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De raad van de gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 4 en 11 november 20L9,

Constaterende dat
. Braakliggende terreinen in de gemeente Zoetermeer die momenteel wachten op

realisatie 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
toekomstige projecten te voorkomen zowel voor de gemeente als voor particuliere
grondbezitters 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 Zoetermeerse inwoners;

. De stichting Tijdelijke Natuur het via hun gedragscode en door middel van
ondersteuning het gemakkelijk maakt om gebruik te maken van het concept
'Tijdelijke Natuur';

Overwegende dat
. Er meerdere locaties in de gemeente Zoetermeer zich lijken te lenen voor

Tijdelijke Natuur;
. Braakliggende terreinen in afwachting van ontwikkeling geen positieve uitstraling

hebben op hun omgeving;
. Gezien de noodzaak voor vaaft in de woninqbouw het wenselijk is om de risico's

op vertraging van ontwikkeling die de Wet natuurbescherming met zich mee
brengt zo veel mogelijk weg te nemen;

. Tijdelijke Natuur voor zowel de gemeente als particuliere ontwikkelaren
kostenbesparend kan werken omdat het niet alleen de beheerskosten wegneemt
maar ook het risico 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 Zoetermeer, zelfs
als deze ruimte tijdelijk is.

Verzoekt het college
. In overleg met stichting Tijdelijke Natuur een inventarisatie te maken van

terreinen in de gemeente Zoetermeer die geschikt zijn voor Tijdelijke Natuur;
. In samenwerking met de stichting Tijdelijke Natuur geschikte terreinen in

gemeentebezit aan te melden bij de gedragscode Tijdelijke Natuur;
. Na de inventarisatie in gesprek te gaan met particuliere grondeigenaren wiens

terreinen geschikt zijn, om hen de voordelen van Tijdelijke Natuur uit te leggen en
hun interesse in het concept te peilen;

. Samen met de stichtíng Tijdelijke Natuur geschikte terreinen van geïnteresseerde
particulieren aan te melden bíj de gedragscode Tijdelijke Natuur, de professionele
inventarisatie van de uitgangssituatie en de aanmelding van de terreinen bij de
gedragscode Tijdelijke Natuur als gemeente te regelen, zodat de maatregel niet
kostenverhogend zal zijn voor particulieren;

. Alert te blijven voor nieuwe terreinen die geschikt zijn voor Tijdelijke Natuur;
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a Dit alles binnen de bestaande budgetten van het programma Leefbaar, Duurzaam
en Groen uit te voeren.
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Toelichting:

Het klinkt paradoxaal om ontheffingen voor de Wet natuurbescherming te gebruiken om
de natuur en biodiversiteit te stimuleren. Toch is het momenteel in de praktijk het geval
dat angst voor procedures die ontwikkeling moeilijk maken na het aantreffen van
beschermde diersoorten juist de natuur in de weg zitten. Door vooraf af te spreken dat
beschermde soorten die zich dankzij de ontwikkeling van de Tijdelijke Natuur op een
terrein vestigen ook direct weggehaald mogen worden kan men zorgen voor meer
leefgebied voor deze soorten. Het is uiteraard jammer dat de soorten weggehaald
worden als de tijd voor ontwikkeling is aangebroken maar hier schieten deze soorten
meer mee op dan als er vanaf het begin nooit ruimte voor ze was geweest. Dat is zeker
het geval omdat braakliggende terreinen in het begin vooral pioniersoorten aantrekken
die zich ergens voortplanten en zich het jaar daarop weer op andere plekken vestigen.

Voor grondeigenaren is het concept Tijdelijke Natuur aantrekkelijk als een tastbaar
voorbeeld van maatschappelUk verantwoord ondernemen. Braakliggende grond wekt
vaak irritatie op bij omwonenden en kan al weerstand tegen een bouwproject
aanwakkeren voordat dit nog begonnen is. Door omwonenden een stukje natuur aan te
bieden kan een ontwikkelaar al lang voordat een project in ontwikkeling genomen wordt
iets terugdoen voor de omgeving. Het is voor de grondeigenaar mooi meegenomen dat
het concept Tijdelijke Natuur er ook voor zorgt dat er geen risico is voor kostbare
vertraging wegens natuurwetgeving en dat er niet om de zoveel tijd natuur werende
maatregelen genomen moeten worden.

Voordat een terrein aangemeld kan worden bij de gedragscode Tijdelijke Natuur moet er
eerst een inventarÍsatie gemaakt worden om vast te stellen dat er vooraf geen
beschermde soorten op het terrein bevinden. Om de drempel voor geïnteresseerde
ondernemers zo klein mogelijk te maken verzoekt deze motie om dit voor hen te laten
doen. Omdat wij het in Zoetermeer eigenlijk alleen over kleine gebieden hebben, zullen
de kosten hiervan per gebied beperkt blijven.

Relevante documenten:

Green deal TijdeÍijke Natuur:
http://www.tijdelijkenatuur.nl/Uploaded files/Zelflti-eindverslaqdef.0ad23T.odf

Gedragscode Tijdelijke Natuur:
http://www.tiidelijkenatuur.nl/Uploaded files/Zelfloedraoscodetijdelijke-natuur-
def.33c027.pdf
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