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Vervolgonderzoek natuurcompensatie Zuid-Holland 

Vijf natuurcompensatieprojecten nader belicht 
 

Aanleiding 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de regierol van de vier Randstadprovincies 

bij natuurcompensatie. Het resultaat van dit rekenkameronderzoek, het rapport ‘Natuurlijk bevoegd’, is op 14 juni 

2017 behandeld in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van Zuid-Holland. GS hebben aangegeven twee 

van de vier aanbevelingen niet te willen opvolgen. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de afdwingbaarheid 

en navolgbaarheid van natuurcompensatiemaatregelen (zie punt 4 en 5 in onderstaande figuur).   

 

 

 

 

 

Dit leidde in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling tot een discussie over de manier waarop 

compensatiemaatregelen geborgd en gecontroleerd worden tegen de achtergrond van de sturingsfilosofie van de 

provincie. De besluitvorming in PS over het al dan niet overnemen van de aanbevelingen uit het 

rekenkamerrapport is hierop uitgesteld. Afgesproken is dat de Gedeputeerde een notitie opstelt waarin de 

sturingsfilosofie en de wijze van borgen en controleren zullen worden uitgewerkt. De Rekenkamer heeft haar 

betrokkenheid ingevuld door bij een selectie van recent afgeronde natuurcompensatieprojecten een beknopt 

onderzoek te doen, met het oog op hoe in de praktijk de huidige invulling van het Zuid-Hollandse beleid gestalte 

krijgt. Hiervoor heeft de Rekenkamer een dossieronderzoek uitgevoerd naar de vastlegging van de 

natuurcompensatiemaatregelen en een ervaren ecologisch bureau ingehuurd voor een onderzoek naar de 

uitvoering van deze maatregelen in het veld. 
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Vraagstelling  

Zijn de bij de geselecteerde natuurcompensatieprojecten gemaakte afspraken duidelijk vastgelegd en zijn deze 

natuurcompensatieprojecten conform de gemaakte afspraken uitgevoerd? 

 

Conclusie 

De Rekenkamer concludeert dat de geselecteerde natuurcompensatieprojecten vaak niet conform de gemaakte 

afspraken zijn uitgevoerd. Dit is mede het gevolg van het niet duidelijk vastleggen van de compensatieafspraken 

in ontheffings- en goedkeuringsbesluiten. Zo blijkt uit het dossieronderzoek dat er in sommige gevallen geen GS-

besluit is genomen over het goedkeuren van de compensatie, er niet altijd een overkoepelend compensatieplan 

aanwezig is en er niet altijd gelijktijdig een besluit genomen is over zowel het plan voor de ingreep als het 

compensatieplan. Uit het veldonderzoek blijkt vervolgens dat de inrichtingsmaatregelen niet altijd conform de 

gemaakte afspraken zijn uitgevoerd en dat het niet altijd mogelijk is om te concluderen of de maatregelen 

conform afspraken zijn uitgevoerd.  

 

De Rekenkamer ziet op basis van dit vervolgonderzoek geen reden tot het wijzigen van de eerder gedane 

aanbevelingen omtrent afdwingbaarheid en navolgbaarheid van natuurcompensatiemaatregelen (aanbevelingen 

2 en 3 in het rapport ‘Natuurlijk bevoegd’). 

 

 

Aanbevelingen aan PS 

Onderstaand zijn alle vier de aanbevelingen aan PS uit het rapport ‘Natuurlijk bevoegd’ weergegeven, waarover 

nog geen besluitvorming door PS heeft plaatsgevonden. 

 

Aanbeveling 1 

Vraag GS om een kaart bij te houden met daarop de bosgebieden waarvoor de provincie vanaf 2017 

verantwoordelijk is vanuit de Wet natuurbescherming.  

 

Aanbeveling 2 

Vraag GS om ervoor te zorgen dat de afgesproken compensatiemaatregelen voor NNN-gebieden meer 

afdwingbaar worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een overeenkomst tussen de initiatiefnemer en het bevoegd 

gezag of anderszins passend bij de sturingsfilosofie van Zuid-Holland. Hiermee kan de uitvoering van de 

gemaakte afspraken worden gevolgd en de initiatiefnemer zo nodig worden aangesproken als de uitvoering 

achterblijft.  

 

Aanbeveling 3 

Vraag GS om ervoor te zorgen dat standaard veldcontroles worden uitgevoerd bij compensatieprojecten voor 

NNN-gebieden, om na te gaan of de uitvoering van de natuurcompensatiemaatregelen conform afspraken is 

verlopen. 

 

Aanbeveling 4 

Overweeg om een website op te laten stellen voor initiatiefnemers waarin de wet- en regelgeving omtrent 

natuurcompensatie wordt uitgelegd. 

 

 

Meer informatie 

Het rapport ‘Vervolgonderzoek natuurcompensatie’ vindt u op onze website www.randstedelijke-rekenkamer.nl. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ans Hoenderdos, info@randstedelijke-rekenkamer.nl / tel. 020 58 18 

585.  
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