
Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten

“Een gemeente waar door natuurinclusief bouwen en klimaatbestendig inrichten energie 
wordt bespaard en dus CO2 wordt gereduceerd (klimaatmitigatie)”. Kunt u naast het 
voorbeeld van natuurlijke koeling die airco gebruik in de zomer vermindert andere 
voorbeelden noemen?
Natuurlijke koeling kan het beste gerealiseerd worden door groen, en in tweede instantie 
door aanleg van water (sloot, vijver, fontein).
Niet natuurlijke koeling kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld zonneschermen, het 
gebruik van lichte kleuren in de bouw en het gebruik van meer reflecterende materialen. 

Hoe verhoudt het soortenmanagement plan (verduurzaming van woning met oog voor de 
natuur) zich tot het puntensysteem van natuurinclusieve bouw? Zou SMP toegevoegd 
kunnen worden als voorwaarde voor natuurinclusieve bouw?
Een soortmanagement plan vloeit voort uit de Wet natuurbescherming. Deze wet is sowieso 
van toepassing, ook wanneer de voorwaarden voor natuurinclusieve bouw niet van 
toepassing zijn. Wanneer bij een ontwikkeling de voorwaarden  voor natuurinclusieve bouw 
van toepassing zijn en er is ook sprake van maatregelen in het kader van een 
soortmanagementplan, kan er gezamenlijk worden opgetrokken bij de uitwerking van 
maatregelen.

Kan het puntensysteem natuurinclusieve bouw afgedwongen worden bij nieuwbouw 
voordat er een omgevingsplan is vastgesteld?
Het puntensysteem natuurinclusieve bouw kan met het huidige raadsvoorstel afgedwongen 
worden als het bestemmingsplan (of omgevingsplan na invoering van de Omgevingswet) 
gewijzigd moet worden, bij een ontwikkeling vanaf 11 woningen.

Er wordt in het raadsvoorstel gesuggereerd om de verplichting van natuurinclusief bouwen 
(incl. puntensysteem) vanaf 11 nieuwbouw woningen te laten gelden. Zijn er ook 
voorbeelden van gemeenten die vanaf 1 woning een puntensysteem voor natuurinclusief 
bouwen hanteren? En zo ja, kunnen wij daar informatie over krijgen?
In Heiloo is via een amendement gekozen om natuurinclusief te bouwen bij een 
ontwikkeling vanaf 1 woning, wel met een aan te passen puntensysteem. Onze externe 
adviseur heeft ons hierover het volgende advies meegegeven:
“Voor een nieuwbouwproject dat uit minder dan 5 woningen bestaat of een oppervlak kent 
van minder dan 500 m2 Bruto Vloer oppervlak (BVO) geldt het puntensysteem met een 
doelstelling van 30 punten niet, maar dienen minimaal 10 punten behaald te worden met 
natuurinclusieve maatregelen naar eigen keuze.”
Deze manier van toepassen van het puntensysteem moet nog vastgesteld worden in Heiloo.

Financieel: op buurt, wijk, gebiedsniveau € 7.500 in 2023 en daarna €2.500. In het 
groenbeleidsplan is er voor dit niveau €25.000 uitgetrokken. Dit doet vermoeden dat 
relevante onderdelen van het groenbeleidsplan niet geïntegreerd zijn in dit beleidsplan. 
Klopt dat?  Graag toegelicht.
Het Groenbeleidsplan in Bergen is eerst vastgesteld en nu ligt dit plan over klimaatadaptatie 
en natuurinclusief bij u voor ter vaststelling. Er is zeker afstemming geweest in twee 
richtingen. Echter, de genoemde bedragen uit het Groenbeleidsplan zijn gepland voor ander 



type activiteiten. We zien in het groenbeleidsplan 4 activiteiten die per stuk €25.000 kosten. 
Bij de meeste activiteiten daarvan wordt deze bedragen direct uitgegeven aan het concreet 
aanplanten van groen. In het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie natuurinclusief 
betreffen de genoemde bedragen € 7.500 in 2023 en daarna €2.500 het inspireren van 
collega’s om klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen door voorbeeldprojecten te 
bezoeken en een toolbox met maatregelen. 

Beschoeiingen
Is het zo dat alle watergangen, vijvers en andere zoetwater oppervlakken in de gemeente 
Bergen onder beheer vallen van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier en de oevers en 
beschoeiingen tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren?
In 2019 is het stedelijke water overgedragen aan het Hoogheemraadschap. Het beheer 
(baggeren en maaien waterplanten) van vrijwel alle watergangen/vijvers binnen de 
bebouwde kom wordt sindsdien door het Hoogheemraadschap gedaan. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het onderhoud aan de beschoeiing dat grenst aan gemeente grond. 
Waar percelen van particulieren aan het water grenzen, zijn zij verantwoordelijk voor het 
onderhoud aan de beschoeiing. De gemeente is verder verantwoordelijk voor het 
onderhoud, maaien van de gemeentelijke bermen, droge oevers. De verantwoordelijkheden 
voor het natte en het droge onderhoud zijn vastgelegd in de Legger Wateren van het 
Hoogheemraadschap.

Bij ingenomen oevers door particulieren gaat de gemeente wel onderhoud plegen aan 
beschoeiingen. Dat gebeurt tegen een meerprijs. Zijn er situaties die vergelijkbaar zijn in 
onze gemeente, wat betreft het plegen van onderhoud aan door particulieren ingenomen 
gemeentegronden? Zo ja welke?
In sommige gevallen ligt er gemeentelijke riolering op ingenomen grond van de gemeente. 
De gemeente heeft / houdt deze in onderhoud. In sommige gevallen staan er ook bomen op 
ingenomen grond, die onderhouden worden door de gemeente.

Mocht de gemeenteraad op korte termijn besluiten tot beleid met betrekking tot het 
innemen van gemeentegrond door particulieren, kan dit alsnog van invloed zijn op het 
uitvoeringsprogramma beschoeiingen?
Dit biedt duidelijkheid over de bereikbaarheid van de beschoeiingen en betekent dat de 
kosten mogelijk in een aantal gevallen iets lager uit zullen vallen.


