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Geachte Voorzitter,

Op 27 juni 2006 (K am ers tuknum m er 29435, nr. 171) heeft mijn voor
ganger u laten weten dat Rijk en provincies samenwerken aan een 
beleidskader dat kan worden toegepast bij ru im te li jke ingrepen in de 
Ecologische Eloofdstructuur (EHS). In deze brief is mede namens de 
m in is ter van VROM toegezegd uw Kamer te in formeren over de u i t 
komsten van deze samenwerk ing. Met deze brief (en het bele idskader 
'Spelregels ERIS’ dat u ais bijlage aantreft) kom ik mede namens de 
m in is ter van VROM aan deze toezegging tegemoet.

In de Nota Ruimte Is de u itwerk ing van een aantal ru im te li jke afwegings
kaders voor de ERIS aangekondlgd. Het betreft EElS-compensatle, E H S - 
satdobenaderlng en kle inschalige herbegrenzlng van de ERIS. Zowel bij 
het Rijk ais bij de provincies bestaat grote behoefte aan een geïntegreer
de uitwerking van deze begrippen In één document met spelregels voor 
ru im te li jke Ingrepen In de ERIS. Deze behoefte werd ondersteund door de 
bevindingen In het rapport van de Algemene Rekenkamer, 'Ecologische 
Eloofdstructuur’ , dat uw Kamer op 5 oktober 2006 Is aangeboden. Aan 
deze behoefte Is met het bele idskader 'Spelregels ERIS’ tegemoetge
komen. Het doei van de 'Spelregels ERIS’ Is om enerzi jds een on tw ik 
kelingsgerichte omgang met de ERIS mogeli jk  te maken en anderzijds 
te komen tot een betere ru im te li jke bescherming van de ERIS. Onder de 
bescherming zijn dus bepaalde ontwikke lingen mogehjk, maar niet alles 
en ook niet overat.

In de ERIS geldt het "nee, tenzij" principe. Dit houdt In dat ru im te li jke 
Ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn en er 
sprake Is van een groot openbaar belang. De effecten van een Ingreep 
moeten gecompenseerd worden. Dit beleid Is In 1995 geïntroduceerd. De 
VROM-lnspectle heeft In 2006 geconcludeerd dat dit compensatlebeteld 
versterkt en verduidel i jk t diende te worden. Met de bijgevoegde spe lre
gels komen Rijk en provincies hieraan tegemoet, zoals Is aangekondlgd 
In de brief van de m in is ter van VROM over dit onderwerp van 20 juni 2006 
(K am ers tuknum m er 29435, nr. 170). De "u itwerk ing compensatiebeginsel 
SGR" uit 1995 wordt hiermee vervangen door de 'Spelregels ERIS’.

Met de ERIS-safdobenadermg wordt een meer ontw ikke lingsgerichte 
aanpak In de ERIS mogehjk. Voorwaarde Is dat een combinatie van pro
jecten of handelingen wordt uitgevoerd waarmee tevens de kwali teit  en/ 
of kwantitei t  van de ERIS op gebledsnlveau wordt verbeterd. Daarnaast Is 
In de Nota Ruimte opgenomen dat Rijk en provincies afspraken maken 
over de wijze waarop herbegrenzlng van de ERIS kan plaatsvinden. Ook 
hierbij Is het u i tgangspunt dat de kwali te it  en/of kwantite it  van de ERIS 
verbetert In het gevat van kle inschalige herbegrenzlngen. ERIS-safdobe- 
naderlng en herbegrenzlng zijn In de spelregels verder uitgewerkt.

Vanwege de verschuiving van taken en bevoegdheden naar de provincie, 
beperkt de ri jkstaak rond de ERIS zich tot het sturen op hoofdtl jnen. Riet
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feíte li jk  begrenzen en herbegrenzen van de ERIS en het toepassen van de 
ERIS-safdobenadermg zijn bevoegdheden van de provincies. Riet toepas
sen van het compensatiebeginsel Is een verantwoordeli jkhe id van het 
bevoegd gezag, veelal gemeenten. De nu voorf lggende spelregels zijn 
daarom In goede samenwerk ing tussen de betrokken min ister ies (LNV 
en VROM) en de provincies tot stand gekomen. Daarnaast zijn natuurbe- 
herende organisaties, maatschappeli jke organisaties en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten betrokken geweest.

De gedeputeerden Landeli jk  Gebied en Ruimteli jke Ordening hebben In 
de afgelopen maanden Ingestemd met de spelregels voor de ERIS. Zij 
hebben toegezegd de ínhoud ervan te laten doorwerken In het provinci
aal ru im te l i jk  beleid. Effectieve doorwerking In de prakti jk  vraagt Immers 
een uitwerking van het beleid naar provinciaal niveau.

Om meer bekendheid te geven aan (de strekk ing van) de Spelregels ERIS 
zal het bele idskader door Rijk en provincies breed verspreid worden 
onder doelgroepen die er veel mee te maken zullen krijgen, zoals mede
werkers van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, pro jectont
wikkelaars, ondernemers en organisaties op het terrein van natuur en 
mil ieu, recreatie en landbouw.

In 2008 treedt de nieuwe Wet ru im te li jke ordening (Wro) In werking. Met 
deze wet beschikken Rijk, provincies en gemeenten straks over andere 
stur ings ins trum enten. In de loop van 2007 zal mijn min isterie , In overleg 
met het min ister ie van VROM en de provincies, bezien welke Ins trum en
tele aanpassingen In het spetregetdocument nodig zijn ais gevolg van de 
Inwerkingtreding van de nieuwe Wro. De nieuwe Wro biedt ook nieuwe 
kansen. Rijk en provincies zullen daarom In de loop van dit jaar onder
zoeken welke mogelijkheden de nieuwe Wro biedt om de uitvoering van 
de Spelregels ERIS In het a lgemeen en van het compensatiebeginsel In 
het bi jzonder beter te borgen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT,

landbouw, natuur en 
voedselkw alite it
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Door grootschalige ru im te l i jke  ontwikke lingen is in het verleden veel 
natuur in Nederland verloren gegaan en zijn de verbindingen tus 
sen natuurgebieden verdwenen. Om de natuur in Nederland weer 
tot een goed functionerend netwerk te maken wordt de Ecologische 
Eloofdstructuur (EHS) aangelegd, ais netwerk van bestaande en nieuwe 
natuur. In de afgelopen jaren is gebleken dat de EHS een geschikt 
be le ids instrument is om de natuur in Nederland te behouden, vergroten 
en verbinden. Gebleken is dat het concept van de EHS ook op duurzame 
politieke en bestuurl i jke steun kan rekenen.

Een ru im te l i jk  bescherm ingsreg ime voor de EHS bli jft  echter nodig. Het 
ru im te l i jk  beleid voor de EHS is gericht op 'behoud, herste l en on tw ik 
keling van de wezenli jke kenmerken en waarden’ van de EHS, waarb ij  
tevens rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het 
gebied aanwezig zijn. Binnen de EHS is conform de Nota Ruimte en 
daarvóór het S truc tuurschem a Groene Ruimte het 'nee, tenzij ’ -reg ime 
van toepassing. Plannen, projecten of handelingen worden volgens dit 
regime afzonderl i jk  beoordeeld.
Tegeli jk w i l het r ijk  de v ital ite it  van het platteland versterken door ruimte 
te geven aan ontwikkelingen. Deze ontw ikke lingen kunnen str ijd ig  zijn 
met het ru im te l i jk  bescherm ingsreg ime voor de EHS, maar door deze 
ontwikke lingen kunnen ook kansen ontstaan voor versterk ing van de 
EHS. In de parlementaire behandeling van de Nota Ruimte is door m ee r
dere polit ieke fracties gewezen op het belang van een dergeli jke on tw ik 
kelingsgerichte benadering en de mogelijkheid van m aatwerk  in de EHS. 
Een te rigide benadering van het bescherm ingsreg ime wordt afgewezen.

In de Nota Ruimte worden daarom twee instrumenten genoemd die 
meer m aatwerk  en een on tw ikke lingsgerich te aanpak in de EHS moge
li jk moeten maken: de EHS-saldobenadering en herbegrenzen van de 
EHS. Het doei van deze ins trum enten is om binnen een duideli jk  kader 
ru im te li jke ontwikke lingen in de EHS m ogeli jk  te maken mits deze leiden 
tot netto winst voor de EHS. In de Nota Ruimte is aangegeven dat ri jk en 
provincie gezamenli jk  tot een verdere u itwerking van deze instrumenten 
komen. De u i twerk ingen van de EHS-saldobenadering en herbegrenzen 
van de EHS vormen een belangri jk deel van dit beleidskader.
Daarnaast is het op grond van rapporten van de VROM Inspectie (juni 
2006) en de Algemene Rekenkamer wense li jk  gebleken om het com pen
satiebeginsel in de EHS op een aantal punten verder uit te werken.
Aan deze uitwerk ing is in dit bele idskader "Spelregels EHS" invull ing 
gegeven.

Doorvertaling van het beleidskader
De provincies wordt gevraagd om de spelregels door te vertalen in pro
vinciale kaders. Effectieve doorwerking in de prakti jk vraagt immers een 
uitwerking van het EHS-beleidskader naar provinciaal niveau. Totdat het 
beleidskader is doorvertaald in provinciaal ru imteli jk  beleid zal het rijk per 
geval de doorwerking van de spelregels in het provinciale beleid bezien. Na 
doorvertaling van het beleidskader in provinciaal ru imteli jk  beleid zijn de 
provincies verantwoordeli jk voor uitvoering van de EHS-saldobenadering,

herbegrenzen van de EHS en het compensatiebeginsel in de EHS. Borging 
door het rijk vindt dan plaats door selectief toezicht via de gebruikelijke pla
nologische procedures. Het rijk hanteert daarbij het vastgestelde beleidska
der ais permanent toetsingskader. Zie hiervoor verder hoofdstuk 8: Rollen 
en verantwoordelijkheden.

Taakverdeling
Gezien de verschuiving van taken en bevoegdheden naar de provincie, 
beperkt de r i jkstaak rond de EHS zich tot het sturen op hoofdli jnen. Het 
feite l i jk  begrenzen en herbegrenzen van de EHS en het toepassen van 
de EHS-saldobenadering is een bevoegdheid van de provincies (veelal 
Gedeputeerde Staten). Het toepassen van het compensatiebeginsel is 
een verantwoordeli jkhe id voor gemeenten. Het bele idskader Spelregels 
EHS is dan ook to ts tandgekomen door samenwerk ing tussen rijk, provin
cies, VNO, terre inbeherende organisaties en maatschappeli jke organisa
ties (zie bijlage 1 ).

Ondersteuning bij u itw erking van begrippen
In dit bele idskader worden regelmatig  begrippen toegepast die een 
nadere uitwerking vragen, zoals 'k leinschalig ',  'beperkte aantast ing ’ , 
'wezenlijk ' en 'zo snel m oge l i jk ’ . Om een uitwerking per provincie en 
u ite indel i jk  m aatwerk  op gebiedsniveau mogeli jk  te maken is het niet 
zinvol deze begrippen op landeli jk  niveau in te vullen of te kwantif iceren. 
In het algemeen geldt de s te lregel dat dergeli jke begrippen gerelateerd 
moeten worden aan de omvang, de kwali teit  en het doei van de EHS op 
de betreffende plaats. Zo kan gekomen worden tot een uitwerking van 
begrippen waaraan te toetsen is. Het is we l noodzakeli jk dat in provinci
ale beslu iten een goede motivering gegeven wordt waarom in bepaalde 
gevallen een bepaald e lement uit het EHS-bescherm ingsregime ('nee, 
tenzij ’ -reg ime, saldobenadering of EHS-herbegrenzing) van toepassing 
is.
Het document is voorzien van voorbeelden waarmee het duiden van 
begrippen verhelderd kan worden. Tevens kan de directie Kennis van het 
Min isterie  van LNV ondersteuning bieden aan provincies bij het nader 
bele idsmatig uitwerken van bovengenoemde algemene begrippen. De 
wijze waarop dit zal worden vormgegeven wordt nog nader bepaald.

Nieuwe Wet ru im telijke ordening
Dit spelregeldocument gaat vooralsnog uit van de huidige Wet op de 
Ruimteli jke Ordening (WRO). Naar verwachting treedt de nieuwe Wet 
ru im te li jke ordening (Wro) medio 2008 in werking. De mogeli jkheden van 
de nieuwe Wro inzake de doorwerking en handhaving van de spelregels 
EHS worden in 2007 nader verkend.

Leesw ijzer
In het volgende hoofdstuk wordt kort  ingegaan op de samenhang tussen 
verschil lende onderdelen in het EHS-beschermingsregime. In hoofdstuk 
3 komt kort het 'nee, tenzij ’ -reg ime aan de orde. Hoofdstuk 4 geeft een 
uitwerk ing van het compensatiebeginsel.  Hoofdstuk 5 geeft vervolgens 
de mogeli jkheden en voorwaarden voor herbegrenzen van de EHS weer.
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In de Nota Ruimte is reeds het grootste deel van de voorwaarden voor de 
EHS-saldobenadering genoemd, deze komen in hoofdstuk 6 aan de orde. 
Tevens wordt daarbij ingegaan op het centrale e lement in de saldobe- 
nadering: de gebiedsvisie. In hoofdstuk 7 wordt de relatie tussen de ele
menten uit dit Spelregeldocument en ander (natuur)befeid aangegeven. 
Tot slot wordt ingegaan op specif ieke rotten en verantwoordeli jkheden en 
op kennisuitw isseling over de toepassing van de EHS-safdobenadering, 
herbegrenzing van de EHS en EHS-compensatie  (hoofdstukken 8 en 9).





SAMENHANG IN HE 
EHS-BESCHERMINGSREGIME



2.1 INLEIDING

Het EHS-beschermingsregime is opgebouwd uit verschil lende elementen. 
Dit zijn naast het 'nee, tenzij ’-regime, met ais s lu its tuk  natuurcompen
satie, de m aatwerk instrumenten EHS-satdobenadering en Herbegrenzen 
EHS. In de prakti jk  bli jkt niet alti jd duideli jk te zijn we lk element van 
het EHS-beschermingsregime op welke situatie van toepassing is. 
Onderstaande tekst is een korte toelichting op het schema aan het eind 
van dit hoofdstuk. In dit schema is inzichteli jk gemaakt welke elementen 
het EHS-beschermingsregime bevat en hoe deze zich op hoofdl ijnen tot 
e lkaar verhouden (zie pagina 13).

2.2 ’NEE, TENZIJ’-REGIME EN COMPENSATIEBEGINSEL

Het ruimteli jke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling 
van de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het 
'nee, tenzij ’ -regime.
Indien een voorgenomen ingreep de 'nee, tenzij ’ -afweging met positief 
gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige 
gevolgen worden gemit igeerd en resterende schade wordt gecompen
seerd. Indien een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden 
uit het 'nee, tenzij ’ -reg ime dan kan de ingreep niet plaatsvinden.
In hoofdstuk 4 wordt een nadere u itwerking gegeven van het compensa
tiebeginsel onder het 'nee, tenzij ’ -regime.

2.3 HERBEGRENZEN EHS

De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan 
plaatsvinden. De eerste situatie betreft herbegrenzing om andere dan ecolo
gische redenen. Indien bij een ingreep niet voldaan wordt aan de voorwaar
den van het 'nee, tenzij’ -regime kan mogeli jk deze vorm van herbegrenzen 
toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan ecologische redenen is 
van toepassing indien provincies met behoud van de oorspronkelijke kwan
titatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS om andere dan 
ecologische redenen wensen aan te passen om een (kleinschalige) ru im 
telijke ingreep mogeli jk te maken. Hiervoor gelden strikte voorwaarden, zo 
moet de herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het betref
fende gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is het plan niet 
aanvaardbaar in die vorm.
De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om ecologische 
redenen (om de samenhang te verbeteren of de EHS duurzaam in te pas
sen). Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de 
provincie en dient te gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambit ie 
van de EHS.

Beide vormen van EHS-herbegrenzing worden in hoofdstuk 5 nader uitge
werkt.
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2.4 EHS-SALDOBENADERING

In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing 
is hoeft het 'nee, tenzij’-afwegingskader niet doorlopen te worden en is er ook 
geen sprake van compensatie zoals bij ingrepen onder het 'nee, tenzij’-regi
me. Harde eis is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de sal- 
dobenadering wordt voldaan, zoals die in hoofdstuk 6 van dit beleidskader zijn 
benoemd. Alleen dan is immers per saldo winst voor de EHS gegarandeerd.
Is dit niet het geval dan geldt onverkort het 'nee, tenzij’-regime.

