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de expertisemiddag begon met een lezing gegeven 
door Mark ronda van de gemeente Groningen. ver-
volgens werd door de gemeente een probleemstelling 
ingebracht, waar de deelnemers middels een creatieve 
sessie in kleine groepjes ideeën en oplossingen voor 
aandroegen.

Wilt u meer informatie over de werkwijze van de 
gemeente Groningen, neem dan contact op met Mark 
ronda, via mark.ronda@groningen.nl.

Het proces van opstellen van natuurbeleid tot aan 
toepassen Flora- en faunawet met de gedragscode 
beheer 

stadsbeheer is verantwoordelijk voor beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente 
Groningen. voor de toepassing van de Flora- en 
faunawet tijdens de uitvoering van beheerwerkzaam-
heden maakt de gemeente gebruik van de gedragscode 
beheer van stadswerk. de stad Groningen is opgedeeld 
in deelgebieden, waar ieder jaar in een aantal daarvan 
monitoring plaatsvindt. voor de gemeente is monitoring 
de thermometer van het beleid en beheer, waar partici-
patie een onderdeel van uitmaakt. 

naar aanleiding van de presentatie over ‘’Ecologisch 
beleid en het toepassen van de Flora- en faunawet’’ 
door Mark ronda, is aan de deelnemers gevraagd 
welke kennis zij daaruit meenemen naar huis.

Welke kennis neem je uit de lezing mee naar huis?
het is van groot belang doelsoorten in ecologisch 
interessante gebieden met een bepaalde regelmaat 
(1x/5 jaar) te monitoren en in beeld te brengen als 
thermometer voor beheer en beleid
Er moet nog steeds een oplossing worden bedacht 
voor het opstellen & behouden van monitoringspro-
jecten. het belang van deze monitoringsprojecten 
moet duidelijker naar de buitenwereld worden gecom-
municeerd.

sterk punt is naast wetgeving, (flora- en fauna)beleid 
gericht op doelsoorten (biotopen).
• voorlichting aan bewoners
• draagvlak medewerkers

om voor flora en fauna te zorgen moet je het integraal 
aanpakken. van het begin tot aan het einde; 

de sterke verbinding tussen ecologisch beleid, beheer 
en monitoring, door de hele stad heen.
• sEs-kaarten met ecologische knelpunten en 

verbindingen in de stad
• deze door de raad laten vaststellen

participatie gaat over en weer en wordt niet goed-
koper maar…. monitoring van ecologie levert tijd en 
geldwinst op.
Monitoring begint nu!
inzicht in de (praktische) uitvoering van natuurbeheer 
in de gemeente Groningen.
de organisatie die rondom de ecologische structuur is 
gebouwd.
ideeën, ervaringen en oplossingen voor het verhogen 
en levendiger maken van de ecologie in de gemeente.
Gemeente Groningen pakt ecologie integraal op, 
inclusief leermomenten door middel van monitoring
het omzetten van biomassa-afval naar biomassa-
product biedt mogelijkheden voor uitbreiding/intensi-
vering van ecologisch groenbeheer.
problemen met inventarisatie (geld gebrek), waardoor 
dit blijft liggen.

EcoloGisch bElEid En hEt toEpassEn van dE Flora- 
En FaunaWEt; GEdraGscodE bEhEEr van stadsWErk 
GroninGEn

Op woensdag 23 april vond in de gemeente Groningen de Expertisemiddag Ecolo-
gisch beleid en het toepassen van de Flora- en faunawet; gedragscode beheer van 
Stadswerk plaats. Tijdens deze middag stond de vertaling van het natuurbeleid van 
de gemeente Groningen naar een goede uitvoering en de participatiemogelijkheden 
voor bewoners met een groen hart voor stadsnatuur centraal.
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hierbij stonden twee vragen centraal:

1. vijf jaar geleden hebben medewerkers van de ge-
meente Groningen de training gedragscode beheer 
op de niveaus 1, 2 en 3 gevolgd, waarmee zij Flora- 
en faunawet gecertificeerd zijn. helaas constateert 
de gemeente dat na een aantal jaren de kennis over 
de uitvoering van ecologisch beheer en gedrags-
code is afgenomen. dit is nog eens versterkt door 
een reorganisatie waardoor verantwoordelijkheden 
zijn veranderd en kennis verloren is gegaan. de 
gemeente beseft hierdoor hoe kwetsbaar het beleid 
is en treft voorbereidingen voor nieuwe trainingen 
en een opfriscursus voor de eigen medewerkers. de 
gemeente vraagt zich daarbij af hoe je zowel internen 
als externen zoals aannemers scherp houdt met be-
trekking tot de uitvoering van het ecologisch beheer 
en de toepassing van de gedragscode beheer. 

