar was op 16 januari verhinderd.
7. Zoetermeer
De gemeente is goed bekend met Tijdelijke Natuur en heeft hierover al eerder contact gehad met
Stroming.
De gemeente Zoetermeer is momenteel niet geïnteresseerd in Tijdelijke Natuur. De huidige praktijk
in de gemeente is: laat maar komen die beschermde soorten, we vinden er wel een plek voor als we
gaan bouwen, want we willen die flora en fauna juist graag. Doel is een generieke ontheffing voor de
gehele gemeente. Dan kun je altijd overal aan het werk zonder ontheffingen aan te hoeven vragen,
maar dat kan alleen als ecologisch alles goed op orde is. Er wordt gewerkt vanuit een zogenaamde
‘groentrilogie’: een visie biodiversiteit, een groenkaart en het bomenbeleid. Daarbovenop wordt een
monitoringsysteem ontwikkeld. Vervolgens kan een pro actief beleid worden gevoerd en is de
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verwachting dat er geen ontheffingen meer nodig zijn. Bij iedere ingreep in de gemeente moet je dan
wel een onderzoek doen maar je hoeft dan geen ontheffing meer aan te vragen en dat scheelt
gedoe. Als onderlegger zijn ze ook bezig na te denken over hoe de waarde van groen, biodiversiteit
en ecosysteemdiensten te berekenen omdat ze niet willen dat groen/natuur gezien wordt als iets dat
altijd alleen naar geld kost.
Het verkennen van de mogelijkheden van zo’n generieke ontheffing doet Zoetermeer samen met de
gemeente Zwolle en het Ministerie van EZ.
8. Waddinxveen
De gemeente Waddinxveen is op hoofdlijnen bekend met het idee van Tijdelijke Natuur en heeft de
bijeenkomst in januari bijgewoond.
Binnen de gemeente is een aantal locaties gereserveerd (> 5 ha.) om mogelijk tot bedrijventerrein te
worden ontwikkeld, maar daarvoor zijn de bestemmingen nog niet hard gemaakt (Glasparel, A12
Noord). Eigendom van de gemeente is daar zeer beperkt.
De overige gebieden die wel al een harde juridische status hebben voor vestiging van bedrijven zijn
kleiner dan 5 ha (bv. Coenecoop). Gouwe Park (16 ha) ligt op het grondgebied van de gemeente
Zuidplas (zie www.gouwepark.nl). De gemeente Waddinxveen neemt 1/3 deel daarvan in
ontwikkeling.
Tijdens de bijeenkomst is aan de kaart nog een woningbouwlocatie toegevoegd als mogelijke locatie:
de Triangel.
9. Gouda
In Gouda is er slechts 1 terrein op de kaart aangegeven: Westergouwe. Het gebied is 200 ha groot,
waarvan 150 ha als woningbouwlocatie ontwikkeld wordt en 50 ha als groen/blauwe zone. De
groenblauwe zone wordt voor 2015 in één keer helemaal ontwikkeld. De woningbouw wordt in de
komende 15-20 jaar gefaseerd ontwikkeld afhankelijk van de snelheid van verkoop. Zolang een
deelgebied niet ontwikkeld wordt, blijft het in agrarisch gebruik (veenweide) en daar is ook genoeg
animo voor. Voor de terreinen die bouwrijp gemaakt worden, is Tijdelijke Natuur als optie al wel
eens voorbij gekomen omdat ook in deze fase er nog wel eens 5-10 jaar overheen kan gaan voordat
de huizen er daadwerkelijk staan.
Het gehele gebied is inmiddels in eigendom van de partijen die zijn betrokken bij de ontwikkeling: de
gemeente, ontwikkelaars en investeerders.
10. Westland
Het bedrijventerrein dat in Westland is aangegeven, is eigendom van Flora Holland en wordt nu
onderhouden door een maai- en graascombinatie. Met Flora Holland is uitgebreid contact geweest
over Tijdelijke Natuur. Zij zien Tijdelijke Natuur niet als een reële optie voor hun terrein in verband
met de volgende belemmeringen:
a. Het via de dakramen uitzaaien van onkruiden naar naastgelegen kassen geeft, aldus Flora
Holland, overlast en kosten voor bestrijding. Kwekers zijn daar alert op. Flora Holland
onderhoudt het terrein intensief om problemen met de buren én de Flora en faunawet te
voorkomen.
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b. Als gronden in gebruik worden genomen als Tijdelijke Natuur zouden er volgens Flora Holland
fiscale problemen kunnen ontstaan . Zij vrezen dat hierdoor de fiscale situatie van de terreinen
verandert omdat de terreinen dan niet worden gebruikt voor BTW-plichtige handelingen. Een
toekomstige koper zou hierdoor geen BTW maar overdrachtsbelasting dienen te betalen. (Zie
voor meer informatie bijlage 3)
c. De indruk ontstaat dat de terreineigenaren zelf diverse initiatieven moeten nemen zoals het
aanvragen van ontheffingen (ongetwijfeld gepaard gaande met het opstellen van een Flora- en
fauna wet inventarisatierapport) en uiteindelijk het verwijderen van de natuur. Dit komt over als
een forse inspanning en kostenpost en dat schrikt af.
De belemmeringen die Flora Holland ervaart zijn niet uniek en zijn deels te weerleggen met
ervaringen uit de praktijk. Hier wordt in hoofdstuk 5 nader op ingegaan.
De gemeente Westland zelf staat positiever ten opzicht van Tijdelijke Natuur en is bekend met het
concept. Op de kaart staan de woningbouwlocaties met punten aangegeven. De oppervlaktes zijn
niet beschikbaar via de geo-informatie van de provincie