2.5 KWALITEITSBEGRIP IN DE NOTA RUIMTE

Het begrip 'kwalite it '  speelt naast de criteria 'areaal' en 'samenhang' een 
belangri jke rol in EHS-compensatie, EHS-saldobenadering en EHS-her- 
begrenzing, maar wordt niet in de bovengenoemde paragraaf van de Nota 
Ruimte gedefinieerd. Wat kwaliteit  is, wordt elders in de Nota Ruimte 
gedefinieerd. (Nota Ruimte, deel 4, 2006, paragraaf 3.3.5.1):

Om een zo rgvu ld ige  a fw eg ing  te kunnen  m aken  zu l len  de te b e sch e rm e n  

en te behouden  w e z e n l i jk e  k e n m e rk e n  en w a a rd e n  pe r  gebied m oeten  

w o rde n  gespec i f icee rd .  De w e z e n l i jk e  k e n m e rk e n  en w a a rd e n  zijn  de 
actue le  en po ten t ië le  w aa rden ,  gebaseerd  op de n a tuu rdoe len  v o o r  het 

gebied. Het gaat daarb i j  om : de bij het gebied behorende  na tuu rdoe len  

en - k w a l i te i t ,  g e o m o r fo log isch e  en aa rd ku n d ig e  w a a rd e n  en processen, 

de w a te rh u is h o u d in g ,  de k w a l i te i t  van bodem, w a te r  en lucht,  rust,  st i l te ,  

do nker te  en openheid , de la n d s c h a p s s t ru c tu u r  en de be lev ingsw aarde .

Feitelijk gaat het om de actuele èn potentiële waarden, gebaseerd op de 
natuurdoelen voor het gebied zoals opgenomen in de voorlopige Landelijke 
Natuurdoelenkaart die is opgenomen in het tweede Meerjarenprogramma 
Vitaal Platteland, en de nadere uitwerkingen daarvan zoals provinciale 
natuurdoeltypenkaarten en concrete uitwerkingsplannen. De verbetering in 
kwaliteit bij EHS saldobenadering en herbegrenzing van de EHS moet dus 
verder gaan dan de actuele situatie én het bestaande beleid van rijk en pro
vincie. Versnelling van de realisatie van bestaand beleid valt dus niet onder 
de verbetering in kwaliteit.

Voor de beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS en bij het nader 
invullen van de begrippen 'geen netto verl ies’ , 'behoud van ambit ie ’, 'ver
sterking van de EHS’ en 'kwaliteitsslag' zijn de volgende aandachtspunten 
ten aanzien van natuurkwali te it belangrijk:
• Zowel de actuele natuurwaarden ais het vastgelegde natuurdoel zijn 

relevant.
• Natuurwaarden worden in de EHS primair  afgemeten aan doelsoorten en 

natuurli jkheid (de kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen).
• Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het 

voldoen aan een reeks van randvoorwaarden (met name t.a.v. bodemge
steldheid, waterkwaliteit, processen in de omgeving, m inimumoppervlak 
en beheer).



• Significant negatieve effecten betreffen zowel natuurwaarden ais hun 
randvoorwaarden.

• Lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaal
niveaus: lokaal, regionaal (kerngebied van de EHS) en landeli jk (hele 
EHS).

• De vervangbaarheid van natuur hangt af van meerdere ecologische 
aspecten. Daarnaast kunnen ook nationale beleidsambit ies relevant 
zijn.

Een nadere uitwerking is te vinden in bijlage 2, 'Uitwerking na tuurkw ali
te i t ’ en bijlage 3 'Ontw ikkel ingsduur natuurdoeltypen’.
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Ruimtelijke ingreep 
inde EHS

Heeft de ingreep significant negatief effect op wezenfijke 
kenmerken en waarden van de EHS?1

Ja
Nee

De ingreep kan geen doorgang vinden. Hierop zijn twee uitzonderingen: 
voor individuele ingrepen en voor combinaties van projecten.

Afweging conform 
overig (rijks) 
ru imtefi jk  befeid

Individuele ingrepen in de EHS zijn niet toegestaan tenzij:
1. er sprake is van een groot openbaar be tang
2. er geen afternatieven beschikbaar zijn
Wordt aan deze voorwaarden voldaan? (zie hoofdstuk 3)

Nee

Groot- of kteinschatige ingreepi

Grootschafige ingreep

J

Ja

EHS-saldobenadering:
Een combinatie van plannen, projecten of 
handelingen is affeen toegestaan wanneer:
1. kwafiteit en/of kwantiteit  van de EHS op 

gebiedsniveau per safdo verbetert
2. de pfannen, projecten of handefingen 

samenhangen in een ruimtefi jke visie
Wordt aan deze voorwaarden voldaan? (zie hoofdstuk 6)

Toepassen EHS- 
compensatiebeginsel
(zie hoofdstuk 4)

Herbegrenzen EHS om andere 
dan ecologische redenen2
Individuete kteinschatige ingrepen in de EHS die niet vofdoen 
aan de voorwaarden onder 'individuete ingrepen’, kunnen 
onder str ik te voorwaarden doorgang vinden d.m.v. 
een zeffstandige herbegrenzing van de EHS.
Wordt aan deze voorwaarden voldaan? (zie hoofdstuk 5)

Nee Ja

Ja Nee

De ingreep vofgt afsnog 
de afweging onder 
individuete ingrepen

Borging: garanties en zekersteffing uitvoering en beheer
1. Natuurwinst bij EHS-safdobenadering en Herbegrenzen

EHS (versterking EHS). Bewijsfast hiervoor figt bij de in iat ie fnemer
2. Indien aan de voorwaarden onder "individuele ingrepen" wordt voldaan,

dan eerst mitigatie, gevolgd door compensatie (geen netto verl ies aan waarden)
3. Aanpassen van begrenzing
Is natuurwinst/m itigatie/com pensatie geborgd?

Nee

Plan in huidige vorm niet aanvaardbaar

Ja

Plan aanvaardbaar

1 Het gaat hier om het effect van de ingreep zelf en niet om een netto of reeds gesaldeerd 
effect. Indien de ingreep plaatsvindt in een Natura 2000 gebied gelden aanvullende regels 
[zie ook hoofdstuk 7],

2 Een andere m aatwerkm ogelijkheid in de EHS is herbegrenzen om ecologische redenen. 
Deze mogelijkheid w ordt beschreven in hoofdstuk 5, maar kom t niet terug in dit schema, 
omdat e r geen ru im telijke ingreep aan ten grondslag ligt.



HOOFDSTUK 3

EE, TENZIJ ’-REGIME



3.1 INLEIDING

Ruimteli jke ingrepen in de EHS met signif icant negatieve effecten op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied zijn in beginsel niet 
toegestaan. Zo’n project kan alleen doorgaan, ais er geen reële a l te r
natieven mogelijk zijn èn er sprake is van redenen van groot openbaar 
belang. Een in it ia t ie fnemer is in dit geval verplicht om de negatieve effec
ten te mit igeren. Dit houdt in dat het optreden van negatieve effecten 
wordt voorkomen of beperkt door aanvullende maatregelen te treffen. Bij 
overblijvende negatieve effecten is compensatie de laatste stap om de 
optredende schade te herstellen.
De mogelijkheid tot compensatie kan een rol spelen in de afweging 
tussen verschil lende alternatieven voor een geplande ingreep. Het is 
wenseli jk  om in een zo vroeg mogeli jk  stadium van de planvorming de 
verschil lende alternatieven voor de "rode" projecten, en de negatieve 
effecten van deze alternatieven in beeld te brengen. Vervolgens dient 
inzichtelijk gemaakt te worden of negatieve effecten allereerst gem it i
geerd en/of vervolgens gecompenseerd kunnen worden.

Alle individuele ru imte li jke ingrepen die signif icant negatieve effecten op 
wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS hebben en die het afwe
gingskader hebben doorlopen, vallen onder het compensatiebeginsel. Het 
s troomschema in hoofdstuk 2 van deze notitie laat de volgtijdelijkheid van 
deze beoordelingsstappen zien.

3.2 ‘NEE, TENZIJ’-REGIME IN DE NOTA RUIMTE

De Nota Ruimte tekst is de basis voor dit hoofdstuk 'nee, tenzij ’ -regime 
(Nota Ruimte, deel 4, 2006, paragraaf 3.3.5, blz. 114):

Afwegingskader VHR-, N b-w et- en EHS gebieden
In zijn a lg e m e e n h e id  is het r u im te l i j k  be le id  vo o r  de VHR-, N b -w e t  en 

E H S -geb ieden g e r ic h t  op het behoud, h e rs te l  en de o n tw ik k e l in g  van de 

w e ze n l i jke  k e n m e rk e n  en w a a rd e n  van een gebied. De b e s c h e rm in g  van 

de w e ze n l i jke  k e n m e rk e n  en w a a rd e n  v in d t  p laats  do o r  toepass ing  van 

een spe c i f ie k  a fw e g ingskade r ,  het zogenoem de  'nee, te n z i j ’ - re g im e .

EHS-gebieden
B innen de geb ieden w a a r  het 'nee, te n z i j ’ - re g im e  van k rac h t  is, zijn 

n ieuwe p lannen, p ro jec ten  of hande l ingen  n ie t toeges taan  ind ien deze de 

w e ze n l i jke  k e n m e rk e n  of w a a rd e n  van het gebied s ig n i f ica n t  aantasten, 

tenzij  e r  geen reële  a l te rna t ieven  zijn èn e r  sp rake  is van redenen van 

g roo t  o p e nb a a r  be lang. Voor  ing repen  die a a n to o n b a a r  aan de c r i te r ia  

vo ldoen  ge ld t  het vere is te  dat de schade zoveel m o g e l i j k  m o e tw o r d e n  

b e p e rk t  d oo r  m i t ig e re n d e  m aa trege len .  R es te rende schade d ien t  te w o r 

den g e com pensee rd .  Om te kunnen  bepalen of de w e z e n l i jk e  k e n m e r 

ken en w a a rd e n  van een gebied s ig n i f ica n t  w o rde n  aangetast ,  m o e t  het 

bevoegd gezag erop toezien dat h ie rn a a r  d oo r  de in i t ia t ie fn e m e r  o n d e r 

zoek w o rd t  ve r r ich t .

Om een zo rgvu ld ige  a fw eg ing  te kunnen  m aken  zu l len  de te b e sch e rm e n  

en te behouden  w e z e n l i jk e  k e n m e rk e n  en w a a rd e n  pe r  gebied m oeten  

w o rde n  gespec i f icee rd .  De w e z e n l i jk e  k e n m e rk e n  en w a a rd e n  zijn  de 

actue le  en po ten t ië le  w aa rden ,  gebaseerd  op de n a tuu rdoe len  v o o r  het 

gebied. Het gaat daarb i j  om : de bij het gebied behorende  na tuu rdoe len  

en - k w a l i t e i t ,  g e o m o r fo log is c h e  en aa rd ku n d ig e  w a a rd e n  en processen, 

de w a te rh u is h o u d in g ,  de k w a l i te i t  van bodem, w a te r  en lucht,  rust,  st i l te ,  

do nker te  en openheid , de la n d s c h a p s s t ru c tu u r  en de be lev ingsw aarde .

De relevante EHS-natuurdoelen en -kwa li te i t  zijn beschreven in provinci
ale natuurdoelenkaarten en/of natuurgebiedsplannen.



NADERE UITWERKING VAN 
HET COMPENSATIEBEGINSEL 
EHS



4.1 INLEIDING

In hoofdstuk 3 is het 'nee, tenzij ’ -reg ime toegeficht, zoals deze in de Nota 
Ruimte beschreven is. Dit betekent dat eerst de afweging wordt gemaakt 
óf een project kan worden toegestaan. In dat gevat moeten negatieve 
effecten vol ledig worden gecompenseerd ("geen netto verl ies aan w aar
den").
In dit hoofdstuk wordt het compensatiebeginsel dat hangt onder het 'nee, 
tenzij ’ -reg ime op een aantal punten verder uitgewerkt, mede naar aanlei
ding van aanbevelingen uit de rapporten van de VROM Inspectie (2006) en 
de Algemene Rekenkamer (2006).

4.2 COMPENSATIEBEGINSEL IN DE NOTA RUIMTE

De Nota Ruimte beschri jf t de hoofdl ijnen voor het toepassen van compen
satie. Deze Nota Ruimte tekst is de basis voor dit hoofdstuk (Nota Ruimte, 
deel 4, 2006, paragraaf 3.3.5.3, blz. 116):

Compensatie (VHR, Nb-wet en EHS)
W a n n e e r  een ingreep o n v e rm i jd e l i j k  b l i jk t ,  dan is in dat geval de in i t i 

a t ie fn e m e r  van het plan, p ro jec t  of de hande l ing  v e ra n tw o o rd e l i j k  vo o r  

rea l isa t ie  van m i t ig e re n d e  m aa t re g e len  om de nadel ige e f fec ten  weg  te 

nem en  of te ondervangen  en w a a r  d it  n ie t vo ls taa t,  de res te rende  e f fec 

ten te co m pense ren .  Het bevoegd gezag dat v e ra n tw o o rd e l i j k  is v o o r  het 

op leggen van co m p e n s a t ie v e rp l ic h t in g e n  z iet e r  op toe dat de in i t ia t ie fn e 

m e r  d a a d w e rk e l i jk  c o m p e n se e r t .  Aan co m pensa t ie  w o rde n  de vo lgende  

vo o rw a a rd e n  geste ld:

• geen ne t tove r l ie s  aan w aa rden ,  v o o r w a t  be tre f t  a reaal,  k w a l i te i t  en 

s a m enhang ;

• co m pensa t ie  aans lu i ten d  of nabij het gebied, o n d e r  de voo rw a a rd e  dat 

een d u u rz a m e  s i tua t ie  on ts taa t.  Bij fys ieke com p e n sa t ie  kan o n te ige 

ning aan de orde zijn;

• ind ien fys ieke com p e n sa t ie  aans lu i ten d  of nabij  he t gebied o n m o g e l i jk  

is, d oo r  com p e n sa t ie  d o o r  de rea l ise r in g  van k w a l i ta t ie f  ge l i jkw a a rd ig e  

w aa rden ,  dan w e l  d o o r  fys ieke co m pensa t ie  v e rd e r  weg  van het a a n ge 

tas te  gebied;

• ind ien zow e l fys ieke com p e n sa t ie  a is  com p e n sa t ie  d oo r  k w a l i ta t ie f  

ge l i jkw a a rd ig e  w a a rd e n  re d e l i j k e rw i js  o n m o g e l i jk  is, w o rd t  f in a n c i 

ële co m pensa t ie  geboden. Deze w o rd t  in het d o o r  r i jk  en p rov inc ies  

beheerde  N a t io n a a l  g roen fonds  gestor t ,  m a a r  b l i j f t  ge labe ld  aan de 

be trokken  ingreep;

• het t i jd s t ip  van het bes lu i t  over de ingreep  is ook het t i jds t ip  w a a ro p  

w o rd t  bes lo ten  over aard, w i jze  en het t i jd s t ip  van m i t iga t ie  en c o m 

pensatie ;

• v o o r  die geb ieden in en bu iten de EHS die zijn a a n ge m e ld  c.q. a a n g e 

wezen  a is  geb ieden in de zin van de V oge l-  en H a b i ta t r ich t l i jn ,  ge lden 

enke le  s c h e rp e re  e isen co n fo rm  de bepa l ingen  uit de r ich t l i jn e n .

V o o rV o g e l -  en H a b ita t r ic h t l i jn g e b ie d e n  is f inanc ië le  com p e n sa t ie  n ie t

S P E L R E G E L S  E H S  —  E E N  G E Z A M E N L U K E  U I T W E R K I N G  V A N  R I J K  E N  P R O V I N C I E S

m oge l i jk .  A is  een ingreep s ig n i f ica n t  ef fec t  hee ft  op deze geb ieden is men 

v e rp l i c h t  voo ra f  en t i jd ig  ve rvangende  n a tu u r  aan te leggen op een zoda 

nige w i jze  dat de s a m e n h a n g  van N a tu ra  2000 (de Europese Eco log ische 

H o o fd s tru c tu u r )  n ie t in gevaar  komt.

(Zie over dit laatste verder hoofdstuk 7.)

4.3 NADERE UITWERKING VAN HET COMPENSATIEBEGINSEL

Op grond van rapporten van de VROMInspectie (juni 2006) en de Algemene 
Rekenkamer (oktober 2006) is het wenseli jk  gebleken om het compensa
t iebeginsel op een aantal punten verder uit te werken. De uitwerking in 
dit beleidskader sluit aan op de eerder geformuleerde nadere randvoor
waarden van de notitie Uitwerking compensatiebeginsel Structuurschema 
Groene Ruimte (1995), en de beleidsregels voor compensatie die de 
meeste provincies in het verlengde van deze notitie hebben opgesteld.

Aan de provincies wordt gevraagd deze uitwerking door te laten werken in 
het provinciaal ruimteli jk  beleid (streekplan) en/of in de beleidsregels voor 
compensatie (zie par. 4.5).

Onderstaand schema beschrijft op hoofdlijnen de stappen in de compensa- 
tieprocedure. In het schema is aangegeven welke stappen of onderdelen zijn 
toegevoegd in vergelijking met de eerder geformuleerde randvoorwaarden 
voor compensatie van het Structuurschema Groene Ruimte.

