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1

Inleiding

In dit hoofdstuk schetsen we de aanleiding en de achtergrond van het onderzoek naar
natuurcompensatie. We gaan daarbij in op natuurcompensatie binnen verschillende
typen natuurgebieden en hoe deze door de provincie worden beschermd. Het hoofdstuk
eindigt met een beschrijving van de focus van het onderzoek.

1.1

Aanleiding

Het natuurbeleid van de overheid richt zich op de bescherming en de ontwikkeling van
de natuur, alsmede de biodiversiteit te behouden. Met de inwerkingtreding van de Wet
Natuurbescherming (Wnb) op 1 januari 2017 is de rol van de provincies belangrijker
geworden als het gaat om de invulling en uitvoering van dit beleid. Bevoegdheden die
eerst bij het Rijk lagen, zijn met deze wet formeel aan de provincies overgedragen.
De provincie heeft meerdere rollen bij het natuurbeheer. Het gaat daarbij onder andere
om het financieren van het natuur- en landschapsbeheer, het opstellen van
beheerplannen voor Natura 2000-gebieden en het uitvoeren van de Wnb door
vergunningverlening, handhaving en toezicht.
In Natura 2000-gebieden zijn activiteiten, zoals de aanleg van een haven, de verbreding
van een snelweg of de bouw van woningen, in principe verboden wanneer de
ontwikkeling negatieve effecten heeft voor de instandhoudingsdoelstellingen voor
natuur van het gebied. Ontwikkelingen in deze natuurgebieden zijn alleen in
uitzonderingsgevallen mogelijk. Initiatiefnemers of ontwikkelaars die een activiteit
willen ontplooien moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente, de
provincie en/of de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Aanvragen voor ruimtelijke ontwikkelingen vragen soms om een wijziging van het
bestemmingsplan. Provincie, gemeenten en initiatiefnemers overleggen regelmatig over
ruimtelijke plannen, waarbij overleggen over ontwikkelingen in natuurgebieden zich
vooral richten op het zoveel mogelijk voorkomen van schade aan de natuur. In
uitzonderlijke gevallen worden activiteiten omwille van een groot openbaar belang en

het ontbreken van alternatieven toch toegestaan. Het sluitstuk van een dergelijk traject
is dan compensatie van schade aan de natuur door de aanleg van vervangende natuur
elders. Deze zogenoemde natuurcompensatie is één van de instrumenten om de
doelstelling van de Wnb voor behoud van de biodiversiteit in Nederland te bereiken.
De redenen om natuurcompensatie te onderzoeken zijn in de eerste plaats de
hoeveelheid natuur in de provincie Overijssel en de verantwoordelijkheid van de
provincie om deze te beschermen. In de tweede plaats bleek uit eerdere onderzoeken
van onder andere de Algemene Rekenkamer en provinciale rekenkamers dat er nog
ruimte is voor verbetering in zowel het beleid als de uitvoering van natuurcompensatie.

1.2

Achtergrond

De provincie heeft de volgende ambitie voor natuur in de Omgevingsvisie vastgelegd:
“Een gezonde en aantrekkelijke natuur voor mensen, dieren en planten; een natuur die
beleefd en gebruikt kan worden, kan profiteren van en bijdragen aan (economische)
ontwikkelingen en rijk is aan plant- en diersoorten (biodiversiteit).”

6
Natuurcompensatie provincie Overijssel

Een belangrijk onderdeel van het natuurbeleid is het aanwijzen en beschermen van
natuurgebieden. De status van natuurgebieden hangt af van welke Europese, nationale
of provinciale regelgeving van toepassing is. Activiteiten die een negatieve invloed
hebben op de kwaliteit van deze natuurgebieden zijn alleen mogelijk via een
afwijkingsprocedure. In dergelijke gevallen is compensatie van verlies aan
natuurwaarden verplicht. Afhankelijk van de status van het natuurgebied zijn door het
Rijk of de provincie voorwaarden gesteld voor de besluitvorming over activiteiten in
natuurgebieden.
Natuurgebieden met een verschillende status
In dit onderzoeksplan onderscheiden we drie typen natuurgebieden:
1. Natura 2000-gebieden (N2000-gebieden)
2. NatuurNetwerkNederland (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
genoemd
3. Bos- en natuurgebieden buiten het NNN
Om de natuur in Europa als geheel te beschermen en te ontwikkelen, werken lidstaten
van de Europese Unie samen aan Natura 2000. Dit is de overkoepelende naam voor
gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Nationale wet- en
regelgeving voor Natura 2000-gebieden is opgenomen in de Wnb. Overijssel telt 24
Natura 2000- gebieden. Voor Natura 2000-gebieden geldt een streng
beschermingsregime. Activiteiten zijn verboden zonder vergunning van GS of de
minister van LNV. Zij verlenen uitsluitend een vergunning wanneer de activiteit het
natuurgebied niet aantast. Wanneer aantasting toch aan de orde is, kan een vergunning
onder de volgende voorwaarden toch worden verleend:
• er zijn geen reële alternatieven en;
• er is sprake van een dwingende reden van groot openbaar belang en;
• er worden compenserende maatregelen getroffen.

