
Geachte heer Poort, 
 
Wilt u dit bericht bij wijze van ‘ingezonden mail’ aan de statenleden doorsturen? 
 
Naar aanleiding van de Ontwerp Omgevingsvisie, de Nota van Beantwoording en de 
commissievergadering 10 februari, willen wij de statenleden aanvullend nog informeren over een 
rijksregel in het Bkl (Besluit Kwaliteit Leefomgeving) waarin staat dat voor ontwikkelingen in het NNN 
compensatie tijdig moet plaatsvinden, waarbij de minister heeft aangegeven daarmee te bedoelen 
dat er nooit en te nimmer achteruitgang mag zijn. We lichten deze regel hieronder toe en ook hoe de 
provincie hiermee om zou moeten gaan. 
Wij waren niet eerder op de hoogte van de nadere duiding van de Minister over compensatie, anders 
hadden wij dit uiteraard eerder ingebracht en hier ook bij onze inspraak tijdens de 
commissievergadering op 10 februari aandacht aan gegeven. 
 
Uit de Nota naar aanleiding van het verslag Aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet en 
ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet van 9 april 2020 van de Minister aan de Eerste 
Kamer, blijkt dat als binnen het NNN activiteiten worden toegelaten die nadelige gevolgen kunnen 
hebben voor het NNN, deze gevolgen tijdig moeten worden gecompenseerd. Uit het antwoord van 
de Minister blijkt dat met ‘tijdig’ in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) wordt bedoeld dat nooit 
en te nimmer sprake mag zijn van een achteruitgang, zie ook: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200409/nota_naar_aanleiding_van_het/document3/f=
/vl7paodkojze_opgemaakt.pdf 
 
Het realiseren van compensatie binnen uiterlijk 3 jaar voor zowel kleine ontwikkelingen als 
ontwikkelingen van groot openbaar belang, zoals nu wordt voorgesteld in de provinciale 
verordening, voldoet niet aan de tijdigheid en is dus in strijd met (toekomstig) Rijksbeleid: er is 
immers gedurende 3 jaar lang sprake van een achteruitgang van het NNN omdat de ruimtelijke 
ontwikkeling al heeft plaatsgevonden, maar de compensatie nog niet is gerealiseerd. Daarmee is het 
provinciaal beleid strijdig met artikel 7.8 van het Bkl. 
 
Het Bkl is op dit moment nog niet in werking, maar treedt in werking samen met de Omgevingswet. 
De provincie zal deze tijdige compensatie in de provinciale Omgevingsverordening dus in acht 
moeten nemen, door: 

• de 3-jaarstermijn te verwijderen uit de Interim Omgevingsverordening en een instructieregel 
op te nemen waarmee tijdige compensatie verplicht wordt. Volgens ons houdt dat in dat 
compensatienatuur gerealiseerd moet zijn voorafgaand aan de ontwikkeling. 

• in de Toelichting op te nemen dat met tijdige compensatie wordt bedoeld dat er nooit en te 
nimmer sprake mag zijn van achteruitgang van de wezenlijke kenmerken en waarden van 
het NNN, het oppervlak en de samenhang van het NNN. 

De provincie kan dat doen door: 
1) ofwel het nu al op te nemen in de Interim Omgevingsverordening, dit is de beste en meest voor 

de hand liggende manier, want daarmee wordt voorkomen dat een regel van de Interim 
Verordening over 10 maanden weer moet worden teruggedraaid bij vaststelling van de 
definitieve Verordening; 

2) ofwel het in de definitieve Verordening op te nemen. 
 

We willen u in ieder geval informeren over deze rijksregel. Indien u vragen over dit bericht heeft, 
kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij beantwoorden de vragen graag. 
 

Met vriendelijke groet, 
Mede namens Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en Landschap Erfgoed Utrecht, 
 

https://protect-de.mimecast.com/s/tGY5CnR2mPU0kPgu99Bua?domain=eerstekamer.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/tGY5CnR2mPU0kPgu99Bua?domain=eerstekamer.nl
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