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Betreft: onderzoeksrapport Randstedelijke Rekenkamer “Natuurlijk
bevoegd”

Geachte leden, Kenmerk

939155 / 969232
Op 26 juni jI. heeft uw commissie Natuur, Landbouw en Milieu (NLM)
gesproken over de voordracht inzake het onderzoek “Natuurlijk be
voegd” van de Randstedelijke Rekenkamer. De Randstedelijke Reken-

kamer heeft drie aanbevelingen gedaan, waarop ons college eerder

heeft gereageerd. In deze brief staan wij nader stil bij de aanbevelingen
1 en 2, omdat hierover tijdens de commissievergadering enkele vragen
werden gesteld.

Aanbeveling 1 luidde: Vraag GS om het compensatiebeleid zo aan te

passen, dat standaard een nieuw NNN-gebied wordt aangewezen bij
compensatie in nog te realiseren NNN. Hiermee wordt voorkomen dat
het NNN kan afnemen.” Ons college heeft eerder toegelicht dat de pro
vincie Noord-Holland op ambitieuze wijze gebieden in Noord-Holland

heeft begrensd als NNN en zich altijd inzet om NNN te realiseren, ook
toen de omvang van het NNN van Rijkszijde onder druk stond. Waar

andere provincies, ten tijde van de rijksbezuinigingen op natuur, ervoor
hebben gekozen om de omvang van het NNN te verkleinen, hebben wij
(en de provincie Noord-Brabant) dat niet gedaan. Wij hebben derhalve

nog een grote opgave om het begrensde NNN daadwerkelijk als natuur

te realiseren. Het is inderdaad mogelijk om binnen nog niet gereali

seerde NNN te compenseren. Het besluit hiertoe is door uw Staten ge
nomen bij de vaststelling van de Agenda Groen (201 3). Compensatie is
zodoende één van de middelen om het NNN te realiseren. Daarnaast is
er een ecologische reden: om compensatie zo doelmatig mogelijk te
laten zijn, is het gewenst dat met de compensatienatuur robuuste een
heden worden gecreëerd, in gebieden waar de meeste ecologische winst
kan worden behaald. De NNN-begrenzing is juist gekozen vanwege de
ze criteria. Door hier op aan te sluiten kan compensatienatuur het

meeste ecologisch effect sorteren. Overigens vindt in de praktijk wel
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degelijk ook compensatie buiten begrensde NNN plaats, wanneer dit

voor de initiatiefnemer haalbaar blijkt en ecologisch zinvol is.

De werkwijze die wij hanteren is niet strijdig met het Besluit algemene

regels ruimtelijke ordening (Barro). Compensatie binnen NNN is moge

lijk, mits de omvang van het NNN niet afneemt. Het Barro formuleert de

compensatie-afweging in dejuridische besluittekst als volgt: “de nega

tieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en

samenhang worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig

worden gecompenseerd” (art. 2.1 0.4 BARRO). Compensatie hoeft dus

niet alleen in kwantiteit (of hectares) maar kan ook in kwaliteit. Het

moet tenminste gelijkwaardig zijn.

Om aan te geven dat de omvang van het NNN niet afneemt is hieronder

tabel 4 uit het Programma Groen 201 7-2021 (pagina 1 2) opgenomen.

Hieruit blijkt dat de afgelopen jaren het totaal aantal hectaren grond

begrensd als NNN, is toegenomen. In praktijk is de begrenzing van het

NNN niet ‘in beton gegoten’: door grenswijzigingen, begrenzingen (op

verzoek) en soms ook ontgrenzingen (bijv. door ruimtelijke ingrepen)

vinden jaarlijks wijzigingen plaats. De mogelijkheid om binnen NNN te

compenseren heeft dus niet geleid tot een afname van NNN.

PMG totale a. NNN ge- b. nog te c. nog in te
NNN* realiseerd verwerven richten

2014-2018 55.202 48.095 4.301 7.107

2015-2019 55.517 48.351 4.229 7.157

2016-2020 55.850 49.028 4.919 6.822

201 7-2021 56.268* 50.127 4.365 6.141
* Bij deze berekening is uitgegaan van de voortgangskaart uit het Natuurbeheerplan

2017

Ons college ziet om deze redenen op dit moment geen noodzaak om

het beleid aan te passen.
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Aanbeveling 2 luidde: “Vraag GS om een kaart bij te houden met daarop

de bosgebieden waarvoor de provincie vanaf 201 7 verantwoordelijk is

vanuit de Wet natuurbescherming.” Tijdens de commissie vergadering

merkte de Randstedelijke Rekenkamer op dat: “Met betrekking tot aan

beveling 2, merken we op dat de bestaande kaarten, zoals de natuurbe

heertypekaart, geen inzicht geven in de bosgebieden waarvoor de pro

vincie vanaf 1 januari 201 7 verantwoordelijk voor is geworden. We vin

den het wel van belang dat deze gebieden inzichtelijk zijn; niet enkel

voor de gemeenten en initiatiefnemers, maar juist ook voor de provin

cie”. Gehoord de nadere toelichting van de Randstedelijke Rekenkamer

hebben wij besloten deze aanbeveling over te nemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holla
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