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De raad van de gemeente Brummen in vergadering bijeen d.d. 20 februari 2020 

Onderwerp: Tijdelijke Natuur 

 
De raad, 
Constaterende dat: 

 Braakliggende terreinen in de gemeente Brummen die momenteel wachten op reali-

satie van hun definitieve bestemming bewust kaal worden gehouden om de vestiging 

van beschermde flora en fauna te ontmoedigen; 

 Dit gebeurt omdat volgens de Wet Natuurbescherming er bij ingebruikname van een 

terrein een alternatief leefgebied gevonden moet worden voor beschermde soorten 

die zich hierop gevestigd hebben; 

 Het jaarlijks ondernemen van natuur werende maatregelen om vertraging bij toekom-

stige projecten te voorkomen zowel voor de gemeente als voor particuliere grondbe-

zitters een tijdrovende en dure bezigheid is; 

 Het aanwijzen van een braakliggend terrein als ‘Tijdelijke Natuur’ betekent dat een 

grondeigenaar ruimte geeft aan natuurontwikkeling en in ruil hiervoor toestemming  

(d.m.v. een ontheffing of via een goedgekeurde gedragscode) krijgt om die natuur 

(incl. nieuw gevestigde beschermde soorten) weer te verwijderen; 

 Het mogelijk maken van ‘Tijdelijke Natuur’ op momenteel braakliggende terreinen een 

tijdelijk leef- en voortplantingsgebied biedt aan (beschermde) planten en dieren, dit 

heeft een positief effect op de biodiversiteit en op de groenbeleving van de Brum-

mense en Eerbeekse burger; 

 De stichting Tijdelijke Natuur het via hun gedragscode en door middel van ondersteu-

ning het gemakkelijk maakt om gebruik te maken van het concept ‘Tijdelijke Natuur’. 

 
- overwegende dat 

 Zich meerdere locaties in de gemeente Brummen lijken te lenen voor Tijdelijke Na-

tuur; 

 Braakliggende terreinen in afwachting van ontwikkeling geen positieve uitstraling 

hebben op hun omgeving; 

 Het gezien de noodzaak om vaart te kunnen maken met het bouwen in de centra van 

Brummen en Eerbeek  wenselijk is om eventuele risico’s op vertraging  die voort-

vloeien uit de toepassing van de  Wet Natuurbescherming  zo veel mogelijk weg te 



nemen; 

 Tijdelijke Natuur voor zowel de gemeente als particuliere ontwikkelaren kostenbespa-

rend kan werken omdat het niet alleen de beheerskosten wegneemt maar ook het ri-

sico op vertragingskosten verkleint; 

 Het gezien de achteruitgang  in de biodiversiteit wenselijk is om (bedreigde) flora en 

fauna zo veel mogelijk ruimte te bieden binnen de gemeente Brummen, zelfs als deze 

ruimte tijdelijk is; 

Roept het college op om : 

- In overleg met deskundigen in onze gemeentelijke samenleving (bv ecologen 

/imkervereniging)  en de stichting  Tijdelijke Natuur een inventarisatie te maken van  

terreinen in de gemeente Brummen die geschikt zijn voor tijdelijke natuur; 

- In samenwerking met de stichting Tijdelijke Natuur geschikte terreinen in gemeente-

bezit aan te melden bij de gedragscode Tijdelijke Natuur; 

- Een oproep te doen aan particuliere grondeigenaren om te peilen of zij willen mee-

doen met de mogelijkheid hun braak liggende terrein in te zetten voor tijdelijke  

natuur; 

- Samen met de stichting Tijdelijke Natuur en geïnteresseerde particulieren geschikte 

terreinen aan te melden bij de gedragscode Tijdelijke Natuur.  

Waar mogelijk particuliere grondeigenaren actief te betrekken bij de procedure van 

aanmelding van de terreinen.  

- Alert te blijven voor nieuwe terreinen die geschikt zijn voor tijdelijke  natuur 

- Dit alles binnen de bestaande budgetten uit te voeren. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Ondertekening en naam: 

 

GroenLinks 

Otto Koedijk 
 
 

Besluitvorming tijdens raadsvergadering 20 februari 2020: 

Zonder hoofdelijke stemming is de motie unaniem aangenomen. 

-  