Een goede borging van de compensatie vormt een belangrijke voorwaarde 
voor uitvoering van de compensatie in de praktijk. De stappen 4 t /m 7 
beschrijven borging door een stelsel van plannen, overeenkomsten en rap
portages.

Ingrepen in de EHS waarvoor compensatie is vereist, hebben het afwe
gingskader doorlopen en hebben dus èn significante effecten, èn een groot 
openbaar belang. Een dergelijk plan of project zal in het algemeen een 
planologische procedure doorlopen. Voor het beschrijven van de borging van 
compensatie wordt daarom uitgegaan van ingrepen waarvoor een bestem
mingsplanprocedure wordt doorlopen. Dit betekent ook dat in het algemeen 
de gemeente bevoegd gezag zal zijn. De gemeente staat dan ook centraal in 
de borging van de compensatie. Compensatie kan echter ook aan de orde 
zijn bij ingrepen waarvoor OS bevoegd gezag is (bijvoorbeeld grondwater- 
winning).

Het bevoegd gezag onderhoudt dus de contacten met de init iatiefnemer en 
stelt het compensatieplan en de overeenkomsten met de in itiat iefnemer 
vast. De naleving en handhaving van de afspraken over compensatie zijn pri
mair een verantwoordeli jkheid van gemeenten. Ook voor projecten waarop 
de Tracéwet van toepassing is kan compensatie aan de orde zijn. De borging 
van compensatie is in deze gevallen in de Tracéwet en bestemmingsplannen 
geregeld en komt hier verder niet aan de orde.
Tenslotte is bij ingrepen waarvoor een m.e.r. vereist is, bepaald dat de



HOOFDSTUK 4

Indien uiterste termiin is verstreken

1. Toetsing aan 'Nee, tenzij ’ -afwegingskader

3. Bestuit bevoegd gezag over ingreep en compensatie

Indien ondanks signif icant negatief effect akkoord

4. Verankering ingreep 
en compensatie in 
ruimte li jke plannen

Plan voor ingreep in de EHS

2. Voorwaarden voorcompensatiepfan ais zelfstandig 
document (toegevoegd)
• inhoudeli jke eisen aan compensatie (toegevoegd)

6. Monitoring en rapportage uitvoering compensatie 
door bevoegd gezag
• provincie registreert jaarli jks de stand van zaken 

uitvoering compensatie (toegevoegd)

7. Overname uitvoering door bevoegd gezag (toegevoegd)
• bankgarantie + boete naar Groenfonds ais 

gefabeld budget
• bevoegd gezag neemt uitvoering over, 

uitvoeringskosten voor rekening van de in iatie fnemer 
vanuit gefabeld Groenfondsbudget

5. Privaatrechteüjke overeenkomst tussen in iatie fnemer 
en bevoegd gezag: jurid isch bindende afspraken over 
uitvoering compensatiepfan (toegevoegd)
• incf. bankgarantie
• incf. uiterste termijn realisatie compensatie
• incf. boetebeding bij overschrijding termijn

Commissie MER de miüeueffectrapportage, inclusief een eventueel hoofdstuk 
'Mitigerende en compenserende maatregelen’, beoordeelt.

UÀ UITWERKING VAN DE VERSCHILLENDE STAPPEN IN DE COMPEN- 
SATIEPROCEDURE 

Stap 1. Toetsing aan ‘nee, tenzij’-afwegingskader
Het 'nee, tenzij’-afwegingskader is beschreven in hoofdstuk 3.

Stap 2. Voorwaarden voor compensatie 
Compensatieplan ais zelfstandig document
• Het tijdstip van het bestuit over het project is ook het tijdstip waarop 

wordt besloten over de aard, wijze en het tijdstip van mitigatie en (fysieke 
en/of financiële) compensatie.

• De noodzakeüjke compensatiemaatregelen en het beheer van het com- 
pensatiegebied worden vastgefegd in een compensatiepfan, waarin in 
elk gevat begrenzing, natuurdoelen, maatregelen, ontwikkeüngsbeheer, 
regulier beheer, termijnen, een tijdpad voor realisatie, en een evaluatie
moment t.a.v. de kwaliteit van de gerealiseerde compensatienatuur zijn 
weergegeven.

Inhoudelijke eisen aan compensatie
Compensatie van de oppervlakte met directe effecten
• Uitgangspunt is: géén netto verlies aan wezenlijke kenmerken en waar

den van het betreffende gebied in termen van areaal, kwaliteit en samen
hang.

• Fysieke compensatie dient plaats te vinden aansluitend of nabij het aan
getaste gebied.

• De compensatie kan niet worden aangewend om regulier beleid, d.w.z. 
vastgestefde beleidsdoelen (zoals bijvoorbeeld natuurontwikkeling EHS) 
af dan niet versneld te realiseren.

• In het vervangend areaal dient een basisinrichting te worden gereali
seerd, waarbij de verforen gegane waarden weer kunnen worden ontwik
keld, c.g. zich kunnen ontwikkelen; voor bos betekent dit met name de 
aanpfant van jonge bomen.

• Om in gevat van compensatie de samenhang in de EHS te waarborgen en 
dezelfde ecologische kwaliteit te realiseren kan het nodig zijn het areaal 
dat verforen gaat te compenseren met een groter areaal.

• Voor het kwaliteitsverlies van de bestaande natuurwaarden gedurende de 
ontwikkelingsperiode van het vervangende gebied wordt een toeslag op 
de fysieke compensatie berekend, zowel in oppervlak, ais in extra bud
get om de extra kosten tijdens de beginjaren van omvormingsbeheer te 
ondervangen. Hiertoe worden vier categorieën onderscheiden:
- Natuur met een ontwikkeftijd van 5 jaar of minder: geen toeslag in 

oppervlak.
- Tussen 5 en 25 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 1/3 in opper

vlak, pius de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkeüngsbeheer.
- Tussen 25 en 100 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 2/3 in opper

vlak, pius de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkeüngsbeheer.



- Bij een ontwikkeiingsduur van meer dan 100 jaar, is er een grote 
onzekerheid over het weer ontwikkelen van de verloren gegane kwali
teit. In die situatie moet van geval tot geval worden bekeken of, en zo 
ja, hoe de zeldzame kwaliteit weer kan worden geregenereerd.

• In bijzondere gevallen kan gemotiveerd van bovenstaande richtl ijn wor
den afgeweken.

• Indien de verloren gegane kwaliteiten niet weer kunnen worden ont
wikkeld (bijvoorbeeld vanwege een zeer lange ontwikkeiingsduur, of 
vanwege het ontbreken van geschikte omstandigheden buiten de EHS), 
dienen kwalitatief gelijkwaardige waarden te worden gerealiseerd (zie 
ook bijlage 2 over het begrip "kwaliteit").

• Indien volledige fysieke compensatie binnen de gestelde termijn onmo
gelijk is, wordt onderzocht of een deel van de benodigde fysieke com
pensatie wèl gerealiseerd kan worden. Voor het overblijvende deel wordt 
financiële compensatie geboden.

• Voor watergebieden zal, indien fysieke compensatie (vervangend areaal) 
niet mogeli jk is, compensatie bij voorkeur gezocht worden in het opwaar
deren van de natuurkwali te it of de ecologische samenhang van de rest 
van het watergebied.

• Indien mitigerende maatregelen mogeli jk zijn (bijvoorbeeld het plaatsen 
van geluidsschermen bij snelwegen) maar ernstig botsen met ander 
beleid (bijvoorbeeld ten aanzien van landschap of cultuurhistorie), kan 
worden overwogen of compensatie de voorkeur verdient boven mitigatie.

Kosten voor ontwikkeüngsbeheer (’compensatie van het kwaliteitsverlies’)
• Gedurende de ontwikkelingsperiode van het vervangende gebied is er 

sprake van verlies aan natuurkwaliteit. Om dit zo snel mogeli jk te her
stellen is gericht ontwikkelingsbeheer in het vervangend gebied nodig.
De extra beheerskosten tijdens de periode van het ontwikkelingsbeheer 
worden (gekapitaliseerd) door de init iatiefnemer vergoed.

• Een vergoeding voor de extra kosten voor ontwikkelingsbeheer is maat
werk en wordt vastgesteld in overleg met de beoogde terreinbeheerder. 
De gekapitaliseerde beheerskosten worden ais budget vastgelegd, bij
voorbeeld ais gelabeld budget in het Groenfonds.

• Ais algemene vuistregel kan worden uitgegaan van extra beheerskosten 
van min imaal 1 à 2 keer de normkosten voor het betreffende natuurdoel- 
type gedurende de eerste vijf jaar na inrichting van de grond. Voor het 
ontwikkelen van typen bos lopen deze kosten over een langere tijd en kan 
beter worden uitgegaan van extra beheerskosten van min imaal 1 keer de 
normkosten voor de eerste tien jaar na inrichting van de grond.

• De init iatiefnemer zorgt er tevens voor dat vergoeding van de reguliere 
beheerskosten voor een periode van 25 jaar gewaarborgd is, bijvoorbeeld 
door er voor te zorgen dat het compensatiegebied in aanmerking komt 
voor beheerssubsidie.

S P E L R E G E L S  E H S  —  E E N  G E Z A M E N L U K E  U I T W E R K I N G  V A N  R I J K  E N  P R O V I N C I E S

Rekenvoorbeeld ontw ikkelingsbeheer
H ie ro n d e r  3 reke nvoo rbee lden  die een beeld  geven van de kosten van 

o m v o rm in g s b e h e e r  v o o r  ve rs c h i l le nd e  typen natuur. De kosten van v e r 

w e rv in g  en in r ich t ing  zijn  aan de voo rb e e ld e n  toegevoegd om een ind ica 

t ie te geven van de v e rh o u d in g  tussen  de kosten van o n tw ik k e l in g s b e h e e r  

en de to ta le  kosten p e r  hectare.

Kosten ontw ikkelingsbeheer per ha.

Natuurdoeltype Droog schraalgrasland van de hogere zand
gronden

Aanschaf grond €  30.000,- (voorbeeldpri js voor Noord- 
Nederland)

Inrichtingskosten €  12.500,- (afgraven bovenlaag)

Kosten ontw ikke lings
beheer

€ 690,30 (reguliere beheerskosten à 
€  138,60 / j r .  * 5 jaar)

Totaal € 43.190,30

Natuurdoeltype Bos van arme zandgronden

Aanschaf grond €  30.000,- (voorbeeldpri js voor Noord- 
Nederland)

Inrichtingskosten €  17.500,- (afgraven bovenlaag €  12.500,- 
+ aanplant €  5.000,-)

Kosten ontw ikke lings
beheer

€  1.492,80 (reguliere beheerskosten à 
€  149,28 / j r .  * 10 jaar)

Totaal € 48.992,80

Natuurdoeltype Veenmosrietland

Aanschaf grond €  30.000,- (voorbeeldpri js voor Noord- 
Nederland)

Inrichtingskosten €  12.500,- (afgraven bovenlaag)

Kosten ontw ikke lings
beheer

€  4.444,75 (reguliere beheerskosten à 
€  888,95 /  jr. * 5 jaar)

Totaal € 46.945,75



Financiële compensatie
• Financiële compensatie is mogelijk, maar hiervoor geldt een zware bewijs

last. De initiatiefnemer moet in het op te stellen compensatieplan duidelijk 
aantonen waarom fysieke compensatie onmogelijk is (bijvoorbeeld omdat 
de randvoorwaarden voor vervangende natuur van gelijke of gelijkwaardige 
kwaliteit in goede samenhang ontbreken).

• De hoogte van financiële compensatie wordt bepaald aan de hand van de 
volgende kostenelementen:
- kosten van aanschaf van vervangende grond op dezelfde plaats;
- kosten van basisinrichting (bijvoorbeeld grondwerkzaamheden, aanpas

sing van de waterhuishouding, en aanplant van jonge bomen in geval 
van bos);

- kosten van ontwikkelingsbeheer gedurende de ontwikkelingstijd.
• De financiële compensatie wordt bepaald, rekening houdend met inflatie 

en rente, en in de vorm van een bankgarantie of gelabeld fonds in het 
Groenfonds vastgezet.

• Bij het inzetten van dit budget voor realisatie van nieuwe natuur dient het 
bevoegd gezag tevens vergoeding van reguliere beheerskosten te waar
borgen, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat het compensatiegebied in 
aanmerking komt voor beheerssubsidie.

Stap 4. Doorwerking in ruimtelijk beleid en natuurbeleid
• Het bevoegd gezag dat verantwoordeli jk  is voor het opleggen van com- 

pensatieverplichtingen staat er voor in dat de in it ia t ie fnemer daad

werke li jk  compenseert en dat compensatie correct in de ruimteli jke 
plannen wordt opgenomen.

• Een nieuwe ru imte li jke ontwikkeling (ingreep) in de EHS wordt vast
gelegd in een bestemmingsplan dat door de gemeenteraad wordt 
vastgesteld en goedkeuring behoeft van Gedeputeerde Staten (situatie 
huidige WRO). Niet alleen de ingreep maar ook de locatie voor de com 
pensatie (vaak vereist dit een bestemmingswijz ig ing) dient gelijktijdig 
met het besluit over de ingreep planologisch verankerd te worden in 
hetzelfde bestemmingsplan of, indien van toepassing, in een ander 
bestemmingsplan.

• Het compensatieplan vormt een integraal onderdeel van de toe lich
ting op het bestemmingsplan, is doorvertaald op de bestemmings- 
plankaart , en verankerd in de daarbij behorende voorschriften.

• De provincie, r ijk  en andere belanghebbenden geven in het vooroverleg 
over het bestemmingsplan ex. art. 10 Bro (huidige WRO) aan of zij kun
nen instemmen met het compensatieplan (is ais toelichting onderdeel 
van de bestemmingsplanprocedure). Hierbij worden ook afspraken 
gemaakt over de wijze en momenten waarop de gemeente GS zal 
informeren over de voortgang.

• Voor de goedkeuring door GS geeft de PPC een advies (situatie huidige 
WRO). Het rijk is in de PPC vertegenwoordigd en geeft daarmee ook 
haar visie op het bestemmingsplan. Het rijk kan in het kader van het 
vooroverleg (art. 10 Bro) een reactie geven. Daarnaast heeft het rijk de 
mogelijkheid een zienswijze te geven op het ontwerpbestemmingsplan, 
bedenkingen te geven op het vastgestelde plan en eventueel na goed
keuring in beroep te gaan.

• De omvang van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking 
heeft wordt per geval bepaald op basis van zowel de ruimte li jke pro
blematiek en de ingreep ais de beoogde ecologische doelen. Daarbij is 
relevant dat het gebied ecologisch één samenhangend geheel vormt. Er 
wordt met name gekeken naar de eisen die de aanwezige en potentiële 
natuurwaarden stellen aan hun omgeving.

• De nieuwe begrenzing van de EHS dient, conform de Nota Ruimte, door de 
provincie op streekplanniveau door Provinciale Staten te worden vastge
legd (situatie huidige WRO).

Indien nodig vindt tevens wijziging van het natuurgebiedsplan plaats. Deze 
herziening wordt conform het opstellen van een natuurgebiedsplan door 
Gedeputeerde Staten vastgelegd en dient op grond van de SN en SAN, de pro
cedure volgens afdeling 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht (uitgebreide 
voorbereidingsprocedure voor een ambtshalve besluit) te doorlopen. Omdat 
een herziening van het natuurgebiedsplan een vrij uitgebreide procedure is, is 
het logisch dat de provincie de voorgestelde wijzigingen verzamelt om perio
diek, bijvoorbeeld jaarlijks, tot één herziening te komen.

Stap 5. Privaatrechtelijke overeenkomst tussen initiatiefnemer en bevoegd 
gezag

• Afspraken tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag over de uitvoering van 
het compensatieplan dienen te worden vastgelegd in een (juridisch bin
dende) privaatrechtelijke overeenkomst.

• Hierin worden de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partij-



en vastgelegd, evenals een financiële onderbouwing (in de vorm van bank
garanties) waaruit blijkt dat de realisatie van de compensatiemaatregelen, 
inclusief de financiering van het ontwikkelingsbeheer, is geborgd.

• De compensatie wordt zo snel mogelijk door de initiatiefnemer gerealiseerd. 
De uiterste termijn voor realisatie wordt vastgelegd in de overeenkomst, 
met een boeteclausule die van toepassing is bij het niet tijdig uitvoeren 
van de compensatie.

• Bij 'eenvoudige projecten’ moet compensatie gerealiseerd zijn binnen 
twee jaar na ondertekening van de privaatrechtelijke overeenkomst. Bij 
majeure projecten geldt een termijn van v i j f jaa r  met maximale uitloop 
tot tien jaar. Van de termijnen twee en vijf jaar kan in de compensatie- 
overeenkomst gemotiveerd worden afgeweken.

