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Natuurontwikkeling op braakliggend 
terrein 

• Lange tijd onaantrekkelijk door werking Flora- en 
faunawet 

• Eén beschermde soort kon al leiden tot procedures 
en vertragingen (bijvoorbeeld rugstreeppad of 
oeverzwaluw) 

• Braakliggend terrein vaak opzettelijk onaantrekkelijk 
gemaakt voor natuurontwikkeling 



Situatie zonder winnaars 

• Terreineigenaren zijn nooit gevrijwaard van 
procedures- een beschermde soort kan zich altijd 
vestigen op het moment dat de werkzaamheden 
beginnen 

• De natuur kan in de braakliggende periode (soms vele 
jaren) niet profiteren: geschikt gebied om te broeden, 
foerageren en rusten 

• Omwonenden hebben en een onaantrekkelijk in hun 
omgeving 

• Kortom: onbedoeld negatief effect van de Flora- en 
faunawet 



Beleidslijn tijdelijke natuur (straks Wet 
natuurbescherming) 

• Sinds 2011: beleidslijn tijdelijke natuur 
• Vooraf toestemming om beschermde soorten te 

verwijderen zodra werkzaamheden beginnen 
• Op voorwaarde dat in tussentijd natuurontwikkeling 

plaatsvindt 



Voorwaarden ontheffing 

• Uiteindelijke bestemming ligt vast  
• Aan eventuele compensatievoorwaarden die de 

bestemmingswijziging mogelijk maken is voldaan 
• Uiteindelijke bestemming is nog niet gerealiseerd 
• Er vindt natuurontwikkeling plaats, tot het moment van 

de bestemmingsrealisatie 
• Minimaal één jaar 



Kosten 
• Aanvraag ontheffing: 

 bij uitbesteding aanvraag aan adviesbureau € 3.000 
 tot € 5.000  
 Inventarisatie aanwezige soorten circa € 2.500 -  € 5.000 

• Beheer:  
 Rekenvoorbeeld Nieuwegein 

Kosten na 1 
jaar 

Kosten na 2 
jaar 

Risico kosten 
vanwege 
compensatie 
of vertraging 

Huidig beheer € 25.000 € 125.000 Reëel 

Intensiveren 
beheer 

€ 159.000 € 295.000 Zeer klein 

Tijdelijke 
natuur 

€ 8.000 € 40.000 Afwezig 



Kansen voor tijdelijke natuur in Zuid-
Holland (1) 

Verkenning Bureau Stroming 2014: ruim 7.500 ha 
potentieel beschikbaar voor tijdelijke natuur 



Kansen voor tijdelijke natuur in Zuid-
Holland (2) 

Innovatienetwerk 2015: 4.877 ha geschikt voor tijdelijke 
natuur 
 
Ter vergelijking: het totale oppervlakte aan landnatuur 
(inclusief gebieden buiten de EHS) in Zuid-Holland was in 
2014 30.091 ha.  
 
De potentiële bijdrage van tijdelijke natuur aan de Zuid-
Hollandse natuur is dus zeer groot! 



Vragen? 


