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Natuur in de Gemeente

Magazine voor gemeenten door gemeenten!

Graag presenteren wij het eerste nummer van het digitale kwartaalmagazine ‘Natuur in de Gemeente’. 

Dit magazine is hét magazine voor en door gemeenten, initiatiefnemers en organisaties die met de bescherming van 
flora en fauna te maken hebben. Het magazine is onderdeel van het Platform Natuur in de Gemeente. In dit Platform 
wisselen gemeenten en andere overheidsinstanties onderling kennis uit over natuur(wetgeving).
Onderwerpen die in het magazine aan bod komen zijn onder andere jurisprudentie over en natuurwetgeving in de ge-
meentelijke praktijk, actuele onderwerpen die daarbij een rol spelen, achtergrondartikelen en verslagen van symposia 
en expertisemiddagen.

Het magazine is ook gekoppeld aan het Forum Natuur in de Gemeente. Dit forum biedt de gelegenheid om met 
mensen in gesprek te gaan over onderwerpen die in het magazine aan bod zijn gekomen.

Aan de ene kant blijken de succesverhalen en aan de andere kant juist de vragen waar je als gemeente mee worstelt 
interessant voor de lezers. Als je informatie over een onderwerp wilt delen, met bepaalde vragen zit, of informatie over 
het aanleveren van bijdragen wilt hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@natuurindegem-
eente.nl.
Voor meer informatie kan je ook een bezoek brengen aan onze website www.natuurindegemeente.nl.
Naast korte artikelen zijn ook columns, oplossingen, overdenkingen en tips van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

De eersTe eDITIe VAN HeT MAGAzINe NATuur IN De GeMeeNTe
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Is voor wijziging en vaststellen bestemmingsplan nader natuuronderzoek nodig? 
Voordat een bestemmingsplan kan worden vastgesteld of daarin een wijzigings-
bevoegdheid kan worden opgenomen is het van belang om vast te stellen of plan 
of wijzigingsbevoegdheid niet in strijd is met relevante wet- en regelgeving. Daartoe 
dient onder andere een onderzoek in het kader van de natuurwetgeving plaats te 
vinden. Recente jurisprudentie laat zien dat een bestemmingsplan pas kan worden 
vastgesteld of gewijzigd nadat uit een procedure duidelijk is geworden of voor de 
activiteiten die volgen uit deze vaststelling of wijziging de mogelijkheid bestaat tot 
het verkrijgen van een ontheffing. De ontheffingsverlener denkt hier wat genuan-
ceerder over. 

Onderzoek in het kader van natuurwetgeving
een eerste natuuronderzoek bestaat meestal uit het 
uitvoeren van een ecologische quickscan. In deze 
quickscan wordt het effect van de werkzaamheden die 
voortvloeien uit het plan of de wijziging beoordeeld op 
(mogelijk) aanwezige beschermde soorten (Flora- en 
faunawet) en beschermde gebieden (Natuurbescher-
mingswet en/of eHs) binnen de invloedssfeer van het 
plangebied. Wanneer geen effecten worden verwacht 
kan het bestemmingsplan worden vastgesteld of gewi-
jzigd.

Flora- en faunawet
Bij een ecologische quickscan wordt het plangebied 
aan de hand van de aanwezige structuren en liter-
atuuronderzoek beoordeeld op de geschiktheid voor 
het voorkomen van beschermde soorten. In een groot 
aantal gevallen zal uit de quickscan blijken dat de 
aanwezigheid van een of enkele beschermde soorten 
zonder nader onderzoek niet is uit te sluiten. Vaak wordt 

JurIsPruDeNTIe eN NATuurWeTGeVING

aan de hand van kennis over de mogelijkheden tot het 
verkrijgen van een ontheffing in de fase van de ecolo-
gische quickscan ingeschat dat de Flora- en faunawet 
geen belemmering is voor het vaststellen of wijzigen 
van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt 
dan op basis van de ecologische quickscan en de ver-
wachting dat een ontheffing wel mogelijk is vastgesteld. 
er zijn echter verschillende recente gerechtelijke 
uitspraken waaruit volgt dat dit zonder nader onderzoek 
niet kan worden gesteld en dat de mogelijkheid tot het 
verkrijgen van een ontheffing feitelijk pas duidelijk wordt 
in een ontheffingsprocedure.

enkele uitspraken
• De Afdeling Bestuursrechtspraak van de raad van 

state stelt in een uitspraak van 29 december 2010 
over een plangebied met mogelijke aanwezigheid 
van vogels met jaarrond beschermde nesten en be-
schermde amfibieën het volgende: “De vraag of voor 
de uitvoering van het plan een ontheffing op grond 
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vraag of een ontheffing kan worden verleend in beginsel 
pas aan de orde komt in een procedure op grond van de 
Flora- en faunawet, kan kennelijk een bestemmingsplan 
pas worden vastgesteld of gewijzigd nadat uit een pro-
cedure duidelijk is geworden of voor de activiteiten die 
volgen uit deze vaststelling of wijziging de mogelijkheid 
bestaat tot het verkrijgen van een ontheffing.

