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Advies
1. Het Soortenmanagementplan Nijmegen vaststellen;
2. De raad informeren via bijgevoegde raadsbrief.
Aanleiding
Op verzoek van de provincie Gelderland doet de gemeente Nijmegen in het ontwikkelgebied ‘de Waalsprong’ mee met
een pilot Soortenmanagementplan (SMP-N); een plan om een efficiëntere en effectievere aanpak te creëren voor onder de
Wet natuurbescherming beschermde (dier)soorten die in en rond de Waalsprong voorkomen. Via het SMP wordt ook deels
invulling gegeven aan de aangenomen raadsmotie 'Natuurinclusief bouwen' van 14 november 2018.
Beoogde impact
Een natuurinclusief ontwikkelde - en gebouwde woningbouwlocatie ‘de Waalsprong’.
Een gebiedsgerichte ontheffing Wet natuurbescherming.
Argumenten
1.1. Instandhouding soorten
Het SMP-N verzorgt een integrale aanpak om te komen tot een duurzame instandhouding van op dit moment in (of rond)
het gebied voorkomende beschermde soorten te weten de steenuil, ransuil, kerkuil, buizerd, roek, rugstreeppad, grote
modderkruiper en poelkikker.
1.2. Nieuwe inzichten en kansen
Natuur is niet sectoraal bezien maar in samenhang met de primaire functie van het ontwikkelbied (woningbouw). De
aanpak is niet ad hoc en deelgebiedgestuurd maar er wordt voor het geheel van de nog te ontwikkelen deelgebieden van
de Waalsprong een aanpak vastgesteld. Dit leidt tot nieuwe inzichten en kansenbenutting. Voor de groenstructuur (de
landschappelijke zone tussen de meer grijze woningbouwlocaties en het buitengebied) leidt dit tot meer bewuste en
gekaderde keuzes voor landschapselementen die zowel goed zijn voor de natuur als voor de (natuurbeleving van de)
mens en de kwaliteit van het gebied.
1.3. Invulling raadsmotie
Er wordt bewust een plus voor de natuur gecreëerd voor gebouwgebonden soorten als vleermuis, gierzwaluw en
huismus. Op die manier wordt de natuurbeleving van mensen in de bebouwde omgeving versterkt. Hiermee wordt deels
invulling gegeven aan de raadsmotie ‘Natuurinclusief bouwen’ .
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1.4. SMP als onderlegger voor een gebiedsgerichte ontheffing Wet natuurbescherming
Op basis van het SMP wordt een gebiedsgerichte ontheffing voor de betreffende soorten verkregen. De (financiële - en
plannings-)risico’s van onverwachte soortenvondsten wordt hierdoor geminimaliseerd. Deze ontheffing is mogelijk als in
de eindsituatie een duidelijke ‘plus’ voor (beschermde) soorten wordt gecreëerd. Deze ‘plus’ wordt gevonden in de
inrichting van de landschappelijke zone met elementen die goed zijn voor de soorten èn natuurinclusief bouwen. Een
aanvraag om ontheffing is op 4 februari jl. ingediend.
1.5. Ontheffing en toezicht op hoofdlijnen
De ontheffing is een ontheffing op hoofdlijnen met een sterke mate van eigen verantwoordelijkheid voor de gemeente bij
de uitvoering ervan en het toezicht erop.
1.6. Efficiënt en effectief
Door de gebiedsgerichte ontheffing hoeft er niet meer ad hoc onderzoek, overleg en ontheffingverlening plaats te vinden
voor de desbetreffende soorten. Bij onverwachte vondsten van andere soorten is overleg over de aanpak makkelijker.
1.7. SMP als input voor gemeentelijk beleid
Het SMP kan desgewenst als input gebruikt worden voor gemeentelijk beleid bijvoorbeeld als het gaat om natuurinclusief
bouwen, het groenbeleid en/of het beheer.
Kanttekeningen
1.1. Zienswijzen en beroep tegen de (ontwerp) ontheffing
Dit risico wordt laag ingeschat. De uitgebreide procedure wordt gevoerd dat wil zeggen dat een ontwerp ontheffing voor
zienswijzen van een ieder ter inzage wordt gelegd. Daarna wordt het besluit genomen. Er is voor belanghebbenden
eenmalig beroep mogelijk bij de Raad van State.
Financiën
De keuze voor andere landschapselementen in een groenstructuur die toch al wordt aangelegd, betekent geen
substantiële extra financiële inzet in de aanleg- of beheerfase. De gebouwgebonden maatregelen kunnen waarschijnlijk
zonder veel extra financiële inzet worden gerealiseerd. Berekend is dat worst case gerekend moet worden op een
investering per woning orde grootte € 120,=.
Omdat minder ad hoc onderzoek, overleg en ontheffingverlening hoeft plaats te vinden wordt daar financiële winst
behaald. Voor de ontheffing zijn leges verschuldigd.
Vervolg
• Persbericht;
• Verkrijgen gebiedsgerichte ontheffing;
• Informeren raadsleden via bijgevoegde raadsbrief en eventueel via de informatiebijeenkomst ‘beschikbare
groendocumenten in relatie tot rol van groen en ecologie in bestemmingsplannen’;
• Presentatie SMP-N op Woonbeurs;
• SMP bespreken met natuurorganisaties met als doel:
- hen te betrekken bij het monitoren (tellen) van de diersoorten om de ontwikkeling ervan bij te houden en het
beheer van de maatregelen;
- via hen, inwoners van de Waalsprong te stimuleren mee te helpen de beschermde en andere diersoorten en
kenmerkende planten te behouden, bijvoorbeeld door maatregelen op eigen erf, vrijwilligerswerk in beheer
en/of het tellen van diersoorten;
• Uitwerken puntensysteem natuurinclusief bouwen, monitoringssysteem en communicatiestrategie;
• Jaarlijkse rapportage over de voortgang van het SMP aan provincie;
• Na 5 jaar evaluatie van het SMP en eventueel bijstelling.
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Bijlagen
1. Soortenmanagementplan Nijmegen versie definitief 4 februari 2019 inclusief aparte bijlagen 5 en 6
2. Persbericht
3. Raadsbrief Soortenmanagementplan en Raadsmotie 14 november 2018
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