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SOESTDIJK NNN



Inleiding

- Inleiding 

* Korte toelichting plan (waar staan we nu?)

* Wat is onze rol?

- Natuur: * NNN-beschermingsbeleid

* Wet natuurbescherming soorten

* Wet natuurbescherming houtopstanden

- Toelichting NNN, Wet natuurbescherming soorten, 

niet op Wet natuurbescherming houtopstanden
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Inleiding
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Doelstelling: Duurzame instandhouding landgoed

• cultuurhistorie

• natuur

Dragers:

• paleis, woningbouw, hotel

• evenementen

• mobiliteit en parkeren



Inleiding

Made by Holland (2016): 6,1 ha   Links VOBP (2020): 4,8 ha                 Rechts OBP (2021): 3,1 ha  
65 woningen met tuinen. 10 appartementengebouwen,         7 gebouwen, max. 98 woningen,   

80 woningen zonder tuinen.             zonder tuinen.
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Toelichting Meerwaardebenadering

NNN- Nee-tenzij

Een bestemmingsplan mag geen nieuwe 

ontwikkelingen toestaan tenzij voldaan wordt aan de 

voorwaarden van één van de drie uitzonderingen:

a. Groot openbaar belang

b. Meerwaardebenadering

c. Beperkte ontwikkelingen
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Toelichting Meerwaardebenadering
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Meerwaardebenadering

Binnen 10 jaar moeten de gezamenlijke activiteiten resulteren in een duidelijk 

aantoonbare meerwaarde voor het NNN voor wat betreft kwaliteit, oppervlakte en 

samenhang.

– Het gaat hierbij om een verbetering van de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, 

oppervlakte en samenhang waarbij aantasting ruim wordt gecompenseerd. 

– Dit betekent voor compensatie van natuurtypen dat er sprake is van een plus bovenop 

oppervlakte (inclusief toeslag) 

– Deze plus kan een versterking van samenhang en kwaliteit zijn.

– Onder compensatie verstaan we zowel nieuwe natuur als overige natuurmaatregelen. 

– Om op gebiedsniveau een meerwaarde te kunnen bepalen, wordt een visie op het NNN/natuur 

opgesteld

– Deze visie slaat op een gebied waarop de aantasting betrekking heeft, bij voorkeur in hetzelfde 

bestemmingsplan.

– De compenseren maatregelen moeten goed worden geborgd
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Meerwaardebenadering

Stappen Meerwaardebenadering\toetsing NNN

• Stap 1: onderzoek naar de natuurwaarden

• Stap 2: natuurvisie: in beeld brengen kansen en 

knelpunten natuur

• Stap 3: beoordelen en beperken omvang van de 

aantasting

• Stap 4: compensatie oppervlakte, kwaliteit en 

samenhang

• Stap 5: borging
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Meerwaardebenadering

9

Stap 1: in beeld brengen natuurwaarden:

2019

Wezenlijke kenmerken en waarden:

• Natuurtypen en omgevingsfactoren

• Soorten

• Verbindingen

• Robuustheid

2021



Meerwaardebenadering

Stap 1: in beeld brengen natuurwaarden

30-11-2021 10

2011 & 2012 2013

Soorten

• In totaal 398 soorten vastgesteld waarvan 55 

bedreigde soorten

• In paleisbos veel bijzondere soorten 

paddenstoelen en korstmossen

• Floristische waarden niet zo groot

• Vogels: redelijk soortenrijk

• Rijk aan vleermuizen, amfibieën en insecten



Meerwaardebenadering

Stap 2: natuurvisie
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Zonering

• Behouden-versterken- vergroten 

en verbinden

• Behoud en herstel van natuur- en 

cultuurhistorische waarden



Meerwaardebenadering
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Stap 3: beoordelen en 

beperken omvang van de 

aantasting in oppervlakte



Meerwaardebenadering

Alexanderkwartier
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Meerwaardebenadering
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Stap 3: beoordelen en 

beperken omvang van de 

aantasting in oppervlakte



Meerwaardebenadering

Stap 4: Compensatie oppervlakte en samenhang
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• 1,3 hectare inrichting groene contour op 

de kwekerij



Meerwaardebenadering

Stap 4: Compensatie kwaliteit
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Verbindingen, samenhang en robuustheid