Visie van Dienst regelingen
Bovenstaande is doorgesproken met Dient regelingen 
van het Ministerie van economische zaken. Dienst 
regelingen adviseert de volgende werkwijze:
• laat, wanneer beschermde soorten niet op voorhand 

kunnen worden uitgesloten, altijd een nader onder-
zoek uitvoeren;

• zijn beschermde soorten aanwezig en zijn er 
plannen om op de korte termijn activiteiten te 
ontplooien, vraag dan een ontheffing aan, en stel 
het bestemmingsplan vast na het afgeven van de 
ontheffing;

• zijn beschermde soorten aanwezig en zijn de plannen 
nog niet concreet (bijvoorbeeld bij het opnemen van 
een wijzigingsbevoegdheid) beargumenteer in het 
bestemmingsplan dan goed dat het verkrijgen van 
een ontheffing in de lijn der verwachting ligt. Dit kan 
door het opnemen van mitigerende maatregelen in 
het plan en het verwijzen naar afgegeven ontheffin-
gen in vergelijkbare situaties.

Het laatste punt lijkt in strijd met de uitspraken van de 
raad van state die stellen dat de vraag of een onth-
effing kan worden verleend in beginsel pas aan de 
orde komt in een procedure op grond van de Flora- en 
faunawet. 
Dienst regelingen kan echter geen ontheffingen af-
geven voor werkzaamheden waarvan niet duidelijk is of 
en wanneer deze worden uitgevoerd. Dienst regelingen 
stelt zich op het standpunt dat de gemeente bij het vast-
stellen of wijzigen van een bestemmingsplan voldoende 
aannemelijk moet maken dat de Flora- en faunawet 
geen belemmering vormt en dat dit kan door het beter 
en meer gefundeerd beargumenteren dan dat nu vaak 
het geval is. 

Martin van den Hoorn is werkzaam als adviseur ecologie 
bij Regelink Ecologie & Landschap. Vanuit zijn functie 
als ecologisch adviseur heeft hij dagelijks te maken met 
wet- en regelgeving rond natuur. Omdat de interpreta-
tie van deze wet en regelgeving door jurisprudentie en 
aangepaste standpunten van Bevoegd Gezag sterk in 
beweging is wordt in deze rubriek telkens een actueel 
thema rond jurisprudentie behandeld.

van de Flora- en faunawet nodig is, en zo ja, of deze 
ontheffing kan worden verleend, komt in beginsel pas 
aan de orde in een procedure op grond van de Flora- 
en faunawet. Dat doet er niet aan af dat de raad het 
plan niet had mogen vaststellen, indien en voor zover 
de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inz-
ien dat de Flora- en faunawet aan de uitvoerbaarheid 
van het plan in de weg staat”. 

• Duidelijkheid over de vraag of het vaststellen of 
wijzigingen van een bestemmingsplan mogelijk door 
de Flora- en faunawet wordt verhinderd geldt ook 
bij het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid 
in een bestemmingsplan, ongeacht of de wijziging 
ooit doorgevoerd gaat worden. In de uitspraak van 
27 april 2011 waarbij onduidelijkheid was over de 
aanwezigheid van vleermuizen in een plangebied 
stelt de Afdeling dat “Ook ten aanzien van een in het 
bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid 
dient bij de vaststelling van het plan aannemelijk te 
zijn dat de Flora- en faunawet niet aan de door de 
wijziging mogelijk te maken bestemming in de weg 
staat”. 

• Als derde voorbeeld dient een uitspraak van 27 
maart 2013 waarin een beroep tegen de vaststelling 
van een wijzigingsplan wordt behandeld. Als gevolg 
van de wijziging wordt een schuur gesloopt waarin 
mogelijk huismussen broeden. Ook hier “Overweegt 
de Afdeling dat het in de rede had gelegen dat de 
raad nader onderzoek had laten uitvoeren, voor-
dat de raad het besluit nam tot vaststelling van het 
bestemmingsplan.”

