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Betreft  
O  Initiatiefvoorstel  

O Collegebrief 

 O  Informerend met preadvies 

  

 

Titel en datum van het stuk (+ link): 
Initiatiefvoorstel-natuurinclusief-bouwen-GL-PvdD-D66-24-11-2020 

Initiatiefvoorstel-natuurinclusief-bouwen-GL-PvdD-D66-24-11-2020-1 

Preadvies initiatiefvoorstel ex art. 35 RvO Groen Links, Partij voor de Dieren, D66 over 

Natuurinclusief bouwen 

Preadvies-initiatiefvoorstel-GroenLinks-PvdD-en-D66-over-Natuurinclusief-bouwen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen: 
G.G. Hummel (preadvies) Guido.Hummel@groningen.nl  of tel: 0646285123 

Korte samenvatting: 
Dit initiatiefvoorstel is omdat de planvorming zoals in het initiatiefvoorstel genoemd te langzaam 

gaat. Tot op heden is er nog geen beleidsuitwerking naar de raad gegaan. Ondertussen gaan de 

ruimtelijke ontwikkelingen in met name de Stad hard. Behalve de ontwikkeling kost ook de invoering 

en het uitproberen van nieuwe systematieken veel tijd. De bestaande instrumenten zijn onvoldoende 

om natuurinclusief bouwen echt van de grond te krijgen. Bouwprojecten gaan nog te vaak ten koste 

van groen in plaats van dat ze groen toevoegen. De geldende beleidsregels voor het verwijderen en 

compenseren van groen in de vorm van bomen en houtopstanden zijn niet gericht op het vergroten 

van biodiversiteit of toevoegen van groen, maar op behoud waar het kan en compenseren als het 

niet anders kan. Dat is dus de uitdaging: wat brengt natuurinclusief bouwen dichterbij en tot een 

‘natuurlijke gang van zaken’, zonder een woud aan nieuwe regels te creëren. Natuurinclusief bouwen 

is biodiversiteit toevoegen. 

De raad spreekt uit: Natuurinclusief bouwen op te vatten als een manier van ruimtelijke projecten 

vormgeven die biodiversiteit op de locatie van het project toevoegt. 

De raad besluit het college op te dragen: 

1. In het af te sluiten bouwakkoord met bouwondernemers waarmee de gemeente samenwerkt 

afspraken over natuurinclusief bouwen op te nemen. 
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2. Twee of meer concrete voorbeeldlocaties aan te wijzen waar daadwerkelijk op afzienbare termijn 

natuurinclusief gebouwd gaat worden, zo nodig vooruitlopend op en ter inspiratie voor de regeling 

die het college voorbereidt. 

3. De klimaatmanifestaties in het klimaatprogramma mede te gebruiken om voorbeelden en 

creatieve ideeën over natuurinclusief bouwen voor het voetlicht te brengen en te bespreken, zo 

mogelijk in de vorm van een ontwerpwedstrijd, en hierbij inwoners te betrekken. 

4. De raad uiterlijk 1 juli 2021 of zoveel eerder als mogelijk de juridische/planologische regeling voor 

natuurinclusief bouwen die in het Groenplan wordt aangekondigd voor te leggen, inclusief een 

Gronings instrumentarium of puntensysteem voor beleidsmatige borging van natuurinclusief 

bouwen.  

Het preadvies geeft aan dat het college van B&W positief staat t.o.v. het intiatiefvoorstel.  

Ad.1  In de Woonvisie “Een thuis voor iedereen” hebben we reeds aangegeven dat we een 

bouwakkoord willen afsluiten met marktpartijen, woningcorporaties en andere belanghebbenden 

over de uitvoering van de woonagenda. Daar nemen we het thema natuurinclusief bouwen in mee 

mee.   

Ad.2 en 3. 

De beoogde losse manifestaties uit de woonvisie bundelen we tot één grote manifestatie waarin we 

het thema natuur inclusief bouwen een prominente rol geven. Het streven is om dit thema in april 

2021 natuur inclusief bouwen een plek te geven op de manifestatie. Verder wordt er een podium 

geboden voor goede voorbeelden van natuur inclusief bouwen zodat andere partijen worden 

geïnformeerd, geënthousiasmeerd en gestimuleerd hieraan navolging te geven. Verder wil men via 

een aantal voorbeeldlocaties de concrete mogelijkheden van natuur inclusief bouwen inventariseren. 

Deze locaties moeten nog worden geselecteerd. 

Ad4. Het streven is vanuit het college van B&W om u voor de door u voorgestelde datum een 

concept-regeling natuur inclusief bouwen aan te bieden waarin we de uitkomsten van het beoogde 

bouwakkoord en de manifestatie hebben verwerkt. We zullen ons bij het opstellen van de 

conceptregeling laten inspireren door de werkwijze van andere gemeenten, bijvoorbeeld die van Den 

Haag. 

Vermeld op LTA? 
O nee 

Deadline? 
 O nee 

  

Doel van de activiteit 
o Meningsvormend 

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend): 
O discussie, initiatiefvoorstellen vanuit de raad worden altijd voor discussie 

geagendeerd. 

 

Voorgeschiedenis 
Op 10 december 2019 is er een expertmeeting natuurinclusief bouwen georganiseerd. Dit 

initiatiefvoorstel is daar mede het gevolg van. Overige-evenementen/2019/10-

december/20:00/Verslag-Expertmeeting-natuurinclusief-bouwen-en-biodiversiteit/ 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Overige-evenementen/2019/10-december/20:00/Verslag-Expertmeeting-natuurinclusief-bouwen-en-biodiversiteit/
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Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit 

Meningsvormend 

De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.  

Voorstel om het in één ronde te doen.  

Nadere informatie 
n.v.t. 

 

 