Op de bovenstaande luchtfoto staan de 2 locaties die de gemeente Westland zelf ziet als het meest
kansrijk voor Tijdelijke Natuur in Westland (braakliggende grond van Duingeest en Het Nieuwe
Water). Gronden van Duingeest (bij Monster) zijn niet meer van de gemeente. Gronden van het
Nieuwe Water (bij ’s-Gravenzande) zijn óf in eigendom van de gemeente óf in eigendom bij ONW
(een PPS constructie waarbij gemeente Westland circa 40% eigenaar is). Andere projecten zijn
kleinschaliger en lijken in eerste instantie minder geschikt.
11. Delft
In het groenbeleid van de gemeente Delft is nadrukkelijk de ambitie opgenomen om gebieden in te
zetten voor Tijdelijke Natuur. Opvallend is dat sommige partijen in Delft Tijdelijke Natuur deels zien
als gezichtsverlies, omdat het benadrukt dat het niet lukt om plannen te realiseren. De gemeente
heeft contact gehad met de TU (grote rode vlak op de kaart) voor het bedrijventerrein Technopolis
en met AM wonen over een woongebied op het voormalig TNO terrein langs de Schoenmakerstraat
en de A13 (niet op de kaart aangegeven) maar het is de gemeente tot op heden nog niet gelukt deze
partijen te overtuigen.
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De strategie die de gemeente nu kiest is om zelf aan de slag te gaan op een locatie in Harnaschpolder
(2,1 ha.) dat als voorbeeld kan dienen voor anderen. Hier gaat de gemeente samen met het ZuidHollands landschap aan de slag met Tijdelijke Natuur. Dit leek zinvoller dan te blijven proberen
partijen te overtuigen die niet echt willen. Overigens blijft de gemeente wel, waar mogelijk, de
aandacht vestigen op de mogelijkheden van Tijdelijke Natuur.
12. Lansingerland
Lansingerland was al in beeld als gemeente waar nagedacht wordt over de kansen voor Tijdelijke
Natuur. Concreet is gekeken naar Wilderszijde. Wilderszijde is een woningbouwterrein. Het is groot
en springt in het oog. De gemeente heeft voor dit terrein meerdere gebruiksopties verkend en
Tijdelijke Natuur is er één van. De ontheffing is nog niet aangevraagd en de medewerkers van de
gemeente schatten de kans ook niet groot in dat het Tijdelijke Natuur zal worden. Waarschijnlijk
komt er deels (agrarische) beweiding en deels agrarische teelt (waarvan weer een deel biomassa) op
het terrein. Op een deel van het terrein wil de gemeente echter wel de natuur vrij hun gang laten
gaan. De gemeente heeft nog onvoldoende scherp wat nu de voor- en nadelen zijn van Tijdelijke
Natuur en hoe dat gaat met de langere termijn want het terrein gaat de komende 10 jaar zeker niet
ontwikkeld worden. Waardenburg heeft een inventarisatie gedaan en een inschatting. De gemeente
overweegt ook een reguliere ontheffing.
In de gemeente Lansingerland staat ook nog een aantal bedrijventerreinen gepland. Ook hier acht de
gemeente de kansen voor Tijdelijke Natuur niet groot. Zo worden de gronden van Bleizo (zuidzijde
A12) momenteel nog beheerd door de voormalige grondeigenaren: in ruil voor onderhoud aan
watergangen, en het tegengaan van onkruid en stof, mogen zij het terrein agrarisch gebruiken. Deze
overeenkomst is inmiddels echter opgezegd per september 2014 (de laatste oogsten zijn er dan af).
De gemeente wil dan de agrarische aanblik van het terrein veranderen in een uitstraling die past bij
een bedrijfsterrein in wording. Tijdelijke Natuur past volgens de gemeente niet bij die uitstraling.
Een ander terrein inde gemeente Lansingerland is Oudeland. Diverse bouwrijpe en niet-bouwrijpe
kavels worden daar regelmatig begraasd door schapen. Tevens ligt er een baggerdepot op het terrein
en en worden er veel werkzaamheden uitgevoerd voor het vervoeren van grond, aanleggen van
bouwwegen en dergelijke. Ook Oudeland is volgens de gemeente daarom niet geschikt voor Tijdelijke
Natuur.
Het terrein Leeuwenhoekweg is nog niet in ontwikkeling. Naar verwachting moet de gemeente hier
in het kader van een grondruil met een bestaande eigenaar in 2014 starten met werkzaamheden. Op
dit moment worden de gronden voor agrarische (grasland) doeleinden gebruikt.
Bedrijvenpark Prisma is al voor circa 34 ha. uitgegeven en de structuur is voor een zeer groot
gedeelte aangelegd. Voor de grotere vrije kavels bestaan plannen voor de korte of middellange
termijn. Ook hier schat de gemeente de kansen voor Tijdelijke Natuur niet hoog in.
13. Zuidplas
De gemeente Zuidplas heeft in januari 2013 de bijeenkomst over Tijdelijke Natuur wel bijgewoond
maar specifieke informatie over de terreinen in de gemeente is daarbij niet verkregen.
14. Midden-Delfland
De gemeente Midden-Delfland kende het concept Tijdelijke Natuur niet, maar vind het na uitleg wel
interessant. De gemeente was ook aanwezig tijdens de bijeenkomst in januari. Specifieke informatie
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over de terreinen in de gemeente hebben we niet gekregen. Op de kaart staan twee
bedrijventerreinen maar ook een grote hoeveelheid woningbouwstippen, waarvan geen gegevens
bekend zijn over oppervlaktes.
15. Rotterdam
De dienst Stadsontwikkeling van Rotterdam is goed bekend met het concept Tijdelijke Natuur.
In 2013 is voor 150 ha Tijdelijke Natuur in Schieveen een ontheffing aangevraagd. Schieveen zou een
businesspark worden. Daarvoor is destijds een bestemmingsplan gemaakt dat door RvS vernietigd is.
Later is daar weer mee gestart maar dat is niet meer doorgezet omdat het zeker niet voor 2030
ontwikkeld zal worden. Omdat daaromheen ook natuur- en recreatiegebied ontwikkeld wordt, leek
het goed om dit ook tijdelijk als natuur te gaan beheren.
De ontheffing is in de zomer van 2013 rond gekomen en nu wordt het bestemmingsplan gemaakt. De
gemeente gaat de grond aan Natuurmonumenten verpachten die het met beperkingen weer door
gaat verpachten aan agrariërs. De gemeente hoopt voor februari 2014 de pachtovereenkomsten
rond te hebben. De gemeente heeft voor deze vorm van beheer gekozen omdat de polder nog wel
waarde heeft voor agrariërs en omdat het past in het gebied. Het geheel moet een weidevogelgebied
worden.
De andere terreinen op de kaart zijn Spaanse Polder en Bedrijventerrein Hoog Zestienhoven.
16. Rotterdamse Haven
Voor het gedeelte van het Rotterdamse havengebied dat nog niet is ontwikkeld, is in 2012 een
ontheffing Tijdelijke Natuur afgegeven in voor 780 ha. Voor de beschermde soorten die al aanwezig
waren, heeft de Rotterdamse haven een reguliere ontheffing.
17. Molenwaard
In de gemeente Molenwaard wil de stichting Blauwzaam (www.blauwzaam.nl) een
projectverkenning realiseren voor:
-