Geen geldig verweer
zowel in de uitspraak van 27 april 2011 als in die van 27 
maart 2013 stelt de gemeenteraad dat haar voornemen 
was om voordat tot het uitvoeren van de werken over 
zou worden gegaan eerst een nader ecologisch onder-
zoek te laten uitvoeren en een eventuele ontheffing aan 
te vragen. In beide gevallen vindt de Afdeling dit een 
onvoldoende argument om over te kunnen gaan tot het 
wijzigingen van een bestemmingsplan.

Consequenties
Bij het vaststellen van een bestemmingsplan of het 
opnemen of doorvoeren van een wijzigingsbevoegd-
heid dient dus in principe altijd een nader onderzoek 
plaats te vinden. een ecologische quickscan is alleen 
afdoende wanneer daaruit blijkt dat in het plangebied 
geen beschermde soorten voorkomen of dat deze 
beschermde soorten geen enkele hinder ondervinden 
van de activiteiten die voortvloeien uit de voorgenomen 
wijzigingen. Omdat de Afdeling van mening is dat de 
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Het nieuwe gemeentekantoor van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug grenst aan 
Natuurnetwerk Nederland (EHS). Mede daarom stond bij het ontwerp van het ge-
bouw en bij de inrichting van de omgeving duurzaamheid hoog op de agenda. De 
Gemeente heeft door RANOX natuuraannemer de zolder van het gebouw ‘’De 
Hoeve’’ van het gemeentekantoor geschikt laten maken voor bewoning door vleer-
muizen. De gemeente wil met het ontwerp, de duurzame bouw en het duurzame 
gebruik van het nieuwe gemeentekantoor een voorbeeld zijn voor anderen. 

In het bestemmingsplan voor het nieuw te bouwen 
gemeentekantoor waren al maatregelen geborgd die 
bevorderlijk zijn voor Natuurnetwerk Nederland (eHs) 
en de biodiversiteit in en om het gemeentekantoor 
ten goede komen. De gemeente ging daarom al in de 
bestemmingsplanprocedure verplichtingen aan voor het 
treffen van maatregelen voor bewoning van het nieuwe 
gemeentekantoor door vleermuizen.  

Om de zolder en het dak geschikt te maken voor vleer-
muisbewoningen werd door rANOX natuuraannemer in 
overleg met de gemeente een vleermuisplan opgesteld. 
Hierbij werd niet alleen gekeken naar de behoeften van 
verschillende soorten vleermuizen, maar is ook rekening 
gehouden met de effecten op de isolatiewaarde van het 
pand en de al aanwezige gebruiksfuncties. Daarnaast 
werd er rekening mee gehouden om alle voorzieningen 
zo te ontwerpen en uit te voeren dat deze geen inbreuk 
zouden maken op het buitenaanzicht van het gebouw. 
Dit leidde tot een vleermuisplan waarbij de potenties 
van het gebouw voor zowel spleet- als holtebewonende 
vleermuizen sterk werden vergroot zonder afbreuk te 
doen aan de overige belangen. 

VleerMuIszOlDer IN HeT DuurzAMe GeMeeNTekAN-
TOOr uTreCHTse HeuVelruG

Om de kans op ingebruikname van de voorzieningen 
door vleermuizen die in spleten verblijven zo groot 
mogelijk te maken zijn meerdere geschikte verblijfplaat-
sen met een zo groot mogelijke variatie in microklimaat 
gerealiseerd. zo werd op de ommuurde binnenplaats op 
het dak van “De Hoeve” aan de noordelijke, oostelijke 
en westelijke wand een kraamkast voor dwergvleermui-
zen opgehangen. Op de zolderruimte zijn eveneens drie 

’De Hoeve’’, onderdeel van het gemeentekantoor Utrechtse 
Heuvelrug

Links: Benjamin Backx l RANOX Natuuraannemer
Rechts: Paul Minken l Adviseur Natuur en Landschap bij 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug



Magazine -  Edit ie  Maart 2014

6

Natuur in de Gemeente

Het was helaas niet mogelijk de zolderruimte geschikt te 
maken voor holtebewonende vleermuizen zonder hoge 
kosten en ernstige afbreuk aan de isolatiewaarde van 
het dak en beïnvloeding van het buitenaanzicht. Om 
toch geschikte verblijfplaatsen aan te bieden aan in hol-
tes verblijvende vleermuizen (zoals de rosse vleermuis 
en de gewone grootoorvleermuis) zijn voor deze soorten 
houten kasten en duurzame bolle kasten van houtbeton 
opgehangen aan de buitenmuren van de binnenplaats.

