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Het proces tot nu toe

• April 2021 Motie biodiversiteit

• Juni 2021 bestuursopdracht PFNI
• 5 natuurbeleidstrajecten

• Natuurinclusieve doorontwikkeling beleidsthema’s

• Gebiedsgerichte doorwerking (gezamenlijk streefbeeld)

• Okt – maart 2022  inventarisatie                        
• Input vanuit de thema’s, voorbeelden, externe inspiratie

• Resultaat: inspiratiedocument met verrijkingsideeën 

• 11 mei 2022 discussie in PS (beeldvormende ronde)



Wat is natuurinclusief?

5 aspecten
• Natuur en biodiversiteit automatisch beschermen bij 

(ruimtelijke) ontwikkelingen

• Ruimte bieden aan extra biodiversiteit en natuur- waarden via 

kansen buiten de natuurgebieden 

• Natuur en biodiversiteit duurzaam inzetten bij 

maatschappelijke opgaven / baten

• Met aandacht voor natuur en biodiversiteit                                                                               de economie 

bestendigen

• Burgers en maatschappelijke partners met                                                                           natuur en 

biodiversiteit verbinden



Positionering

• Natuurinclusief als overkoepelend onderwerp
• Natuur raakt aan alle thema’s, vgl duurzaam, circulair, energie / klimaatneutraal

• Gericht op de langere termijn (2050?) 

• Reactie op noodzaak meer te doen (RLI / PBL)

• Aansluitend bij de Agenda Natuurinclusief

• Doorwerking in bestaande processen
• Koppelen aan bestaande cycli; wat is nodig?

• Verschil in reikwijdte 
• Zowel tussen de ideeën als binnen de ideeën 

• Daarom aandacht voor instrumentarium                                                                        (preek, wortel, 

stok) en verdere concretisering / gebiedsgerichte uitwerking



Beleidsthema’s - overzicht



Beleidsthema’s – voorbeeld opzet



Voorbeeld wonen – bestaand & nieuw

• Masterplan binnenstedelijke vergroening
• Kansenkaart vergroening, voordelen in beeld

• Natuurinclusief onderhoud als standaard
• Onderhoud, herontwikkeling, renovatie wordt natuurinclusief

• Ambitie natuurinclusief bouwen
• Gezamenlijke ambitie met decentrale overheden

• Verankering natuurinclusief ontwikkelen
• Borging in de spelregels (ruimtelijke systematiek, GREX)

• Kennisontwikkeling verzilvering
• Voordelen van natuurinclusief bouwen kwantificeren



Voorbeelden sport & human capital

• Natuur bij buitensportlocaties
• Nieuw groen tbv sporters, samen met verenigingen

• Bomen voor deelnemers
• Faciliteren van “evenementenbossen”

• Groene leer- en werkomgevingen
• Aandacht voor natuur in (her)ontwikkeling,                                                                                   baten 

benadrukken

• Natuurinclusieve impuls beroepsonderwijs
• Apart lectoraat / practoraat

• Brede doorwerking



Voorbeeld inkoop en aanbesteding

• Natuurinclusiviteit als voorwaarde 
• Toevoeging als criterium voor maatschappelijk                                                   verantwoord 

ondernemen

• Doorwerking in bv:

• Keuze voor projectontwikkelaars

• OV aanbesteding (vestigingslocaties)

• Subsidieregelingen



Instrumenten

In eigen huis
• Samenwerking (thematisch, integraal, gebiedsgericht) 

• Kennisontwikkeling (bv irt maatschappelijke baten)

• Communicatie (bewustwording)

• Investeringen (structureel / incidenteel) & regelingen

• Wettelijke taken (Wro, Wnb, Wm / MER)

• Werkprocessen (inkoop / aanbesteding / beleidscycli)

Nodig van anderen
• Samenwerking → alle partners

• Regelgeving (bv Bouwbesluit, RO) → Rijk, gemeenten

• Financiering Agenda Natuurinclusief→ Rijk? EU?



Vervolg

• Nadere uitwerking enkele ideeën
• Bouwstenendocument met ambitieniveaus

• Afstemming domeinen Agenda Natuurinclusief

• Beeldvorming met “oude” Staten                                       3)

• Verwerking in ambtelijk proces tbv coalitievorming

• In de tussentijd meekoppelen en 

afstemmen
• Economisch programmamma, herijking inkoop

• Transitieopgave(s), Omgevingsvisie



Reflectie

Kansen
• Veel enthousiasme

• Ook op onverwachte plekken

• Bestuurlijke urgentie

Knelpunten
• Harde doorwerking lastig

• Kosten / baten goed in beeld?

• Kan kostbaar zijn

• Veel capaciteit nodig


