Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 19 januari 2022

Betreft
O

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Beleidskader natuur inclusief bouwen (raadsvoorstel 14 januari 2022)
Beleidskader-natuur-inclusief-bouwen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Guido Hummel (beleidsmedewerker), 050 367 4759, guido.hummel@groningen.nl
Marieke Eillert (bestuursadviseur), 050 367 8718, marieke.eilert@groningen.nl

Korte samenvatting:
Op initiatief de raad is een beleidskader natuur inclusief bouwen opgesteld. Dit wordt opgevat als
een manier van vormgeven van ruimtelijke projecten die biodiversiteit op de locatie van het project
toevoegt. Daarbij gaat het om maatregelen die in, op/aan of direct om een gebouw zijn toe te
passen. Natuur inclusief bouwen is eenvoudig toe te passen, biedt ruimte voor maatwerk en is
betaalbaar. Een conceptregeling heeft ter inzage gelegen en er is een inspraaknota opgesteld. Input
uit de inspraakperiode en het uitwerken van een aantal onderdelen hebben geleid tot dit definitief
beleidskader natuur inclusief bouwen. De systematiek is verder verfijnd. Planologische borging wordt
voor de lange termijn gekoppeld aan de gefaseerde uitrol van het omgevingsplan. Voor de korte
termijn is natuur inclusief bouwen via een beleidsregel te koppelen aan nieuwe
bestemmingsplannen/omgevingsplannen, zodat natuur inclusief bouwen randvoorwaardelijk is op te
nemen bij het aanpassen van het ruimtelijke kader voor de realisatie van een beoogde ruimtelijke
ontwikkeling. Daarmee wordt vrijwel elke grote ontwikkeling natuur inclusief. Het instellen van een
stimulerende publieksactie is een ondersteunend instrument ten tijde van de gefaseerde uitrol van
omgevingsplannen.

Vermeld op LTA?
O

Ja, item nr 2021-100

Deadline?
O

nee

Doel van de activiteit
o

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O
discussie (de raad zal willen bespreken of de insteek van het inititatiefvoorstel
voldoende is meegenomen)

Voorgeschiedenis
Bespreking initiatiefvoorstel januari 2021:
-

-

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/
2021/20-januari/10:00/Natuurinclusief-bouwen-initiatiefvoorstel-GroenLinks-Partij-voor-deDieren-D66-24-november-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/27-januari/15:30/
Natuurinclusief-bouwen-initiatiefvoorstel-GroenLinks-Partij-voor-de-Dieren-D66-24november-2020

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn 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.
Voor deze sessie is 70 minuten beschikbaar, dat betekent ong. 4 minuten per fractie

Nadere informatie
…

