
Van: Steven van Oostveen [mailto:oostveen@randstedelijke-rekenkamer.nl]  

Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 12:15 

Aan: Jongh, RR, de 
CC: Ans Hoenderdos 

Onderwerp: Informeren commissie DO over vervolg rekenkameronderzoek natuurcompensatie 

 
Beste Randy, 
 
Zoals gisteren besproken willen we graag de commissie Duurzame Ontwikkeling inlichten over het 
vervolg van ons onderzoek naar natuurcompensatie. Zou je het onderstaand bericht (onder de 
stippellijn) namens Ans naar de leden van de commissie DO willen sturen? 
 
Alvast bedankt en met vriendelijke groet, 
 
Steven van Oostveen 
------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Geachte leden van de commissie Duurzame Ontwikkeling, 

 

Op woensdag 14 juni jl. heeft de behandeling van het rekenkameronderzoek ‘Natuurlijk bevoegd’ in uw 

commissie plaatsgevonden. De Rekenkamer heeft hiermee inzichtelijk gemaakt hoe de Randstadprovincies hun 

regierol op het gebied van natuurcompensatie hebben vormgegeven. Twee aanbevelingen in het 

onderzoeksrapport hebben GS niet overgenomen. Deze aanbevelingen hadden betrekking op de navolgbaarheid 

en afdwingbaarheid van natuurcompensatiemaatregelen. In uw commissie is naar aanleiding hiervan 

gediscussieerd over de manier waarop compensatiemaatregelen geborgd en gecontroleerd worden tegen de 

achtergrond van de sturingsfilosofie van de provincie. De gedeputeerde heeft hierop toegezegd om een notitie op 

te stellen, waarin de sturingsfilosofie en de wijze van borging en controleren zullen worden uitgewerkt. Daarbij 

heeft u aangegeven het van belang te vinden dat de Rekenkamer hier bij betrokken zal zijn. 

 

Op woensdag 21 juni jl. hebben de heer Weber en ik met elkaar gesproken. Afgesproken is dat de heer Weber de 

beoogde notitie opstelt en de Rekenkamer daarbij wordt betrokken. Daarnaast heeft de Rekenkamer aangegeven 

bij een selectie van recentelijk afgeronde natuurcompensatieprojecten een beknopt onderzoek te zullen doen 

naar de vastlegging en uitvoering van natuurcompensatiemaatregelen. Dit met het oog op hoe in de praktijk de 

huidige invulling van het Zuid-Hollandse beleid gestalte krijgt. De heer Weber gaf aan de uitkomsten met 

belangstelling tegemoet te zien en hieraan medewerking te willen verlenen.  

 

Met dit aanvullend onderzoek willen we meer inzicht verkrijgen in nut en noodzaak van het vastleggen en 

controleren van de compensatiemaatregelen, zodat u uiteindelijk een weloverwogen besluit kunt nemen over het 

al dan niet overnemen van de aanbevelingen. In het provincievergelijkend onderzoek ‘Natuurlijk bevoegd’ heeft 

de Randstedelijke Rekenkamer de uitvoering alleen op hoofdlijnen onderzocht en niet de praktijk op casusniveau. 

Voor dit aanvullende onderzoek naar de (uitvoerings-)praktijk is bij een selectie van natuurcompensatieprojecten 

gekeken of afspraken conform het vigerend beleid zijn gemaakt en is vervolgens via veldbezoeken nagegaan of 

de natuurcompensatieprojecten conform afspraken zijn uitgevoerd.  

 

Op 23 augustus jl. vond een tweede bestuurlijk gesprek plaats, waarbij zowel de heer Weber als ik aangaven het 

wenselijk te vinden dat de resultaten van het aanvullend onderzoek van de Rekenkamer en de notitie van GS 

gelijktijdig – en in onderling verband - behandeld kunnen worden in uw commissie. De eerstvolgende 

commissievergadering op 27 september is echter te vroeg om een zorgvuldig hoor- en wederhoorproces (zowel 

feitelijk als bestuurlijk) voor het aanvullend rekenkameronderzoek te kunnen houden. De daaropvolgende 

mailto:oostveen@randstedelijke-rekenkamer.nl


commissievergadering op 1 november is planning technisch ook niet haalbaar (o.a. vanwege de begrotings-

behandeling).  

 

Mede namens de gedeputeerde verzoek ik u daarom het vervolg van de behandeling van Natuurcompensatie van 

14 juni jl. te agenderen voor de commissievergadering van 6 december aanstaande. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ans Hoenderdos 

--------------------------------------------------------- 

 

Bestuurder/Directeur 

Randstedelijke Rekenkamer 

 
Teleportboulevard 110 
1043 EJ  Amsterdam 
Tel. 020 58 18 585 
hoenderdos@randstedelijke-rekenkamer.nl 

www.randstedelijke-rekenkamer.nl 
volg ons ook op twitter 

 

mailto:hoenderdos@randstedelijke-rekenkamer.nl
http://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/
https://twitter.com/rekenrandstad

