
 

Provincie Utrecht 
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Utrecht, 26-10-2021 

Kenmerk: 18 / 2021 / MV / 205.4 Baarn 
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Betreft: Inspraak commissie RGW 27 oktober 2021 

 

Geachte Statenleden, 

 

Op 27 oktober 2021 bespreekt u de overeenkomst voor paleis Soestdijk, waarmee de realisatie en instandhou-

ding van de meerwaardemaatregelen voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt geborgd. Deze meerwaar-

demaatregelen zijn nodig als gevolg van de aantasting die door de plannen voor Paleis Soestdijk ontstaat. 

 

Het is de eerste keer dat de provincie een overeenkomst met een initiatiefnemer sluit waarbij invulling wordt ge-

geven aan de nieuwe ‘meerwaarde-benadering’ voor het NNN. De meerwaarde-benadering bestaat sinds 1 april 

2021 (inwerkingtreding Interim Omgevingsverordening) en betreft de nieuwe regels waarmee onder voorwaarden 

kan worden afgeweken van het verbod om het NNN aan te tasten. 

 

Zoals u weet heeft de provincie de ambitie het NNN in 2027 af te ronden. Dit proces verloopt moeizaam. Mede 

daarom vinden wij het onwenselijk dat het bestaande NNN wordt aangetast. Wij vinden dat de provincie niet ak-

koord zou moeten gaan met aantasting, zolang het NNN nog niet gereed is.  

 

Helaas lijkt verdere aantasting van het (bestaande) NNN wel de realiteit te worden. In de concept overeenkomst 

worden de natuurmaatregelen die de MBEG heeft voorgesteld door de provincie als verplichting opgelegd. Bij het 

niet uitvoeren daarvan kunnen boetes worden opgelegd. Zoals eerder bij de commissie aangekaart (8 september 

2021), zijn wij van mening dat de voorgestelde maatregelen geen meerwaarde voor de natuur in en rondom pa-

leis Soestdijk opleveren. Daarmee wordt dus niet voldaan aan de meerwaarde-benadering.  

 

Belangrijk is dat in de provinciale Omgevingsverordening duidelijk wordt vermeld dat er ruim gecompenseerd 

moet worden (zie ook bijgevoegde toelichting op artikel 6.3 lid 1b uit de Interim Omgevingsverordening). De com-

pensatie moet een plus zijn bovenop maatregelen die al verplicht zijn vanwege de compensatieopgaven. Ook mo-

gen maatregelen die vanuit een ander spoor verplicht zijn (bijvoorbeeld soortenbescherming Wet natuurbescher-

ming) niet meetellen als natuurmeerwaardemaatregelen. En andersoortige maatregelen, zoals bijvoorbeeld maat-

regelen die in het kader van cultuurhistorie worden getroffen, kunnen niet meetellen. Toch is dit bij Paleis Soest-

dijk wel het geval. De maatregelen die resteren, staan in geen verhouding tot de forse aantasting van de natuur 

die ontstaat. Er is geen sprake van meerwaarde of ruime compensatie.   
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Het is voor het eerst sinds de inwerkingtreding van de Interim Omgevingsverordening dat van de meerwaardebe-

nadering gebruik wordt gemaakt. De plannen betreffen de grootste aantasting van het NNN van de afgelopen ja-

ren. Wij zijn teleurgesteld in deze uitwerking van dit nieuwe instrument. En wij vragen aan u: is dit werkelijk de 

wijze  waarop u als Provinciale Staten invulling wil geven aan dit instrument en het NNN wil beschermen en com-

pleteren? Hiermee devalueert de meerwaarde-benadering bij de allereerste toepassing ervan. Wanneer de pro-

vincie hiermee akkoord gaat, wordt een ongewenst precedent gecreëerd voor alle volgende situaties. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mede namens Natuurmonumenten en Utrechts Landschap 

Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht, 

 

J. Veraart 

Directeur NMU 

 

 

Bijlage 

  


