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Toelichting Verordening provinciale natuurcompensatiegebieden 
 
Inhoud 
 
1. Inleiding 
2. Procedure 
3. Tekst aanpassing 
 
 
1. Inleiding 
De Verordening groenblauwe zone is een zogenoemde Wro-verordening. De verordening geeft aan 
waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. Daarnaast biedt deze verordening een zogenoemd 
beschermingsregime zolang er nog geen bestemmingsplan is dat aan de verordening voldoet. 
 
Het is gewenst om de Verordening om te zetten naar een Verordening provinciale 
natuurcompensatiegebieden.  
Daartoe wordt het gebied waarop de Verordening betrekking heeft, verkleind tot een oppervlakte 
die ook bij wijziging in het beleid in ieder geval voor natuur moet worden ingericht. Hiermee kan in 
ieder geval invulling worden gegeven aan natuurcompensatieverplichtingen die zijn aangegaan. Met 
deze natuurcompensaties wordt ruimte geboden aan ontwikkelingen elders binnen de provincie. De 
invulling van de compensatieverplichtingen is dan ook van provinciaal belang. Daarmee is nog geen 
beslissing over de uiteindelijke ligging van deze natuurcompensaties genomen, maar is het in ieder 
geval mogelijk om tijdig in de compensaties te voorzien.  
Over het vervolg van het project OostvaardersWold zal separaat een besluit worden genomen. 
   
Gelet op de aanpassing van het gebied waar de verordening betrekking op heeft, hoeft er geen 
onderscheid meer te worden gemaakt in een plangebied en een reserveringsgebied, omdat deze 
gebieden samenvallen. Daarom wordt in het vervolg alleen nog gesproken van het 
verordeningsgebied.  
Verder heeft de verordening niet meer zozeer betrekking op een zone, als wel op verschillende 
gebieden die bedoeld zijn voor natuurcompensaties waarvoor de provincie contractuele 
verplichtingen is aangegaan. Daarom wordt in het vervolg gesproken over de Verordening 
provinciale natuurcompensatiegebieden.  
 
Het gebied waar de verordening betrekking op houdt, zal worden ingericht voor natuur. Dit kan 
bestaan uit kiekendieffoerageergebied, bos, moeras of andere natuurgebieden.  
Binnen het plangebied bevinden zich kabels en leidingen, windmolens en archeologische 
(verwachtings)waarden. Deze functies blijven ook in de toekomst aanwezig.  
Een aantal in te passen bestaande bestemmingen, zoals de bestaande wegen en de 
drinkwatervoorziening, vallen buiten het verordeningsgebied. De onderdelen van de huidige 
verordening die op die functies betrekking hebben kunnen worden geschrapt. 
 
Het voorgaande leidt tot een aantal aanpassingen van de Verordening groenblauwe zone.  
Deze staan vermeld onder 3. Tekst aanpassing.  
 
Globaal omschreven houdt de aanpassing het volgende in: 

- het gebied waarop de verordening betrekking heeft wordt aangepast tot de oppervlakte die 
in ieder geval voor natuur moeten worden ingericht, ook bij beleidswijziging 

- er vooral delen van de regels worden geschrapt 
- er voor aan paar onderdelen de regels worden aangepast 

 
 
2. Procedure 
De provinciale inspraakverordening regelt het al dan niet verlenen van inspraak, tenzij een 
wettelijk voorschrift het verlenen van inspraak verplicht stelt. Gelet op artikel 4.1, zesde lid, Wro is 
inspraak verplicht, en moet het ontwerp van een verordening minimaal 4 weken ter inzage worden 
gelegd. Gedurende deze termijn kan een ieder opmerkingen over het ontwerp maken. In de 
provinciale inspraakverordening wordt er echter van uitgegaan dat een ontwerp 6 weken ter inzage 
wordt gelegd, gedurende welke termijn belanghebbenden kunnen reageren. Hiervan kan 
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desgewenst worden afgeweken. Gelet op de gewenst voortgang in de aanpassing van de 
verordening, wordt het ontwerp van de verordening gedurende 4 weken ter inzage gelegd, 
gedurende welke termijn iedereen opmerkingen ter kennis van Provinciale Staten kan brengen.  
 
Tegen de uiteindelijk vastgestelde verordening zelf staat geen bezwaar en beroep open. 
 