• Pas nadat de periode die is vastgelegd in de compensatieovereenkomst 
is verlopen, wordt de afgegeven bankgarantie voor de nog resterende 
fysieke compensatie met het boetebedrag in het Groenfonds gestort.

• In de overeenkomst wordt aangegeven dat het bevoegd gezag zorg draagt 
voor de monitoring van de uitvoering conform de afspraken.

Stap 6. Monitoring en rapportage uitvoering compensatie door bevoegd gezag
• Om een helder zicht te hebben op de compensatieverplichtingen en de 

voortgang van deze verplichtingen is rapportage verplicht. Jaarlijks rap
porteren betreffende gemeentes aan de provincie, ais verantwoordelijke 
voor de uitvoering van het EHS-beleid, over de voortgang van compensa
tieverplichtingen.

• De provincie controleert deze rapportage (bijvoorbeeld door te vergelijken 
met een eigen registratielijst) en verzamelt de geverifieerde rapportages. 
Deze kunnen worden aangevuld met informatie over de compensatie- 
projecten waarvoor de provincie bevoegd gezag is. De rapportage dient 
transparant te zijn en helderheid te geven over de toepassing van het 
EElS-compensatiebeginsel uit dit spelregeldocument en eventuele regio
nale maatwerkoplossingen die daarbij toegepast zijn (zie par. 4.5).

• De rapportage kan bijvoorbeeld ais bijlage worden gevoegd bij de regu
liere provinciale verslaglegging zodat het rijk inzicht verkri jgt in de stand 
van zaken van de compensatie.

• Voor een ideale borging zijn in opeenvolgende fasen de volgende gegevens 
nodig:
- bestuurli jk: in de voorbereidende fase (de vaststelling van) het 

bestemmingsplan, het compensatieplan en andere formele documen
ten zoals de privaatrechtelijke overeenkomst. Eliervoor is het bevoegd 
gezag verantwoordelijk;

- administratief: in de uitvoeringsfase de hectares compensatiegrond 
die zijn begrensd, aangekocht, ingericht, overgedragen aan beheerder 
en in adeguaat beheer zijn genomen. Eliervoor zijn in it iatiefnemer en 
beheerder verantwoordelijk;

- fysiek: in de evaluatiefase de omvang, samenhang en abiotische/eco- 
logische kwaliteit van de compensatiegronden en van het beschermde 
gebied waar de ingreep en de compensatie plaatsvindt.

• Het bevoegd gezag controleert in het veld of de compensatie daadwerke
lijk is gerealiseerd.
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Stap 7. Overname uitvoering door bevoegd gezag
• Ais de in it ia t ie fnemer nalatig blijft in het realiseren van compensatie, 

kan het bevoegd gezag ook overgaan tot bestuursdwang door de com 
pensatie te laten uitvoeren op rekening van de initiatiefnemer.

4.5 DOORWERKING IN PROVINCIALE BELEIDSKADERS

Aan de provincies wordt gevraagd de bovenstaande uitwerking van het 
EElS-compensatiebeginsel te laten doorwerken in het provinciaal ru im 
teli jk  beleid en/of in de beleidsregels voor compensatie. Daarbij is het 
mogelijk dat provincies praktische oplossingen hanteren voor randgeval
len (bijvoorbeeld voor kleine snippers compensatie). Dergelijke regionale 
maatwerkoplossingen vallen binnen de kaders van dit spelregeldocument, 
zolang aan het basisprincipe "geen nettoverlies aan waarden, voor wat 
betreft areaal, kwaliteit  en samenhang van de EHS" wordt voldaan en pro
vincies over deze oplossingen geheel transparant zijn naar burger, bedrijf 
en bestuurl ijke partners. In de reguliere jaarli jkse rapportages zullen pro
vincies verantwoorden welke regionale maatwerkoplossingen voor EHS- 
compensatie zijn toegepast.

4.6 AFSTEMMING VAN COMPENSATIE-EISEN WANNEER MEERDERE 
BESCHERMINGSKADERS VAN TOEPASSING ZIJN

Een verplichting tot compensatie bij ingrepen in een bepaald gebied kan 
ook voortvloeien uit de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) voor de Natura 
2000-gebieden. Andere wetteli jke kaders waarbinnen compensatie aan de 
orde kan zijn, zijn de Flora- en faunawet (Ff-wet) en de Boswet. Zie hoofd
stuk 7 voor een beschrijving van deze beschermingsregimes.

Bij een project is aan te bevelen in een vroeg stadium onderzoek te doen 
naar de aanwezigheid van soorten of leefgebied beschermd onder de 
Ff-wet, en tevens naar de relevantie van de Boswet voor de uit te voeren 
werkzaamheden.

Indien bij een project na mit igatie tevens compensatie aan de orde is, kan 
een plan voor compensatie ais volgt worden opgebouwd.
• Eerst kunnen compenserende maatregelen worden opgesteld voor 

negatieve effecten op de natuurwaarden die worden beschermd door de 
Nb-wet.

• Indien hierna negatieve effecten overblijven op de overige waarden in het 
EHS-gebied, voor wat betreft areaal, samenhang en kwaliteit, moeten 
hiervoor aanvullend compenserende maatregelen worden opgesteld.

• Vervolgens moet worden nagegaan of voor het verkri jgen van ontheffing 
in het kader van de Ff-wet nog sprake moet zijn van aanvullende com
penserende maatregelen.

• Tenslotte moet worden nagegaan of nog aanvullende maatregelen 
nodig zijn om te voldoen aan een eventueel aan de orde zijnde her- 
plantp licht volgens de Boswet.



HOOFDSTUK 5

RBEGRENZEN EHS



5.1 INLEIDING

In de Nota Ruimte zijn de uitgangspunten vastgetegd voor de toepassing 
van herbegrenzing van de EHS. Er Is sprake van twee situaties waarin 
EHS-herbegrenzIng mogetljk Is: herbegrenzing om ecologische redenen 
en om andere dan ecologische redenen. Voor belde mogelijkheden wordt 
In dit hoofdstuk een verdere uitwerking gegeven.

5.2 HERBEGRENZEN EHS IN DE NOTA RUIMTE

De tekst uit de Nota Ruimte (deel 4, 2006, paragraaf 3.3.4. bfz. 114) geldt 
ais bindend uitgangspunt voor dit hoofdstuk.

EHS-herbegrenzing
Om de ru im te l i j k e  s a m e n h a n g  van de EHS te v e rb e te ren  en de EHS In 

haar  om gev ing  d u u rza a m  In te passen, kunnen  prov inc ies  m e t  behoud 

van de o o rsp ro n k e l i jk e  am b i t ie  de hu id ige  begrenz ing  van de EHS a a n 

passen. H e rbeg renz ing  kan tevens p laa tsv inden  om andere  dan eco lo 

g ische redenen, Indien het In i t ia t ie f  le id t to t  een v e rs te rk in g  van de EHS 

In de be tre f fende  regio. Het r i jksbe le id  Is daarb i j  le idend. Het r i jk  m aa k t  

m e t  de p rov inc ies  a fsp ra ke n  over de w i jze  w a a ro p  h e rbeg renz ing  van de 

EHS p laa tsv indt .

5.3 HERBEGRENZEN EHS OM ANDERE DAN ECOLOGISCHE REDENEN

Het Instrument herbegrenzen EHS om andere dan ecologische redenen 
dat de provincies tot hun beschikking hebben Is een Instrument voor 
kleinschalige uitzonderingsgevallen. Het Is In geen geval bedoeld om het 
'nee, tenzlj ’ -bescherm lngsreg lme te omzellen. Voorwaarde bij de toepas
sing van deze vorm van herbegrenzing Is dat een Init iatief (een ruimte li jke 
Ingreep) leidt tot een versterking van de EHS In de regio, bijvoorbeeld door 
het oplossen van knelpunten In de EHS en/of door een kwali teitsverbete
ring.

De hieronder genoemde voorwaarden bieden een landeli jk kader voor 
tussentijdse aanpassingen van de EHS-begrenzIng ais gevolg van kle in
schalige ruimteli jke Ingrepen In de EHS. De voorwaarden slu iten zoveel 
mogelijk aan op de werkwijze, zoals die reeds In enkele provincies wordt 
gevolgd bij herbegrenzing van de EHS om andere dan ecologische rede
nen. Het gaat hierbij om tussentijdse Incidentele aanpassingen van de 
EHS-begrenzIng, niet om aanpassingen In het kader van reguliere cycli 
van streek- en gebledsplanherzlenlngen. Overigens zijn bij deze reguliere 
herzieningen dezelfde kwali te itscriteria  relevant.

Voorwaarden
Kleinschalig herbegrenzen van de EHS om andere dan ecologische rede
nen dient In elk geval aan de volgende voorwaarden te voldoen. Wordt 
hieraan niet voldaan dan Is het plan niet aanvaardbaar.

S P E L R E G E L S  E H S  —  E E N  G E Z A M E N L U K E  U I T W E R K I N G  V A N  R I J K  E N  P R O V I N C I E S

Criteria voor inhoudelijke afweging:
• Er vindt door de voorgestelde ru imte li jke Ingreep slechts een beperkte 

aantasting plaats van de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
EHS en van de samenhang van de EHS;

• Het Initiatief moet ultelndelljk lelden tot een kwalitatieve en/of kwanti
tatieve versterking van de EHS In het betreffende gebied (voor definitie 
van een gebied: zie de Inhoudelijke aspecten van de gebledsvlsle In 
hoofdstuk 6, EHS-saldobenadering);

• Bij een 'versterking van de EHS’ (Nota Ruimte) Is sprake van winst en 
moet meer gebeuren dan Is verwoord In de regels voor behoud van 
kwali teit bij de toepassing van het compensatiebeginsel In de EHS In 
hoofdstuk 4 van dit document (en In de provinciale uitwerkingen h ier
van). Er vindt een zorgvuldige onderbouwing van de ruimte li jke Ingreep 
op de gegeven locatie plaats, waarbij een afweging van alternatieven 
plaatsvindt;

• Ter plekke worden zodanige maatregelen genomen dat er sprake Is 
van een goede landschappelijke en natuurl ijke Inpassing.

Criteria voor het proces:
• De Init ia t ie fnemer com m itteert  zich aan het uitvoeren van de kwalita

tieve en/of kwantitatieve versterking van de EHS en er worden afspra
ken gemaakt over de wijze en momenten waarop de In it ia t ie fnemer de 
provincie zal Informeren over de voortgang van de uitvoering;

• De kwali te itswinst wordt niet gefinancierd uit reguliere EHS-mlddelen;
• Herbegrenzing Is enkel toepasbaar bij kle inschalige ontwikkelingen en 

blijft  beperkt tot het oplossen van knelpunten en het bieden van m aat
werk.

Doorwerking in het ru im telijk  en natuurbeleid
• De herbegrenzing van de EHS om andere dan ecologische redenen 

wordt planologisch geborgd door deze vast te leggen In provinciale 
ru imte li jke plannen. De begrenzing van de EHS dient, conform de Nota 
Ruimte, door de provincie op streekplannlveau door Provinciale Staten 
te worden vastgelegd. Om bij toepassing van het Instrument EHS-her- 
begrenzlng op een eenvoudige wijze de EHS te wijzigen Is het raad
zaam ais de provincie op streekplannlveau voldoende flexibili teit  In het 
Instrumentarium heeft (bijvoorbeeld een afwljklngsbevoegdheld voor 
GS of een ultwerklngsplan). Vanzelfsprekend werkt de wijziging In EHS- 
begrenzIng zo spoedig mogelijk door In de betreffende gemeenteli jke 
bestemmingsplannen. Zolang de wijziging Immers niet In het bestem
mingsplan Is opgenomen, Is deze niet bindend voor Init iatiefnemers. 
Provincies kunnen aangeven op welke wijze de doorwerking In bestem
mingsplannen dient plaats te vinden.

• Indien nodig vindt tevens wijziging van het natuur-, beheers- of land- 
schapsgebledsplan plaats. Deze herziening wordt conform het opstel
len van een natuurgebiedsplan door Gedeputeerde Staten vastgelegd 
en dient op grond van de SN en SAN de procedure volgens afdeling 3.4 
van de Algemene Wet Bestuursrecht (uniforme openbare voorberei
dingsprocedure) te doorlopen. Omdat een herziening van het natuurge
biedsplan een vrij ultgebrelde procedure Is, Is het voorste lbaar dat de
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provincie de voorgestelde wijzigingen verzamelt  om periodiek, bi jvoor
beeld jaarli jks, tot één herziening te komen.

• Bij toepassing van het instrument herbegrenzen EHS om andere dan 
ecologische redenen geldt conform de reguliere EHS compensatie dat 
het ti jdstip van het besluit over de ingreep ook het t ijdstip is waarop 
besloten wordt over de aard, wijze en het t ijdstip van de realisatie van 
de kwali te its- en/of kwantiteitswinst. In principe wordt deze kwall te lts- 
en/of kwantite itswinst zo snel mogeli jk  door de in it iat ie fnemer gereali
seerd.

• In het kader van de Wet Am m oniak en Veehouderij  krijgen de pro
vincies de opdracht de kwetsbare gebieden In de EHS aan te wijzen. 
Wanneer de begrenzing van de EHS wijzigt, kan dit ook gevolgen heb
ben voor de aanwijzing van de kwetsbare gebieden. Het aanwijzingsbe
sluit van de kwetsbare gebieden wordt In die gevallen dan ook door de 
provincie herzien.

Bestuurlijke bevoegdheid
Toepassing van herbegrenzen EHS om andere dan ecologische redenen Is 
een bevoegdheid van de provincie. De provincies wordt gevraagd de voor
waarden voor het toepassen van herbegrenzen EHS om andere dan eco
logische redenen door te laten werken In het provinciaal ru im te l i jk  beleid 
(streekplan).

De provincie toetst het Init iatief tot herbegrenzen aan de vereisten, zoals 
deze voortvloeien uit de Nota Ruimte, dit beleidskader en het eigen 
provinciaal kader (streekplan). De provincie neemt In het kader van het 
streekplan een besluit over de herbegrenzlng en geeft na haar beoorde
ling schrífte l i jk  aan de In it ia t ie fnemer te kennen of zij kan Instemmen met 
toepassing van herbegrenzlng van de EHS.

realisatie uitbreiding camping + 
hefbegrenzing Ecologische hoofdstructuur

HERBEGRENZEN

begrenzing EHS 

camping 

beoogde uitbreiding carmping in EHS 

herbegrenzlng en versterking EHS N.B. M et d it  voo rbee ld  Is geen spec i f ieke  locatie  beoogd



Voorbeeldcasus bij herbegrenzing om andere dan ecologische redenen
Casus uitbreiding camping (zie illustratie)
Deze casus is rep re se n ta t ie f  vo o r  m e e r  ve rb t i j fs rec rea t ieve  bedri jven 

en i [ lus t ree  rt hoe sp ec i f ie k  vo o r  deze doe lg roep  (naast op loss ingen  op 

reg ionaa l  niveau] op bedr i j fsn iveau een op loss ing  kan w o rde n  geboden.

De bestaande cam p ing  m e t  een g roo tte  van 2 hectare  hee ft  behoefte  aan 

u i tb re id ing  vanwege het ve r leggen  van de doe lg roep  k a m p e e rd e rs  (zie 

f ig u u r  v o o r  de bestaande en n ieuwe s ituat ie ).  De e igenaa r  w i l  de camping  

om b o u w e n  to t  een in te rna t iona le  s tadscam p ing  v o o r  m ensen  m e t  in te 

resse vo o r  c u l tu u r  en natuur. De o m v o rm in g  is een k w a l i te i t s im p u ls  voo r  

de to e r is t is ch e  recreat ieve s e c to r  van de gem een te .  De behoefte  vo o r  een 

beperk te  u i tb re id ing is vanu it  het recreatieve belang van de camping reëel. 

De voorz iene  beperk te  u i tb re id ing  van circa 3 hectare  is e c h te r  gelegen 

b innen de EHS ais  aangegeven in het s t ree kp la n  (2 ha begrensd ais 

n ieuwe n a tu u r  en 1 ha a is  bos en na tuu rgeb ied) .  H ie rvoo r  ge ld t  het 'nee, 

te n z i j ' - re g im e  (aantonen van g roo t o p e nbaa r  belang en van on tb reken  

a lte rna t ieven).  De u i tb re id in g s r ic h t ing  is het enige a l te rn a t ie f  (u i tgaande 

van de bestaande locatie), m a a r  het aan tonen van het g roo t  openbaa r  

belang is vo o r  een ind iv idue le  cam p ing  m oe i l i jk .  Het b e p e rk t  h e rbeg ren -  

zen van de EHS gee ft  h ie r  een oploss ing.