Om het risico op overlast (en angst daarvoor) tot een 
minimum te beperken heeft rANOX natuuraannemer 
de zolderruimte zo aangepast dat er een gescheiden 
ruimte voor de vleermuizen is ontstaan, een échte 
vleermuiszolder. Voordeel daarvan is ook dat de dieren 
minder snel worden verstoord. Daarnaast worden ona-
angename ontmoetingen tussen vleermuizen en overige 
gebruikers van het gemeentekantoor voorkomen.

De gemeente is zeer tevreden over de aangebrachte 
vleermuisvoorzieningen. zo vlak na oplevering kan over 
het functioneren van de vleermuiszolder nu nog geen 
duidelijkheid gegeven worden. uit de voorgenomen 
inventarisaties zal blijken hoe druk bezocht de vleer-
muiszolder is. 

kraamkasten voor deze soort geplaatst. Deze kasten 
zijn door middel van een doorvoer door de wand heen 
bereikbaar voor vleermuizen vanuit de kasten die buiten 
hangen. Om extra wegkruipvoorzieningen aan te bieden 
zijn op de zolderruimte verspreid over de binnenruimte 
ook nog kleinere vleermuiskasten geplaatst.

Afbeelding 1. Een deel van de vleermuiskasten die geplaatst 
zijn aan de  buitenzijde van de wanden van de zolder van het 
gemeentekantoor.Van links naar rechts: bolle houten vleer-
muiskast, maatwerk kraamkast voor dwergvleermuizen en bolle 
vleermuiskast van houtbeton.

Afbeelding 2. Een deel van de vleermuiskasten die geplaatst 
zijn aan de binnenzijde van de wanden van de zolder van 
het gemeentekantoor. Van links naar rechts: bolle houten 
vleermuiskast, houten platte vleermuiskast en een maatwerk, 
kraamkast voor dwergvleermuizen.
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Merels fluiten de stad wakker. De Veldleeuwerik kondigt uit volle borst de lente 
aan. Zoemende bijen vliegen af en aan om stuifmeel van de bloeiende lindes te 
verzamelen. Een ooievaar klappert en een specht hamert. Dagpauwogen vliegen 
door het park. Ook in steden zijn dieren te vinden. Wanneer gemeenten hun eigen 
´panda´ kiezen en omarmen, groeit het besef dat natuur en milieu iets waardevols 
zijn en dat alles met elkaar samenhangt.

De Natuurdoeners wonnen in april 2013 de wedstrijd: 
“Gezocht, Nederlandse natuurverdubbelaar”. een 
wedstrijd uitgeschreven door het Wereld Natuurfonds, 
Trouw en staatsbosbeheer, bedoeld om de natuurbe-
scherming in Nederland een positieve wending te 
geven. Ons idee is simpel. Iedere gemeente omarmt 
zijn ‘eigen panda’: een inheems dier waarvoor echt iets 
gedaan kan worden door zelf actie te ondernemen. 
scholen, bedrijven, supermarkten, verzorgingshuizen en 
jijzelf, iedereen draagt een steentje bij aan het verbe-
teren van het leefgebied van het actiedier. Het leuke is 
dat daardoor niet alleen bescherming van de natuur een 
plek krijgt in ons dagelijkse leven, maar we zorgen ook 
voor vergroening van onze eigen leefomgeving: op naar 
een echt duurzame samen-ook met dieren-leving! 

“Natuurbeleid is vaak zo abstract. Een actiedier maakt 
natuur tastbaar en concreet. En het biedt handeling-
sperspectief. Door te focussen op een actiedier, werk je 
automatisch aan de kwaliteit van de leefomgeving van 
veel meer plant- en diersoorten.”  zegt Thomas Walder, 
statenlid D66 voor de provincie Overijssel, over de 
Natuurdoeners.

De NATuurDOeNers 

De Natuurdoeners nodigen gemeenten uit alle burgers 
te transformeren tot doeners voor een dier en daarmee 
voor de natuur! Na een effectieve publiciteitscampagne 
in 2013 zijn de Natuurdoeners nu bezig het actiedieren-
plan concreet vorm te geven. zie je leuke kansen voor 
jouw gemeente om aan de slag te gaan met een ac-
tiedier of wil je eens met ons verder denken, stuur dan 
een mail naar info@natuurdoeners.nl en vergeet ons 
natuurlijk niet te volgen op Twitter en Facebook!
Op naar een samenleving waarbij een insectenhotel 
naast de deur het nieuwe straatbeeld is en waar kin-
deren na school druk verder timmeren aan hun vleer-
muizenkast!
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Gemeenten delen samen een grote verantwoordelijkheid als het gaat om natuur-
wetgeving. Het praktisch toepassen van de natuurwet- en regelgeving is voor veel 
gemeenten een uitdaging. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom 
voor gemeenten een aantal instrumenten ontwikkeld die de uitvoering van deze 
wet- en regelgeving vergemakkelijken: de ‘Routeplanner’, de ‘Effectenindicator 
soorten’, de ‘Maatregelenindicator soorten’ en ‘de Generieke Aanpak Natuur’.

