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Bijlage(n):  

 Rapport Randstedelijke Rekenkamer 

 Brief Randstedelijke Rekenkamer 

 5-minutenversie 

   

 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de invulling van de provinciale regierol bij 

natuurcompensatie. 

 

Conclusies en aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer 

Hoofdconclusie is dat de provincie Utrecht een beknopte rolopvatting kent. Op grond hiervan wordt een vijftal 

aanbevelingen gedaan: 

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 de 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 is verlopen. 

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

 

GS hebben een reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen. De conclusie wordt herkend. Aanbevelingen 

1, 3 en 4 worden opgevolgd. Over aanbeveling  2 gaan GS zich beraden. Over aanbeveling 5 willen GS met PS 

in overleg treden. 
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In haar nawoord geeft de Rekenkamer aan verheugd te zijn met het feit dat GS de conclusies en aanbevelingen 

onderschrijven en benieuwd te zijn naar de reactie van PS. M.b.t. aanbeveling 2 adviseert de Rekenkamer GS 

om in overleg te gaan met andere provincies. 

 

De aanbevelingen van de Rekenkamer treft u, hergeformuleerd als besluiten, aan in het ontwerp-besluit van dit 

Statenvoorstel. Voorgesteld wordt te besluiten om GS te verzoeken de aanbevelingen. 

 

Resumerend: voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit.
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 Ontwerp-besluit 

 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

 

Besluit van 3 juli 2017; 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van de commissie Ruimte, Groen en Water van 19 juni  2017. 

Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Natuurlijk bevoegd”; 

 

Besluiten:  

 

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

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

verantwoordelijk is vanuit de Wet natuurbescherming. 

3. GS te verzoeken er voor te zorgen dat de afgesproken compensatiemaatregelen voor NNN-gebieden 

meer afdwingbaar worden vastgelegd. 

4. GS te verzoeken 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 is verlopen. 

5. GS te verzoeken met PS in overleg te treden over de wijze waarop PS worden geïnformeerd over 

natuurcompensatieprojecten. 

 

 

 

Voorzitter, 

 

Griffier, 