Door  de EH S -s ta tus  te la ten ve rva l len  kan de e ig e n aa r  de u itb re id ing  

rea l iseren . Ter co m pensa t ie  za l de e igenaa r  de g ronden  grenzend aan 

de u i tb re id ing ,  die reeds zijn e igendom  zijn, om nie t overdragen aan een 

na tuu rb e h e re n d e  o rgan isa t ie .  De actue le  n a tuu rw a a rd e n  van de u i tb re i-  

d ings loca t ies  zijn be p e rk t  en zijn be p erk t  k w e ts b a a r  gelegen w a t  be tre f t  

de ru im te l i j k e  sam e n h a n g  van de EHS. De n a tuu rw a a rd e n  die te r  p laatse 

ten ie t  w o rde n  gedaan kunnen  op de overige g ronden  w o rde n  g e c o m p e n 

seerd, w a a rd o o r  e r  toch een aaneenges lo ten  na tuu rgeb ied  blij f t ,  aa n 

grenzend aan het bestaande bos. Het v e rw e rv in g s in s t ru m e n ta r iu m  van 

zowe l de u itb re id ing  van de cam p ing  ais de com pe n sa t ie g ro n d e n  w o rden  

e lde rs  in de nabije om gev ing  op een eco log isch  ka ns r i jke  p lek  ingezet.  De 

in i t ia t ie fn e m e r  zo rg t  vo o r  een goede la n d schappe l i jke  inpass ing van de 

camping .

Na rea l isa t ie  van het g roen v e rb e te r t  de EHS op geb iedsn iveau p e r  sa ldo 

a a n z ien l i jk  (kw a l i ta t ie f  en kw an t i ta t ie f) .

5.4 HERBEGRENZEN EHS OM ECOLOGISCHE REDENEN

Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provin
cie en doorloopt in principe dezelfde procedure ais de reguliere begren
zing van de EHS. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 is het instrument 
'Herbegrenzen om ecologische redenen’ bedoeld om de samenhang te 
verbeteren of de EHS duurzaam in te passen, met behoud van de oor
spronkeli jke ambit ie (zie Nota Ruimte, deel 4, 2006, paragraaf 3.3.4, blz.
114). Wezenlijk verschil  met het in de vorige paragraaf behandelde ins tru
ment is dat er in dit geval alleen ecologische motieven zijn voor de herbe
grenzing van de EHS en er geen sprake is van een ruimteli jke ingreep in 
de EHS (bijvoorbeeld een rode ontwikkeling). Ook om ecologische motie
ven kan het echter wenseli jk  zijn om maatwerk in de EHS te leveren en de
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EHS te kunnen herbegrenzen. Voorbeelden hiervan zijn herbegrenzing om 
de mil ieu- en watercondit ies in EHS-gebieden te verbeteren, de ru im te 
lijke condities voor soorten te versterken, ongunstige randlengtes aan te 
pakken3, vernieuwde ecologische inzichten rond de begrenzing van EHS 
instrum enta r ium  of verzoeken van agrariërs om te kunnen starten met 
particu l ier- of agrarisch natuurbeheer in ecologisch kansrijke, maar niet 
begrensde gebieden. Ook kan het instrument conform Nota Ruimte w o r 
den ingezet om robuuste ecologische verbindingen te realiseren. Daarbij 
kan het bijvoorbeeld gaan om de vervanging van één of meer aangewezen 
en begrensde ecologische verbindingen door één of meer robuuste ver
bindingen (Nota Ruimte, deel 4, 2006, paragraaf 3.3.3, blz. 113).

De meeste kansen voor herbegrenzen EHS om ecologische redenen lijken te 
liggen in beheersgebieden en nog niet gerealiseerde nieuwe natuur, omdat 
hier de actuele natuurwaarden over het algemeen lager zijn dan in bestaande 
bos- en natuurgebieden en het uitvoeringsinstrumentarium na herbegrenzing 
elders ingezet kan worden. Ook bestaande natuur kan worden herbegrensd. 
Ook hierbij zal echter aangetoond moeten worden dat de bestaande natuur
kwaliteit gelijk blijft en dat ook een eventueel tijdelijk (lokaal) verlies aan 
natuurkwaliteit gecompenseerd wordt.

Voorwaarden
Voor het toepassen van herbegrenzen EHS om ecologische redenen dient in 
ieder geval aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
• Er vindt een zorgvuldige ecologische onderbouwing van het initiatief tot 

herbegrenzing op die locatie plaats. Herbegrenzing moet leiden tot betere 
kansen op het realiseren van de EHS, bijvoorbeeld door het verbeteren van 
de samenhang of het beter inpassen van de EHS;

• Het initiatief tot herbegrenzing kan slechts plaatsvinden met ten minste 
het behoud en bij voorkeur een versterking van de oorspronkelijke kwalita
tieve en kwantitatieve ambities van de EHS in het betreffende gebied (voor 
definitie van een gebied: zie de inhoudelijke aspecten van de gebiedsvisie 
in hoofdstuk 6, saldobenadering);

• Daarnaast wordt vastgesteld waar welke EHS-gebieden verdwijnen en 
waar deze opnieuw ingezet worden.

Doorwerking in het ru im telijk  beleid en natuurbeleid
• Voorwaarde voor toepassing van het instrument herbegrenzen EHS om 

ecologische redenen is wijziging van het natuur-, beheers, of landschaps- 
gebiedsplan. Deze herziening wordt conform het opstellen van een natuur- 
gebiedsplan door Gedeputeerde Staten vastgelegd en dient op grond van 
de SN en SAN, de procedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) te doorlo
pen. Omdat een herziening van het natuurgebiedsplan een vrij uitgebreide 
procedure is, is het voorstelbaar dat de provincie de voorgestelde wijzigin
gen verzamelt om periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, tot één herziening te 
komen.

3 Uit: Rapport Optimalisatie Ecologische H oofdstructuur van het Milieu en N atuur Planbureau 
d.d. septem ber 2005.
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• De herbegrenzing van de EHS om ecologische redenen wordt planologisch 
geborgd door deze vast te leggen in ruimtelijke plannen. De begren
zing van de EHS dient, conform de Nota Ruimte, door de provincie op 
streekplanniveau door Provinciale Staten te worden vastgelegd. Om op 
een eenvoudige wijze de EHS kleinschalig te wijzigen is het raadzaam 
ais Gedeputeerde Staten op streekplanniveau voldoende flexibil iteit
in het instrum entar ium  hebben (bijvoorbeeld een afwijkingsbevoegd- 
heid of ui twerkingsplan). Vanzelfsprekend werkt de wijziging in EHS- 
begrenzing zo spoedig mogeli jk  door in de betreffende gemeenteli jke 
bestemmingsplannen. Zolang de wijziging immers niet in het bestem
mingsplan is opgenomen, is deze niet bindend voor in it iatiefnemers. 
Provincies kunnen aangeven op welke wijze de doorwerking in bestem
mingsplannen dient plaats te vinden.

• In het kader van de Wet Am m oniak en Veehouderij  krijgen de pro
vincies de opdracht de kwetsbare gebieden in de EHS aan te wijzen. 
Wanneer de begrenzing van de EHS wijzigt, kan dit ook gevolgen heb
ben voor de aanwijzing van de kwetsbare gebieden. Het aanwijzingsbe
sluit van de kwetsbare gebieden wordt in die gevallen dan ook door de 
provincie herzien.

Voorbeelden van herbegrenzing om ecologische redenen
• Herbegrenzen van nieuwe natuur en beheersgebieden op provinciaal 

niveau om de EHS meer samenhang te geven, om de mil ieu en water- 
condities te verbeteren of om Natura 2000-gebieden beter te bufferen. 
Hierbij worden kleinere niet gerealiseerde gebieden geschrapt en her- 
begrensd bij grote gebieden. Hierbij kan verschuiving van het ene deel 
van de provincie naar het andere deel aan de orde zijn.

• De ruime jas begrenzing van beheersgebieden wijzigen in een 1 op 1 
begrenzing zodat een betere samenhang in de EHS ontstaat en een 
betere koppeling met o.a. het waterbeleid mogelijk wordt.

• Herbegrenzen ais gevolg van nieuwe ecologische inzichten of a fspra
ken over de verdeling van natuurdoelen tussen provincies en LNV.

• Verschuivingen in de begrenzing van percelen waar de realisering op 
vrijwil lige basis niet lukt naar percelen waar realisering wel lukt zon
der dat de kwalitatieve doelste ll ingen worden aangetast.
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6.1 INLEIDING

De EHS-saldobenadermg is ontstaan vanuit de behoefte bij r ijk en provin
cies om een meer ontw ikkelingsgerichte aanpak in de EHS mogefijk te 
maken. Projecten en/of handelingen worden daarom bij de EHS-saldobe- 
nadering niet afzonderli jk  maar in combinatie beoordeeld. De projecten 
en/of handelingen moeten dan wet mede tot doei hebben de kwaliteit  
en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo te verbeteren. 
Kwaliteit en kwantiteit moeten beide m in imaal geli jk blijven en zijn dus 
niet onderling te salderen. De toepassing van de safdobenadering leidt 
derhalve tot een kwali teitswinst voor meerdere belanghebbenden en 
meerdere functies waaronder natuur. Belangrijke voorwaarde is dat dit 
maatwerk wordt vastgefegd in een gebiedsvisie.

Het toepassen van EHS-safdobenadering is een voorbeeld van integrale 
gebiedsontwikkefing, er is sprake van een herkenbaar maatschappeli jk 
vraagstuk én een breed gedragen wit om dit vraagstuk op te tossen. Dit 
hoofdstuk geeft de randvoorwaarden voor toepassing van de EHS-saldo- 
benadering op hoofdfijnen.

6.2 EHS-SALDOBENADERING IN DE NOTA RUIMTE

In de Nota Ruimte (deel 4, 2006 paragraaf 3.3.5.4, blz. 116) is het volgende 
vastgelegd over de toepassing van de EHS-safdobenadering. Deze tekst 
geldt ais bindend uitgangspunt:

EHS-saldobenadering
In het a fw e g in g s k a d e r  v o o r  de EHS w o rde n  p lannen, p ro jec ten  of h a n de 

l ingen a fz o n d e r l i jk  beoordee ld .  Om een m e e r  o n tw ik k e l in g s g e r ic h te  a a n 

pak te bevorderen  kan h iervan w o rd e n  a fgew eken .  Dit kan w a n n e e r  een 

c o m b ina t ie  van p ro jec ten  of hande l ingen  w o rd e n  inged iend  die tevens tot 

doet hee ft  de k w a l i te i t  e n /o f  kw a n t i te i t  van de EHS op geb iedsn iveau  per 

satdo te ve rbe te ren ,  b i jvoo rbee ld  ats te g e l i jk e r t i jd  een fys ieke ba rr iè re  

b innen het b e sch e rm d e  na tuu rgeb ied  w o rd t  gesaneerd .  Door  m idde t 

van deze s a td obenade r ing  kan b i jvoo rbee ld  een m e e r  aanges to ten  EHS 

w o rde n  ve rk re g e n  of kunnen  E H S -geb ieden b e te r  m e t  e lk a a r  ve rbonden  

w o rden .  Funct ies  of ac t iv i te i ten  kunnen  dan e lde rs  b innen de EHS of 

daa rbu i ten  betere o n tw ik k e l in g s m o g e l i jk h e d e n  k r i jgen .  Deze benader ing  

is a l leen  to e pa s b a a r  ais :

• de co m b ina t ie  van p lannen, p ro jec ten  of h a nde l ingen  b innen één r u i m 

te l i jke  v is ie  w o rd t  gep resen tee rd ;

• e r  een on d e r l in g e  s a m e n h a n g  bes taa t tussen  de be tre f fende  p lannen, 

p ro jec ten  of hande l ingen ;

• een s c h r i f te l i j k e  w a a rb o rg  vo o r  de rea l isa t ie  van de p lannen  /  p ro je c 

ten of hande l ingen  kan w o rd e n  overlegd w a a ro p  a l le  be tro kke n e n  zijn 

aan te spreken.
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Bovendien is voo r  toepassing van deze sa tdobenader ing  nodig dat:

• b innen de EHS een k w a l i te i ts s la g  g e m a a k t  kan w o rde n  w a a rb i j  het 

op p e rv la k  n a tu u r  m in im a a l  ge l i jk  b l i j f t  dan w e l  to e ne e m t.  Zo'n k w a 

l i te i tss lag  kan b i jvoo rbee ld  on ts taan  doo rda t  b innen de EHS m et 

b e s te m m in g e n  geschoven w o rd t ;

en /o f :

• b innen de ru im te l i j k e  vis ie  v e rg ro t ing  van het a reaa l  EHS op treed t,  te r  

com p e n sa t ie  van het gebied dat d o o r  de p ro jec ten  of hande l ingen  v e r 

lo ren is gegaan; o n d e r  de vo o rw a a rd e  dat daa rm e e  tevens een b e te r  

fu n c t io n e re n d e  EHS onts taat.

Over de gebiedsvisie, en toepassing van de sa tdobenader ing  op basis van 

deze gebiedsvis ie, m oet ove reens tem m ing  m et  het r i jk  bestaan. Rijk en 

provincies on tw ikke len  b innen een h a l f ja a r  na vasts te l l ing  van de Nota 
Ruim te een be le idskader  over toepassing van de satdobenadering .  Na 

vasts te l l ing  van dit be le idskader  zijn de provincies ve ra n tw o o rde l i jk  voo r  de 

toepassing van de satdobenadering ,  b innen dit a fgesproken kader.

Voor die onderde len van de EHS die tevens zijn aangem e ld  ais te b escher 

men gebied in het kader  van de Vogel-  en Habita t r ich t l i jnen  zal het r i jk  in 

overleg m et  de Europese Com m iss ie  bepalen o nder  w e lke  voorw aarden  

deze m aa tw e rkm o g e l i jkh e id  ook geboden kan w orden  v o o rV o g e l-  en 

H ab ita tr ich t i jngeb ieden.

6.3 GEBIEDSVISIE

Voorwaarde voor het toepassen van de EHS-saldobenadering is het opstel
len van een gebiedsvisie. Een gebiedsvisie is een ruimtelijke visie op een 
gebied waarvan een wezenlijk deel behoort tot de EHS, en waarbinnen zich 
ruimtelijke problemen voordoen die alleen in samenhang kunnen worden 
opgelost, dan wel waarbij het in samenhang oplossen van de ruimtelijke 
problematiek leidt tot een grotere kwaliteitswinst voor meerdere functies 
waaronder de natuur. In de gebiedsvisie wordt gemotiveerd waarom het 
noodzakelijk Is om de EHS-saldobenadermg toe te passen, en hoe deze 
toepassing leidt tot een kwali teitsslag voor de EHS. De gebiedsvisie kan 
een zelfstandig document zijn, maar kan ook deel uitmaken van een gro
ter ru im te l i jk  plan. In leder geval dient een gebiedsvisie aan de volgende 
voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden voor de gebiedsvisie
De gebiedsvisie heeft verschil lende aspecten. Voor leder aspect Is een 
aantal randvoorwaarden geformuleerd waaraan voldaan moet worden om 
de EHS-saldobenadermg te kunnen toepassen. Wordt hieraan niet vol
daan dan geldt onverkort het 'nee, tenzlj ’-reg lme voor de EHS.

Omvang gebied:
• De omvang van het gebied waarop de gebiedsvisie betrekking heeft 

wordt per geval bepaald op basis van zowel de ru imte li jke problema
tiek, de geplande ru imte li jke Ingrepen ais de beoogde ecologische
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doelen. Daarbij is relevant dat het gebied ecologisch één samenhan
gend geheel vormt. Er wordt met name gekeken naar de eisen die de 
aanwezige en potentiële natuurwaarden stellen aan hun omgeving.

Omschrijving van de doelen:
• De gebiedsvisie bestaat uit een combinatie van alle samenhangende 

plannen, projecten en/of handelingen binnen één ru im te l i jk  samenhan
gend beeld en onderbouwt wat de onderlinge samenhang is;

• In een gebiedsvisie wordt tevens concreet geduid welke bestemmings
wijzigingen in het gebied worden voorzien, zowel voor de geplande 
ruimteli jke ingrepen ais voor de te realiseren natuurwinst;

• Ook de kwalitatieve en/of kwantitatieve meerwaarde voor de EHS op 
gebiedsniveau wordt onderbouwd, evenals de landschappelijke en 
natuurl ijke inpassing (ruimteli jke kwaliteit) welke nodig zijn voor de 
projecten in de EHS-saldobenadering;

• Een 'kwaliteitsslag' (Nota Ruimte) is pas bereikt ais de kwaliteit, waar
onder het functioneren van de EHS, per saldo verbetert. Reguliere EHS- 
compensatie volgens de regels uit de Nota Ruimte, dit document en de 
(provinciale) uitwerkingen is niet voldoende voor een kwaliteitsslag;

• De EHS moet een robuust geheel vormen. De gebiedsvisie kan zich 
daarom ook richten op het wegnemen van knelpunten en/of het onder
ling verbinden van delen van de EHS in aansluit ing op het bestaande 
ontsnipperingsbeleid.