Realisatie van Tijdelijke Natuur
Realisatie van groenblauwe schakels
Realisatie van ecologische verbindingszones
Mogelijke realisatie van wandel- en fietsroutes

Waar mogelijk in samenhang met recreatieve en zakelijke arrangementen
De gemeente Molenwaard heeft de informatiebijeenkomst in januari 2014 bijgewoond.
18. Leerdam
Tijdens de bijeenkomst in januari 2014 heeft een deelnemer het woningbouwproject Leerdam West
op de kaart ingetekend als extra mogelijke locatie voor Tijdelijke Natuur.
19. Gorinchem
In de gemeente Gorinchem wordt een grote woningbouwlocatie ontwikkeld (Hoog Halem), die deels
al ontwikkeld is en deels vertraagd is. De nog te ontwikkelen deelgebieden zijn voor het grootste deel
nog in agrarisch gebruik.
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20. Cromstrijen
De gemeente was geïnteresseerd om te horen over het concept Tijdelijke Natuur. Beide terreinen die
op de kaart staan zijn echter eigendom van een projectontwikkelaar. De gemeente heeft het concept
met beide ontwikkelaars gesproken.
Voor de zuidelijke locatie zijn de gronden in beheer bij een landbouwer en is de ontwikkelaar niet
voornemens dit anders in te vullen. Voor de noordelijke locatie ontving de gemeente van de
ontwikkelaar het bericht dat zij het hebben bekeken, maar geen belangstelling hebben.
21. Goeree-Overflakkee
Het concept Tijdelijke Natuur was niet bekend bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente
was wel geïnteresseerd om meer te weten te komen over de werking ervan, omdat er op GoereeOverflakkee inderdaad gronden beschikbaar zijn waarvoor Tijdelijke Natuur een optie zou kunnen
zijn. Ze heeft daarop een interne bijeenkomst gepland over dit onderwerp en (ambtelijk) gekeken
naar de kansen van Tijdelijke Natuur voor de gemeente.
Op de kaart staan een tweetal locaties die inmiddels bebouwd zijn. Het gaat om de meest zuidelijke
locatie in Middelharnis en de locatie in Ouddorp.
De gronden van het bedrijventerrein bij Oude Tonge zijn voor een deel al bouwrijp gemaakt . Een
ander deel is verpacht aan agrariërs. Gelet op de pachtcontracten en de noodzakelijk directe
beschikbaarheid van bouwrijp gemaakte grond is tijdelijke natuur hier niet gewenst, stelt de
gemeente.
Voor het terrein de Kleine boezem in Dirksland en de Westplaat Noord (meest noordwestelijke
locatie) in Middelharnis geldt dat ze nog een agrarische bestemming hebben en er nog geen
concreet (bouw)plan is.
Voor het terrein Hernesseroord zou met de grondeigenaar en ontwikkelaar gesproken moeten
worden om te bekijken of Tijdelijke Natuur hier een optie is. De gemeente legt hiervoor het initiatief
bij de provincie.
Ook is er op Goeree Overflakkee nog een aantal terreinen die niet op de kaart staan maar mogelijk
wel interessant zijn. Het gaat om de volgende locaties en projecten:
-

Landgoederen Middelharnis ter plaatse van Vliegers ( Mu en Estate). Ook voor dit terrein geldt
dat de gronden van een ontwikkelaar zijn.
Landgoed ontwikkeling Havenlooseweg in Dirksland
Mogelijke Nieuwe Marke in het kader van de ontwikkeling van de Noordrand van Goeree. Voor
deze ontwikkeling is nog geen concreet plan maar er is wel een bestemmingsplan waar het
initiatief in staat. De gemeente denkt dat het bij verdere uitwerking van dit plan interessant kan
zijn om aan tijdelijke natuur te denken, maar het is nu nog te vroeg om daar iets concreets van te
zeggen.
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4. Overzicht van actoren voor Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland
In het kader van deze verkenning hebben wij veel personen (telefonisch) gesproken die een rol
kunnen gaan vervullen bij het verder ontwikkelen bij Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland.
Naast de gemeenten (zie paragraaf 3.2) is de Zuid-Hollandse Natuur en Milieufederatie een logische
samenwerkingspartner voor het verder ontwikkelen van Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland. Het is een
provinciale milieu organisatie, met lokale kennis en een lokaal netwerk en met ambities op het
terrein van Tijdelijke Natuur. De organisatie kan een rol vervullen bij de ontwikkeling van specifieke
locaties, bij de educatie en communicatie rondom Tijdelijke Natuur in het algemeen en over de
tijdelijkheid ervan in het bijzonder.
Het havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam zijn organisaties binnen de provincie waar al
ervaring is opgedaan met Tijdelijke Natuur en waar de provincie gebruik van kan maken.
Andere belangrijke actoren zijn de provinciale collega’s. Tijdelijke Natuur is een concept dat net
zoveel raakt aan het ‘rode’ thema van de stedelijke ontwikkeling als aan het ‘groene’ thema van de
natuurontwikkeling. Het is dus ook van belang om dit thema niet alleen op te pakken vanuit de
groene afdelingen van de provincie maar hiervoor ook steun te verwerven binnen de rode afdelingen
van de provincie. Belangrijke actoren zijn bijvoorbeeld de collega’s van afdelingen economie,
ruimtelijke ontwikkeling en recreatie. Voor een succesvolle implementatie van het concept Tijdelijke
Natuur is samenwerking met deze collega’s belangrijk. Als zij niet goed doorgronden wat Tijdelijke
Natuur is en wat de voordelen ervan zijn, is het lastig om het in de provincie verder te brengen.
Naast de actoren die specifiek actief zijn in Zuid-Holland is er een aantal partijen actief in het landelijk
netwerk van Tijdelijke Natuur waarmee samengewerkt kan worden.
De organisaties met een * zijn actief in het team van de Green Deal over Tijdelijke Natuur.
-