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en
nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincies zijn verantwoordelijk voor de
begrenzing, bescherming en ontwikkeling van het NNN. De Natura 2000-gebieden liggen
vrijwel geheel binnen het NNN.
Het NNN wordt beschermd via het ruimtelijk spoor. De provincie heeft in de
Omgevingsverordening als regel gesteld dat activiteiten die het NNN aantasten niet
mogelijk worden gemaakt in een bestemmingsplan. In overleg met gemeenten en
initiatiefnemers over deze ruimtelijke plannen wordt beoordeeld of de activiteit
noodzakelijk is, of er alternatieve locaties beschikbaar zijn en hoe de activiteit
vormgegeven kan worden om schade aan de natuur zoveel mogelijk te voorkomen.
Nadat dit traject is doorlopen, komt de vraag over de omvang en invulling van de
compensatie aan de orde.
In figuur 1 staan het NNN en de Natura 2000-gebieden in Overijssel weergegeven.
Binnen het NNN zijn gebieden aangewezen die specifiek bij moeten dragen aan de
realisatie van de doelen die zijn gesteld voor Natura 2000-gebieden. Gronden in deze
gebieden kunnen hiervoor een andere functie krijgen. Dit wordt het uitwerkingsgebied
ontwikkelopgave Natura 2000 genoemd. Daarnaast is nog 500 ha voor nieuw te
realiseren natuur aangewezen voor de afronding van het NNN1.
Figuur 1: Natuurgebieden in Overijssel
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Bron: Geoportaal Overijssel, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland

1

Provincie Overijssel, Grond in of nabij N2000; wat betekent dat voor mij, oktober 2016

In Nederland worden bosgebieden buiten de bebouwde kom beschermd door de Wnb.
De provincie heeft in de Omgevingsverordening als eis gesteld dat de oppervlakte van
het bos niet mag afnemen en dat oude bossen worden gespaard. Wanneer bos wordt
gekapt en niet op dezelfde locatie wordt herplant, geldt een compensatieplicht. Bos- en
natuurgebieden die bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van het landschap,
natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en de ruimtelijke kwaliteit worden door de
provincie extra beschermd. Zodoende mogen bestemmingsplannen in principe geen
activiteiten toestaan die negatieve effecten hebben op deze waarden.
Taken provincie met betrekking tot natuurcompensatie
De provincie voert verschillende taken uit bij het beschermen van natuurwaarden
waarbij natuurcompensatie een rol speelt. Zo verleent de provincie vergunningen op
basis van de Wnb, overlegt zij met gemeenten en initiatiefnemers over activiteiten
waarbij natuurwaarden mogelijk in het geding raken en beoordeelt zij meldingen voor
het kappen van bos. Daarnaast voert de provincie samen met partners experimenten uit
om de uitvoering van compensatie te vereenvoudigen.
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Vereenvoudiging natuurcompensatie in provinciale natuurvisie
In de Wnb is opgenomen dat PS een provinciale natuurvisie vaststellen. Hiervoor is eind
2017 met PS een koersdocument “Natuur voor Elkaar” besproken dat vervolgens is
vertaald naar de Omgevingsvisie. Het koersdocument is tot stand gekomen door het
organiseren van groene tafels en werkateliers om ideeën op te halen en uit te werken.
Eén van de speerpunten in het koersdocument is het meer verbinden van economie en
natuur. Hiervoor heeft de provincie acties geformuleerd gericht op het vereenvoudigen
van natuurcompensatie en het ontwikkelen van experimenteerruimte2. Deze acties zijn
in de Omgevingsvisie3 overgenomen.
Daarnaast wil de wetgever met de Omgevingswet meer ruimte bieden aan gemeenten,
provincies en waterschappen om een eigen invulling te geven aan, onder andere,
natuurbeleid. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking.

1.3

Focus

Het onderzoek richt zich op activiteiten in natuurgebieden waarbij de besluitvorming
uitmondt in een verplichting tot natuurcompensatie. In het onderzoek wordt de
besluitvorming over, en de uitvoering van, natuurcompensatie aan de hand van een
aantal casussen onderzocht. De bescherming van soorten valt buiten de focus van dit
onderzoek.