Waarborgen van de uitvoering:
• Rollen en verantwoordeli jkheden van de betrokken partijen worden 

vastgelegd in de gebiedsvisie en de betreffende partijen committeren 
zich aan de vastgelegde rollen en verantwoordeli jkheden en aan de 
afgesproken termijnen van realisering middels een schriftel ijke w aar
borg waarop zij alle aanspreekbaar zijn;

• De gebiedsvisie bevat een financiële onderbouwing waaruit  bli jkt dat de 
realisatie van de maatregelen is geborgd, inclusief een waarborg voor 
f inanciering en uitvoering van het beheer van te realiseren natuur;

• De kosten voor kwali teitswinst in de EHS ten opzichte van de oorspron
kelijke ambit ie kunnen niet worden gefinancierd uit de reguliere m id 
delen voor verwerving en inrichting van de EHS;

• In de gebiedsvisie wordt aangegeven wie zorgdraagt voor de monitoring 
van de uitvoering van de gebiedsvisie om zicht te houden op de daad
werkeli jk  gerealiseerde kwaliteiten en de winst voor de natuur. Ook 
wordt aangegeven hoe en door wie toezicht en handhaving worden uit
gevoerd;

• Onderdeel van het gebledsplan vormen afspraken over de wijze en 
momenten waarop de Init ia tiefnemer de provincie zal Informeren over 
de voortgang.

Het komen tot een gebiedsvisie en het daadwerkeli jk realiseren daarvan 
vraagt nadrukkeli jk  aandacht voor de procesarchitectuur. Om meerdere 
knelpunten binnen één visie op te kunnen lossen verdient het de voorkeur 
dat er sprake Is van een open planproces, met meerdere partijen (waar 
relevant ook private) die In een vroeg stadium worden betrokken.
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Doorwerking in het ru im telijk  beleid en natuurbeleid
• De planologische gevolgen van het toepassen van de EHS-saldobena

dermg worden geborgd door deze vast te leggen In provinciale ru im 
teli jke plannen. De begrenzing van de EHS dient, conform de Nota 
Ruimte, door de provincie op streekplanniveau door Provinciale Staten 
te worden vastgelegd. Om bij toepassing van de satdobenadering op 
een eenvoudige wijze de EHS te wijzigen Is het raadzaam ais de provin
cie op streekplanniveau voldoende flexibil ite it  In het Instrumentarium 
heeft (bijvoorbeeld een afwljklngsbevoegdheld van GS of ultwerklngs- 
plan). Vanzelfsprekend werk t de wijziging In EHS-begrenzIng, zowel
de grenswijz iging voor de Ingreep ais voor de natuurwinst, zo spoedig 
mogelijk door In de betreffende gemeenteli jke bestemmingsplannen. 
Zolang de wijziging Immers niet In het bestemmingsplan Is opgeno
men, Is deze niet bindend voor Init iatiefnemers. Provincies kunnen 
aangeven op welke wijze de doorwerking In bestemmingsplannen dient 
plaats te vinden.

• Indien nodig vindt tevens wijziging van het natuur-, beheers- of land- 
schapsgebledsplan plaats. Deze herziening wordt conform het opstel
len van een gebledsplan door Gedeputeerde Staten vastgelegd en dient 
op grond van de SN en SAN, de procedure volgens afdeling 3.5 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht (uniforme openbare voorbereid ingspro
cedure) te doorlopen. Omdat een herziening van het natuurgebledsplan 
een vrij ultgebrelde procedure Is, Is het voorste lbaar dat de provincie 
de voorgestelde wijzigingen verzamelt  om periodiek, bijvoorbeeld jaa r
lijks, tot één herziening te komen.

• Bij toepassing van de EHS-saldobenadermg geldt evenals bij EHS- 
compensatle dat het t ijdstip van het besluit over de Ingreep ook het 
ti jdstip Is waarop besloten wordt over de aard, wijze en het t ijdstip van 
de realisatie van de kwa Ute lts- en/of kwantiteitswinst. In principe wordt 
deze kwall tel ts- en/of kwantite itswinst zo snel mogeli jk  door de Initia
t ie fnemer gerealiseerd.

• In het kader van de Wet Am m on iak en Veehouderij krijgen de pro
vincies de opdracht de kwetsbare gebieden In de EHS aan te wijzen. 
Wanneer de begrenzing van de EHS wijzigt, kan dit ook gevolgen heb
ben voor de aanwijzing van de kwetsbare gebieden. Het aanwijzingsbe
slu it  van de kwetsbare gebieden wordt In die gevallen dan ook door de 
provincie herzien.

Bestuurlijke bevoegdheid
Toepassing van de EHS-saldobenadermg Is een bevoegdheid van de 
provincie. De provincies wordt gevraagd de voorwaarden voor het toepas
sen van de EHS-saldobenadermg door te laten werken In het provinciaal 
ru im te l i jk  beleid (op dit moment het streekplan). De provincie toetst de 
gebiedsvisie aan de vereisten zoals deze voortvloeien uit de Nota Ruimte, 
dit beleidskader en het eigen provinciaal kader (streekplan). De provincie 
neemt In het kader van het streekplan een besluit over de gebiedsvisie en 
geeft na haar beoordeling schrífte l i jk  aan de In it ia t ie fnemer te kennen of 
zij kan Instemmen met toepassing van de EHS-saldobenadermg op basis 
van de betreffende gebiedsvisie.
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Borging door het rijk vindt plaats door selectief toezicht via de gebru i
kelijke planologische procedures. Het rijk hanteert daarbij de hierboven 
genoemde voorwaarden voor de gebiedsvisie en voorwaarden bij door
werking van de gebiedsvisie ais permanent toetsingskader. Zie hiervoor 
verder hoofdstuk 8, Rollen en verantwoordeli jkheden.

Beschrijving toepassing satdobenadering bij "Hart van de Heuvelrug”, 
provincie Utrecht 

Situatie
De U trech tse  H euve lrug  is het op een na g roo ts te  aaneenges lo ten  b os 

gebied van N ede r land ,  dat e c h te r  eco log isch  en la n d s c h ap p e l i jk  v e rs n ip 

perd is a is  gevolg van ve rsp re id  ge legen bebouw ing , (spoor)w egen en 

hekken. De w a a rd e  en fu n c t ies  s taan h ie rd o o r  o n d e r  d ruk .  Dit s p e e l t  in 

s te rke  m ate  in het h a r t  van het gebied, ge legen tussen  A m e rs fo o r t ,  Soest 

en Zeis t. T ege l i jk  is e r  sp rake  van de nodige d y n a m ie k  in d it  gebied, m et  

name rond z o rg in s te l l in g e n  (he ro r iën ta t ie  en o n tw ik k e l in g  w o o n fun c t ie s ]  

en v r i jk o m e n d e  de fen s ie te r re in e n .  Tens lo t te  s taa t de lee fbaa rhe id  van 

enke le  ke rnen  o n d e r  d ru k  o m d a t  e r  m ede vanw ege  l igg ing  b innen de 

EHS a l ja ren  geen w o n in g b o u w  hee ft  p laa tsgevonden.

Aanpak
De k w a l i te i t  van d it  gebied kan een fo rse  im p u ls  k r i jgen  do o r  de groene 

kw a l i te i te n  en eenheid  b innen d it  dee l van de H euve lrug  te v e rs te rk e n  en 

te g e l i jk  noodzake l i jke  rode o n tw ik k e l in g e n  te rea l ise ren .  Dat is het doei 

van 'H a r t  van de H euve lrug ' .  R u im te l i jke  ran d voo rw aarden  w o rde n  gecre-  

eerd v o o r  k w a l i te i ts v e rb e te r in g  in de zorg en v o o r  behoud van c u l t u u rh is 

to r is ch e  w aa rden .  U i tg a n g spu n te n  daarb i j  zijn een ten m in s te  neu tra le  

roo d -g roenba lans ,  f inanc ië le  ve reven ing  en r u im te l i j k e  k w a l i te i t s v e r 

be te r ing .  O m da t de H euve lrug  g ro tendee ls  EHS is kan een de rge l i jke  

k w a l i te i t s im p u ls  n ie t van de g rond kom en  o n d e r  het 'nee, te n z i j ' - re g im e .  

Toepassing van de E H S -s a ldobenade r ing  b iedt e c h t e r w e l  ru im te .

D o o rd e  17 pa rt i jen  die b e trokken  zijn  bij H a r t  van de Heuve lrug ,  w a a r 

o n d e r  v i j f  m in is te r ies ,  de provincie , v i j f  gem e e n te n  en het U trech ts  

Landschap, is in 2003 v o o ru i t lo p e n d  op de Nota R u im te  een geb iedsv is ie  

opgeste ld .

M ee r  in fo rm a t ie  is te v inden  op de w ebs i te  

w w w .h a r tv a n d e h e u v e lru g .n l

http://www.hartvandeheuvelrug.nl
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SALDOBENADERING

©
begrenzing EHS

beoogde uitbreiding in EHS: 
wonen en recreëren

realisatie wonen en recreëren 

ophefïen barriere infrastructuur

realisatie wonen en recreëren +
beter functionerende EHS door opheffen barrieres, en...
per saldo meer EHS door aanleg nieuwe natuur

a fc  nieuwe natuur N.B. Met d it  voo rbee ld  is geen spec i f ieke  locat ie  beoogd
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RELATIE MET 
(NATUUR)WE

OVERIGE
'GEVING



7.1 NATUURBESCHERMINGSWET 1998 EN NATURA 2000-GEBIEDEN

Wanneer het gebied waarop compensatie, satdobenadering of herbe
grenzing wordt toegepast tevens onderdeel ui tmaakt van het Natura 
2000-netwerk of een beschermd natuurm onument is, gelden er aanvul
lende regels. Op deze gebieden is nameli jk  de Natuurbeschermingswet 
1998 (Nb-wet) van toepassing, die tot doei heeft specifieke soorten en 
habitattypen in een gunstige staat van instandhouding te houden of te 
brengen. Daartoe zijn instandhoudingdoetstett ingen bepaald per Natura 
2 0 0 0 - g e b i e d. Geplande ingrepen in Natura 2000-gebieden moeten worden 
beoordeeld en worden getoetst op mogetijk signif icant negatieve effecten 
op deze instandhoudingdoetstett ingen, waarbij effecten van andere plan
nen en projecten ook betrokken dienen te worden.

Ingrepen in Natura 2000-gebieden
Compensatie in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is aan 
de orde ais een project signif icante negatieve effecten heeft op een 
beschermd natuurm onument of op de kwali teit van de natuurl ijke habi
tats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied, of op de soor
ten waarvoor het gebied ais Natura 2000-gebied is aangewezen, rekening 
houdend met de instandhoudingdoefstett ing van het gebied. De in it ia t ie f
nemer van een project of andere handeling in het beschermde gebied 
dient dan een passende beoordeling op te stelten.

• Indien uit de passende beoordeling bli jkt dat signif icant negatieve 
effecten op de instandhoudingdoetstett ingen worden uitgestoten, dan is 
een ingreep mogetijk, mits de effecten van de ingreep gemit igeerd w o r 
den. Aan het verlenen van de vergunning kunnen voorwaarden verbon
den zijn ais dit nodig is om signif icant negatieve effecten te voorkomen.

• Indien er wét sprake is van een signif icant negatief effect op de 
instandhoudingdoetstett ingen dan kan het pfan of project in het Natura 
2000-gebied alteen doorgang vinden indien er geen alternatieven zijn 
en er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang. Het 
zoeken naar alternatieven moet breed worden opgevat, het hoeft niet 
alteen om een andere locatie te gaan, maar kan ook een andere wijze 
van uitvoeren van het project betekenen. Ook ais er sprake is van dw in
gende redenen van groot openbaar belang is compensatie verplicht
en moet die gerealiseerd zijn voordat de ingreep gepleegd wordt. De 
Europese Commissie heeft aangegeven dat kwali teit en samenhang 
van het Natura 2000-netwerk niet mogen tijden onder compensatie.
Het streven is dan ook om binnen het betreffende Natura 2000-gebied 
te compenseren.

Dit afwegingskader verschil t op de volgende punten van dat voor 
de EHS-gebieden:
• de Passende Beoordeling vormt een strengere beoordeling van scha

delijke effecten dan het gevat is in het EHS-afwegingskader;
• de M in is ter moet een dergetijk pfan of project goedkeuren;
• het afwegingskader voor de EHS spreekt over 'redenen van groot open
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baar belang’, het afwegingskader van de Nb-wet over 'dwingende rede
nen van groot openbaar belang’. Voor gebieden met een prior ita ir  type 
habitat en/of een prioritaire soort zijn deze redenen bovendien str ikt 
beperkt, of moet de Europese Commissie goedkeuring verlenen;

• compenserende maatregelen moeten tijdig en vooraf worden genomen;
• voor Nb-wetgebieden is financiële compensatie niet mogetijk.

Satdobenadering en herbegrenzing in Natura 2000-gebieden
Uit overleg met de Europese Commissie is gebleken dat ook plannen of 
projecten die leiden tot herbegrenzing van de EHS of onderdeel u i tm a
ken van een gebiedsvisie voor de EHS-safdobenadering moeten worden 
beoordeeld en worden getoetst op mogetijk signif icant negatieve effec
ten op deze instandhoudingdoetstett ingen. Dit affes wit  niet zeggen dat 
maatwerkopfossingen in Natura 2000-gebieden en natuurbeschermings- 
wetgebieden niet mogetijk zouden zijn. Niet efke ingreep in een Natura 
2000-gebied hoeft im mers een signif icant negatief effect te hebben.

Overige aandachtspunten
Waar Natura 2000-gebieden met de EHS overtappen, blijf t ook het EHS- 
regime gelden. Immers, ook Indien een Ingreep geen signif icant negatieve 
effecten heeft op de mstandhoudlngdoefsteff lngen voor een specifieke 
soort In het kader van Natura 2000, kan deze Ingreep nog wét effecten 
hebben op de breder geformuleerde 'wezenli jke kenmerken en waarden’ 
van de EHS.

In het gevat een gebied een beschermd natuurm onument Is (onder het 
beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet 1998) gefdt dat 
een vergunning alteen verleend wordt Indien vaststaat dat een handeling 
met mogetijk signif icante gevolgen de natuurl ijke kenmerken van het 
beschermd na tuurmonument niet aantast, tenzij dwingende redenen van 
groot openbaar belang tot het verlenen van een vergunning noodzaken.
Bij beschermde natuurmonumenten hoeven alteen handelingen en geen 
plannen getoetst te worden.

Indien een gebied een beschermd of s taa tsnatuurmonument was, maar 
die t i te l heeft verloren omdat het nu Is opgenomen In een Natura 2000- 
gebled, dan blijf t de (algemene) beschermlngsdoels tel lmg gelden, zoals 
die was toen het gebied nog een beschermd of s taa tsnatuurmonument
was.

In de Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (www.mmlnv. 
nl/natuurwetgevlng) wordt verder Ingegaan op de l iabltattoets en de ver
gunningverlening.

7.2 FLORA- EN FAUNAWET

Door toepassing van compensatie, EHS-saldobenadermg of herbegren
zen EHS gaat de natuur ais geheel er In een gebied op vooruit. Daarmee 
Is niet gezegd dat de compensatlewerkzaamheden, de gebiedsvisie, of

http://www.mmlnv
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de herbegrenzing op voorhand ook gunstig zijn voor specifieke soorten 
die in dat gebied voorkomen. Naast toetsing aan de regels in dit spelre- 
geldocument kan toetsing aan de Flora- en faunawet dus nodig zijn. Bij 
een ontheff ing kan vervolgens sprake zijn van aanvullende voorschriften, 
waaronder het treffen van mit igerende en/of compenserende maatregelen 
voor specifieke soorten.

Het compensatieplan, de gebiedsvisie voor EHS-saldobenadering of het 
init iatief tot EHS herbegrenzing moeten worden getoetst aan de Flora- en 
faunawet en indien nodig zal een ontheffing voor de activiteiten moeten 
worden gevraagd.

Voor algemene soorten geldt in geval van ruimte li jke ontwikkeling en 
inrichting een vrijste ll ing van de verbodsbepalingen van de Flora- en fau
nawet. Voor overige beschermde soorten en str ik t  beschermde soorten 
geldt deze vrijste ll ing bij ru imte li jke ontwikkelingen en inrichting indien 
gewerkt wordt volgens een door de Min ister van LNV goedgekeurde 
gedragscode.

Het is gewenst dat een in it iat ie fnemer in een vroeg stadium de aanwezig
heid van beschermde soorten inventariseert en overleg voert met betrok
ken instanties over de mogelijkheden en voorwaarden van een ontheffing. 
Vroegtijdigheid is mede gewenst vanwege een juiste seizoensplanning 
van de werkzaamheden en het voorkómen van vertraging daardoor. Ais er 
geen beschermde soorten aanwezig zijn en er geen (ecologische) relatie 
is met beschermde gebieden zijn er vanuit de Flora- en faunawet geen 
belemmeringen voor de uitvoering van de satdobenadering of herbegren
zing.