Ministerie van Economische Zaken*
Ministerie van Infrastructuur en Milieu*
Groningen Seaports - Havenschap Delfzijl/Eemshaven*
Haven Amsterdam*
Roelofs Planontwikkeling*
De12Landschappen*
Cascade - vereniging voor zand- en grindwinning*
Vlinderstichting*
Stichting ARK
Universiteit Maastricht
Instituut voor Infrastructuur , Milieu en Innovatie (Brussel)
Verschillende gemeenten, waaronder Almelo, Den Bosch, Nieuwegein en Roermond
Natuur en Milieufederatie Utrecht

Op de website van InnovatieNetwerk is veel informatie te vinden over bestaande ontheffingen. De
partijen die al ervaring hebben opgedaan met Tijdelijke Natuur vormen belangrijke informatie- en
inspiratiebronnen.
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5. Bevindingen op basis van dit onderzoek.
In dit hoofdstuk presenteren wij enkele observaties op basis van de gesprekken met gemeenten,
gekoppeld aan onze praktijkervaring en kennis van het concept Tijdelijke Natuur. Deze observaties
vormen de basis van de conclusies en ons advies aan de provincie.
Begrip van Tijdelijke Natuur varieert sterk
Er is tussen gemeenten/grondeigenaren een groot verschil in kennisniveau en begrip van Tijdelijke
Natuur. Er zijn contactpersonen die nog nooit van Tijdelijke Natuur gehoord hebben, er zijn
contactpersonen die er wel eens van gehoord hebben, maar het concept nog niet doorgronden en er
zijn contactpersonen die het concept goed doorgronden en op basis daarvan hebben besloten of
Tijdelijke Natuur wel of niet aantrekkelijk is voor hun situatie. Bij toekomstige communicatie zal met
het grote verschil in kennis terdege rekening gehouden moeten worden.
Veel onduidelijkheid, veel verwarring, veel achterdocht
Onder de contactpersonen die we gesproken hebben, blijkt dat zelfs bij de partijen die al eens eerder
met Tijdelijke Natuur aan de slag zijn geweest, veel onduidelijkheid bestaat over hoe Tijdelijke
Natuur nu precies werkt. Onjuist begrip of verwarring heeft er vaak toe geleid dat men afziet van
Tijdelijke Natuur. Veel van de verwarring is echter inmiddels te pareren met praktijkervaring of met
nader onderzoek naar specifieke aspecten.
Een voorbeeld is vliegveld Valkenburg. Daar is niet gekozen voor Tijdelijke Natuur omdat in de
komende jaren op verschillende delen van het terrein werkzaamheden verricht gaan worden. Die
zouden buiten de ontheffing Tijdelijke Natuur vallen. Als voor het overige gebied wel een ontheffing
aangevraagd wordt en daar de natuur zijn gang kan gaan, biedt dat extra risico’s voor de terreinen
zonder ontheffing, was de veronderstelling. In Lent bij Nijmegen is echter een vergelijkbare situatie
waar wel voor het gehele gebied een ontheffing is verleend. Door een slimme planning is het gelukt
het hele gebied één groeiseizoen met rust te laten waardoor er aan de minimumeisen voor het hele
gebied is voldaan. Vervolgens is er voldoende flexibiliteit om in deelgebieden werkzaamheden te
verrichten terwijl de tijdelijk natuur toch in het grootste deel van het gebied in stand blijft. Een
vergelijkbaar scenario was misschien ook voor Valkenburg denkbaar geweest.
Een ander voorbeeld is verwarring over fiscale regelingen. Door het in gebruik nemen van gebieden
als Tijdelijke Natuur zou het BTW-regime veranderen waardoor problemen met de fiscus zouden
ontstaan, was de vrees van een grondeigenaar in één van de gemeenten. Dit dilemma was al eerder
boven tafel gekomen en inmiddels onderzocht door een gerenommeerd accountantsbureau die de
verwarring heeft kunnen weerleggen (zie bijlage 3). De gronden blijven, ook bij gebruik als Tijdelijke
Natuur, onder het BTW regime vallen. Voor ondernemers verandert er op dit punt dus niets en is er
dus geen sprake van een probleem.
Enthousiasme van natuurliefhebbers lijkt soms averechts te werken
Een belangrijk voordeel van Tijdelijke Natuur voor de grondeigenaar is dat het een risico
management instrument is. Dat betekent dat het ook personen en organisaties aan kan spreken die
niet zo begaan zijn met natuur zijn.
Mensen en organisaties die wel hart voor de natuur hebben, willen in hun enthousiasme de ambities
nog wel eens hoger stellen dan wat de regelgeving over Tijdelijke Natuur voorschrijft, bv. door toch
beheer- of inrichtingsmaatregelen voor te stellen. Bij onzorgvuldig formuleren kan hierdoor bij
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grondeigenaren het beeld ontstaan dat dit verplicht is. Dat beeld kan de drempel om van de regeling
gebruik te maken sterk verhogen.
Grondeigenaren verwachten waterdichte garanties
Grondeigenaren verwachten dat hun recht om de Tijdelijke Natuur op termijn weer op te mogen
ruimen, gewaarborgd blijft. Dat betekent dat gebieden met Tijdelijke Natuur op beleidsdocumenten
(zoals groenkaarten) en in bestemmingsplannen nadrukkelijk als ‘tijdelijk’ vermeld moeten blijven.
De vrees is dat anders het risico ontstaat dat een grondeigenaar op basis van andere regelgeving dan
de Flora- en faunawet alsnog belemmerd wordt in de realisering van zijn plannen. Die vrees - of deze
nu terecht is of niet – werkt drempelverhogend voor de aanvraag van een ontheffing.
Tijdelijke Natuur wordt ingewikkeld gevonden en/of partijen zien op tegen de aanvraag
Veel gemeenten en grondeigenaren lijken op te zien tegen (de kosten van) de aanvraag; het wordt
gezien als ingewikkeld en het kost geld. De partijen met ervaring in het aanvragen van een ontheffing
weerleggen deze bezwaren niet, maar wegen de kosten af tegen de baten van de risicovermindering.
(De gemeente Nieuwegein heeft berekend dat d.m.v. de inzet van Tijdelijke Natuur op jaarbasis
tienduizenden euro’s worden bespaard). Binnen het team van de Green Deal wordt momenteel wel
gewerkt aan een aantal hulpmiddelen die het aanvragen en verlenen van een ontheffing zullen
vergemakkelijken. Hier ligt mogelijk in de toekomst ook nog een rol voor de provincie.
Instrumenten blijven zich ontwikkelen
Tijdelijke Natuur is niet de enige oplossing die mogelijk is voor het ontwikkelen van natuur op tijdelijk
beschikbare terreinen. In de Beleidslijn (2008) wordt dit als volgt al verwoord: ‘Op de langere termijn
is het aanvragen van een ontheffing niet de beste oplossing. Zo lijkt een gedragscode tijdelijke natuur
veel voordelen te bieden. Om de gedragscode werkbaar te maken, moet echter wel de huidige weten regelgeving worden aangepast, zodat het ook mogelijk wordt om “vrijstelling mits goedgekeurde
gedragscode” voor strikt beschermde soorten van categorie 3 te krijgen. Voor het ministerie van
LNV14 heeft een dergelijke gedragscode het grote voordeel dat ze geenafzonderlijke ontheffingen
meer hoeft te verlenen voor tijdelijke natuur, wat enorm zal schelen in de werklast. Voor de
initiatiefnemer heeft een gedragscode ook voordelen omdat hij geen ontheffing meer hoeft aan te
vragen en direct duidelijk is aan welke voorwaarden hij zich moet houden omdat deze verwoord staan
in de gedragscode’.
Aangezien deze route binnen de huidige wet- en regelgeving, op de korte termijn nog niet mogelijk is
(immers voor categorie 3 soorten kan nog geen gedragscode worden opgesteld voor ruimtelijke
inrichting of ontwikkeling), wordt vooralsnog de weg van de ontheffingen bewandeld.
In Zoetermeer (zie paragraaf 3.2) en andere gemeenten worden echter al wel nieuwe oplossingen
verkend. Wellicht dat de initiatieven die daar ontstaan breder bruikbaar zijn.

