
 

 
Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer M. van der Glas 

namens de fractie van GroenLinks gestelde schriftelijke vragen ex art 41 RvO over 

natuurinclusief bouwen. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

 

1. Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat de stad aandacht 

moet hebben voor natuur bij haar bouwprojecten en dat dit zijn beslag moet 

krijgen in de uitwerking van de omgevingsvisie? 

 

Het college deelt uw mening dat er aandacht moet zijn voor natuur bij 

bouwprojecten. Groningen is een compacte en een groeiende stad. De groei 

van onze gemeente met nieuwe woningen, infrastructuur en bedrijvigheid 

kan in conflict komen met andere functies, bijvoorbeeld op het gebied van 

groen en natuur. Vandaar dat natuurinclusief bouwen (het combineren van 

de bouwopgave op zo’n manier dat de natuur meelift) onder de aandacht is 

van ons college.  

In een aantal projecten lukt dat ook. U noemde al de oostelijke ringweg en 

de Kattenbrug. Daarnaast hebben de gemeente en alle  

woningbouwcorporaties vorig jaar afspraken gemaakt die -  bij goedkeuring 

van het bevoegd gezag- leiden tot meer nestgelegenheid voor huismussen, 

vleermuizen en zwaluwen.  

 

Momenteel werken we aan de voorbereidingen van een visie op het 

versterken van groen. Deze visie is een uitwerking van de omgevingsvisie. 

In de visie maken we beleid voor een groene, klimaatbestendige 

leefomgeving met hierin aandacht voor biodiversiteit, natuur en landschap. 

In deze visie besteden we aandacht aan deze onderwerpen in relatie tot  de 

bebouwde omgeving en in relatie tot nieuwe bouwopgaven. Het onderwerp 

‘natuurinclusief bouwen en ontwerpen’ zal in de visie dan ook nader worden 

uitgewerkt en wordt daarmee verankerd in ons gemeentelijke beleid. 
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2. Is het college bereid te onderzoeken of natuurinclusief bouwen standaard 

opgenomen kan worden in het Programma van Eisen bij gemeentelijke 

grondexploitaties? 

 

In alle bestaande bestemmingsplannen van de gemeente Groningen staat 

genoemd dat de gemeente natuurinclusief bouwen wil bevorderen. Echter, 

op dit moment is dit niet verplicht, waardoor het veelal niet leidt tot een 

natuurinclusief ontwerp. We zoeken dan ook naar vormen om 

natuurinclusief bouwen in grotere mate toe te gaan passen. Vandaar dat we 

uw suggestie overnemen om te onderzoeken of we over kunnen op een 

verplichtstelling, inclusief handhaving. Of dat er andere (stimulerende) 

maatregelen nodig zijn.  

Groningen participeert in de (onlangs opgestarte) Community of Practice 

Natuurinclusief Bouwen genaamd ‘Gideon’. Doel is om stadsnatuur een 

belangrijke rol te geven in het transformeren van Nederland’s dichtbevolkte 

steden naar veerkrachtige, inspirerende woon- en werkomgevingen. 

Andere gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Tilburg, 

Haarlem, Breda, Delft, Zaanstad, Nijmegen, de bouwsector (o.a. Heijmans, 

AM, BPD), groene organisaties (Vogelbescherming, Gezonde Stad, VHG) 

en experts komen in 4 bijeenkomsten bijeen op verschillende 

voorbeeldlocaties in het land.  

In gezamenlijkheid wordt naar oplossingen gezocht om natuurinclusief 

bouwen grootschalig in Nederlandse steden in te zetten. De laatste 

bijeenkomst vindt plaats op 11 juni 2019. 

 

3. Vorig jaar hebben de corporaties een plan ontwikkeld voor natuurinclusief 

bouwen bij renovatie in het Oosterpark. Is het college bereid een plan van 

aanpak te ontwikkelen om deze praktijk in overleg met 

woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en kennisinstellingen op 

breder vlak uit te werken?  

 

In 2017 heeft de gemeente samen met de woningbouwcorporaties Nijestee, 

Lefier, Patrimonium, De Huismeesters en Wierden en Borgen afspraken 

gemaakt over natuurinclusief bouwen. Bij renovatie, of sloop en nieuwbouw 

zorgen de corporaties dat er voldoende nestgelegenheid is voor zwaluwen, 

huismussen en vleermuizen in lijn met de Wet natuurbescherming.  Dit plan 

bevindt zich nog in de ontwikkelfase. De noodzakelijke stadsbrede ( 

gemeentegrenzen 2018) onderzoeken ( 0-meting) hebben plaatsgevonden en  

de eerste concept soortmanagementplannen zijn in bespreking. De 

definitieve aanvraag voor een generieke ontheffing is in voorbereiding.  

Een monitoring en evaluatie van te treffen maatregelen zal  onderdeel 

uitmaken van de generieke ontheffing. Op basis van de gegevens uit de 

monitoring en evaluatie verkennen we of het natuurinclusief bouwen 

uitgebreid kan worden, bijvoorbeeld door groene daken en gevels te 

realiseren. Ontwikkelaars zullen hierbij nadrukkelijk worden betrokken.   

 

 

 

 

4. Is het college bereid natuurinclusief bouwen op te nemen in de gemeentelijke 

bouwverordening? 
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De gemeente gaat onderzoeken hoe we natuurinclusief bouwen kunnen 

opnemen in de gemeentelijke bouwverordening, hoe andere gemeenten dit 

doen en wat dit betekent voor handhaving.  

Bij grotere projecten, zitten de ecologen van de gemeente Groningen 

overigens altijd bij de start aan tafel. Bovendien hebben we met de aanpak 

duurzaam GWW, een methodiek in handen, waarbij voor 12 aspecten van 

duurzaamheid, waaronder natuur, de ambities worden bepaald en integraal 

worden afgewogen.  

Het gaat bij natuurinclusief bouwen eerder om de ‘bulk’ projecten, juist de 

wat kleinere opgaven, die bij elkaar opgeteld kunnen leiden tot een afname 

van natuurwaarden. 

Voor deze opgaven gaan we onderzoeken of we bij een bouwvergunning een 

aantal natuurinclusieve opties kunnen aangeven (bijvoorbeeld een groen dak, 

nestkast, groene gevel, aanleg van groen in stedenbouwkundige plan, etc). 

Een vergunningsaanvrager kan dan zelf aangeven welke maatregelen hij 

toepast in zijn ontwerp.  

 
5. Op de gemeentelijke website staat geen informatie over natuurinclusief 

bouwen. Is het college bereid hier alsnog in te voorzien en deze informatie 

actief uit te dragen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een 

omgevingsvergunning? 

 

We willen inwoners en ontwikkelaars graag informeren en stimuleren om 

natuurinclusief te bouwen. Op de website 

www.groningenklimaatbestendig.nl gaan we hier aandacht aan besteden.  

Mochten we ook overgaan tot een verplichting, gekoppeld aan een 

omgevingsvergunning, dan is de website van de gemeente Groningen de 

juiste plek om te informeren en adviseren over natuurinclusief bouwen.  

 

Vervolg 
Na de laatste bijeenkomst van de Community of Practice (juni 2019) geven we een 

tussentijdse, mondelinge reactie aan de raad. Na de evaluatie van de 

soortmanagementplannen met de corporaties geven we een schriftelijke reactie aan 

de raad. Naar verwachting is dit begin 2020.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Peter Teesink 

  

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

http://www.groningenklimaatbestendig.nl/

