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Raadsinformatiememo Omvormen braakliggende terreinen naar groene idylles 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Naar aanleiding van mijn toezegging in de oordeelsvormende vergadering d.d. 27 november 

2018 op uw ingetrokken motie in de raadsvergadering van 13 november 2018 inzake het 

omvormen braakliggende terreinen naar groene idylles, bericht ik u het volgende.  

 

Noodzaak 

Terecht is geconstateerd dat bestuivende insecten belangrijk zijn voor de voedselproductie en 

het ecologisch evenwicht. Ook constateren wij samen met u dat zonder verdere maatregelen 

de populatie verder achteruitgaat. Daarnaast zijn er meerdere braakliggende terreinen waar al 

langere tijd geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Bloemen op deze locatie hebben 

meerwaarde voor mensen, flora en fauna.  

 

Groene Idylles 

Een groene Idylle is een bloemenweide met hoge natuurwaarde. Het Idylle concept kan op 

verschillende manieren worden uitgelegd. Wij zetten in op drie manieren te weten: 

• Inheemse bloemen en natuur op braakliggende terreinen. 

• Bloemenweides in de openbare ruimte die in participatie met omwonenden worden 

aangelegd en beheert. 

• Akkerranden op gemeentelijke agrarische gronden.  

Deze memo gaat over de bloemen en natuur op braakliggende terreinen. De overige manieren 

worden kort toegelicht. 

 

Tijdelijke invulling op braakliggende locaties 

Braakliggend terrein is de benaming voor een stuk grond dat geen functie vervult en dat niet 

wordt onderhouden. Het college heeft liever geen braakliggende terreinen. Deze voorkomt het 

college zoveel mogelijk door de ontwikkelaar verplichten om te ontwikkelen binnen redelijke 

termijn (resultaatsverplichting). Als een ontwikkelaar dat niet doet volgen er sancties, zoals 

boetes, het intrekken van de omgevingsvergunning of het beëindigen overeenkomst.  

 

Dan nog kan het voorkomen dat bouwlocaties onder bijzondere omstandigheden tussentijds, of 

na het beëindigen van de overeenkomst, braak liggen. Daarom zetten we in op een nieuwe 

anterieure overeenkomsten een nieuw artikel opnemen waarbij: 

- We afspreken met de initiatiefnemer hoe deze omgaat met tijdelijke braakliggende 

grond gedurende de looptijd van het project (dit kan ook niet-natuur worden, bijvoorbeeld 

andere meer geschikte tijdelijke functies) 

- We afspreken met de initiatiefnemer dat de gemeente braakliggende grond na het niet 

halen van termijnen in de overeenkomst kan omzetten in een groene Idylle.  
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Alle terreinen in eigendom van de gemeente hebben een invulling of zijn in de actieve verkoop. 

Het is niet mogelijk om hier op korte termijn Idylles te realiseren. Bij langdurig uitstel zullen deze 

locaties als Idylle beheerd worden. 

 

Idylles in de openbare ruimte en akkerranden  

Conform de aangenomen motie: Natuurverbetering op eigen terrein in de gemeenteraad van 2 

april 2019, beginnen we dit najaar met het zoeken naar inwoners en vrijwilligers die samen met 

de gemeente willen werken aan de realisatie van Idylles in de openbare ruimte. Hierbij volgen 

we de aanpak van de vlinderstichting. Die adviseert ook bij de uitvoering. Inmiddels zijn er al 

twee initiatieven waar we aan meewerken. Ook onderzoeken we hoe akkerranden in de 

agrarische pachtovereenkomsten gestimuleerd kunnen worden. Deze projecten worden vanuit 

het programma ‘Bollen en Bijen’ opgepakt. 

 

Met deze raadsinformatiememo en de uitvoering daarvan beschouw ik de toezegging 

(toezeggingenlijst Oordeelsvormende vergadering) als afgedaan. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

 

 

Jelle Beemsterboer 