14

Nu Ministerie van Economische Zaken (EZ)
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6. Conclusies en aanbevelingen
In de provincie Zuid-Holland ligt een groot areaal dat in de komende jaren op enig moment niet in
(bv. agrarisch of stedelijk) gebruik is. In totaal gaat het om een oppervlakte van ruim 7500 ha15. De
Kansenkaarten zoals die in dit rapport zijn opgenomen, geven hiervan een aardig beeld.
Het is lastig om een goed beeld te krijgen van de daadwerkelijke beschikbaarheid van locaties en/of
de bereidheid van grondeigenaren om zich in te zetten voor Tijdelijke Natuur. De beschikbare
informatie waar de kaarten op zijn gebaseerd, was soms verouderd. Regelmatig bleek een
bouwterrein met een zachte status inmiddels al een harde status te hebben. En sommige projecten
bleken inmiddels al in een vergevorderd stadium van uitvoer te zijn. Ook gesprekken met gemeenten
leverden vaak niet voldoende concrete informatie op over het wel of niet beschikbaar zijn van
locaties voor Tijdelijke Natuur.
De kaart geeft dus wel een globale indruk van (de omvang van) kansrijke locaties maar biedt geen
kant-en-klare routekaart op weg naar Tijdelijke Natuur. Begrip van het concept Tijdelijke Natuur en
bereidheid en ambitie van een gemeente of grondeigenaar om hier mee aan de slag te gaan is een
belangrijker graadmeter voor succes van Tijdelijke Natuur dan de hoeveelheid hectares beschikbare
grond. De kaart biedt echter wel een goede aanleiding voor een gesprek.
Binnen de provincie zijn voldoende potentiële hectares beschikbaar voor Tijdelijke Natuur en ook
lijken de gemeenten over het algemeen belangstellend tegenover het concept. Veel gemeenten zijn
nog onbekend met Tijdelijke Natuur en hebben vragen over hoe het precies werkt. Ook is er
verwarring over de voorwaarden van Tijdelijke Natuur en zien gemeenten belemmeringen. Als de
provincie Tijdelijke Natuur actief wil promoten zal zij zich dus in eerste instantie, samen met andere
(landelijke)partners, in moeten zetten om het instrument Tijdelijke Natuur onder de aandacht te
brengen, uit te leggen en de vragen erover te beantwoorden. Mogelijk kan de provincie ook het
initiatief nemen voor een aantal pilots.
Stimuleren van Tijdelijke Natuur
Tijdelijke Natuur biedt een meerwaarde voor de ecologie en de biodiversiteit. Diverse onderzoeken
en deskundigen bevestigen dit (zie paragraaf 0). Vanuit dat perspectief lijkt het dus verdedigbaar en
zelfs wenselijk voor de Provincie Zuid-Holland om het instrument in het provinciale beleid te
verankeren, te promoten en onder de aandacht te brengen van gemeenten en ontwikkelaars. Zeker
gezien de overheveling van bevoegdheden naar de provincie als de uitvoering van de Wet
Natuurbescherming gedecentraliseerd wordt.
Een logische rol voor de Provincie is dus het stimuleren van Tijdelijke Natuur en de kennis ervan
binnen de provincie Zuid-Holland (zowel intern als extern bij gemeenten en ontwikkelaars) te
vergroten. De provincie zou de informatie over Tijdelijke Natuur via de eigen website beschikbaar
kunnen maken. Daarbij is het van belang dat de provincie haar eigen (veranderende)
verantwoordelijkheden benoemt.

