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Green Deal Tijdelijke Natuur

Betrokken partijen
-  Ministerie van Economische Zaken 
-  Het Havenschap Delfzijl/Eemshaven (Groningen Seaports)
-  Haven Amsterdam
-  Roelofs Planontwikkeling
-  De 12Landschappen
-  Cascade, vereniging van zand- en grindproducenten
-  De Vlinderstichting

Beschrijving initiatief
InnovatieNetwerk ontwikkelde het concept Tijdelijke Natuur en werkt met diverse partijen aan de door-
ontwikkeling en implementatie van dit concept. Momenteel wacht meer dan 35.000 hectare grond in 
Nederland op een bestemming als woningbouw, infrastructuur, bedrijventerrein of ontgrondingen.  
Soms duurt het meer dan 10 jaar voor deze uiteindelijke bestemming echt is gerealiseerd. Met het concept 
Tijdelijke Natuur kan zich op deze terreinen waardevolle natuur ontwikkelen terwijl de grondeigenaar de 
garantie heeft dat de uiteindelijke bestemming niet in gevaar komt.

In de praktijk treden bij de ontwikkeling van tijdelijke natuur belemmeringen op. Het doel van deze  
Green Deal is gezamenlijk een oplossing vinden voor deze belemmeringen. Daarmee maken de betrokken 
partijen de weg vrij voor een grootschalige toepassing van Tijdelijke Natuur.  

Resultaten
-  Toegenomen bekendheid van het concept ‘tijdelijke natuur’ bij grondeigenaren
-  Oplossing voor de benoemde belemmeringen (knelpunten)
-  Minimaal 5 voorbeeldprojecten waarin grondeigenaren ruimte geven aan tijdelijke natuur en in 

wisselwerking met de praktijk een oplossing zoeken voor ten minste 8 benoemde belemmeringen. 
-  Opname van het concept Tijdelijke Natuur in de (memorie van toelichting van de) nieuwe Wet natuur.
Einddatum: 01-01-2015

Inzet en acties partijen
-  De partijen lossen de benoemde belemmeringen op in samenwerking met het ministerie van 

Economische Zaken en maken de oplossingen openbaar.
-  De partijen realiseren minimaal 5 voorbeeldprojecten waarin grondeigenaren ruimte geven aan 

tijdelijke natuur en in wisselwerking met de praktijk een oplossing zoeken voor 8 benoemde 
 belemmeringen. De voorbeeldprojecten zijn een sprekend voorbeeld voor andere grondeigenaren, 
zodat ook zij kunnen bijdragen aan de groei van het areaal tijdelijke natuur.

-  De partijen communiceren over het concept Tijdelijke Natuur in hun eigen achterbannen en 
netwerken.
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Inzet en acties Rijksoverheid   
-  De Rijksoverheid ondersteunt de 5 voorbeeldprojecten met ambtelijke en financiële capaciteit voor een 

periode van 3 jaar. 
-  De Rijksoverheid spant zich in om overige bestuursorganen en bevoegde gezagen binnen provincies, 

gemeenten en waterschappen aan de voorbeeldprojecten te verbinden.
-  De Rijksoverheid coördineert de ecologische monitoring van de voorbeeldprojecten en verzorgt de 

communicatie en publicaties hierover.
-  De Rijksoverheid organiseert ‘peer reviews’ en zet zich in om de mogelijkheden van de 5 voorbeeld-

projecten breed te verspreiden.
-  De Rijksoverheid spant zich in om de concept beleidslijn Tijdelijke Natuur zo spoedig mogelijk om te 

zetten in een definitieve beleidslijn.
-  De Rijksoverheid spant zich in om het concept Tijdelijke Natuur op te nemen in de (memorie van 

toelichting bij de) nieuwe Wet natuur en het overgangsrecht van de nieuwe Wet natuur.
-  De Rijksoverheid draagt € 100.000 bij aan de werkzaamheden van de Green Deal.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