routeplanner
De routeplanner geeft een indicatie van de te volgen 
procedure voor beschermde natuur binnen de WABO-
procedure. Het instrument is ontwikkeld omdat gesignal-
eerd werd dat natuur pas laat in het realisatieproces aan 
bod kwam, terwijl het juist essentieel is om natuur in een 
vroeg stadium in het proces te betrekken. De ‘routeplan-
ner’ geeft een beschrijving van de verschillende proce-
durele stappen die gezet moeten worden .

effectenindicator
De effectenindicator soorten geeft een indicatie van 
de mogelijk negatieve effecten die soorten  beschermd 
onder de Flora- en faunawet kunnen ondervinden door 
activiteiten uit de omgevingsvergunning in of nabij hun 
leefgebieden. Het is een goed hulpmiddel voor Initia-
tiefnemers, vergunningverleners en handhavers bij het 
aanvragen, beoordelen en controleren van (activiteiten 
binnen) de omgevingsvergunning of de watervergun-
ning. 

GeBruIkT u De INsTruMeNTeN VOOr De IMPleMeNTATIe 
VAN De NATuurWeTGeVING Al?

Maatregelenindicator
De Maatregelenindicator soorten geeft inzicht in de 
mogelijk te nemen of te verwachten maatregelen die de 
negatieve effecten van een ingreep kunnen voorkomen 
of verminderen.
Handig voor initiatiefnemers en vergunningverleners 
die te maken hebben met activiteiten in of nabij leefge-
bieden van dier- en plantensoorten die zijn beschermd 
onder de Flora- en faunawet. 
Maatregelenindicator soorten

Generieke Aanpak Natuur
De Generieke Aanpak Natuur betreft een gebiedsgerich-
te benadering waarin wordt nagegaan welke ruimtelijke 
ingrepen er de komende tien jaar worden uitgevoerd 
en hoe hierbij de aanwezige soorten op adequate wijze 
kunnen worden beschermd. Deze aanpak komt het 
meeste tot zijn recht wanneer op gemeentelijk niveau 
ontwikkelaars, ‘ruimtelijk georiënteerde’ initiatiefnemers, 
woningbouwcorporaties en bedrijfsleven samenwerken. 
Bij de Generieke Aanpak staat het soortenmanagement-
plan centraal.
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Het is de trend van deze crisistijd: herverdeling van verantwoordelijkheden en een 
zich terugtrekkende overheid waardoor burgers veel meer dan voorheen participer-
en in allerlei overheidsinitiatieven. Of omgekeerd: de overheid die in een burgerini-
tiatief participeert. Allemaal  volgens het principe “samen maakt sterk”. Dat dit ook 
bij het beheer van gemeentelijk groen tot een succes kan leiden moge blijken uit 
diverse voorbeelden. De les tot nu toe: bereid u goed voor!

Groenbeheer door burgerparticipatie en burgerinitia-
tieven het proberen waard
er zijn verschillende voorbeelden van succesvol opge-
starte groenbeheerprojecten waarbij burgerparticipatie 
is ingezet door gemeenten. zo wil de Gemeente Hattem 
inwoners structureel betrekken bij het beheren van het 
Hattemse openbaar groen. Hiertoe heeft de gemeente 
een succesvolle groenmarkt georganiseerd, waarbij 
gemeentelijk groen ter adoptie of koop werd aange-
boden aan burgers die vervolgens zelf verantwoordelijk 
werden voor het gezond houden van hun eigen stukje 
groen. een ander voorbeeld is de Gemeente Breda, 
waar bewoners, ondernemers en de gemeente samen-
werken aan het beheer van hun openbare ruimte binnen 
de afspraken van ‘’Opgeruimd Breda’’. In de Gemeente 
Hoogeveen is een succesvol beheerproject opgestart 
vanuit een burgerinitiatief, waar de gemeente onderste-
uning aan verleent. Buurtbewoners hebben het beheer 
van het sterrenpark overgenomen van de gemeente 
en willen dit park nu omtoveren tot het “groene hart van 
krakeel”. Het zijn initiatieven waar alle betrokkenen met 
veel enthousiasme aan begonnen zijn. Hoe levensvat-
baar deze zijn, zal de tijd moeten leren. Wat al wel 
bekend is? Dat er valkuilen zijn die u als gemeente 
zeker kunt voorkomen.

