
1 
 

Voortgangsrapportage natuurcompensatie 2018 

 

1. Inleiding 

In de periode 2016-2017 heeft de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek gedaan naar de invulling van de 

provinciale regierol bij natuurcompensatie. In het Eindrapport van dit onderzoek (mei 2017) heeft de Rekenkamer 

ondermeer de aanbeveling gedaan afspraken te maken over het informeren van PS door GS over de uitvoering 

van natuurcompensatie. Bij de behandeling van het Eindrapport in PS op 25 september 2017 is naar aanleiding 

hiervan afgesproken dat PS jaarlijks door GS zullen worden geïnformeerd over de uitvoering van natuur- en 

boscompensatie samen met de jaarlijkse ecologische rapportages aan PS.  

 

Met deze voortgangsrapportage wordt voor het jaar 2018 aan deze toezegging invulling gegeven. In de 

voortgangsrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken van de uitvoering van de (overige) aanbevelingen 

van de Rekenkamer en op andere in 2018 genomen initiatieven om de uitvoering van natuur- en boscompensatie 

binnen de provincie Utrecht te verbeteren. 

 

Deze rapportage heeft vooral betrekking op lopende processen; kwantitatieve gegevens over de uitvoering van 

natuur- en boscompensatie ontbreken. Het komende jaar zal de registratie worden verbeterd, waardoor deze 

gegevens wel beschikbaar komen en het mogelijk wordt vanaf volgend jaar in de rapportage ook kwantitatieve 

gegevens te verstrekken. 

 

2. Stand van zaken uitvoering aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer 

In haar Eindrapport heeft de Randstedelijke Rekenkamer de volgende aanbevelingen aan PS gedaan over de 

uitvoering van natuur- en boscompensatie. 

1. Vraag GS beleid op te stellen hoe financiële compensatie moet worden bepaald; 

2. Vraag GS om een kaart bij te houden met daarop bosgebieden waarvoor de provincie vanaf 2017 

verantwoordelijk is vanuit de Wet natuurbescherming. 

3. Vraag GS om er voor te zorgen dat de afgesproken compensatiemaatregelen voor NNN-gebieden meer 

afdwingbaar worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een overeenkomst tussen initiatiefnemer en het 

bevoegd gezag. Hiermee kan de uitvoering van de gemaakte afspraken worden gevolgd en de 

initiatiefnemer worden aangesproken als de uitvoering achterblijft. 

4. Vraag GS er voor te zorgen dat standaard veldcontroles worden uitgevoerd bij compensatieprojecten 

voor NNN-gebieden, om na te gaan of de uitvoering van de natuurcompensatiemaatregelen conform 

afspraken zijn verlopen. 

5. Spreek met GS af hoe en wanneer u geïnformeerd wilt worden over natuurcompensatieprojecten. 

 

In de vergadering van 25 september 2017 zijn deze aanbevelingen door PS overgenomen en PS hebben GS 

verzocht invulling te geven aan de aanbevelingen. 

 

De stand van zaken van de invulling van de aanbevelingen is als volgt. 

 

Aanbeveling 1: vaststellen van beleid hoe financiële compensatie wordt bepaald 

De provincie kent niet de mogelijkheid van financiële compensatie. Er dient in alle gevallen in natura 

gecompenseerd te worden (zie toelichting bij artikel 2.4 ,lid 3 van de PRV). Er zal daarom geen invulling worden 

gegeven aan deze aanbeveling. 

 

Aanbeveling 2: bijhouden van een kaart met daarop bosgebieden Wet natuurbescherming 

Er is inmiddels een digitale kaart gemaakt met daarop de bosgebieden Wet natuurbescherming. De kaart is 

ontwikkeld op basis van luchtfoto’s. De kaart is nog niet volledig uitontwikkeld; de kaart is nog niet in alle situaties 

volledig in overeenstemming met de situatie in het veld. De komende tijd zal de kaart verder worden verbeterd. 

Jaarlijks zal de kaart worden geactualiseerd. Door de vergelijking van de kaart met actuele (nieuwe) luchtfoto’s is 

ook zichtbaar waar kap heeft plaatsgevonden en kan zo nodig tegen illegale kap worden opgetreden. 

 

Aanbeveling 3 en 4: meer afdwingbaar vastleggen van compensatiemaatregelen voor NNN-gebieden en 

uitvoeren veldcontroles 

Voor NNN-natuurcompensatie is de provincie alleen bij provinciale inpassingsplannen bevoegd gezag. De 

gemeente is bij gemeentelijke ruimtelijke plannen bevoegd gezag en RWS bij rijksinfrastratuurprojecten via 

tracébesluiten. Dit betekent dat het meer afdwingbaar vastleggen en het uitvoeren van veldcontroles in overleg 

met gemeenten en RWS dient plaats te vinden. Een mogelijkheid is dat aan de aanbeveling invulling wordt 
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gegeven door de verantwoordelijkheid volledig bij hen te laten. Een andere mogelijkheid is om als provincie partij 

te worden in overeenkomsten die gesloten worden tussen gemeente, initiatiefnemer en eindbeheerder over de 

uitvoering van NNN-compensatie resp. in overeenkomsten tussen RWS en eindbeheerder. 

In 2018 heeft een ambtelijke werkgroep voorstellen voorbereid om invulling te geven aan de aanbevelingen. De 

planning is dat de betrokken gedeputeerden hierover nog dit jaar een besluit nemen. Vervolgens zal de gekozen 

aanpak in 2019 met aan aantal gemeenten en met RWS verder worden uitgewerkt. 

