
    

 

  

 

                

             

             

              

   

              

                

              

            

       

 

 

      

 

          

             

               

          

      

             

             

      

            

       

              

          

  

          

           

           

           

         

        

           

 

        

 

   

 

  

    

  

Artikel 34-vragen “natuur-inclusief bouwen” 

Geacht college, 

Groen in de woonomgeving is belangrijk voor mens en dier. In de buitengebieden van de Gemeente 

Vlissingen is daar ruimte voor, de binnenstad van Vlissingen raakt meer en meer versteend. 

U heeft als Vlissings bestuur ingestemd met het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie Strategie Zeeland 

(KaSZ) en ingestemd met ondertekening van het convenant om dit KaSZ kracht bij te zetten (RIB 

1076718 d.d. 28/03/2019). 

De KaSZ beschrijft voornamelijk de processen en de Gemeente Vlissingen participeert in de 7 stappen 

van dit plan. De SGP vindt echter de Gemeente Vlissingen zelf beleidsmatig al het nodige kan doen 

om een natuur-inclusieve gemeente te worden met meer aandacht voor groen in het bebouwde, 

stedelijk gebied. Hiervoor is het “Handboek natuur-inclusief bouwen en ontwerpen in 20 ideeën” 

voor handen van de gemeente Amsterdam. Zie: 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/brochure_nibeo-definitief-web02_1_c 

Wij willen de volgende vragen stellen: 

1. Wil het college dat Vlissingen een natuur-inclusieve stad/gemeente wordt? 

2. Kent het college het “Handboek natuur-inclusief bouwen en ontwerpen in 20 ideeën” al? 

3. De SGP zou graag zien dat dit Handboek gebruikt gaat worden bij alle aanbestedingen 

rondom bouwplannen en gebiedsontwikkelingen. Gaat het college binnen afzienbare tijd 

zo’n voorstel aan de raad voorleggen? 

4. In hoeverre krijgt groen momenteel de ruimte bij de bouwplannen en gebiedsontwikkelingen 

die in de pijplijn zitten, buitenom de enorme hoeveelheid bomen die de afgelopen maanden 

zijn geplant (waarvoor onze complimenten!)? 

5. Worden ontwikkelaars/bouwconsortia/ontwerpers door het college – en dan met name voor 

opdrachten van de gemeente – gestimuleerd om: 

- Groen de ruimte te geven op de grond, op daken of verticaal (groen aan gevels), 

- Nestelgelegenheden (nestkasten/neststenen) in of aan gevels te realiseren voor vogels 

en insecten, 

- Variatie in de gevels aan te brengen, wat microklimaten oplevert, 

- Gevels van poreus materiaal te realiseren, was groei van mossen stimuleert? 

6. Gaat biodiversiteit onderdeel worden van de richtlijnen voor bouwplannen en 

gebiedsontwikkelingen, met name in de bebouwde omgeving en het stedelijk gebied, om zo 

ook daar soortenrijkdom van groen, vogels en insecten te bevorderen? 

7. Heeft biodiversiteit, klimaatadaptie en natuur-inclusief bouwen/ontwikkelen de aandacht in 

de nog op te stellen Omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende Omgevingsplan? 

Wij zien uw antwoorden op deze vragen tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Fractie SGP 

Lilian Janse-van der Weele 

Cor Tromp 

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/brochure_nibeo-definitief-web02_1_c
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
08-04-2019 1095126 / 1101146 23 mei 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
M. de Bruijn Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen Artikel 34 van Fractie SGP inzake "natuur-inclusief bouwen"

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding
Op 8 april Schreef de Fractie SGP het volgende:
Groen in de woonomgeving is belangrijk voor mens en dier. In de buitengebieden van de 
Gemeente Vlissingen is daar ruimte voor, de binnenstad van Vlissingen raakt meer en meer 
versteend. U heeft als Vlissings bestuur ingestemd met het Plan van Aanpak 
Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) en ingestemd met ondertekening van het 
Convenant om dit KaSZ kracht bij te zetten (RIB 1076718 d.d. 28/03/2019).
De KaSZ beschrijft voornamelijk de processen en de Gemeente Vlissingen participeert in de 
7 stappen van dit plan. De SGP vindt echter de Gemeente Vlissingen zelf beleidsmatig al 
het nodige kan doen om een natuur-inclusieve gemeente te worden met meer aandacht voor 
groen in het bebouwde,stedelijk gebied. Hiervoor is het "Handboek natuur-inclusief bouwen 
en ontwerpen in 20 ideeën" voor handen van de gemeente Amsterdam. Zie:
https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/brochure_nibeo-definitief-web

Vraag 1
Wil het college dat Vlissingen een natuur-inclusieve stad/gemeente wordt?

Ons antwoord
Wij staan positief tegenover initiatieven vanuit derden die genoemde aspecten in hun 
bouwplan integreren en waar mogelijk, met in achtneming van de geldende kaders, 
faciliteren.

