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Met belangstelling en waardering hebben de provincies kennis genomen van het wetsvoorstel. 

Daarmee wordt invulling gegeven aan de behoefte van projecten van nationaal 

veiligheidsbelang om tijdig over compensatienatuur te kunnen beschikken. Door het op 

voorhand uitvoeren van natuurcompensatiemaatregelen kan versnippering worden voorkomen, 

doordat grotere eenheden kunnen worden ontwikkeld in plaats van snippertjes per project. Dat 

is positief voor de ontwikkeling en instandhouding van een goed functionerend Natura 2000 

netwerk. 

 

De provincies constateren dat de bevoegdheden in het wetsvoorstel voor de vulling met en 

prioritering en bescherming van de natuurcompensatie in handen liggen van de Minister van 

LNV. De provincies hechten er aan om te wijzen op de noodzaak van afstemming met 

provincies, omdat zij verantwoordelijk zijn dan wel worden voor de betreffende natuur, 

wanneer deze de status krijgt van Natura 2000 na toedeling in een besluit (vergunning). In de 

Memorie van Toelichting is daar weliswaar aandacht voor (pagina 11), maar de uitvoering van 

de natuurcompensatiemaatregelen en de plaatsbepaling wordt in het voorstel niet geregeld. 

Om botsende belangen in het kader van instandhoudingsdoelen te voorkomen 

(compensatienatuur mag niet ten koste van uitbreidingsdoelen) is afstemming met provincies 

in een vroeg stadium noodzakelijk. Dat gaat verder dan het voorkomen van concurrerende 

claims tussen projecten, zoals in de toelichting benoemd. 

 

Provincies blijven in voorkomende gevallen bevoegd gezag voor het verlenen van de 

benodigde toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarmee ligt ook de 

beoordeling van de in de vergunningaanvraag en bijbehorende passende beoordeling benutte 

compensatie uit het register in die gevallen bij gedeputeerde staten. Vroegtijdig afstemmen 

over de inzet van compensatie is ook om deze reden nuttig, om te voorkomen dat de 

betreffende compensatie als onvoldoende of niet inzetbaar wordt beoordeeld.  

Daarnaast zijn provincies gebiedsregisseur en dienen zij in de gebiedsgerichte aanpak ten 

behoeve van stikstofreductie en natuurverbetering ook tijdig op de hoogte te zijn van 

natuurcompensatiemaatregelen om ongewenste interferentie van de diverse maatregelen te 

voorkomen. 
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