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Drempels wegnemen en toepassing stimuleren
In Nederland wachten 10.000’en hectaren grond op herontwikkeling.
Eigenaren steken vaak geld en moeite in het weren van zeldzame en
beschermde flora en fauna. Want door wet- en regelgeving konden
bouwplannen hierdoor voorheen (kostbare) vertraging oplopen.
Terwijl tijdelijke natuur permanente winst is voor mens en natuur
en bijdraagt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is
braakliggend terrein aantrekkelijk voor ‘pionierssoorten’ als plevieren,
rugstreeppadden en vlieszaad. En biedt het kansen voor ‘vroege
soorten’ als orchideeën, porseleinhoen en zwartkopmeeuwen.

Successen
Het buiten de deur houden van tijdelijke natuur is niet meer nodig.
De ontwikkelde ontheffing Tijdelijke Natuur is tot bij de hoogste
rechter getoetst. De aanvraagprocedure is vereenvoudigd.
Knelpunten rond fiscale gevolgen en afstemming met ander beleid
zijn opgelost. Sommige eigenaren investeerden zelfs extra om hun
terrein aantrekkelijker te maken voor flora en fauna. In totaal zijn er
nu in Nederland meer dan 30 grondeigenaren die een ontheffing
hebben aangevraagd en in totaal circa 2.000 hectare Tijdelijke
Natuur. De eerste ecologische resultaten zijn positief.
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Wie: Havenbedrijf Amsterdam,
Groningen Seaports, Cascade,
Roelofs planontwikkeling,
Vlinderstichting, 12Landschappen,
ministeries van Economische Zaken
en Infrastructuur en Milieu.
Wat? In deze Green Deal sloegen
partijen de handen ineen om
tijdelijke natuur in Nederland te
stimuleren. Private partijen zoals
haven- en ontgrondingsbedrijven,
de Rijksoverheid en natuurorganisaties werken samen om de drempels
in wet- en regelgeving weg te
nemen. Ook brengen ze op allerlei
manieren de mogelijkheden van
tijdelijke natuur voor het voetlicht.
In 2013 won dit initiatief de Green
Deal Runner Up Award.

		
“We zijn er trots op dat we een nieuwe manier
van kijken naar natuur hebben kunnen introduceren, die meer
gemeengoed is geworden. Met kansen voor zowel natuur als
bedrijfsleven. Voor een ongewenst neveneffect van de
huidige natuurwetgeving is nu een uitweg, zonder
de wet zelf of de doelen daarachter geweld aan te
doen. Verfrissend is dat het initiatief daartoe vanuit de
samenleving kwam.”
– Nico Beun, voorzitter Green Deal Tijdelijke Natuur

Lessen
• 	Oplossen van hardnekkige knelpunten vraagt uithoudingsvermogen, vasthoudendheid
en durf. De Green Dealdeelnemers brachten dat ieder voor zich en gezamenlijk op.
Zonder dat waren de substantiële resultaten niet bereikt.
• 	Belangrijk is om te bespreken en expliciteren wat de partners in inspanning, netwerk,
tijd en geld van elkaar kunnen verwachten, met name het bepalen van de rol van
de Rijksoverheid vroeg aandacht.
• 	Belangrijk was dat beleidsmedewerkers van het ministerie van Economische Zaken
het aandurfden om buiten bestaande kaders te treden, open mee te denken en
concrete voorstellen te doen.

Ook een ontheffing aanvragen voor Tijdelijke natuur?
Of meer lezen?
Ga naar mijn.rvo.nl/tijdelijke-natuur		
of
www.tijdelijkenatuur.nl.

Met de Green Dealaanpak geeft de Rijksoverheid ruimte aan vernieuwende initiatieven
uit de samenleving voor duurzame economische groei. www.greendeals.nl