 

Aanbeveling 5: informeren PS over natuurcompensatieprojecten 

Zoals hiervoor aangegeven is bij de behandeling van het Eindrapport van de Algemene Rekenkamer met PS 

afgesproken dat zij jaarlijks via de bestaande Voortgangsrapportage Natuur geïnformeerd zullen worden over de 

uitvoering van natuur- en boscompensatie. Deze voortgangsrapportage geeft hieraan invulling voor het jaar 2018. 

 

3. Andere initiatieven om de uitvoering van natuur- en boscompensatie te verbeteren 

Naast de invulling van de aanbevelingen van de Randstedelijk Rekenkamer is in 2018 zijn ook andere activiteiten 

ondernomen om te komen tot een slagvaardige(r) en effectieve(re) uitvoering van natuur- en boscompensatie. 

 

Instelling natuurcompensatiebank 

Op 26 juni 2018 hebben GS een natuurcompensatiebank ingesteld. In een natuurcompensatiebank worden door 

de provincie gronden op ‘voorraad’ gehouden voor de realisatie van natuur- en boscompensatieverplichtingen. Dit 

kunnen gronden zijn die door de provincie zijn aangekocht, maar ook gronden van derden, over welke gronden 

de provincie met deze derden afspraken heeft gemaakt om ze beschikbaar te houden voor de realisatie van 

compensatieverplichtingen.  In de bank zullen alleen gronden worden opgenomen waarop NNN of bos van hoge 

kwaliteit gerealiseerd kan worden en die het NNN, het landschap of de recreatie in de provincie versterken. 

 

De doelgroep voor de natuurcompensatiebank is een partij die een bos- of natuurgebied aantast door een nieuwe 

ontwikkeling (bijv. verbreding van een (snel)weg) en daardoor wettelijk verplicht is om deze aantasting elders te 

compenseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om partijen als Rijkswaterstaat, gemeenten of een projectontwikkelaar. 

 

In rapporten en studies van o.a. de provincie Utrecht, Alterra WUR, de Algemene Rekenkamer en het Groenfonds 

is in de afgelopen jaren (2010-2014) geconstateerd dat de besluitvorming over compensatie vaak lang duurt, 

omdat het moeilijk is compensatielocaties te vinden, en de kwaliteit van de gerealiseerde compensatie laag is 

(o.m. door sterk versnipperde realisatie). De compensatiebank beoogt hiervoor voor NNN- en boscompensatie 

een oplossing te bieden. De bank maakt het mogelijk de besluitvorming over NNN- en boscompensatie te 

versnellen (locaties zijn immers beschikbaar), de realisatie van compensatieverplichtingen te bundelen en een 

hogere kwaliteit te realiseren. Hierbij wordt regie gevoerd op de plek waar de compensatie landt, om daarmee 

maximale ecologische kwaliteit te verkrijgen. Een van de mogelijkheden daarbij is bijvoorbeeld het laten landen 

van compensatie in de groene contour. 

 

Voor het ‘vullen’ van de bank zullen door de provincie gronden worden aangekocht. Bij de start van de bank kan 

deels gebruik worden gemaakt van (voormalige BBL-) gronden die al in provinciaal bezit zijn, door deze 

(financieel) over te hevelen naar de bank. De gronden zullen door de provincie tegen betaling worden 

aangeboden aan compensatieplichtigen. Voor het ‘vullen’ van de bank zullen ook afspraak met derden worden 

gemaakt om hun gronden beschikbaar te houden voor de realisatie van compensatieverplichtingen. De 

inschatting is dat, uitgaande van een jaarlijks gemiddelde opgave van ca. 30 ha, een voorraad van ca. 60 tot 90 

ha (gronden provincie en derden gezamenlijk) in de bank nodig is om de bank goed te kunnen laten functioneren. 

 

De aankoop van gronden voor de bank is revolverend; gronden worden aangekocht, bij het aanwenden daarvan 

komen middelen vrij, waarmee weer nieuwe gronden kunnen worden aangekocht. De bank draagt met name bij 

aan versterking van het NNN en het landelijk gebied, AVP-doelen. Gelet hierop is er voor gekozen het bestaande 

Revolverend Fonds AVP te gebruiken voor de financiering van de aankoop van gronden voor de bank tot een 

bedrag van maximaal € 6 mln.  

 

In 2018 zijn inmiddels 13 ha (voormalige BBL-)gronden die al in provinciaal bezit waren, opgenomen in de 

compensatiebank. 

 

Verbeteren registratie NNN- en boscompensatie 

Het voornemen is verder de registratie van NNN- en boscompensatieprojecten te verbeteren. In 2018 zijn 

hiervoor tools ontwikkeld. Het komende jaar zullen de tools in gebruik  worden genomen en de informatie van 
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lopende projecten in de tools worden ingevoerd. Deze informatie biedt de mogelijkheid de jaarlijkse 

voortgangsrapportages in de toekomst aan te vullen met meer kwantitatieve gegevens over de uitvoering van 

natuur- en boscompensatie. 

 

Actualisatie NNN-wijzer 

In 2018 is ook gewerkt aan de actualisatie van de NNN-wijzer (voorheen EHS-wijzer). De NNN-wijzer beoogt 

betrokkenen bij ruimtelijke ontwikkelingen in het NNN, zoals gemeenten, initiatiefnemers en adviesbureaus, 

wegwijs te maken in de van toepassing zijnde provinciale regels, waaronder de regels voor NNN-compensatie. In 

de NNN-wijzer wordt meer uitleg gegeven hoe de plussen in een project te bepalen en te borgen. Daarnaast is er 

een richtlijn voor de berekening van de toeslagen voor compensatie toegevoegd 