Het ontwerp van de Aanpassing van de verordening heeft 4 weken ter inzage gelegen. Gedurende 
deze termijn zijn er van … ‘opmerkingen’ op de verordening ontvangen.  
PM 
 
De ‘opmerkingen’ zijn van antwoorden voorzien in een antwoordnota.  
In de antwoordnota is ook aangegeven of de ‘opmerkingen’ hebben geleid tot een wijzing van de 
Aanpassing van de verordening  
 
 
3. Tekst aanpassing 
Hieronder is de aanpassing uitgeschreven.  
 
Overal wordt “groenblauwe zone” vervangen door “provinciale compensatiegebieden”. 
 
 
Hoofdstuk 1 
 
Artikel 1.1 - Begripsbepalingen:  
Lid 1 komt te luiden: “verordeningsgebied: Het gebied waarop deze verordening betrekking heeft 
zoals aangegeven op de kaart “verordeningsgebied” die onderdeel uitmaakt van deze verordening.” 
Schrappen lid 2, lid 3, lid 4, lid 6, lid 11 en lid 12. 
 
 
Hoofdstuk 2 
 
Artikel 2.1 wordt geschrapt. 
 
Artikel 2.2 komt te luiden: 
“Doelstellingen groenblauwe gebieden 
De hoofddoelstelling voor het verordeningsgebied is natuur. Daarnaast is waar mogelijk een 
nevendoel water en/of een nevendoel extensieve recreatie toegestaan.”  
 
Artikel 2.3 lid 1 komt te luiden:  
“Om de natuurcompensatiegebieden en het goed functioneren daarvan planologisch mogelijk te 
maken, stellen de gemeenten waarbinnen het verordeningsgebied ligt bestemmingsplannen vast 
voor het verordeningsgebied, met in achtneming van de regels in hoofdstuk 3 van deze verordening. 
Dit zijn regels als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de wet.” 
 
Artikel 2.3 lid 2 wordt geschrapt. 
 
Artikel 2.3 lid 3 komt te luiden: 
“In afwijking van de termijn genoemd in artikel 4.1, tweede lid van de wet, stelt de gemeente het 
bestemmingsplan uiterlijk 1 juli 2017 vast.” 
Hiermee wordt aangesloten op de termijn waarbinnen het bestemmingsplan buitengebied van de 
gemeente Zeewolde algeheel moet zijn herzien.   
 
Artikel 2.4: het “beschermingsgebied groenblauwe zone” wordt beide keren vervangen door  
“verordeningsgebied” 
 
Artikel 2.5 wordt geschrapt. 
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Hoofdstuk 3 
 
Overal in hoofdstuk 3 wordt “plangebied groenblauwe zone” vervangen door “verordeningsgebied”. 
 
Artikel 3.1 wordt geschrapt. 
 
Artikel 3.2: Overal wordt “bestemming Natuur en Water” vervangen door “bestemming Natuur”. 
 
Artikel 3.2, lid 1 komt te luiden: “Een bestemmingsplan voor het verordeningsgebied geeft de 
hoofdbestemming natuur aan de gronden van het verordeningsgebied. 
 
Artikel 3.3.2, lid 2 wordt geschrapt. 
 
Artikel 3.3.4, lid 1 worden de teksten van het eerste en tweede gedachtestreepje geschrapt. 
 
Artikel 3.3.4, in lid 2 wordt “het spoor, de Gooise weg, Nijkerkerweg en” geschrapt. 
 
Artikel 3.4: “doeleinden voor de groenblauwe zone” wordt vervangen door “doeleinden als bedoeld 
in artikel 2.2”. 
 
Artikel 3.5 wordt geschrapt. 
 
Artikel 3.6 wordt geschrapt. 
 
Artikel 3.7: “hoofddoelstelling van de groenblauwe zone” wordt vervangen door “doelstellingen”. 
 
Artikel 3.8 wordt geschrapt. 
 
Artikel 3.9: “hoofddoelstelling van de groenblauwe zone” wordt vervangen door “doelstellingen”. 
 
 
Hoofdstuk 4 
 
Overal in hoofdstuk 4 wordt: 
“beschermingsgebied groenblauwe zone” vervangen door “verordeningsgebied”; 
“plangebied groenblauwe zone” vervangen door “verordeningsgebied”; 
“groenblauwe zone” vervangen door “doeldeinden als bedoeld in artikel 2.2”. 
 
Artikel 4.7: “3.1,” wordt geschrapt. 
 
 
Hoofdstuk 5 
 
Artikel 5.2 komt te luiden: 
“De aanpassing van de verordening treedt in werking de dag  na publicatie.” 
 
Artikel 5.3 komt te luiden:  
“Deze verordening kan worden aangehaald als:  “Verordening provinciale compensatiegebieden”.” 
 
 
De kaart  
 
De kaarten “plangebied” en “beschermingsgebied” worden vervangen door de kaart 
“verordeningsgebied”. 