Vraag 2
Kent het college het "Handboek natuur-inclusief bouwen en ontwerpen in 20 ideeën" al?
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Blad 2 behorend bij 1095126 / 1101146

Ons antwoord
We hebben dit door middel van de meegezonden internet link opgezocht en kennis van 
genomen.

Vraag 3
De SGP zou graag zien dat dit Handboek gebruikt gaat worden bij alle aanbestedingen
rondom bouwplannen en gebiedsontwikkelingen. Gaat het college binnen afzienbare tijd
zo'n voorstel aan de raad voorleggen?

Ons antwoord
Nee, omdat voor het gebruik maken van een handboek geen wijziging van beleid nodig is.

Bij het maken van bouwplannen en het ontwikkelen van gebieden wordt per locatie bekeken 
wat reële eisen zijn. De maatregelen uit het handboek worden hier, waar mogelijk, bij 
betrokken.

Op de site van de gemeente Vlissingen komt een verwijzing naar het Handboek en/of hierop 
betrekking hebbende websites met vergelijkbare informatie.

Vraag 4
In hoeverre krijgt groen momenteel de ruimte bij de bouwplannen en gebiedsontwikkelingen
die in de pijplijn zitten, buitenom de enorme hoeveelheid bomen die de afgelopen maanden
zijn geplant (waarvoor onze complimenten!)?

Ons antwoord
In onze ruimtelijke planvorming maken wij altijd een integrale afweging van de kwaliteit van 
de openbare ruimte. ‘Groen’ is hier uiteraard een van de primaire aspecten bij. Hierbij maken 
wij de afweging tussen de meerwaarde van groen (kwaliteit) op korte, maar zeker ook, op 
lange termijn. Dit in relatie tot de beheersbaarheid van ons openbaar groen. In de 
gebiedsontwikkelingen van Claverveld en Souburg Noord zetten wij in op de inpassing van 
de aanwezige groene kwaliteiten en een groene en klimaatadaptieve vormgeving van de 
openbare ruimtes. In het Scheldekwartier wordt vooral in deelgebied ‘Scheldewijk’ ingezet 
op hoogwaardig openbaar groen in het centrale park en de verlengde Singel. 

Bij de herinrichting van het openbare gebied speelt groen eveneens een belangrijke rol. 
Daar waar voldoende ruimte is wordt groen toegevoegd. Hierbij wordt tevens rekening 
gehouden met Klimaatadaptie. Voorbeelden hiervan zijn; infiltratie van regenwater, 
afkoppelen van dakgoten van het vuilwater riool en vergroening van de openbare ruimte. 
Hierbij wordt altijd een integrale afweging gemaakt.

Vraag 5
Worden ontwikkelaars/bouwconsortia/ontwerpers door het college - en dan met name voor
opdrachten van de gemeente - gestimuleerd om:
Groen de ruimte te geven op de grond, op daken of verticaal (groen aan gevels),
Nestelgelegenheden (nestkasten/neststenen) in of aan gevels te realiseren voor vogels
en insecten,
Variatie in de gevels aan te brengen, wat microklimaten oplevert,
Gevels van poreus materiaal te realiseren, wat groei van mossen stimuleert?



- 3 -

Blad 3 behorend bij 1095126 / 1101146

Ons antwoord
Wij staan in beginsel positief tegenover initiatieven van derden die de genoemde aspecten, 
binnen de geldende kaders, in hun bouwplan integreren. Waar mogelijk faciliteren wij die 
initiatieven. We stimuleren derden niet actief om bovengenoemde aspecten te integreren. In 
de reeds in uitvoering zijnde gemeentelijke opdrachten zijn de bovenstaande aspecten niet 
opgenomen. 

Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen wordt een quickscan natuurwaarden 
uitgevoerd. Per locatie wordt dan bekeken welke beschermde natuurwaarden aanwezig zijn 
en welke maatregelen nodig zijn om er voor te zorgen dat de soorten of waarden behouden 
blijven. 

Vraag 6
Gaat biodiversiteit onderdeel worden van de richtlijnen voor bouwplannen en
gebiedsontwikkelingen, met name in de bebouwde omgeving en het stedelijk gebied, om zo
ook daar soortenrijkdom van groen, vogels en insecten te bevorderen?

Ons antwoord
Wij zijn niet voornemens om aanvullende richtlijnen op te stellen. Bij de planvorming en 
uitwerking van openbare ruimtes zijn ‘klimaatadaptie’ en biodiversiteit belangrijke 
uitgangspunten. 

Vraag 7
Heeft biodiversiteit, klimaatadaptie en natuur-inclusief bouwen/ontwikkelen de aandacht in
de nog op te stellen Omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende Omgevingsplan?

Ons antwoord
De kaders oftewel de onderwerpen voor de Omgevingsvisie en de juridische uitwerking 
daarvan in het Omgevingsplan moeten nog worden bepaald. Dit gebeurt in samenspraak 
met de buitenwereld op basis van participatie. Vervolgens worden de kaders vastgesteld 
door de gemeenteraad.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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