2
3

PS/2017/667, Vernieuwing natuurbeleid, bijlage Koersdocument natuur voor elkaar
Paragraaf 10.3 van de Omgevingsvisie

2

Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk beschrijven we de opzet van het verdere onderzoek. Dit begint met de
doel- en centrale vraagstelling van het onderzoek, waarna er een verdere uitsplitsing van
de vraagstelling volgt in verschillende onderzoeksvragen. Er volgt daarna een
behandeling van het normenkader dat ons helpt bij de beoordeling van de bevindingen in
dit onderzoek. Tot slot volgt een overzicht van de onderzoeksmethoden en een globale
planning.

2.1

Doel- en vraagstelling
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Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om Provinciale Staten van Overijssel te ondersteunen bij
hun kaderstellende en controlerende rol door inzicht te bieden in de inrichting,
uitvoering en effecten van haar natuurcompensatiebeleid.
Centrale vraag
De centrale vraag van dit onderzoek luidt:
In hoeverre draagt de inzet van de provincie Overijssel bij aan het behoud van
natuurwaarden bij nieuwe activiteiten in natuurgebieden waarbij uiteindelijk
natuurcompensatie plaatsvindt?

Voorbeelden van activiteiten waar in de centrale vraag naar wordt verwezen zijn:
• Infrastructurele projecten zoals spoorwegen en autowegen
• Dijkverleggingen
• Bouwwerken
• Uitbreiding van een camping

Onderzoeksvragen
De centrale vraagstelling is verder uitgewerkt in onderstaande onderzoeksvragen.
Invulling van beleid
1. Wat is het provinciale beleid voor het beschermen van natuurwaarden bij nieuwe
activiteiten in natuurgebieden?
2. In hoeverre evalueert de provincie het natuurcompensatiebeleid?
3. Wat zijn de mogelijke consequenties van de Omgevingswet voor het provinciale
natuurcompensatiebeleid?
Communicatie- en informatievoorziening over beleid
4. In hoeverre registreert de provincie de ligging van beschermde natuurgebieden?
5. In welke mate informeren GS aan PS over de voortgang van
natuurcompensatieprojecten?
6. In hoeverre stelt de provincie relevante informatie over het
natuurbeschermingsbeleid en natuurcompensatie actief openbaar beschikbaar?
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Besluitvorming over activiteiten in natuurgebieden
7. In hoeverre zijn de gemaakte afwegingen bij de besluitvorming om activiteiten met
natuurcompensatie toe te staan, onderbouwd en volledig?
8. Aan de hand van welke methodiek bepaalt de provincie de
natuurcompensatieopgave?
9. In hoeverre staan de compensatiemaatregelen in verhouding tot de schade die de
activiteit in het natuurgebied veroorzaakt?
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Waarborging bij de uitvoering en realisatie van natuurcompensatie
10. Hoe zijn afspraken (tussen provincie en initiatiefnemer) over natuurcompensatie
vastgelegd?
11. In hoeverre monitort en controleert de provincie de daadwerkelijke realisatie van de
natuurcompensatiemaatregelen?
12. In hoeverre worden de natuurcompensatiemaatregelen daadwerkelijk volgens
afspraak gerealiseerd?

2.2

Normenkader

Voor het opstellen van onze bevindingen hanteren we een normenkader. Dit kader is
gedeeltelijk gebaseerd op beoordelingskaders van andere rekenkamers.
Tabel 1: Voorlopig normenkader

Beleid

Thema

Vraag

Norm

1.

De provincie maakt in het provinciale beleid en regelgeving onderscheid
tussen de regimes die gelden voor de beschermde natuurgebieden. Per
regime is aangegeven welke compensatievormen zijn toegestaan onder
welke voorwaarden.
Het provinciale beleid en de provinciale regels zijn actueel.

2.

Projecten en experimenten met natuurcompensatie zijn of worden
geëvalueerd.
De provincie heeft zicht op de consequenties van de Omgevingswet voor
het natuurcompensatiebeleid voor natuurgebieden
De provincie houdt een actueel bestand bij van de beschermde
natuurgebieden, waarbij duidelijk is onder welk beschermingsregime het
gebied valt.
PS worden periodiek op hoofdlijnen geïnformeerd.

Communicatie
en informatie

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Waarborging
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Besluitvorming
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11.

12.

Informatie over natuurcompensatie (beleid, ligging
compensatiegebieden) wordt actief openbaar gemaakt.
Bij het besluit om de activiteit toe te staan zijn in ieder geval de volgende
afwegingen gemaakt: de aanwezigheid van een (dwingende reden van
groot) openbaar belang, de afwezigheid van reële alternatieven en het
beperken van negatieve effecten. Deze afwegingen zijn onderbouwd.
De provincie maakt gebruik van een standaard
(reken)methodiek om de aantasting van de natuur en de
compensatieopgave (kwantiteit en kwaliteit) te bepalen.
De te realiseren natuurkwaliteit door compenserende maatregelen
compenseert de schade die ontstaat als gevolg van de activiteit in het
natuurgebied.
Afspraken (tussen provincie en initiatiefnemer) over natuurcompensatie
zijn vastgelegd. De compensatieopgave is daarin duidelijk beschreven.
De provincie monitort de uitvoering van de
natuurcompensatiemaatregelen.
De provincie voert regelmatig veldcontroles uit bij
natuurcompensatieprojecten.
De compensatiemaatregelen zijn conform de gemaakte afspraken
uitgevoerd.
De oppervlakte van het NNN in Overijssel neemt niet af als gevolg van
nieuwe activiteiten.