• Faunapassages

• Aanleg van 2 nieuwe passages Amsterdamse weg

• Verbeteren van een passage Biltseweg

• Oversteek praamgracht

• Verwijderen rasters, kleinere faunamaatregelen



Meerwaardebenadering

Stap 4: Compensatie kwaliteit en samenhang
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Natuurtypen en bijbehorende soorten:

• Bos

• Graslanden

• Oevers/water

• Overige maatregelen 



Meerwaardebenadering

Stap 4: Compensatie kwaliteit
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Versterken kwaliteit bos

• Herstel oude boskernen

• 75 hectare verbinden oude boskernen 

• 24 hectare omvorming van productiebos naar dennen-

eiken en beukenbos

• 4 hectare omvorming van een matige en slechte kwaliteit 

dennen- eiken en beukenbos naar bos goede kwaliteit



Meerwaardebenadering

Stap 4: Compensatie kwaliteit graslanden
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• 14,5 hectare omvorming van 

graslanden naar natuurgrasland 

(droog schraallanden en fauna- en 

kruidenrijke graslanden)

• waarvan 10 hectare zonder bestaand 

natuurbeheertype)

• Huidige waarden laag potenties hoog



Meerwaardebenadering

Stap 4: Compensatie kwaliteit
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Natuurlijke oevers

• Ontwikkeling van natuur(vriendelijke) oevers 

• verbetering kwaliteit binnen 6 hectare  

natuurtype zoete plas

• Specifieke maatregelen per plas (rekening 

houdend met cultuurhistorie)



Meerwaardebenadering

Conclusie meerwaardebenadering
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Samenhangend gebied

Binnen 10-jaar een Meerwaarde door het in samenhang met de ontwikkeling uitvoeren van 

de compenserende maatregelen (in kwaliteit en kwantiteit) waarbij de zonering van gebruik 

een belangrijk uitgangspunt is.

Oppervlakte: + 

Kwaliteit:

• Actuele natuurkwaliteit (Natuurtypen) + 

• Soorten: +

• Verbindingen:+

• Robuustheid +



Borging van de maatregelen

• Voorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan

• Overeenkomst borging compensatie (nieuw)

– Tussen provincie en initiatiefnemer

– Afdwingbaar: boeteclausules: hoogtes voldoende

– Maatregelen uit inrichting- en beheerplan

• Na aflopen overeenkomst- kwalitatieve verplichting

+ vergunningsvrij bouwen niet mogelijk
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Stap 5: Borging van de maatregelen



Borging van de maatregelen-

overeenkomst

Afspraken in overeenkomst: 

• Boeteclausules totaal 3,1 miljoen

• Jaarlijkse rapportage

• Goedkeuring provincie nodig voor nadere uitwerkingen maatregelen 

• Binnen 3 jaar na verlenen Omgevingsvergunning volledig uitgevoerd

• Vestiging kwalitatieve verplichting na uitvoering alle maatregelen
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Stap 5: Borging van de maatregelen



Wet natuurbescherming soorten

Soortenonderzoek
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Roofvogels, ransuil (Wnb)

Weekdieren, kokerjuffers, 
haften & bijen (NNN)

Alle beschermde soorten 

(Wnb)

2018 & 2019 2020 & 2021



Wet natuurbescherming soorten

Soortenonderzoek
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Oude bomen, veel afwisseling en rust



Wet natuurbescherming soorten

Stap 1: in beeld brengen natuurwaarden

26+ Zeldzame paddenstoelen & korstmossen



Wet Natuurbescherming soorten
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Beschermde
soorten

Ruimtelijke 
ontwikkelingen & 
evenementen

Effectenbeoordeling

Ontheffing Wnb



Wet Natuurbescherming soorten
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• Gewone dwergvleermuis

• Laatvlieger

• Ruige dwergvleermuis

• Das

• Hazelworm

• Ringslang

Ontheffing Wnb

➢ Uitvoerbaarheid in relatie tot Wnb soorten: bestemmingsplan is niet 
onuitvoerbaar (bevoegd gezag gemeente).

Mitigerende & compenserende maatregelen

• Werken buiten kwetsbare perioden

• Aanbieden van tijdelijke verblijfplaatsen

• Verlichting omgeving voorkomen

Bij evenementen:

• Veldcheck/toetsing voorafgaand aan 
evenement op mogelijke effecten

Bijvoorbeeld:

➢ Ontheffing noodzakelijk (bevoegd gezag provincie)