15

De genoemde 7500 hectare is inclusief de terreinen met een oppervlakte kleiner dan 5 ha (en inclusief de Rotterdamse
haventerreinen). De totale oppervlakte van geplande woningbouw- en bedrijventerreinen, groter dan 5 ha is ruim 6500 ha
(kaart 1). Van die 6500 ha heeft ruim 4200 ha een harde juridische status(kaart 2).
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Ook het bekend maken van de mogelijkheden van Tijdelijke Natuur binnen de netwerken waarin de
provincie opereert (via accountmanagers, gebiedsoverleggen en andere gremia) ligt voor de hand.
Het uitdragen van een provinciale ambitie via de eigen medewerkers is immers een logische eerste
stap. Maar ook dat vergt een inspanning, want ook voor provinciale medewerkers zal gelden dat ze
overtuigd moeten worden van het nut en de meerwaarde van Tijdelijke Natuur als bijdrage aan de
provinciale biodiversiteit (en de recreatieve mogelijkheden die dat biedt) én als bijdrage aan een
vermindering van de risico’s voor ontwikkelaars.
Enthousiasmeren en informeren effectiever dan subsidiëren
Het stimuleren en subsidiëren van maatregelen voor beheer en inrichting van Tijdelijke Natuur lijkt
niet nodig. Inrichting en beheer van Tijdelijke Natuur is immers niet verplicht. Het is van belang om
dit heel duidelijk te stellen omdat dit bijdraagt aan de laagdrempeligheid van het instrument. Als de
provincie inrichtings- en beheermaatregelen gaat subsidiëren zou hierdoor het beeld kunnen
ontstaan dat dit hoort bij Tijdelijke Natuur en dat is nadrukkelijk niet het geval. Bovendien zijn wij
van mening dat de middelen effectiever aangewend kunnen worden voor het enthousiasmeren en
informeren van partijen dan voor het subsidiëren van maatregelen.
Hetzelfde geldt voor het subsidiëren van het aanvragen van een ontheffing. Wij denken niet dat dit
nodig is. De kosten voor een aanvraag Tijdelijke Natuur zijn te overzien en op de lange termijn kan
Tijdelijke Natuur zelfs aanmerkelijk goedkoper zijn dan natuurwerend beheer, afhankelijk van de
situatie. Om een zuivere afweging te kunnen maken of Tijdelijke Natuur voor een grondeigenaar de
moeite waard is, zal deze zowel de kosten als de risico’s van een situatie met én zonder Tijdelijke
Natuur tegen over elkaar zetten. Het niet aanvragen van ontheffing Tijdelijke Natuur biedt immers
ook risico’s (op compensatieverplichtingen) en brengt ook kosten met zich mee (voor beheer) – zie
ook het voorbeeld van de gemeente Nieuwegein in hoofdstuk 4.
Pilots
Het lijkt ons dat de provincie het meest effectief kan bijdragen aan de ontwikkeling van Tijdelijke
Natuur door capaciteit (en wat werkbudget) vrij te maken voor promotie van en communicatie over
Tijdelijke Natuur. Daarnaast is de belangrijkste stap die moet worden genomen: de realisatie van een
aantal extra terreinen met Tijdelijke Natuur. Mogelijke kandidaten zijn bijvoorbeeld Delft en
Westland.
Dit kan het beste worden gedaan door met die mogelijke kandidaten gezamenlijk een traject te
starten. Door gezamenlijk het proces te doorlopen zullen organisaties minder snel afhaken, van
elkaar leren en gemotiveerd blijven. Op deze manier zijn in 2009 en 2010 ook de eerste pilots
gerealiseerd.
Persoonlijke benadering nuttig maar tijdrovend
Het persoonlijk benaderen van gemeenten, zoals dat gedaan is in deze verkenning, werkt goed. Het is
een goede manier om belangstelling te wekken, het concept in hoofdlijnen uit te kunnen leggen en
om aan de hand van de kaart het gesprek aan te gaan. Dit is echter wel een lastige en
arbeidsintensieve klus. Het kost veel tijd om de juiste persoon aan de telefoon te krijgen. Het
aangaan van vervolggesprekken met gemeenten waarvan de informatie nog niet compleet is en het
aangaan van gesprekken met gemeenten waar nog niet eerder mee is gesproken, zal vermoedelijk
nog zeker nog ca. 10 tot 15 dagen kosten (ervan uitgaande dat nog met ongeveer 50 gemeenten
contact moet worden gezocht). Bovendien is de informatie die in een dergelijk telefoongesprek kan
worden gegeven nog steeds onvoldoende om het concept helemaal uit te leggen en lijkt het zinvol
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om als vervolgstap ook via persoonlijke gesprekken en/of informatiebijeenkomsten grondeigenaren
nog uitgebreider van informatie te voorzien.
De Zuid-Hollandse Natuur- en Milieufederatie heeft ook plannen in deze richting. Zij zien dat
Tijdelijke Natuur de natuur- en henzelf als organisatie- kansen biedt en willen daarmee aan de slag.
Het lijkt logisch om als provincie hun ambities te benutten. Het is echter van belang te realiseren dat
een milieu organisatie goede relaties onderhoudt met het groene netwerk maar mogelijk minder
makkelijk aansluiting vindt bij het rode netwerk van grondeigenaren, ontwikkelaars en
beleidsmedewerkers economie.
Minimale periode van 1 jaar niet ophogen
Het is raadzaam voor de provincie om de minimumeisen van minimaal 1 groeiseizoen niet op te
hogen. In de praktijk blijkt Tijdelijke Natuur vrijwel altijd langer te blijven bestaan. Bovendien kan
Tijdelijk Natuur zelfs in 1 jaar een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van met name de
pioniersoorten. Het verhogen van de minimale periode zal ook de interesse in het concept flink doen
afnemen. Terreineigenaren willen namelijk hun flexibiliteit behouden. Een verhoging van de
minimumperiode in Zuid-Holland werkt bovendien verwarring in de hand, omdat landelijk gezien de
periode 1 jaar is.
Grondeigenaren verwachten waterdichte garanties
Zoals reeds gesteld in hoofdstuk 4 verwachten en verdienen grondeigenaren dat hun recht om de
Tijdelijke Natuur op termijn weer op te mogen ruimen, gewaarborgd blijft. Het is van groot belang de
zorgen hierover zeer serieus te nemen en er alert op te blijven. Dat betekent dat gebieden met
Tijdelijke Natuur op beleidsdocumenten (zoals groenkaarten) en in bestemmingsplannen
nadrukkelijk als ‘tijdelijk’ vermeld moeten worden zodat niet het risico ontstaat – of wordt gevoeld dat een grondeigenaar op basis van andere regelgeving dan de Flora- en faunawet alsnog belemmerd
wordt in de realisering van zijn bouwplannen.
Voortschrijding van kennis
Binnen de Green Deal Tijdelijke Natuur wordt continu gewerkt aan de verdere uitwerking en
verbetering van het instrument Tijdelijke Natuur. Om het provinciale netwerk goed te kunnen
informeren is het van belang deze ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Voor veel voorkomende
problemen is inmiddels een oplossing gezocht en gevonden. Daarnaast vinden ook ontwikkelingen
plaats die dicht tegen Tijdelijke Natuur aan liggen, zoals de initiatieven van de gemeente Zoetermeer
(zie paragraaf 3.2) om te streven naar een generieke ontheffing voor de hele gemeente. Het is
interessant voor de provincie om ook dit soort ontwikkelingen te volgen omdat het wellicht in de
toekomst kansen biedt.
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Bijlage 1: Bijeenkomst Tijdelijke Natuur Zuid-Holland januari 2014

