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Introductie

Wie ben ik?

• 2,5 jaar werkzaam 

als Stadsecoloog 

voor de gemeente 

Den Haag

• Wildernis onder

Water

Link: 

https://youtu.be/F8EzYa3mXEE
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https://youtu.be/F8EzYa3mXEE


Natuurinclusief bouwen

Het Begin…..

• Motie ‘Natuurinclusief bouwen’

• 2015 aangenomen in gemeenteraad

• Overleg met woningbouwcorporaties 

t.a.v. voorzieningen voor huismussen, 

gierzwaluwen en vleermuizen

• Binckhorst als pilot (wel en niet?)

• Natuurinclusief bouwen als standaard
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Natuurinclusief bouwen

De Uitwerking….

Een aantal kernpunten:

• Soortenmanagementplan voor woningbouwcorporatiebezit!

• Waarom? Duurzame bescherming van populaties; sluit aan bij gemeentelijke 

ambities voor de stad

• Nodig vanwege Energiebeleid

• Programma van eisen bij bouwplannen en ontwikkelen puntensysteem

• Mogelijkheden omgevingswet

• Sloopontvangstbevestiging

• Voorbeeldprojecten Erasmusveld en Binckhorst

Link:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties,%20amendementen%20en%20initiatieven/124877
4

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties, amendementen en initiatieven/124877


Soortenmanagementplan

“Gemeente neemt initiatief om met de drie grote 

woningbouwcorporaties in overleg te gaan > 

Soortenmanagementplan als onderbouwing 

gebiedsgerichte ontheffing”

• 32% woningaanbod (totaal)

https://denhaag.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html

?id=e1f04a8282bd4b39934e8856e6864d00

Memo Wethouder: intentieverklaring drie grote 

woningbouwcorporaties tijdens bestuurlijk 

overleg 11 oktober 2016

• Afspraak; kosten delen door vier

• Monitoring gemeente
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Soortenmanagementplan 

Handvat:

• Brief minister Blok aan de Tweede Kamer – uitvoering Flora en faunawet (11-11-

16)

• Economische gevolgen Flora- en faunawet voor bouwsector

• Gevolgen: vertraging bouwsector

• Oplossing (een van): 

• “mogelijkheden en voordelen van natuurinclusief bouwen en 

projectontwikkeling” > Soortenmanagementplan, vb. Tilburg

“Het soortenmanagementplan is gericht op instandhouding van soorten uit dit plan. 

Dat wil zeggen preventieve maatregelen, gericht op het behouden of verbeteren 

van het aanbod aan verblijfplaatsen; inclusief monitoring”.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/11/aanbiedingsbrief-bij-het-rapport-economische-

gevolgen-flora-en-faunawet
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Soortenmanagementplan 

Plan de campagne

• Adviesbureau benaderd voor ontwikkeling SMP

• Organisatie overleg Omgevingsdienst Haaglanden en woningbouwcorporaties

• Overleg ODH d.d. 24 januari 2017 > belangrijke punten

• Onderbouwing staat van instandhouding van soorten

• SMP woningbouwcorporatiebezit niet voldoende > ook tussenliggend gebied 

meenemen. 

• Goede onderbouwing voor functioneren 

mitigerende maatregelen

• Extra aandacht massa winterverblijven/

kraamkolonies
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Soortenmanagementplan 

Plan de campagne: vervolg

• Overleg ODH d.d. 24 januari 2017 > belangrijke punten

• Pilot voor Zuid-Holland

• Focus woningbouwcorporatiebezit, maar tevens format voor rest van de gemeente 

waar derden gebruik van kunnen maken met nader te bepalen voorwaarden

• Zwaan-kleef-aan principe

• Focus op ontwikkelgebieden in de gemeente (zoals Binckhorst)

gebiedsaanpak als opmaat voor 

Omgevingswet
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Soortenmanagementplan 

Plan de campagne

• Overleg woningbouwcorporaties d.d. 26 januari 2017

• Vestia, Haag Wonen, Staedion

• Presentatie gericht op doel, achtergrond Wet Natuurbescherming, toelichting SMP, 

samenwerking

• Vragen vanuit de corporaties

• Arcade / Rijswijk Wonen betrekken

• Juridische houdbaarheid

• Inzicht kosten

• Voorbeelden van natuurinclusief
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Soortenmanagementplan 

Stappenplan SMP

• Bepalen organisatie en scope - maart 2016

• Inventarisatie en analyse woningen mbv GIS – maart t/m mei 2017

• Nulmeting flora en fauna: gerichte steekproef – maart t/m augustus 2017

(wsl intensief onderzoek in een aantal representatieve wijken/stadsdelen)

• Ontwikkelgebieden tbv nieuwe mitigatie

• Haagse Vogelbescherming/Zoogdierenwerkgroep

• GIS-kaart verblijfsplekken

• GIS-kaart deelgebieden

• Opstellen SMP – april t/m augustus 2017

• Regelen ontheffing Wnb – september t/m 

december 2017
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Soortenmanagementplan 

Overleg Woningbouwcorporaties d.d. 9 maart 2016

• Haagse voorbeelden natuurinclusief >>>

• Verduidelijking voordelen SMP

• Tijd en kosten

• Terugkoppeling aandachtspunten ODH

• Gebiedsgerichte ontheffing voor de hele stad 

• Zorg om scope SMP

• Afspraak

• Opstellen offerte en ondertekening (vier)

• Idee

• Zwaan-kleef-aan; contributie ten goede aan

huishoudboekje > maatregelen voor soorten
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Kademuren - natuurinclusief

• Muurplanten –

veel verschillende 

soorten in de stad
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Muurvaren en zwartsteel 

Bontekoekade 

Schubvarens 

Laakhaven

Vernieuwing kademuren in de stad



Kademuren - natuurinclusief
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Leermomenten/Vragen?

Leermomenten:

• Een Motie helpt!

• Als je een SMP (met woningbouwcorporaties) wilt ontwikkelen > zorg voor politiek 

draagvlak

• Bevoegd gezag aanhaken en vragen waar zij op toetsen

• Zoek een verbinder

• Inzicht in kosten en kostenverdeling

Vragen:

• Nog tips om SMP tot een succes te maken?

• ………. Vragen?
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Stelling:

• SMP is wel / niet het juiste 

middel om natuurinclusief te 

bouwen