2. daarnaast loopt de gemeente ertegenaan dat het 
vastleggen van kennis over de aanwezige flora en 
fauna in de gemeente in vrijwel de meeste gevallen 
afhangt van de bereidwilligheid van de medewer-
kers in plaats van dat dit voor alle medewerkers een 
automatisme is om dit gedurende het proces vast te 
leggen. dit roept bij de gemeente de vraag op hoe je 
de eigen medewerkers zo ver krijgt dat zij zelf aan de 
Flora- en faunawet denken en dat dit hen niet opge-
legd hoeft te worden.

Middels een creatieve sessie geleid door creatief facili-
tator tom vaessen, zijn de deelnemers met deze twee 
vragen aan de slag gegaan, om hier ideeën en oplossin-
gen voor aan te dragen. 

Vragen van de gemeente en ideeën van de  
deelnemers

de vragen luidden:

Vraag 1: hoe zorg je ervoor dat je zowel internen als 
externen scherp houdt met betrekking tot de uitvoering 
van het ecologisch beheer en de toepassing van de 
gedragscode beheer?
Vraag 2: hoe krijg je medewerkers zo ver dat zij zelf 
aan de Flora- en faunawet denken en dat dit ze niet 
opgelegd hoeft te worden?

in groepjes van twee personen kregen de deelnemers 
tien minuten de tijd om een aantal ideeën op te schrij-
ven waarmee een antwoord gegeven kan worden op 
deze twee vragen van de gemeente Groningen.

Ideeën gegeven door deelnemers op de 2 vragen
promotie voor ecologie webcams 
projecten: Ecologie direct bij start project betrekken
terug naar groene en grijze medewerkers
vast onderdeel in proces, zowel extern als intern en 
vereenvoudigen
verantwoordelijk maken
Motiveren
tool box meeting resultaat (intern + extern)
politiek moet handhaven
beloning geven (intern + extern)
Mee naar buiten > bril uitlenen
Mensen die niet willen: vingertje, hoe streng?
Extern koppelen aan verslaglegging en financieren
Wijkbeheerders enthousiasmeren door: het vergroten 
van de kennis (bijvoorbeeld naast de certificering 
extra ecologische cursussen aanbieden)
Extra toezien op betere controle bij toezicht van 
uitvoering
versimpelen van het proces bij de uitvoering (ge-
bruiksformats/standaards bij maken plan van aanpak)
Mensen verspreid in organisatie aanwijzen (op basis 
van vrijwilligheid) voor naleving gedragscode
regelmatig nieuwe mensen bijscholen
informatie beschikbaar maken, digitaal centraal punt 
voor iedereen
bewust maken van waarde omgeving > draagvlak 
creëren

crEatiEvE sEssiE
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rEalisatiE En aanpak van dE idEEën

Na het opschrijven van ideeën op post-its hebben de deelnemers in groepjes van 
drie personen een idee uitgekozen om hiermee aan de slag te gaan. Zij hebben 
hierbij concrete oplossingen opgeschreven. Daarna gingen de groepjes ook bij het 
uitgekozen idee van de andere groepjes langs om ook hierbij concrete oplossingen 
op te schrijven. Hieronder staan de concrete oplossingen die door alle groepjes zijn 
gegeven bij de ideeën op de post-its.

Groep 1

belangstelling bij medewerkers peilen
in de organisatie goed communiceren welke mensen 
dat zijn
deze mensen ‘’verplicht’’ raadplegen
vooraf en tijdens vrijwilligers een opleiding bieden
Maandelijks onderling contact
loonsverhoging (i.v.m. toenemende verantwoorde-
lijkheden)

Groep 2

positieve ideeën publiceren/delen
• in het veld
• social media
• thema bijeenkomsten
• buurt bijeenkomsten (formeel/informeel)
• in de krant (column)

in het veld → 
• intern/extern →
• vooral ook mensen die ermee bezig zijn, verant-

woordelijk zijn 
• door vergroten kennis
• → ambassadeurs! 

