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Geachte leden,
Hierbij informeren wij u over ons ontwerpbesluit van 1 2 februari 201 9
tot wijziging van de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord
Holland.
In artikel 1 9 lid van de PRV, zoals uw Staten die op 14januari 201 9
hebben vastgesteld, is bepaald dat de desbetreffende commissie van
provinciale staten wordt gehoord over de nadere regels die wij stellen
ten aanzien van de wijze waarop compensatie plaatsheeft. Daarom
verzoeken wij u de gewijzigde Uitvoeringsregeling natuurcompensatie
Noord-Holland op de 8-agenda van de commissie Natuur, Landbouw,
Water en Milieu (NLWM) van 25 februari 201 9 te plaatsen.
De Uitvoeringsregeling natuurcompensatie (UN) dient te worden
aangepast aan de op 1 4januari 201 9 door uw Staten gewijzigde tekst
van artikel 1 9 van de PRV. Hieruit vloeit de verplichting voort om bij
financiële compensatie en bij fysieke compensatie binnen het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) ervoor te zorgen dat het oppervlak
NNN niet afneemt. Dat gebeurt door voor te schrijven dat de gemeente
in het bestemmingsplan op eenzelfde oppervlak als verloren gaat elders
de ontwikkeling van natuur planologisch mogelijk maakt. Deze locatie
zullen wij dan bij een eerstvolgende aanpassing van kaart 4 (ecologie)
van de PRV als NNN begrenzen.
Het onderdeel saldobenadering’ is uit de UN geschrapt, omdat deze
term niet meer voorkomt in artikel 1 9.
Daarnaast werd in de vigerende UN nog gesproken over Ecologische
Hoofdstructuur en ecologische verbindingszones. Deze begrippen
waren in de PRV al eerder vervangen door Natuurnetwerk Nederland
(NNN) respectievelijk natuurverbindingen en dat is nu ook in de UN
gebeurd.
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In uw commissie NLWM heeft op 29 oktober 201 8 een BOT-overleg over
natuurcompensatie plaatsgevonden. De commissie bepleitte een snelle
aanpassing van de UN. Tevens is de wens geuit om de mogelijkheden
voor financiële compensatie in te perken.
Deze wens is, behalve door het opnemen van de verplichting om bij
financiële compensatie in het bestemmingsplan op eenzelfde oppervlak
als verloren gaat elders de ontwikkeling van natuur planologisch
mogelijk te maken, waarna wij deze locatie als NNN zullen begrenzen,
ook verwerkt in de verlaging van het maximale oppervlak waarbij
financiële compensatie voor NNN zonder meer mogelijk is van 3 ha naar
0.5 ha. Voor kleinere ingrepen van groot openbaar belang, zoals het
plaatsen van een gemaal, blijft financiële compensatie dus zonder meer
mogelijk.
Voor natuurverbindingen is financiële compensatie in het geheel niet
meer mogelijk; dit om te voorkomen dat hun verbindende functie in het
geding komt. Compensatie van schade aan natuurverbindingen dient
dus altijd plaats te vinden door het treffen van fysieke maatregelen die
ervoor moeten zorgen dat hun verbindende functie in stand blijft.
In voornoemd BOT-overleg is het idee van het aanleggen van
compensatiepools’ besproken en het verder uitwerken waard
gevonden. Dit zijn provinciale gronden die nog niet begrensd zijn als
NNN, maar wel kunnen bijdragen aan behoud en versterking van het
NNN. Initiatiefnemers kunnen daar voor het oppervlak van hun
voorgenomen activiteit in het NNN, natuur laten realiseren door aan de
provincie de aankoopkosten te vergoeden en de inrichting en het
ontwikkelingsbeheer te financieren. Over de uitkomst van deze verdere
uitwerking zullen wij u in de loop van 201 9 informeren.
De onderdelen in de UN die van toepassing zijn op compensatie in
weidevogelleefgebied zijn niet gewijzigd, omdat PRV artikel 25, waarin
de planologische bescherming van weidevogelleefgebied is geregeld,
niet is gewijzigd. Overigens wordt dit beschermingsregime nu
heroverwogen in het licht van de wens tot samenvoeging van bijzondere
gebieden buiten het NNN in de Omgevingsverordening.
De voorliggende wijziging is primair gericht op het in lijn brengen van
de UN met het gewijzigde PRV artikel 1 9. Bij deze wijziging van artikel
1 9 is de omgeving (gemeenten, terreinbeherende organisaties) ruim
betrokken geweest. Daarom is nu niet voorzien in een
zienswijzeprocedure, die hiervoor overigens ook niet wordt
voorgeschreven. In de procedure rond de Omgevingsverordening 1 .0,
die wij naar verwachting eind dit jaar ter besluitvorming aan uw Staten
zullen voorleggen, kan het provinciale compensatiebeleid ook aan de
orde komen. Daarbij zal de omgeving weer ruim betrokken worden.
Het wijzigingsbesluit bevat een overgangsbepaling die regelt dat de
vorige uitvoeringsregeling van toepassing blijft op bestemmingsplannen
die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit reeds ter
inzage hebben gelegen. Voor omgevingsvergunningen als bedoeld in
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artikel 3 van de PRV geldt dat de aanvraag voor inwerkingtreding van dit
besluit moet zijn ingediend. Door deze overgangsbepaling voor lopende
procedures wordt gemeenten en initiatiefnemers tijd geboden om zich
voor te bereiden op de nieuwe regels
Na de bespreking van de UN in de commissie NLWM zullen wij definitief
besluiten tot wijziging van de UN en zullen wij deze publiceren in het
Provinciaal Blad, op de provinciale website en op ruimtelijke plannen.nl.
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