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Geachte dames en heren, 

 

 

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan de Rapportage natuur- en boscompensatie in de provincie Utrecht 2021. 

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

provinciale regierol bij natuurcompensatie. De regierol is ontstaan door de decentralisatie van natuurbeleid in 2012 

en is formeel geregeld met de komst van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017. In haar Eindrapport 

‘Natuurlijk bevoegd’ heeft de Randstedelijke Rekenkamer een vijftal aanbevelingen gedaan. Eén van de 

aanbevelingen van de Randstedelijke rekenkamer betreft het maken van afspraken tussen PS en GS over het 

informeren van PS over natuurcompensatieprojecten. Bij de behandeling van het eindrapport ‘Natuurlijk bevoegd’ in 

uw Staten op 25 september 2017 is afgesproken dat uw Staten jaarlijks door ons college zullen worden 

geïnformeerd over de uitvoering van natuur- en boscompensatie. In 2021 bent u geïnformeerd over 

natuurcompensatieprojecten in de Rapportage natuur 2017-2020 van de provincie Utrecht.  

 

 

Deze nieuwe rapportage geeft een (uitgebreider) overzicht en een toelichting op de uitvoering van natuur- en 

boscompensatie voor de periode t/m 2021. In de rapportage komen achtereenvolgens aan bod: 1) 

natuurcompensatie Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2) boscompensatie Wet natuurbescherming (Wnb) en 3) 

compensatie rijksprojecten Rijkswaterstaat (RWS). Voor alle drie is in de rapportage een overzicht opgenomen van 

projecten/aantal gevallen waarin een verplichting tot compensatie is opgelegd en de stand van zaken van de 

uitvoering. 

Op basis van het opgenomen overzicht vanaf 2010 voor NNN-compensatie wordt in de rapportage geconstateerd 

dat de uitvoering vaak lang duurt (gerekend vanaf de vaststelling van het bestemmingsplan), vijf jaar of meer is 

geen uitzondering. In de meeste gevallen is echter de compensatie wel uitgevoerd dan wel is er zicht op uitvoering. 

In één geval is dit niet zo en zal daarop door de provincie actie op worden ondernomen richting de betreffende 

gemeente. De constatering op basis van het overzicht dat de uitvoering lang duurt, heeft betrekking op gevallen die 

nog vallen onder het ‘oude’ regime van de Provinciale ruimtelijke verordening (PRV). Op basis van de Interim 
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Omgevingsverordening (IOV) dient de compensatie binnen 3 jaar te zijn uitgevoerd, gerekend vanaf de 

omgevingsvergunning die de activiteiten, die tot de aantasting leiden, mogelijk maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rol van de provincie bij NNN-natuurcompensatie is de afgelopen jaren geleidelijk een andere geworden. 

Voorheen werd dit vooral gezien als een verantwoordelijkheid van de gemeente. De provincie heeft geleidelijk een 

regierol gekregen. Dit is vooral het gevolg van de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincie in 2012. De 

regierol is formeel geregeld met de komst van de Wnb op 1 januari 2017. In de IOV, die in maart 2021 door uw 

Staten is vastgesteld, is aan de regierol van de provincie concreet invulling gegeven. In de IOV worden zwaardere 

eisen, dan voorheen in de PRV, gesteld aan de borging van de uitvoering van NNN-compensatie. Onderdeel van 

de zwaardere eisen aan de borging is het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de provincie en 

de compensatieplichtige over de uitvoering van de compensatie. Met de overeenkomst heeft de provincie de 

mogelijkheid gekregen zelf direct in te grijpen bij het onvoldoende of niet uitvoeren van compensatieverplichtingen. 

De ervaring in de afgelopen periode leert dat daarmee ook de betrokkenheid van de provincie bij de voorbereiding 

van de besluitvorming over het toestaan van aantastingen en opleggen van compensatieverplichtingen groter is 

geworden. 

In de rapportage wordt ook stil gestaan bij het functioneren van de provinciale natuurcompensatiebank. In 2018 

heeft ons college, naar aanleiding van een motie (motie 45, 8 december 2014) van uw Staten, besloten tot het 

instellen van de natuurcompensatiebank. In de rapportage wordt geconstateerd dat de compensatiebank goed 

functioneert. 

Ten slotte wordt in de rapportage ingegaan op hoe invulling is gegeven aan de aanbevelingen uit 2017 van de 

Randstedelijke Rekenkamer over de uitvoering van natuur- en boscompensatie door de provincie Utrecht.  

In haar Eindrapport ‘Natuurlijk bevoegd’ heeft de Randstedelijke Rekenkamer vijf aanbevelingen gedaan over de 

uitvoering van natuur- en boscompensatie. In de vergadering van 25 september 2017 zijn deze aanbevelingen door 

uw Staten overgenomen en hebben uw Staten aan ons college verzocht invulling te geven aan de aanbevelingen. 

Met de Statenbrief van 10 januari 2018 heeft ons college uw Staten eerder al geïnformeerd over de uitvoering en 

deels de voorgenomen uitvoering van de aanbevelingen. In de rapportage wordt deze informatie voor de 

volledigheid deels herhaald en wordt ingegaan op de voortgang van de verdere uitvoering. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 




