
Motie 

natuurinclusief bouwen 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, in vergadering bijeen op 2 maart 2021, 

Gelezen het raadsvoorstel “Vaststellen bestemmingsplan Partiele herziening De Plantage Zuidwest” 

(registratie nummer GZDGWB87219/111651, voorstelnummer 2021/013) 

Constaterende dat: 

 Diverse gemeentes al beleid hebben ingevoerd voor bouwprojecten om daarmee 

natuurinclusiviteit sterk te bevorderen 

 Dit beleid stuurt op de te verrichten inspanning en tegelijkertijd keuzevrijheid geeft aan 

architecten en ontwikkelaars over de te treffen maatregelen. 

 Ook in West Betuwe de tendens tot ‘inbreiden’ voor nieuwe woningbouw zichtbaar is en 

daarmee verdere ‘versteenlijking’ van onze stadjes en dorpen;  

Overwegende dat: 

 Een groene leefomgeving ook de gezondheid en het welzijn van inwoners ten goede komt; 

 West Betuwe de biodiversiteit in haar gemeente wil behouden, herstellen en versterken; 

 Natuurinclusieve maatregelen met name bij nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten 

eenvoudig te treffen zijn; 

 Concrete handvatten voor ontwikkelaars bijdragen aan een succesvolle invoering van 

natuurinclusief bouwen; 

Is van mening dat 

 Het behoud en ontwikkelen van meer groen van belang is voor de bescherming en 

ontwikkeling van soorten en voor een biodiverse en prettige leefomgeving; 

 Dit goed is voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en het tevens de negatieve 

gevolgen van klimaatverandering beperkt;  

 De gemeente het toevoegen van groen op en aan gebouwen op binnenterreinen en in de 

openbare ruimte moet stimuleren; 

Is voorts van mening dat 

 Natuurinclusief ontwerpen de norm moet worden bij ruimtelijke ontwikkelingen in West 

Betuwe. 

Verzoekt het College  

 om natuurinclusief ontwerpen op te nemen in de in het vierde kwartaal van dit jaar vast te 

stellen omgevingsvisie  

 om deze natuurinclusiviteit ook terug te laten komen in de eveneens in het vierde kwartaal 

vast te stellen lokale adaptatie strategie (LAS)  

 vooruitlopend op de vaststelling daarvan bij renovatie- of nieuwbouwprojecten natuurinclusief 

bouwen als inspiratie mee te geven aan de bouwers/projectontwikkelaars en inwoners;  

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Toelichting Natuurinclusief bouwen 

Door natuurinclusief te bouwen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke stadjes, dorpen en wijken te 

creëren die voor alle bewoners en gebruikers een prettige leefomgeving zijn. Investeren in groene 

kwaliteit levert veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Goed groen zorgt voor verkoeling in de 

zomer, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan medebewoners zoals vogels en kleine vleermuizen. 

Juist dankzij deze bevolkingsgroepen komen woonwijken écht tot leven.  

Natuurinclusief bouwen kan al op kleinschalig niveau door bijvoorbeeld het inbouwen van gevelstenen 

die als nestkastje dienen of de nadruk te leggen op meer groen dan het grijs van stenen en paden. Het 

is bovendien niet duur en gemakkelijk uit te voeren. Het is vooral belangrijk dat je er van tevoren over 

nadenkt bij zowel nieuwbouw als renovatie. De gemeente kan daar een aanjagende rol in spelen.  

Bij het natuurinclusief bouwen gaat het om het verbeteren van de leefomstandigheden van 

‘gebouwgebonden’ soorten als huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Dit zijn volgens de Wet 

Natuurbescherming beschermde soorten die onder druk staan doordat gebouwen tegenwoordig zo 

gebouwd worden dat deze soorten geen verblijfmogelijkheden meer hebben. Dit wordt nog eens 

versterkt door landelijke en gemeentelijke doelstellingen om energie te besparen door betere isolatie 

van gebouwen.  

Daarnaast gaat het om een veel bredere opgave om meer (natuurlijk) groen in de directe 

woonomgeving toe te passen. Het behoud en ontwikkelen van groen is van belang voor bescherming 

en ontwikkeling van soorten en voor een biodiverse gemeente, voor een prettige leefomgeving, voor 

mogelijkheden voor natuurbeleving, welzijn en gezondheid en voor klimaatverbetering. Dat speelt ook 

in een plattelandsgemeente zoals West Betuwe. Ook hier is het belangrijk om het toevoegen van groen 

op en aan gebouwen, op binnenterreinen en in de openbare ruimte te stimuleren. 

Natuurinclusief beleid werkt door op verschillende terreinen. Denk daarbij aan specifieke elementen 

inbouwen voor specifieke (dier)soorten zoals neststenen voor de huismus, gebouw gebonden 

ingrepen (groene daken en gevels), gebouw gebonden buitenruimte (tuinen) en zeker ook publieke 

ruimtes (minibosjes/parken en natuurspeelplaatsen).  

 

Meer informatie:  

www.bouwnatuurinclusief.nl  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-

innovatie/natuurinclusief-bouwen  
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