GrOeNBeHeer, BurGerPArTICIPATIe eN BurGerINITIA-
TIeVeN keNNeN suCCesVOlle sTArT

rol van de gemeente anders dan vaak gedacht
er wordt vaak gedacht dat actief burgerschap de over-
heid ontlast van taken en tot bezuinigingen leidt. Dit 
blijkt zelden op te gaan. Met de komst van actief burg-
erschap wordt de rol van de gemeente niet kleiner maar 
verandert deze. zo moet de gemeente onder burgers 
blijven netwerken en initiatieven blijven ontwikkelen die 
hen aanmoedigen actief te worden en te blijven en hun 
eigen duurzame samenwerkingsverbanden te creëren. 
zonder overkoepelend, gemeentelijk beleid lukt dit niet. 
De praktijk leert bovendien dat ook al doen veel burgers 
mee, burgerinitiatieven maar al te vaak afhankelijk zijn 
van de inzet van slechts enkele enthousiaste vrijwilligers 
of betrokken professionals voor wie een duidelijk belang 
als drijfveer nodig is om bij het project betrokken te 
willen blijven. Verder is geen mens hetzelfde. lang niet 
iedereen wil verantwoordelijkheid dragen en lang niet 
iedereen houdt van overleg. Daarnaast ligt het gevaar 
op de loer van bureaucratische barrières die tot des-
interesse voor deelname bij burgers kan leiden. een 
succesvolle en duurzame burgerparticipatie vraagt dus 
een blijvende inzet van de gemeente.
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Blijvende inzet leidt tot meerwaarde voor gemeenten
Tegenover de veranderingen en de blijvende inzet van 
gemeenten staan ook voordelen. Denk aan een groter 
draagvlak voor gemeentelijke plannen, groter bereik van 
doelgroepen, en snellere realisatie van plannen doordat 
burgers in een vroeg stadium al betrokken zijn. Verder 
bevordert burgerparticipatie de openheid en transpar-
antie van een gemeente, waardoor  bewoners meer 
vertrouwen krijgen in het openbaar bestuur. Daar waar 
burgers goed worden geïnformeerd, waar goed naar 
hen wordt geluisterd en waar met hen wordt meege-
dacht, heeft groenbeheer beslist kansen. 

Grote verschillen tussen dorps- en stadsburgers bij 
groenbeheer
er blijkt een wezenlijk verschil te zijn tussen burgers uit 
steden en burgers uit dorpen met betrekking tot groen-
beheer. stadsmensen zijn vaak op zoek naar groen in 
hun leefomgeving en daardoor sneller bereid om hier-
voor iets te doen. Dorpsmensen zien groen eerder als 
iets vanzelfsprekends en ervaren zorg ervoor eerder als 
een last dan als een genoegen. Dit verschil is zeker van 
invloed op de vormen van participatie die een gemeente 
kan bewerkstelligen. 
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De gemeente Hattem heeft in november 2013 een groenmarkt georganiseerd. 
Deze markt stond volledig in het teken van adoptie en koop van groen. De dag was 
een groot succes. Met de groenmarkt wilde de gemeente inhaken op wat er mo-
menteel speelt in de samenleving: minder overheid en meer samenleving. De ge-
meente wil daarom bij het groenbeheer gaan samenwerken met burgers. De groen-
markt was daarvoor een prachtige start. 

Groenmarkt en het streven naar meer samenhang tus-
sen inwoners 
Door het rijk wordt er momenteel sterk gekort op de 
uitkeringen voor gemeenten. In de gemeente Hattem 
heeft dit erin geresulteerd dat in de woonwijken momen-
teel een lager onderhoudsniveau voor het openbare 
groen wordt gehanteerd. Verantwoordelijk wethouder 
Teuben: ‘’Bezuinigen doet pijn, maar die pijn wordt 
draaglijker als gemeente en inwoners zich samen ver-
antwoordelijk voelen voor de woonomgeving.” Afgelo-
pen november kwamen er in totaal 450 inwoners op 
de groenmarkt in Hattem af. De groenmarkt betrof een 
informatiemarkt over adoptie en verkoop van openbare 
groenstroken aan inwoners van de gemeente. Inwoners 
die aansluitend aan hun kavel een groenstrook heb-
ben liggen waarvan het beleid heeft bepaald dat deze 
verkocht kan worden werden middels een brief uitgeno-
digd. Naast de koop kunnen inwoners van deze wijken 
het verschil maken door de groenstroken te adopteren. 
Met adoptie wordt het bovendien mogelijk om delen 
groen een eigen identiteit te laten krijgen. Met dit groen-
marktproject streeft de gemeente niet alleen naar meer 
samenhang en samenwerking in de buurt, maar ook dat 
het onderhoudsniveau van het openbare groen weer 
omhoog gaat.  