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland
donderdag 16 januari 2014
9.30 – 11.30 uur
Provincie Zuid-Holland en Bureau Stroming organiseren een informatiebijeenkomst over Tijdelijke
Natuur op donderdag 16 januari van 9.30 -11.30 in het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag.
Tijdens deze bijeenkomst wordt het instrument Tijdelijke Natuur uitgelegd (wat is het? hoe werkt?
voor- en nadelen?) en is er volop ruimte voor vragen en discussie. Aan de hand van een conceptkansenkaart horen we ook graag van u waar u kansen ziet voor Tijdelijke Natuur in uw gemeente. We
nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.
Meldt u zich zo spoedig mogelijk aan, want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden graag via:
ikben@elsotterman.nl . U krijgt dan ongeveer een week van tevoren het definitieve programma van
de bijeenkomst toegestuurd.
Wat is Tijdelijke Natuur?
De kern van Tijdelijke Natuur is het stimuleren van natuurontwikkeling op gronden die wachten op
hun uiteindelijke bestemming. Veel grondeigenaren met ontwikkelplannen proberen de vestiging van
beschermde dier- en plantsoorten op hun toekomstige bouwterreinen te voorkomen om potentiële
conflicten met de Flora- en faunawet te vermijden. Terreineigenaren met een ontheffing voor
Tijdelijke Natuur krijgen de zekerheid dat ze beschermde soorten probleemloos mogen verwijderen
op het moment dat de schop de grond in moet. Voorwaarde is dat de natuur minimaal één
groeiseizoen de ruimte krijgt om zich te mogen ontwikkelen. Er zijn daarbij geen eisen aan beheer of
inrichting. Een terreineigenaar kan een ontheffing voor de Flora- en faunawet aanvragen voor
beschermde soorten die nog niet aanwezig zijn op het moment van de aanvraag. De ontheffing
wordt gegeven voor het laten ontstaan en later weer opruimen van Tijdelijke Natuur.
Verkenning kansen voor Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland
Deze informatiebijeenkomst maakt onderdeel uit van een verkenning naar de kansen voor Tijdelijke
Natuur in Zuid HolIand die Stroming, bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling uitvoert in
opdracht van de provincie. Op basis van gegevens uit het georegister van de Provincie Zuid-Holland
zijn wij op zoek gegaan naar kansrijke locaties voor Tijdelijke Natuur in de provincie(zie bijgevoegde
kaart). In de meeste gemeenten in Zuid-Holland liggen zulke terreinen en graag willen wij met u
tijdens deze bijeenkomst van gedachten wisselen over de kansen voor Tijdelijke Natuur op deze of
andere terreinen.
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Programma

9.00u

Ontvangst met koffie

9.30u

Inleiding over het doel van de workshop
Els Otterman, Bureau Stroming
Wat is Tijdelijke Natuur? Wat zijn de voor- en nadelen voor de grondeigenaar en de natuur?
Welke mogelijkheden voor inrichting en beheer zijn er?
Arnold van Kreveld, Bureau Stroming
Voorbeeld van gerealiseerde Tijdelijke Natuur in Roermond
Frederique de Bruijn, gemeente Roermond
Tijdelijke Natuur op terreinen in Zuid-Holland op de kaart
Op een kaart van de Provincie Zuid-Holland met geplande woningbouw- en
bedrijventerreinen kunt u aangeven wat u over de betreffende terreinen weet en en of u
denkt dat ze geschikt zijn voor Tijdelijke Natuur.
Aanvragen van een ontheffing Tijdelijke Natuur, hoe doe je dat?
Martijn van Opijnen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Hoe gaat de provincie aan de slag met Tijdelijke Natuur?
Joop Kooijman, Provincie Zuid-Holland