Indien er echter sprake is van de aanwezigheid van beschermde soorten 
zal de in it iat ie fnemer moeten nagaan of de ru imte li jke ingrepen in het 
kader van compensatie, satdobenadering of herbegrenzing een schadeli jk 
effect hebben voor deze beschermde soorten of natuurwaarden. In het 
compensatieplan, de gebiedsvisie voor de satdobenadering of in het ini
tiatief tot herbegrenzing kan worden nagegaan of dit het geval is, welke 
soorten dit betreft en of het om signif icante effecten gaat. Ais er geen 
effecten zijn, of ais deze effecten niet signif icant zijn dan zijn er vanuit de 
Flora- en faunawet geen belemmeringen voor de uitvoering.

Ais er wel sprake is van signif icante effecten en de hierboven genoemde 
vrijste ll ingen zijn niet van toepassing, dan zoekt de in it iat ie fnemer naar 
mogelijkheden om deze effecten te voorkomen of indien dit niet mogelijk 
blijkt, naar alternatieven in locatie, ontwerp of uitvoering. Ais er geen 
alternatief is kan ontheffing worden verleend indien er sprake is van een 
maatschappeli jk belang (bijvoorbeeld natuurontwikkeling of bescherming 
van flora en fauna). De verplichting blijft echter bestaan om de negatieve 
effecten zoveel mogelijk te mit igeren. Compensatie van negatieve effecten 
op beschermde soorten kan hierbij noodzakelijk zijn. Deze compensatie 
dient te worden uitgevoerd vóórdat de ingreep plaatsvindt.

Het is aan te raden om de benodigde mit igatie in het kader van de Flora- 
en faunawet af te stemmen op de maatregelen die in het kader van EHS- 
compensatie, EHS-saldobenadering of herbegrenzing in de EHS worden 
getroffen en hiervan in de ontheffingsaanvraag melding te maken. Zo 
kunnen bij het beoordelen van de ontheffingsaanvraag de intenties van de 
compensatie, satdobenadering of herbegrenzing worden meegenomen en 
kan het opeenvolgend moeten doorlopen van verschil lende compensatie- 
regimes zoveel mogelijk worden voorkomen.

Op de website van het Ministerie van LNV (www.minlnv.n l/natuurwetge- 
ving) is praktische informatie te vinden over ontheffingen voor de Flora- 
en faunawet bij ruimte li jke ingrepen.

7.3 BOSWET

Ais compensatie, satdobenadering of herbegrenzing in de EHS leidt tot 
het lokaal verwijderen van bos is ook afstemming vereist met de her- 
plantpLicht in het kader van de Boswet. Compensatie in het kader van de 
Boswet is aan de orde, ais werkzaamheden leiden tot het kappen van een 
houtopstand.
De Boswet kent de mogelijkheid om de herplantpl icht uit te voeren 
op een ander perceel dan waar de gevelde houtopstand stond, ais het 
beplanten van het gevelde perceel problemen oplevert. Hiervoor dient 
de Min ister van LNV toestemming te verlenen. Het betreffende perceel 
dient in hetzelfde gebied te liggen en er is een aantal voorwaarden betref
fende kwali teit en kwantiteit en de afstemming met andere wetgeving en 
bestemmingsplannen. Ook kent de Boswet onder bepaalde voorwaarden 
de mogelijkheid van een ontheffing voor de herplantplicht.

Het is aan te raden om een eventuele herplantpl icht voor de Boswet af te 
stemmen op de maatregelen die in het kader van dit spelregeldocument 
in de EHS worden getroffen. Zo kunnen bij het beoordelen van aanvraag 
tot compensatie in het kader van de Boswet de intenties van de EHS-sal
dobenadering en herbegrenzing worden meegenomen en kan het opeen
volgend moeten doorlopen van verschil lende compensatieregimes zoveel 
mogelijk worden voorkomen.

Op de website van het Ministerie van LNV (www.minlnv.n l/natuurwetge- 
ving) is praktische informatie te vinden over de toepassing van de Boswet.

http://www.minlnv.nl/natuurwetge-
http://www.minlnv.nl/natuurwetge-
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ROLLEN EN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN



De provincies zijn verantwoordeli jk  voor de implementatie  van de ins tru 
menten EHS-compensatie, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS 
binnen dit afgesproken kader. De provincies wordt daarom gevraagd de 
gemaakte afspraken door te vertalen in provinciale kaders zodanig dat bij 
toepassing per saldo winst voor de EHS gegarandeerd wordt.

Ten aanzien van bezwaar en beroep op de toepassing van EHS-compen- 
satie, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS wordt aangesloten bij 
de bezwaar- en beroepsmogelijkheden die de bestaande planologische 
procedures bieden. Voor aanpassingen van de EHS dienen im m ers de 
reguliere planologische procedures gevolgd te worden.

Het rijk zal via de gebruikelijke planologische procedures (onder de hui
dige WRO) bij streekplannen, bestemmingsplannen en art ike l 19 lid 1 
vrijste ll ingen van bestemmingsplannen toezicht houden op zowel de vast
stell ing van de provinciale spelregelkaders ais, selectief, op de toepassing 
van de EHS-compensatie, EHS satdobenadering en herbegrenzen EHS 
door provincies. De provincies wordt daarnaast gevraagd een periodiek 
overzicht van de toepassing van de in dit document genoemde spelregels 
bij te houden zodat desgevraagd aan alle overheden en private partijen 
inzicht gegeven kan worden in de stand van zaken van toepassing van de 
spelregels.

De ru imte li jke bescherming van de EHS wordt pas effectief op het 
moment dat deze in het gemeenteli jk  bestemmingsplan is opgenomen. 
Het bestemmingsplan is im mers het bindende ru im te l i jk  plan voor in it i
at ie fnemers van ru imte li jke ingrepen in de EHS. Gemeenten brengen de 
bescherming van de EHS in praktijk. Init ia tiefnemers zullen dan ook in 
eerste instantie met gemeenten contact hebben. Van gemeenten wordt 
verwacht dat zij de provinciale spelregels voor de EHS toepassen en con
form de Nota Ruimte de netto EHS u iter l i jk  in 2008 hebben opgenomen in 
bestemmingsplannen.
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NNISUITWISSELING 
VALUATIE



Provincies en rijk zijn voornemens de ervaringen opgedaan met het toe
passen van de EHS-saldobenadering, herbegrenzing en de uitwerkingen 
ten aanzien van het compensatiebeginsel uit te wisselen, bijvoorbeeld 
door het verzamelen en beschikbaar stellen van best practices. Ook 
gemeenten zullen hierbij worden betrokken, zij zul len met name de 
prakti jkvoorbeelden aanleveren. In 2008/2009 zullen rijk en provincies In 
overleg met de gemeenten aan de hand van de bereikte resultaten het 
beleidskader evalueren en bezien In hoeverre hiermee een meer on tw ik 
kelingsgerichte aanpak en maatwerk In de EHS Is bevorderd en de bor
ging van de compensatie wordt bevorderd.

Daarbij wordt nagegaan of het bele idskader nog voldoet en de gewenste 
resultaten oplevert. Indien geconstateerd wordt dat het beleidskader nog 
te weinig sturing geeft of dat de winst voor de EHS niet gerealiseerd wordt 
kan aanpassing van het beleidskader noodzakelijk zijn. Het r ijk  zal dan 
ook bezien of er behoefte bestaat aan nader geformuleerde r ichtl ijnen bij 
de Invulling van begrippen uit het beschermingsregime voor de EHS.
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LIJST BETROKKENEN BIJ 
TOTSTANDKOMING VAN DE 
SPELREGELS EHS



Rijk:
Ministerie van LNV 
Ministerie VROM

Provincies:
Limburg
Brabant
Zeeland
Gelderland
Overijssel
Flevoland
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Holland
Friesland
Groningen
Drenthe
Interprovinciaal Overleg (IPO)

Gemeenten:
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNO)

Terreinbeherende organisaties:
Staatsbosbeheer 
Vereniging Natuurmonumenten

Maatschappelijke organisaties:
Vereniging van Recreatleondernemers Nederland (RECRON)
Stichting Natuur en Milieu 
LTO
Brabantse mil ieufederatie

In de projectgroep zijn vertegenwoordigd:
Provincie Limburg (Herman van Steenwljk)
Provincie Flevoland (Janine van den Bos)
Ministerie van VROM (Yvonne van den Dungen, Els Snijders)
Ministerie van LNV (Dlck Bai, René Nlj Bljvank, Ben Schoon, Koos Straver, 
Bas Volkers, Wlm Wlerslnga)

In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd:
Provincie Noord-Brabant (Simon Middelkamp)
Provincie Gelderland (Nico van Doorn)
Ministerie van VROM (Eugène Witjes)
Ministerie van LNV (Seppe Raaphorst, Lilian van den Aarsen)

Andere personen die hebben meegeschreven aan dit beleidskader:
Provincie Utrecht (Ruurd Jonge Poerlnk)
Vereniging Natuurmonumenten (Jan Wil lem van Rijn van Alkemade) 
Ministerie van VROM (Marcel Vermeulen)
Ministerie van LNV (Désiré Karelse, Loes van de Venn, Helma van de Voort)
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Deze tekst bestaat uit twee gedeelten. Eerst wordt een beknopt over
zicht gegeven van de ecologische doelstell ing van de Ecologische 
Hoofdstructuur en de onderbouwing en reikwijdte daarvan. Het tweede 
deel geeft op basis van het eerste deel een checklist voor herbegrenzen, 
compenseren en salderen.

I DE ECOLOGIE VAN DE EHS

1.1 Doelstelling van de Ecologische Hoofdstructuur
Volgens het Natuurbele idsplan (1990) is de EHS "het samenhangend net
werk van in (inter)nationaal opzicht belangri jke, duurzaam te behouden 
ecosystemen". Uit deze definitie wordt duideli jk we lk doei de EHS moet 
dienen, namelijk: het duurzaam behouden van ecosystemen die in nati
onaal of zelfs internationaal opzicht belangri jk  zijn. Het middel voor dat 
doei is het totstandbrengen van een samenhangend netwerk.
Over de verschil lende elementen in de definitie is (van achter naar voren) 
het volgende te zeggen:
• De EHS is er voor ecosystemen, niet voor afzonderlijke soorten. Anders 

gezegd: in de EHS gaat het om min of meer complete levensgemeen
schappen bestaande uit onderling van elkaar afhankeli jke soorten èn 
hun fysieke mil ieu (bodem en water). De EHS is dus niet bedoeld voor 
het behouden van soorten buiten de context van een goed ontw ik
keld ecosysteem. Met name daarvoor is het soortenbeleid bedoeld.
Om welke ecosystemen het gaat, is systematisch uitgewerkt in het 
Handboek Natuurdoeltypen (1995, herziening 2001), dat het hele scala 
beschrijft.  Voor deze typen zijn in de opeenvolgende natuurnota ’s 
oppervlaktetaakstellmgen genoemd (thans gegroepeerd in 'natuurdoe
len').

• Kortheidshalve spreekt de definit ie over het behouden van ecosyste
men. In feite behoort echter ook herste l en ontwikkeling van ecosyste
men tot het doei van de EHS. Dit heeft een concrete vertal ing gekregen 
In het f inancieren van regulier beheer, effectgerichte maatregelen, 
omvorming en natuurontwikkeling.

• Het behoud moet volgens de definitie duurzaam zijn. Daarbij moet 
worden gedacht aan het zorgdragen voor goede condities voor het vei
ligstellen van natuur tot In de verre toekomst ('erfgoed voor het nage
s lach t ’ ). Anders gezegd: het beleid Is nadrukkeli jk  gericht op de lange 
term ijn  (en Is dus ook gebaat bij stabil ite it  over lange tijd), en omvat 
niet alleen het behoud van levensgemeenschappen, maar ook het zorg
dragen voor de juiste randvoorwaarden voor dat behoud, In de vorm 
van met name bodem-, water-, ru imte li jke en beheerscondltles.

• Het In ( I nt e r) nat I o na a I opzicht belangri jk  zijn, moet de EHS laten 
onderscheiden van natuur die van lokaal tot regionaal belang Is. Het 
Internationale belang Is In eerste Instantie bepaald met behulp van 
een achtergrond rapport van het NBP, maar vanaf 1995 Is In feite 
overgestapt naar een methode waarin op soortnlveau het Internatio
nale belang Is bepaald (wat veel eenduid iger Is) en dat Is vervolgens 
weer doorvertaald naar ecosysteemmveau. Het nationale belang Is 
In het NBP nog niet duideli jk  uitgewerkt; vanaf 1995 Is echter een

Doelsoortenll jst gehanteerd die bestaat uit soorten van nationale 
Rode Lijsten (naast Internationaal belangri jke soorten). Deze Rode- 
Lljstsoorten onderbouwen het nationale belang van ecosystemen. Het 
(I nte r) natlo na le belang van ecosystemen Is dus operationeel gemaakt 
door dat belang zichtbaar te maken In het voorkomen van nationaal 
en/of Internationaal belangri jke doelsoorten.

• De definit ie begint met te stellen dat de EHS een samenhangend net
werk  Is. Dat betekent dat de EHS uit verschil lende onderdelen bestaat 
die onderl ing verbonden zijn en daardoor ais samenhangend netwerk 
functioneert. Dit Is noodzakelijk voor het duurzame behoud van ecosy
stemen.

1.2 De wetenschappelijke theorie achter het EHS-concept
In het EHS-concept komen twee aspecten samen: grote gebieden en ver
bindingen. Drie wetenschappelijke Inzichten liggen hieraan ten grondslag.

Eiland-theorie en m etapopulatiemodel
Het eerste Inzicht Is gebaseerd op de elland-theorle (van M cArthur & 
Wilson), later ultgebreld met het metapopulatiemodel (Opdam e.a.). Belde 
hebben ais kern dat duurzaam behoud van soorten (en daarmee van 
ecosystemen) alleen mogelijk Is ais lokaal uitsterven van soorten gecom
penseerd wordt met aanvulling van buitenaf. Het uitsterven van lokale 
populaties (bijvoorbeeld In een bosperceel of In een ven) Is een natuurl i jk  
gegeven. Dit uitsterven wordt enerzijds bespoedigd door slechte condi
ties (mll leuaantastlng, rampen met een natuurl ijke oorzaak zoals brand 
etc.). Anderzi jds maakt het veel uit of de soort zich tijdig uit de voeten kan 
maken (of ais zaad kan overleven) en vervolgens het gebied kan herkolo- 
nlseren of niet. Het vertrek naar andere gebieden en de terugkeer worden 
met name voor de nlet-v llegende soorten mogeli jk  gemaakt door fysieke 
verbindingen tussen verschil lende gebieden. Dit onderstreept het belang 
van verblndlngszones, maar ook het belang van grote natuurgebieden.
Die gebieden bestaan Immers vaak uit verschil lende ecosystemen (bij
voorbeeld bos en helde). Het Is voor veel soorten gemakkeli jker om een 
tijde lij k ongeschikte helde weer te herkolonlseren vanuit een naburige 
helde In een zelfde natuurgebied, dan vanuit een helde die doorwegen 
en/of landbouwgebied gescheiden Is van het te koloniseren gebied. 
Samenvattend stelt de ellandtheorle dat door toevalsprocessen sowieso 
soorten lokaal uitsterven en dat die processen met name een kans k r i j 
gen In kleine, geïsoleerd liggende gebieden ( 'eilanden’). De metapopu- 
latletheorle voegt daaraan toe dat soorten vaak In een netwerkpopulatle 
overleven en dat het zaak Is de relatie tussen de onderdelen van dat net
werk  effectief te houden of te maken (wat pielt voor een combinatie van 
kerngebieden en verbindingen). Het Is overigens belangri jk  om te besef
fen dat elke soort  zijn eigen eisen stelt aan de aard en de omvang van de 
kerngebieden en de verbindingen.

Ruimte voor natuurlijke processen
Het tweede Inzicht betreft het bieden van ruimte voor natuurl ijke proces
sen. Dit heeft, net ais het derde Inzicht, al leen betrekking op de kernge
bieden. Met name In het NBP-achtergronddocument Natuurontwikkeling
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is aandacht gevraagd voor het nut van natuurl ijke, landschapsvormende 
processen voor het duurzame instandhouden van ecosystemen (eventueel 
na een ontwikkelingsfase). Daarbij moet worden gedacht aan bi jvoor
beeld overstroming, verstuiving en begrazing. Het bleek in verschillende 
gebieden mogelijk om veel m inder intensief en gedetailleerd te beheren, 
terw i j l  er toch hoogwaardige natuur ontstond of in stand bleef (denk aan 
de Oostvaardersplassen). Een belangri jke voorwaarde daarvoor is ruimte: 
deze processen kunnen alleen goed hun 'werk' doen ais gebieden uitge
strekt en onversnipperd zijn. Ruimte bieden aan deze processen is daar
door één van de redenen voor het inzetten op grote kerngebieden.

