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1. Beslispunten

1. Uit het eindrapport Randstedelijke Rekenkamer ‘Natuurlijk bevoegd’
de volgende aanbevelingen aan Provinciale Staten vast te stellen:
Aanbeveling 1
Vraag GS om het provinciale instrument ‘herbegrenzing’ helder uit te
werken, zodat duidelijk wordt wanneer dit instrument al dan niet mag
worden ingezet.
Aanbeveling 2
Vraag GS om een kaart bij te houden met daarop de bosgebieden waarvoor de provincie vanaf 2017 verantwoordelijk is vanuit de Wet natuurbescherming.
Aanbeveling 3
Vraag GS om ervoor te zorgen dat de afgesproken compensatiemaatregelen voor Natuur Netwerk Nederland (NNN)-gebieden meer afdwingbaar
worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een overeenkomst tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag. Hiermee kan de uitvoering van de gemaakte afspraken worden gevolgd en de initiatiefnemer worden aangesproken als de uitvoering achterblijft.
Aanbeveling 4
Vraag GS om de compensatiemaatregelen te monitoren, door jaarlijks conform beleid- voortgangsrapportages op te vragen.
Aanbeveling 5
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 6
Spreek met GS af hoe en wanneer u geïnformeerd wilt worden over natuurcompensatieprojecten.
2. Onderzoeksvraag en eindconclusie

De Randstedelijke Rekenkamer hanteerde de volgende centrale onderzoeksvraag: Hoe vult de provincie haar regierol op het gebied van natuurcompensatie in en welke verbeteringen zijn er binnen het natuurcompensatiebeleid
mogelijk?
De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in zes onderzoeksvragen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen; 1. het provinciaal compensatiebeleid, 2. het bepalen van de compensatieopgave, 3. de registratie van
beschermde natuur(gebieden), 4. de borging van compensatiemaatregelen,
5. het monitoren en controleren van de uitvoering van de compensatieafspraken en 6. het informeren over natuurcompensatie.
De eindconclusie van het rapport ‘Natuurlijk bevoegd’ luidt:
‘De provincie Flevoland kent een beknopte rolopvatting voor wat betreft de
regie bij natuurcompensatie. Zo staat de provincie meer op afstand bij de
totstandkoming en de uitvoering van de compensatieafspraken voor het NNN.
Verbeteringen binnen het natuurcompensatiebeleid zijn mogelijk op het gebied van het uitwerken van het provinciale instrument ‘herbegrenzing’, de
registratie van bosgebieden waarvoor de provincie vanaf 2017 verantwoordelijk is, de borging van de compensatiemaatregelen voor het NNN, het monitoren en controleren ervan en de informatievoorziening aan PS.’
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3. Eerdere behandeling

De onderzoeksopzet van augustus 2016 is via de Lijst Ingekomen Stukken onder uw aandacht
gebracht. Via de mededeling voorzitter commissie Duurzaamheid bent u hierop geattendeerd
en ook op de gelegenheid uw vragen/opmerkingen aan de Rekenkamer schriftelijk kenbaar te
maken. Een oordeelsvormende bespreking heeft op 28 juni 2017 in de commissie Duurzaamheid
plaatsgevonden. Deze werd voorafgegaan door een korte informatieve vragenronde.

4. Bevoegdheden

Met de op 1 januari 2017 inwerking getreden nieuwe Wet natuurbescherming is de provinciale
rol formeel geregeld: ‘Met de inwerkingtreding van de nieuwe Natuurwet [de nieuwe Wet natuurbescherming] krijgen de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, terwijl voorheen de Rijksoverheid verantwoordelijk was. Hierover hebben het Rijk en provincies al eerder
afspraken gemaakt. Na inwerkingtreding van de nieuwe Natuurwet op 1 januari 2017 worden de
bevoegdheden ook formeel aan de provincies overgedragen. Provincies kunnen hun regierol bij
natuurcompensatie verschillend invullen, want de provincie is niet per definitie
het bevoegd gezag bij ruimtelijke ingrepen in beschermde natuur. Dit doet zich vooral voor bij
ingrepen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).’
In de nieuwe Wet natuurbescherming hebben provincies meer beleidsvrijheid gekregen en kunnen PS via een verordening aanvullende bepalingen opnemen, onder meer over de wijze van
compenseren en het tijdsbestek waarbinnen de compensatie moet plaatsvinden.
In het eindrapport wordt verder ingegaan op hoe de bevoegdheden van PS en GS op de verschillende onderdelen, zoals bos, NNN-gebieden en Natura 2000 gebieden worden ingevuld.
5. Verdere behandeling PS

Provinciale Staten bespreken nu de aanbevelingen aan PS uit het eindrapport en de bestuurlijke
reactie van het College van Gedeputeerde Staten.
De provinciale Spelregels EHS (lees: NNN) zijn vastgesteld in juni 2010. In 2017 is de provincie
van plan om het provinciale compensatiebeleid te evalueren, om te bepalen of het compensatiebeleid en de uitvoering daarvan voldoen aan de beleidsintenties van GS en PS.
6. Beoogd effect

Het door PS invullen van haar kaderstellende en controlerende rol met betrekking tot invullen
van de provinciale regierol bij natuurcompensatie. De gedane aanbevelingen kunt u betrekken
bij het verder vormgeven van uw opdrachtgeverschap.
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