suCCesVOlle GrOeNMArkT GeMeeNTe HATTeM krIJGT 
eeN VerVOlG

Het vervolg van de groenmarkt
De gemeente Hattem gaat een vervolg geven aan de 
groenmarkt. Op 21 en 22 maart organiseert de ge-
meente haar eigen GrOeN DoeDagen. Vrijdag 21 
maart staat in het teken van de ‘plantfeestdag’, waar 
alle groepen 8 van alle basisscholen in Hattem bij 
worden betrokken. Tevens zal het college van B&W, 
de gemeenteraad en het MT in het kader van NlDoet 
adoptanten helpen met het uitwerken van een plan van 
aanpak om zo  een goede start van hun adoptiestuk te 
realiseren. Op zaterdag 22 maart kunnen adoptanten en 
geïnteresseerden terecht op de gemeentewerf in Hat-
tem waar lokale groenbedrijven, hoveniers en groenspe-
cialisten van de gemeente zichzelf presenteren en infor-
matie verschaffen aan de inwoners. Adoptanten kunnen 
op deze dag onder andere informatie halen, workshops 
volgen, rondleidingen krijgen door natuurgebied ’t Veen, 
onderhoud aan gereedschap laten uitvoeren en aan het 
einde van de dag gratis compost mee naar huis nemen 
in het kader van de landelijke compostactie. Ook is 
er op deze dag aandacht voor de Hattemse kinderen. 
zo kunnen er kleurplaten worden ingeleverd, is er een 
springkussen, een ranjakoe, etc.
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Inwoners enthousiast houden om te participeren
Vanaf de start van het groenmarktproject is geïnvest-
eerd in het informeren en inspireren van inwoners om 
mee te doen. Het enthousiasme van de inwoners om 
te blijven participeren in het project moet bovendien 
worden vastgehouden. De gemeente doet dit door (met 
toestemming) de ligging van geadopteerde stukken 
in de krant te zetten. Daarnaast bezoeken gemeente-
medewerkers de adoptanten minimaal een keer per jaar 
en wordt adoptanten gevraagd tegen welke problemen 
zij aanlopen bij het beheer. Twee keer per jaar, in maart 
en in september, wordt een Groen DoeDag georganise-
erd. Via de mail en nieuwsbrieven worden de adoptant-
en op de hoogte gehouden over het project.

Behandelend ambtenaar:  Johan Christiaens
E-mail: groenadoptie@hattem.nl



Magazine -  Edit ie  Maart 2014

13

Natuur in de Gemeente

‘Opgeruimd Breda’ is een initiatief waarbij bewoners, ondernemers en de gemeente 
Breda samenwerken aan het beheer van de openbare ruimte. Inmiddels lopen er 
250 burgerparticipatieprojecten in deze gemeente. Tot op de dag van vandaag is 
deze aanpak van het beheer van de eigen leefomgeving een groot succes. 

Aanpak Opgeruimd Breda
Het initiatievenprogramma Opgeruimd Breda maakt 
het voor bewoners mogelijk om zelf bij te dragen aan 
een mooie en leefbare buurt. Gemeentelijk projectleider 
Anne Jelle lycklama à Nijeholt: ‘Inwoners die hun eigen 
invulling willen geven aan het beheer van hun buurt 
kunnen een deal maken met de gemeente. Via web-
site, wijkbeheerder of een andere relatie doen zij een 
verzoek aan de gemeente en krijgen dan een uitnodig-
ing voor een koffietafelgesprek om te praten over de 
ideeën. De gemeente kijkt vervolgens naar de haalbaar-
heid. Als dit in orde is stellen wij een overeenkomst op 
met afspraken over werkzaamheden, periode en tegen-
prestaties. Daarna houden wij voortgangsgesprekken. 
eventueel maken wij aanpassingen en bij wederzijdse 
tevredenheid verlengen wij de overeenkomst.’

