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Geachte formateur, 

 

Allereerst willen wij u hartelijk feliciteren met uw eervolle opdracht voor het begeleiden van de 

vorming van een nieuw college van burgemeesters en wethouders. In het kader van het opstellen 

van een nieuw coalitieakkoord, willen wij hierbij graag de kansen en mogelijkheden die tijdelijke 

natuur biedt onder uw aandacht brengen.  

 

Tijdelijke natuur is een juridisch concept en bestaat uit het verkrijgen van toestemming voor het 

verwijderen van beschermde soorten en planten van braakliggende terreinen op het moment dat 

hier gebouwd gaat worden onder de voorwaarde dat de natuur hier minimaal een jaar haar gang 

heeft kunnen gaan. Dit biedt vele voordelen, zowel voor de eigenaar van een terrein als voor de 

natuur en voor omwonenden: 

 Zekerheid vooraf 

Doordat met tijdelijke natuur vooraf toestemming wordt gegeven voor het verwijderen 

hiervan bij realisatie van de bouwplannen is er geen risico op vertraging (en bijbehorende 

kosten) bij aanvang bouw door aanvraag van ontheffingen en bijbehorende procedures 

wanneer zich een beschermde soort vestigt. 

 Geen intensief beheer nodig 

Er hoeft niet meer intensief beheerd te worden om de vestiging van beschermde soorten 

te voorkomen. Extensivering van beheer betekent lagere kosten voor beheer van het 

terrein.  

 Natuur profiteert 

Doordat natuur niet geweerd wordt, kunnen soorten profiteren, met name pionier 

soorten.  

 Kwaliteit leefomgeving gaat vooruit 

Omwonenden of medewerkers van omliggende kantoren kunnen het tijdelijke 

natuurterrein gebruiken voor een ommetje en om te genieten van de natuur.  

  



 
 

 

 Kansen voor participatie 

Omwonenden en lokale natuurgroepen kunnen meedoen door mee te denken over 

(eventuele) beperkte inrichtingsmaatregelen en het monitoren van de 

natuurontwikkeling.  

 Maatschappelijke verantwoord ondernemen 

Grondeigenaren kunnen tijdelijke natuur gebruiken als zichtbaar visitekaartje: een 

concrete bijdrage aan natuur en ruimtelijke kwaliteit. Dit zal positief zijn voor hun imago.  

 

Terreinen komen in aanmerking voor tijdelijke natuur wanneer de bestemming definitief is 

vastgelegd, maar nog niet is gerealiseerd. Tijdelijke Natuur kan gerealiseerd worden via het 

aanvragen van een ontheffing hiervoor of door gebruik te maken van de gedragscode Tijdelijke 

Natuur.  

 

Om zo veel mogelijk van de voordelen die tijdelijke natuur biedt te kunnen profiteren, adviseren 

wij u om in het beleid op te nemen dat bij iedere wijziging van een bestemmingsplan waarbij 

sprake is van een wijziging van een onbebouwde naar bebouwde bestemming, in principe altijd 

gepaard te laten gaan met de aanvraag van de tijdelijke natuur status voor een (deel van) het 

betreffende terrein. Hiermee kan het maatschappelijk rendement van braakliggende terreinen 

aanzienlijk vergroot worden en kunnen hoge kosten door vertragingen vanwege procedures door 

de aanwezigheid van beschermde soorten worden vermeden. Een win-win situatie dus! 

 

Natuurlijk zijn wij van harte bereid om met het nieuwe college mee te denken en te adviseren 

over de mogelijkheden die tijdelijke natuur ook in uw gemeente te bieden heeft. Zodra het 

nieuwe college gevormd is, gaan wij hierover graag met hen in gesprek. Ook kunt u zelf contact 

met ons opnemen via info@milieufederatie.nl of 070-3040114. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

A.P. Ouwehand, 

Directeur  
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