Webcams ophangen in bijvoorbeeld nestkast o.i.d. en 
delen met buitenwereld 
resultaten evalueren en delen na afloop van een 
project
intern communiceren van nut + noodzaak naleving 
gedragscode
successen delen!
natuurorganisaties betrekken (ommetjes bij de suc-
cessen)
vragen van bewoners beantwoorden
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Groep 3

Groene medewerkers worden weer groen en grijze 
weer grijs →
Wie doet dan wat?
→ bevoegdheden vastleggen → hoe zit het met de 
integrale aanpak? 
op basis van vrijwilligheid mensen doorschuiven bin-
nen de organisatie
Een groen en een grijs ploegje in elke wijk 
Zorgen voor goede borging groen in het bestek → 
werk laten uitvoeren door groenaannemer
integrale benadering handhaven maar achtergrond 
van iemand benutten
onderlinge kennis inventariseren, communiceren en 
benutten

Groep 4

informatie digitaal beschikbaar maken voor iedereen 
(intern)
sEs-kaart maken en deze ontsluiten via intranet/
smart device etc.
risico’s benoemen
nut uitleggen van de gedragscode
regelmatig aandacht vragen + verwijzen
in processen de raadpleging (bij aanvraag omge-
vingsvergunning)
aan balie bekend maken
internet applicatie (openbaar voor iedereen)
• Gekoppeld aan Mark zijn twitter account
• als onderdeel van de gemeente website

systeem voor losse meldingen! app?! (valideren?)

Groep 5

per wijk een persoon (in de gemeente) eindverant-
woordelijk maken voor Flora- en faunawet aangele-
genheden 
nut + noodzaak communiceren
alle beheermaatregelen via de verantwoordelijke 
laten lopen
verantwoordelijke bijbehorende bevoegdheden geven
Maak de ‘groene’ mensen verantwoordelijk (motivatie 
en interesse van de verantwoordelijke is belangrijk)
beloning (financieel of anders) voor het werk
digitaal beschikbaar maken van kennis en resultaten
handhaver voor Flora- en faunawet bij rud (of ge-
meente?) → beter alleen extern
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prEsEntatiE postErs

Na het opschrijven van concrete oplossingen en aantekeningen voor de realisatie 
en/of de aanpak van het idee op alle vijf de post-its, is elk groepje weer uitgekomen 
bij zijn eigen idee. Aan de hand van deze oplossingen en aantekeningen heeft elk 
groepje een poster gemaakt, welke hieronder is toegelicht.

Groep 1
post it: Mensen verspreid in organisatie aanwijzen (op 
basis van vrijwilligheid) voor naleving gedragscode

dit idee heeft betrekking op een flora- en faunamede-
werker. het gaat hierbij om belangstellende medewer-
kers die een aanvullende taak willen uitvoeren.
• Geregeld onderling overleg, zodat men elkaar scherp 

kan houden
• beloning > afhankelijk wat voor persoon het is, om 

motivatie goed te houden voor de extra werkzaam-
heden die hij/zij naast de reguliere werkzaamheden 
uitvoert.

het gaat dus echt om mensen die hier interesse in 
hebben

als voorbeeld wordt de gemeente apeldoorn genoemd. 
in deze gemeente heeft een wijkbeheerder bijvoor-
beeld als extra taak “beheer honden uitlaatplaatsen’’ 
naast andere taken die hij al uitvoert. deze persoon 
kan dus voor de afdeling sociale Zaken werken, waar-
bij hij als extra taak een groentaak uitvoert. 
belangrijk is dat je het goed communiceert!
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Groep 2
post it 1: Wijkbeheerders enthousiasmeren door: ver-
groten kennis (bijvoorbeeld naast de certificering extra 
ecologische cursussen)
post it 2: Moitiveren

betrokkenheid creëren, zowel intern als extern.
intern:
• tien keer per jaar themabijeenkomsten organiseren, 

waarvan een deel in het veld plaatsvindt.
• Minimaal een keer per week intern een succes 

melden m.b.t. natuur(wetgeving), via bijvoorbeeld 
intranet.