Mogelijkheden binnen het initiatievenprogramma 
Opgeruimd Breda 
Opgeruimd Breda kent drie vormen van burgerini-
tiatieven. er zijn buurtbewoners die gezamenlijk de 
handen uit de mouwen steken voor het beheer van de 
openbare ruimte in hun buurt. Deze bewoners kun-
nen een Wijkdeal maken met de gemeente. er zijn ook 
bewoners die daaraan individueel een bijdrage willen 
leveren. zij kunnen zich aanmelden als Opgeruimde 
Bredanaar. Ook de schooljeugd in de gemeente kan 

OPGeruIMD BreDA

deelnemen via een klassedeal die ook in een over-
eenkomst wordt vastgelegd. In ruil voor de inzet van de 
school biedt de gemeente een gratis educatieve activ-
iteit aan, zoals een workshop voor de aanleg van een 
schooltuin, een excursie naar milieustation en de aanleg 
van een eetbare tuin.   

Waar moeten gemeenten rekening mee houden
Al is een gemeente nog zo enthousiast over een 
participatieproject, als dit enthousiasme niet gedeeld 
wordt met de bewoners wordt het project geen suc-
ces.  Volgens de gemeente Breda is het van belang dat 
bewoners zelf initiatief tonen en daarbij de ruimte krijgen 
van de gemeente om ideeën in te brengen. Hierbij is 
het van belang dat duidelijk aangegeven wordt wat de 
gemeente kan bieden. Daarnaast moet het gebruik van 
social media door de gemeente benut worden.

Projectleider Anne Jelle Lycklama à Nijeholt
E-mailadres: opgeruimdbreda@breda.nl
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Een succesvol burgerinitiatief heeft ertoe geleid dat een groep buurtbewoners het 
beheer van het Sterrenpark in de Hoogeveense wijk Krakeel van de gemeente 
heeft overgenomen. Zij hebben dit park omgetoverd tot het groene hart van Kra-
keel. Dit is participatie in zijn puurste vorm.

Totstandkoming van het project
Na de bouw van de brede school in de wijk krakeel 
bleef het sterrenpark – een stukje openbare ruimte – 
over dat door de gemeente zou worden ingericht. Bij 
het ontwerp daarvan deed de gemeente niets met de 
ideeën die wijkbewoners inbrachten. De gemeente bleef 
bij haar thema’s ruimte, zichtlijnen en transparantie die 
moesten terugkomen in het ontwerp van het sterren-
park. er ontstond ergernis onder de bewoners. Het voe-
lde alsof het park niet van de bewoners was. Na enkele 
jaren kwam er een beleidsplan voor het sterrenpark, 
waardoor er voor de buurtbewoners opeens kansen 
ontstonden om wel inbreng te hebben in de ontwikkeling 
van dit stukje openbare ruimte. samen met wijkbeheer-
ster sylvia kamman is toen een plan opgesteld, waarbij 
de voorwaarde was dat bewoners uit de buurt hun 
goedkeuring aan dit plan zouden geven. er kwamen bij-
na honderd buurtbewoners af op de informatieavond die 
in september 2013 werd georganiseerd. Het resultaat 
daarvan was dat de werkgroep, bestaande uit buurtbe-
woners, werd uitgebreid van 4 naar 15 personen. 

Hindernissen en kansen
Het bleek lastig om mensen ervan te overtuigen dat zij 
bewoners ook een verantwoordelijkheid tegenover de 
wijk hebben. Tenslotte is het hun eigen woonomgeving. 
Veel burgers leunen nog teveel op de gemeente voor 

HeT GrOeNe HArT VAN krAkeel

wat betreft onderhoud en beheer. Dat dit langzaam ve-
randert door ander beleid en bezuinigingen is voor veel 
burgers een lastige omschakeling. Men moet beslist nog 
leren om kansen te zien:  meer vrijheid voor burgers om 
in hun eigen omgeving iets te ondernemen, terwijl de 
samenwerking tussen bewoners en gemeente positief 
kan uitstralen naar de buurt.

uitvoering van het project
Het beheer van het sterrenpark in krakeel is nu in 
handen van een bewonersgroep. De gemeente stelde 
als voorwaarde dat de bewoners voor het uitvoeren 
van hun plan zelf voor een budget moesten zorgen. 
De gemeente komt de bewoners daarbij tegemoet in 
een aantal zaken, zoals het leveren van graszaad en 
boomstammen voor speelobjecten. Inmiddels zijn de 
bewoners van de wijk bijna een half jaar bezig en is er 
een flinke sprong voorwaarts gemaakt. leden van de 
bewonersgroep zijn bijna wekelijks in het gebied aan het 
werk en worden regelmatig aangesproken door andere 
bewoners. Inmiddels zijn meer bewoners bezig met 
plannen voor hun omgeving. Initiatiefnemer Henk Derks 
van de bewonersgroep: ‘’Het is leuk dat ons initiatief 
aanstekelijk werkt op de buurt, en zo moet het ook.’’

Foto’s onder: Voor en na de start van het project.