11.30u Afsluiting
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Bijlage 2: Stappenplan Tijdelijke Natuur
Stap 1. Uitvoeren ecologische inventarisatie: welke soorten zijn er aanwezig?
Voer een ecologische inventarisatie uit als er een reële kans is dat er beschermde soorten aanwezig
zijn op het terrein. Als er al een recente (maximaal 3 jaar oude) ecologische inventarisatie is, kan
deze worden gebruikt voor de aanvraag. Het terrein mag sinds de inventarisatie niet sterk veranderd
zijn.
Stap 2. Maak een onderbouwde inschatting welke soorten zich zouden kunnen vestigen in de
Tijdelijke Natuur
Hou rekening met de aard van het terrein, de ligging en inrichting en de aanwezige soorten in de
omgeving.
Stap 3. Kijk of er een samenwerkingsverband met lokale natuurorganisaties mogelijk is
Vrijwillig: u kunt proberen een samenwerking te starten met een lokale natuurorganisatie. Deze kan
helpen met de voorlichting (excursies, eigen media en contacten, etc.), met de monitoring (hoe
ontwikkelt het gebied zich?) en ook aanwezig zijn op het moment dat de natuur opgeruimd moet
worden. Door hun aanwezigheid onderstrepen zij dat Tijdelijke Natuur in het belang van de natuur
werkt.
Stap 4. Aanvraagformulieren invullen voor de ontheffing
Download het ‘Aanvraagformulier ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet’ (versie 4) van
www.hetlnvloket.nl. Vul vraag 1 en de onderdelen ‘kosten’ (blz. 10) en ‘ondertekening’ (blz. 11) in.
Download het bestand ‘Invuldocument - Aanvraag Ontheffing Ff-Wet t.b.v. Tijdelijke Natuur’ van:
www.innovatienetwerk.org (zoek op Tijdelijke Natuur). Dit document volgt de opzet van het
genoemde aanvraagformulier maar is toegespitst op een aanvraag voor Tijdelijke Natuur. Volg de
aanwijzingen op en vul dit document aan voor uw project.
Stap 5. Opsturen van de formulieren en bijlagen naar DR
Stuur het deels ingevulde aanvraagformulier en het aangevulde ‘invul- document’ (stap 3) en de
benodigde bijlagen op naar Dienst Regelingen (het adres is te vinden op het genoemde
aanvraagformulier).
Stap 6. Ontvangen van het besluit van DR
Binnen 16 weken ontvangt u een besluit van Dienst Regelingen. Binnen deze termijn kunt u worden
gevraagd om aanvullende informatie te leveren. Het besluit wordt ook op het DR loket (=een
openbare website) geplaatst.
Stap 7. Informeren van de omgeving
Na ontvangst van de ontheffing doet u er goed aan om omwonenden en andere belanghebbenden,
zoals locale natuur- en milieuorganisaties, tijdig te informeren. Dit geeft hen de kans desgewenst
bezwaar aan te tekenen tegen de verleende ontheffing. Een manier om omwonenden te informeren
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is door het sturen van een kort persbericht aan lokale natuur- en milieuorganisaties en plaatselijke
huis-aan-huis bladen.
Communiceer heel duidelijk met omwonenden en lokale natuur- en milieuorganisaties dat de natuur
tijdelijk is en dus op termijn weer wordt opgeruimd. Plaats bijvoorbeeld een bord bij de ingang van
het gebied.
Stap 8. Geef de natuur de ruimte
Nu kunt u de Tijdelijke Natuur de ruimte geven. U kunt er ook voor kiezen om nog even te wachten
tot na de termijn waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend. Dit is 6 weken na het ontvangen
van een ontheffing (daarna kan alleen bezwaar worden ingediend als kan worden aangetoond dat de
persoon die bezwaar indient niet op de hoogte kon zijn geweest).
Vrijwillig: u kunt besluiten om het gebied tijdelijk natuurvriendelijk in te richten (bijvoorbeeld door
de aanleg van een poel) of natuurlijk te beheren (bijvoorbeeld door extensieve begrazing of
verschraling).
Stap 9. Excursies geven, ontwikkeling bijhouden
Al dan niet in samenwerking met een lokale natuur- en milieuorganisatie kunnen er excursies worden
gegeven in het gebied. Dat is weer een goed moment om te benadrukken dat de natuur tijdelijk is.
Stap 10. Ontwikkeling van de Tijdelijke Natuur bijhouden
Als de ontheffing is aangevraagd in het kader van onderzoek is het verplicht om een vorm van
monitoring te doen. Misschien zijn er mensen te vinden die de ontwikkeling van de natuur willen
volgen en bij willen houden welke soorten zich vestigen. Dergelijke monitoring helpt mee om beter
inzicht te krijgen in de effectiviteit van Tijdelijke Natuur.
Stap 11. Op tijd beginnen met voorbereidingen voor de werkzaamheden
Begin tijdig met de voorbereidingen voor het opruimen en de uitvoering van de geplande
werkzaamheden. Zorg vanaf het begin van het broedseizoen dat broedvogels zich niet vestigen als u
wilt werken in dat broedseizoen.
Vrijwillig: bekijk of er in de uiteindelijke plannen (kleine) aanpassingen mogelijk zijn die blijvende
ruimte bieden aan beschermde soorten die zich hebben gevestigd (bijvoorbeeld door de aanleg van
minder steile oevers).

Dit stappenplan is afkomstig uit de brochure: ‘Tijdelijke Natuur Permanente Winst, Zelf aan de slag
met tijdelijke natuur’ . De brochure is te downloaden via:
http://www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/38/TijdelijkeNatuur.html
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