• in december 2014 drie webcams online hebben 
waarbij soorten van het jaar zichtbaar zijn.

Extern:
• 2 keer per jaar buurtbijeenkomsten organiseren. 

hiermee creëer je ook betrokkenheid. 
• Een gemeentelijke soort van het jaar benoemen. hier 

maandelijks aandacht aan besteden.
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Groep 3
post it:  terug naar groene en grijze medewerkers
beginnen met te kijken of er draagvlak is voor het idee 
dat medewerkers van de gemeente weer alleen groene 
of grijze taken uitvoeren. Waar liggen de ambities van 
iedereen?
communiceer wie welk specialisme heeft binnen de 
organisatie.
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Groep 4
post it: informatie beschikbaar maken, digitaal centraal 
punt voor iedereen

de sEs-kaart van gemeente Groningen heeft de deel-
nemers van groep vier aan het denken gezet.
Zij hebben bedacht om een kaart in een Gis-omgeving 
te maken, welke wijd toegankelijk is voor medewerkers 
en inwoners.

op deze kaart moeten de risicogebieden aangegeven 
worden. deze data kan gedeeltelijk uit het ndFF komen 
(niet alle informatie uit het ndFF is zinvol, zoals bijvoor-
beeld overvliegende vogels).

de volgende punten moeten zichtbaar worden gemaakt 
op de kaart:
• Gerichte inventarisaties: dit kan uitgevoerd worden 

door lokale werkgroepen of deskundigen
• Een meldsysteem waarbij mensen kunnen melden 

wanneer zij bepaalde flora en/of fauna waarnemen in 
de gemeente.

Welke informatie neem je op in de kaart? datgene wat 
alleen van belang is voor de openbare ruimte? of neem 
je ook de data van vleermuizen op in de kaart (deze 
informatie is nodig wanneer er bijvoorbeeld sloop plaats 
gaat vinden)? hoever wil je hierin gaan is de vraag. 
daarnaast moet je je afvragen of er andere belangheb-
benden zijn voor deze informatie, zoals bijvoorbeeld 
provincies en natuurorganisaties.



Woensdag 23 apri l   2014

11

Expertisemiddag Groningen

Groep 5
post it: verantwoordelijk maken

bij wie ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot 
de Flora- en faunawet? deze ligt bij diegene die het 
dichtste op de werkvloer zit en daarmee het dichtste bij 
het vuur zit.
of het nou gaat om een aannemer of een eigen mede-
werker, hij/zij moet altijd verantwoordelijkheid nemen 
voor de Flora- en faunawet.

soms werken mensen langs elkaar heen. daarom is 
communicatie erg belangrijk, om zo problemen met 
gedragscodes en de Flora- en faunawet te voorkomen.
ondanks dat een ecoloog verantwoordelijk is voor een 
bepaald gebied, zou de wijkbeheerder hier (ook) de 
verantwoordelijkheid over moeten nemen, omdat deze 
persoon meer kennis heeft van de aanwezige flora en 
fauna in het betreffende gebied. daarnaast moet tijdens 
een project kennis over de aanwezige flora en fauna in 
een gebied vastgelegd worden in het proces.
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conclusiE van dE MiddaG

Een onderwerp waar de gemeente Groningen mee aan 
de slag wil gaan, is de ontsluiting van de informatie bin-
nen de gemeente. de gemeente heeft veel gegevens 
zelf en hier kan misschien informatie gebundeld worden. 
Een ander punt is het creëren van betrokkenheid onder 
de medewerkers van de gemeente en onder de inwon-
ers. hiermee doet Mark ronda zoveel als hij kan, omdat 
hij hier nut en noodzaak van inziet. helaas kost commu-
nicatie veel tijd.
daarnaast ziet de gemeente er zeker iets in om als 
vlaggendrager te fungeren, bijvoorbeeld door een mee-

werkend voorman als vlaggendrager aan te stellen, om-
dat je er hiermee een hele positieve insteek aan geeft.

volgens de gemeente Groningen kan een exper-
tisemiddag als deze mooie ideeën opleveren. bij de 
gemeente Groningen is de kennis er wel, maar het is 
lastig om deze op papier te krijgen. deze middag maakt 
dit mogelijk.


