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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 

 

 

Rekenkamer onderzoekt de inzet van de provincie Overijssel bij natuurcompensatie  

 

Deventer, 5 juni 2019 

 

De provincie Overijssel is rijk aan natuur in zowel beschermde natuurgebieden als 

daarbuiten. Activiteiten in deze gebieden die de natuur verstoren, zoals bijvoorbeeld de 

aanleg van een weg, het bouwen van een woning of de uitbreiding van een camping, staat de 

provincie in principe niet toe. In uitzonderlijke gevallen kan er toch toestemming worden 

verleend. Voorwaarde hierbij is dat de schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt 

en wordt gecompenseerd door elders nieuwe natuur te realiseren. Deze 

uitzonderingsmogelijkheid wordt natuurcompensatie genoemd. 

 

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzoekt de inzet van de provincie Overijssel om 

natuurgebieden te behouden door middel van natuurcompensatie. De resultaten van het 

onderzoek geven Provinciale Staten inzicht in de uitvoering en effectiviteit van het 

provinciale natuurcompensatiebeleid. 

 

De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting in december 2019 aangeboden 

aan de Provinciale Staten van Overijssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en 

Overijssel. Wij doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. 

De onderzoeksrapporten zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van 

Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten vervolgens wat er met de conclusies en 

aanbevelingen gedaan wordt. 

Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal 

bestuur en aan het vergroten van de publieke verantwoording. 

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 

Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Mekel: 06-44657866 of met de secretaris-directeur, 

mevrouw Mathijssen: 0570-665800. Het onderzoeksplan is te downloaden van onze website 

www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de 

werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland.  