Bron: Randstedelijke Rekenkamer, Zuidelijke Rekenkamer, Algemene Rekenkamer; aangevuld door
Rekenkamer Oost-Nederland

Onderzoek aan de hand van casussen
We onderzoeken een aantal casussen om zicht te krijgen op de werking van het
natuurcompensatiebeleid in de praktijk en om te bepalen in welke mate
compensatiemaatregelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Bij de selectie van de casussen
houden we rekening met een spreiding van de casussen binnen de verschillende
beschermingsregimes voor natuurgebieden. Bij casussen waarbij grootschalige
activiteiten mogelijk zijn geworden door natuurcompensatie in te zetten, zullen we de
besluitvorming over de activiteit bestuderen. Het gaat daarbij vooral om infrastructurele
projecten en dijkverzwaringsprojecten. Bij kleinschalige activiteiten nemen we de
compensatieverplichting als vertrekpunt voor ons onderzoek.
Voor de uitvoering van het casusonderzoek maken we gebruik van externe expertise.
Parallel aan het casusonderzoek brengen we het beleid en de regelgeving van de
provincie in kaart. We bestuderen daarvoor (beleids)documenten zoals de
Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening, het beleidsplan voor Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving (VTH), het VTH-jaarprogramma, overeenkomsten etc. Verder
maken we gebruik van vakliteratuur, artikelen en andere onderzoeken.
Voor het inventariseren van de ervaringen met het natuurcompensatiebeleid
interviewen we medewerkers van de provincie, gemeenten en initiatiefnemers van
projecten in natuurgebieden.
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Voor het opstellen van dit onderzoeksplan is gebruik gemaakt van gesprekken met een
expert. Ook bij het duiden van onze bevindingen zullen wij hier weer gebruik van maken.
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2.3

Planning

Ons onderzoek kent een aantal vaste stappen4. De globale planning van deze stappen
voor dit onderzoek is in tabel 2 weergegeven.
Tabel 2: Planning onderzoek natuurcompensatie
Fase

periode

Oriëntatie en onderzoeksplan

April-mei 2019

Informatieverzameling en analyse

Mei-augustus 2019

Rapportage

September -november 2019

Publicatie

December 2019

Voor het realiseren van de planning zijn wij afhankelijk van een tijdige aanlevering van
materiaal door de provincie.

4

Zie het volledige onderzoeksprotocol op onze website www.rekenkameroost.nl

2.4

Slotopmerkingen

• Deze onderzoeksopzet is opgesteld op basis van een globale verkenning van het
onderwerp. Op basis van het verzamelde onderzoeksmateriaal kan de aanpak
gedurende het onderzoek worden bijgesteld. Als deze bijstelling naar ons oordeel
tot majeure aanpassingen van de opzet leidt, zal dit door ons worden
gecommuniceerd.
• De Rekenkamer deelt aan PS en GS alle opmerkingen en bedenkingen mee die wij
naar aanleiding van onze bevindingen van belang achten. Ook als dit niet expliciet
onderdeel is van de onderzoeksopzet.
• Voor de uitvoering van het onderzoek is de Rekenkamer bevoegd alle documenten
van het provinciebestuur op te vragen en mee te nemen in het onderzoek. Het
provinciebestuur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de Rekenkamer ter
vervulling van haar taak nodig acht.5
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5

Artikel 184 Provinciewet.

Bijlage 1: Geraadpleegde bronnen

Documenten provincie Overijssel
PS/2017/667, Vernieuwing natuurbeleid, bijlage Koersdocument natuur voor elkaar
PS/2018/494, Omgevingsvisie Overijssel
PS/2018/494, Omgevingsverordening Overijssel
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Rapporten
• Algemene Rekenkamer (2014), Compensatie van schade aan natuurgebieden.
• Zuidelijke Rekenkamer (2014), Kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg.
• Randstedelijke Rekenkamer (2017), Vervolgonderzoek natuurcompensatie; Vijf
natuurcompensatieprojecten nader belicht Zuid-Holland.
• Randstedelijke Rekenkamer (2017), Natuurlijk bevoegd; Onderzoek naar de invulling
van de provinciale regierol bij natuurcompensatie Zuid-Holland.
Websites
www.geoportaaloverijssel.nl
Expert
• Mr. dr. R.H.W. Frins, onderzoeker bij het onderzoekscentrum voor Staat en Recht
van de Radboud Universiteit

