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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Re$lement van orde
over Natu u rcompensatie

Geachte mevrouw Potharst,

ln uw brief van 10 december 2020 stelde u een aantal vragen over Natuur-
compensatie. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao 1

Wordt de kwaliteit van de natuurcompensatie in de provincie gemonitord? Zo ja,

hoe gebeurt dit, door welke onafhankelijke en deskundige bureaus of kennis-
instellingen gebeurt dit en op welke momenten?

Antwoord 1

De kwaliteit van de natuurcompensatie wordt niet door onafhankelijke
partijen gecontroleerd. De boscompensatie die wordt opgelegd vanuit
de Wet natuurbescherming wordt door de deskundige handhavers van
de provincie gecontroleerd op kwantiteit en kwaliteit. De overige natuur-
compensatie wordt vastgelegd in bestemmingsplannen en in oyereen-
komsten tussen de initiatiefnemer en de gemeente.

Vraao 2
Kunt u een overzicht geven van de aparte onderdelen van het Natuurnetwerk i

n de provincie: hoeveel hectare bos, hoeveel hectare water, agrarisch natuur-
beheer, etc.?

Antwoord 2
ln bijlage 1 is een overzicht opgenomen met de beheertypen binnen het
N atu u rnetwerk N ed e rl a n d (N N N).
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Vraag 3

Kunt u aangeven hoeveel hectare en welk type natuur in het Natuurnetwerk in

de afgelopen vijf jaar gecompenseerd moest worden en op welke grondslag dit
plaatsvond?

Antwoord 3

De afgelopen vijf jaaris een relatief geringe oppervlakte natuur binnen
het NNN van functie gewijzigd. Het gaat hierbij om 7,84 hectare natuur
waarvan 6,44 hectare bos en 1,4 hectare kruidenrijk grasland, waarbij de

totale oppervlakte van het NNN ruim 70.000 ha is. Zie bijlagen 1 en 2.

Vraag 4
Kunt u een overzicht geven van het areaal (omvang) van de natuurcompensatie,

de kwaliteit en samenhang en wanneer de natuurcompensatie was gerealiseerd?

Antwoord 4

ln bijlage 2 is aangegeven of de compensatie gerealiseerd is.

Vraag 5

Kunt u aangeven welke natuurcompensatiemaatregelen nog moeten worden uit-
gevoerd en welke momenteel uitgevoerd worden?

Antwoord 5

Zie het antwoord op vraag 4.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlagen:
1. Overzicht beheertypen NNN
2. Compensatieverplichtingen

mb/coll



 
 
 
Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe 
 
Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122  
9400 AC Assen  
 
 10 december 2020  
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot 
natuurcompensatie 
 
Geachte voorzitter, 
 
Natuurcompensatie is een maatregel die genomen moet worden om een voorzien verlies 
aan beschermde natuur, ten gevolge van het uitvoeren van een project in of nabij een 
speciale beschermingszone te compenseren. 
 
Volledige natuurcompensatie, bij projecten die een inbreuk doen op natuurgebieden, is een 
voorwaarde om de natuur in stand te houden.  
Uit eerder onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer, in 2014 in Noord-Brabant en Limburg, 
kwam naar voren dat het compenseren van aangetaste natuur transparanter, beter en 
tijdiger kan plaatsvinden. Ook meer recent (2019) leert onderzoek van de Rekenkamer van 
Oost- Nederland in de provincie Overijssel dat natuurcompensatie kwantitatief en kwalitatief 
niet voldoende wordt uitgevoerd1 . 
 
De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen aan GS. 
 
1) Wordt de kwaliteit van de natuurcompensatie in de provincie gemonitord? Zo ja, hoe 
gebeurt dit, door welke onafhankelijke en deskundige bureaus of kennisinstellingen gebeurt 
dit en op welke momenten gebeurt dit? 
 
2) Kunt u een overzicht geven van de aparte onderdelen van het Natuurnetwerk in de 
provincie: hoeveel hectare bos, hoeveel hectare water, agrarische natuurbeheer, etc.? 
 
  

 
1   https://www.rtvoost.nl/nieuws/322638/Provincie-schiet-tekort-bij-uitvoering-
compensatiemaatregelen-voor-bouw-in-natuur 



3) Kunt u aangeven hoeveel hectare en welk type natuur in het Natuurnetwerk in de 
afgelopen vijf jaar gecompenseerd moest worden en op welke grondslag dit plaatsvond? 
 
4) Kunt u een overzicht geven van het areaal (omvang) van de natuurcompensatie, de 
kwaliteit en samenhang, en wanneer de natuurcompensatie was gerealiseerd? 
 
5) Kunt u aangeven welke natuurcompensatiemaatregelen nog moeten worden uitgevoerd 
en welke momenteel uitgevoerd worden? 
 
  
 
Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden. 
 
Thea Potharst 
 