Weren van negatieve invloeden van buitenaf
Het derde inzicht betreft het belang van het weren van negatieve invloe
den van buitenaf. Met name in de jaren tachtig groeide het besef dat 
voor een duurzaam behoud van natuurgebieden niet alleen een adeguaat 
beheer noodzakelijk is (in reservaten of beheersgebieden) maar ook het 
tegengaan van de effecten van verzuring, vermesting en verdroging. Dit 
tegengaan kent twee benaderingen: de generieke en de gebiedsgerichte. 
In het generieke beleid gaat het er bijvoorbeeld om dat de 'achtergrond- 
deposit ie ’ van stikstof wordt verminderd; het effect hiervan Is In een groot 
en een klein gebied In principe gelijk. Het gebiedsgerichte beleid concen
treert zich echter op de contactzone tussen landbouw en natuur. Het Is 
duideli jk  dat kleine gebieden en gebieden met een 'gerafe lde’ rand, een 
relatief grote randlengte hebben. De Invloed van bulten Is daardoor rela
tief groot. Het biedt dus zowel aan de natuur ais aan de veroorzakers van 
verzuring, vermesting en verdroging voordeel om de contactzone zo klein 
mogelijk te houden. Dat lukt het best In grote, afgeronde gebieden, zoals 
zichtbaar Is op de EHS-kaart van 1990.

1.3 Natuurkw alite it hangt niet alleen af van grootte en verbinding
De opgave om de natuur In Nederland duurzaam te behouden, te herste l
len en te ontwikkelen, mag niet verengd worden tot het aspect natuur- 
areaal. Het probleem van de achteruitgang van biodiversiteit Is weliswaar 
gerelateerd aan de afname van areaal, maar er Is veel meer aan de hand. 
Gemiddeld genomen heeft zich nameli jk  ook een proces afgespeeld van 
Interne kwall te ltsafname van de overgebleven gebieden (zowel In agra
rische gebieden ais natuurgebieden en wateren). Oorzaken hiervan zijn 
met name de mll leuaantastlngen (vooral door vermesting, verzuring en 
verdroging), versnippering en verkeerd beheer (zowel Intensivering van de 
landbouw ais niet adeguaat natuur- en waterbeheer).
De belangri jkste noties t.a.v. kwali teit van EHS-kerngebleden zijn:
• In de EHS wordt gestreefd naar zo compleet mogelijke levensgemeen

schappen, waarin alle potentieel aanwezige soorten (die In die levens
gemeenschappen thuishoren) daadwerkeli jk  aanwezig zijn.

• De huidige natuur bestaat echter overwegend uit 'onverzadigde 
gemeenschappen’ : levensgemeenschappen die bestaan ult een kleine 
groep soorten die relatief goed bestand zijn tegen de verschil lende 
stressfactoren (en dus de minst hoge eisen stellen aan hun leefgebied). 
De mate waarin dit heeft plaatsgevonden, Is per levensgemeenschap 
verschillend.

• De hoofdopgave voor de EHS-reallsatle Is dus dat er geen be lem m er in 
gen meer zullen zijn voor vestiging en handhaving van de (doel)soorten. 
Die be lemmeringen kunnen voor een belangri jk  deel door de mens 
worden opgeworpen én weggenomen. Het opwerpen vindt plaats door 
de bovengenoemde oorzaken voor kwall teltsafname. Het wegnemen 
gebeurt door Inrichting (Inel. ontsmppermg), herste lbeheer en Instand- 
houdlngbeheer In de gebieden en realisatie van de benodigde ablotl- 
sche randvoorwaarden In de omgeving.

• Binnen het natuurbeleid Is een priorité r I n g aangebracht In de zorg 
voor het completer maken van levensgemeenschappen: bij het fo rm u 
leren van de gewenste kwali teit van natuurdoeltypen ligt de prioriteit 
bij de doelsoorten (soorten die door de rijksoverheid tot speerpunt 
van het natuurbeleid zijn benoemd omdat ze In Nederland mín of 
meer bedreigd worden en/of omdat ons land op Internationaal niveau 
belangri jk  Is voor het behoud van de soort).

• Een optimaal natuurbeheer probeert een evenwicht te vinden tus 
sen de condities die verschil lende soorten nodig hebben, zonder een 
beperkt aantal soorten bovenmatig te bevoordelen ten koste van de 
meerderheid van de andere soorten van die levensgemeenschap.

• Een klein oppervlak met een grote set doelsoorten Is niet Inwissel
baar voor een groot oppervlak met een beperkte set doelsoorten, ook 
al zou de vermenigvuldig ing van oppervlak maal soortenaantal op 
hetzelfde getal uitkomen. Anders gezegd: voor het behoud van biodi
versiteit Is bijvoorbeeld één hectare nat schraalgrasland met zeer vele 
(doel)soorten niet even veel 'waard' ais 100 ha agrarisch grasland met 
scholeksters en ganzen.

1.4 Het belang van de factor tijd
Aanvullend aan de ruimteli jke en de kwali teitsaspecten moet nog w o r 
den opgemerkt dat het voor de te bereiken kwali teit veel ui tmaakt In 
we lk tempo de doelen worden gerealiseerd. Natuur heeft tijd nodig om 
te reageren op verbeterde omstandigheden4. Zelfs snel reagerende typen 
natuur ais vennen hebben zo’n tien jaar (na uitbaggeren) nodig om een 
mín of meer complete levensgemeenschap te herbergen. Bij bossen en 
hoogvenen praten we over eeuwen... Een belangri jk  aspect hierbij Is de 
bereikbaarheid van de herstelde of ontwikkelde natuur voor de beoogde 
(doel)soorten. Het Is bekend dat de zaden In de bodem na verloop van 
tijd hun klemkracht verl iezen. En ook het voortgaande proces van lokaal 
ui tsterven van soorten Is een belemmering voor herkolonlsatle na verbe
terde omstandigheden. Een tijdige doelrealisatie van de EHS Is dus sterk 
afhankeli jk  van een voorafgaande succesvolle Inrichting en realisatie van 
adeguate mll leuomstandlgheden.

U Zie bijlage 3



II EEN CHECKLIST VOOR HERBEGRENZEN, COMPENSEREN EN 
SALDEREN

Op grond van bovenstaande ecologische gegevenheden en theorieën kun
nen aandachtspunten worden meegegeven voor herbegrenzen, compen
seren en salderen van de EHS.
1. Niet alleen de actuele natuurwaarden zijn belangri jk, maar ook het 

nagestreefde doei. Dat betekent dat bij het verp laatsen’ van natuur
waarden van de ene lokatie naar de andere, op de nieuwe lokatie (voor 
zover mogelijk) ook hetzelfde natuurdoeltype moet worden nagestreefd 
(ais invulling van wat de Nota Ruimte 'potentie ’ noemt). Ais er actueel 
bi jvoorbeeld een soortenarm dennenbos (een 'dennenakker’) staat, 
dan geldt in zo’n geval in de EHS alti jd m in imaal het doei van een 
'm ult i funct ionee l bos van arme zandgronden’ (waarvoor de biodiver- 
s iteitdoelstell ing vaak hoger is dan de actuele situatie). En dan is het 
belangri jk  dat ook op de nieuwe lokatie (tenminste) hetzelfde na tuur
doeltype met bi jbehorend kwaliteitsniveau ten doei wordt gesteld (en 
het beheer daarop wordt gericht). Het planten van een nieuwe 'den
nenakker’ is dus niet voldoende.

2. Natuurwaarden worden prim air  afgemeten aan doelsoorten (zie 
Handboek Natuurdoeltypen). Bij begeleid- en nagenoeg-natuurli jke 
ecosystemen komt daar het aspect natuurl ijkheid bij (in de vorm van 
extensief resp. afwezigheid van beheer). Het is belangri jk  dat verl ies en 
winst dus pr im air  daaraan worden afgemeten. Bij Natura 2000-gebie
den gaat het daarnaast om de instandhoudingdoelstel lingen (VHR- 
soorten en -habitattypen), bij beschermde natuurmonumenten gaat 
het om alle soorten (en natuurschoon etc.).

3. Behoud en ontwikkeling van een natuurdoeltype lukt alleen maar ais 
aan alle randvoorwaarden wordt voldaan. Uit de beschrijvingen in 
het Handboek bli jkt dat die randvoorwaarden nogal uiteenlopend van 
karakter zijn en betrekking hebben op bijvoorbeeld de bodemgesteld
heid (met zuurgraad, voedselr ijkdom, waterregime) en/of de wa te rkwa
liteit, processen in de omgeving (kwel, verstuiving, overstroming), een 
m in imumopperv lak om duurzaam te kunnen voortbestaan (gebaseerd 
op de eisen van de doelsoorten) en beheer. Het vergt f l ink wat ken
nis van verschil lende disciplines om te kunnen bepalen of een nieuwe 
lokatie aan die randvoorwaarden kan voldoen en zo nee: hoe inrichting 
en beheer met voldoende zekerheid wè l zul len leiden tot het voldoen 
aan de randvoorwaarden. In de prakti jk  van natuurherste l en natuur
ontwikkeling komen we er steeds meer achter dat we de hoeveelheid 
en diversiteit van benodigde kennis onderschat hebben.

4. Het constateren of Inschatten van schade /  kwali teitsverl ies moet 
dus (combinatie van punt 2 en 3) niet alleen betrekking hebben op de 
beleidsdoelstell ing, maar ook op de daarvoor benodigde randvoorwaar
den.

5. Het vorige punt heeft betrekking op drie schaalniveaus: dat van het 
natuurdoeltype (meestal 'perceelsnlveau' of ecotoop), dat van het kern
gebied (meestal honderden tot duizenden ha.) en dat van de EHS ais 
geheel. Telkens moet worden nagegaan wat de betekenis van de aan
te tasten lokatie Is voor het kerngebied waar het deel van uitmaakt
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(maakt het ven onderdeel uit van een netwerk of Is dat ven het enige 
In het gebied etc.) en of er zelfs sprake Is van een aantasting die lan
delijke gevolgen heeft (zoals bij essentiële schakels In trekroutes en 
verbindingen, een substantieel aandeel van het oppervlak van een 
zeldzaam natuurdoeltype of verspreidingsgebied van een soort).

6. In hoeverre er sprake Is /  zal zijn van schade kan discussie oproe
pen. Momenteel vindt In opdracht van LNV een studie plaats naar 
het begrip 'significante effecten’ (wanneer heeft een plan of hande
ling een signif icant negatief effect). Op voorhand Is al duideli jk  dat de 
'Waardenburgnorm' (alles onder de 5% afname Is nlet-slgnlf lcant) ten 
onrechte algemeen geldig Is verklaard.

7. De vervangbaarheid van een natuurdoeltype (en dat geldt ook voor 
een leefgebied van een soort5) Is heel wisselend en hangt af van: het 
belang van de huidige lokatie (zie punt 5), de beschikbaarheid van 
nieuwe lokatles die aan de randvoorwaarden (kunnen gaan) voldoen, de 
ontw lkke llngsduur (zie bijlage 3) en de kolonlsatlemogell jkheden voor 
doelsoorten en essentiële andere organismen6 (wanneer die te beperkt 
zijn, moet Introductie worden overwogen).

8. Wanneer het niet mogelijk Is om hetzelfde natuurdoeltype te realiseren 
ais dat wat verloren gaat, verdient het aanbeveling om een natuurdoel
type te gaan realiseren waarvan de bele idsdoelstell ing relatief am b i
tieus Is (grote afstand tussen actueel en beoogd areaal In Nederland) 
of In leder geval niet m inder ambit ieus, en In principe binnen dezelfde 
hoofdgroep (=mate van natuurli jkheid).

5 Vrijwel elk leefgebied van een soort is te beschrijven in term en van natuurdoeltypen. Voor 
echte ‘cu ltuurvo lgers’ ais m uurplanten moet aparte lite ra tuu r worden geraadpleegd.

6 Hierbij va lt vooral te denken aan bodemdieren die strooiselophoping moet tegengaan; de 
ervaring leert dat landbouwgronden zeer arm  zijn aan deze diertjes en dat daardoor de ont
w ikke ling van waardevolle natuur stagneert.
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SPELREGELS EHS ->  EEN GEZAM ENLIJKE UITW ERKING VAN RIJK EN PROVINCIES

Hoofdgroep 1 en 2: nagenoeg- en 
begeleid-natuurlijke typen

ontwikkelingsduur in jaren7

1.1 Hoogveenlandschap (10-25 -) 250

1.2 Nagenoeg-natuurl i jk  zand- en beekdallandschap (5 -) 300-1.000

1.3 Na genoeg-natuurl i jk  duin landschap (5 -) 100

1.4 Nagenoeg-natuurl i jk  estuarium 10

1.5 Nagenoeg-natuurl i jk  zout getijdenlandschap 10

1.6 Open zee 10

2.1 Heuvellandschap (10 -) 300-1.000

2.2 B eg ele id-na tuur l i jk  zandlandschap (5 -) 300-1.000

2.3 B eg ele id-na tuur l i jk  beekdallandschap (5 -) 300-1.000

2.4 Laag-dynamisch riv ierenlandschap (10 -) 300-1.000

2.5 Hoog-dynamisch riv ierenlandschap (5 -) 100-300

2.6 Veenoermoeras (5 -) 100

2.7 Laagveentandschap (5 -) 100

2.8 Zoet k le i-oermoeras (10 -) 25

2.9 Brak k le i-oermoeras (5 -) 25

2.10 Zoetwatergeti jdenlandschap (5 -) 25

2.11 Kleibosiandschap (10 -) 100-300

2.12 B eg ele id-na tuur l i jk  duinlandschap (5 -) 100

2.13 Oevertandschap van afgesloten zeearmen (5 -) 100-300

2.14 Zoete afgesloten zeearm (10 -) 25

2.15 Zoute afgesloten zeearm (5 -) 25

2.16 B eg e Le i d - na tu u rLij k estuarium 10

2.17 B eg e Le i d - na tu u rLij k zout geti jdenlandschap 10

7 Conform Handboek Natuurdoeltypen [2001], De daarin gebruikte categorie ‘enkele jaren ' is 
vertaald ais: 5 jaar. Bij typen van hoofdgroep 1 en 2 staat het aantal jaren voor het gehele 
type, met tussen haakjes het m inimale aantal voor bepaalde onderdelen van het type. De 
typen van deze twee hoofdgroepen zijn nam elijk gedefinieerd op landschapsniveau, maar 
bestaan uit verschillende onderdelen die ieder afzonderlijk een verschillende ontw ikkelings- 
duur kennen; in het Handboek is via de paragraaf 'Ecotopen w aaru it het natuurdoeltype is 
sam engesteld' na te gaan welke typen van hoofdgroep 3 ermee corresponderen en daarmee 
ook w elk aantal jaren bij een onderdeel horen.
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Hoofdgroep 3: 
half-natuurlijke typen

ontwikkelingsduur in jaren

3.1 Droogvallende bron en beek 5

3.2 Permanente bron 5

3.3 Snefstromende bovenloop 5

3.4 Snefstromende midden- en benedenloop 5

3.5 Snefstromend riviertje 5

3.6 Langzaam stromende bovenloop 5

3.7 Langzaam stromende midden- en benedenloop 5

3.8 Langzaam stromend riviertje 5

3.9 Snefstromende rivier en nevengeul 5

3.10 Langzaam stromende rivier en nevengeul 5

3.11 Zoet getijdenwater 5

3.12 Brak getijdenwater 5

3.13 Brak stilstaand water 5

3.14 Gebufferde poet en wiet 5-10

3.15 Gebufferde stoot 5-10

3.16 Dynamisch rivierbegeteidend water 5

3.17 Geïsoleerde meander en petgat 5-10

3.18 Gebufferd meer 5-10

3.19 Kanaal en vaart 5-10

3.20 Duinptas 5-10

3.21 Zwakgebufferde stoot 5

3.22 Zwakgebufferd ven 5

3.23 Zuur ven 5

3.24 Moeras 5 / 5 - 1 0 / 1 5 / 2 5  8

3.25 Natte strooisetruigte 10-25

3.26 Natte duinvallei 5-25

3.27 Trilveen 20

3.28 Veenmosrietland 25-50

3.29 Nat schraafgrasfand 25

3.30 Dotterbfoemgrasfand van beekdafen 25

3.31 Dotterbfoemgrasfand van veen en klei 25

3.32 Nat, matig voedselr ijk grasland 10

3.33 Droog schraafgrasfand van de hogere gronden 25

3.34 Droog kalkarm duingrastand 25

3.35 Droog katkrijk  duingrastand 25

3.36 Kalkgrasland 25

8 Verschilt per subtype [zie p. 473 Handboek]
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3.37 Bloemrijk  grasland van het heuvelland 25

3.38 Bloemrijk  grasland van het zand- en veengebied 25

3.39 Bloemrijk  grasland van het r ivieren- en zeekleigebied 25

3.40 Kwelder, s lu fte r  en groen strand 5-10

3.41 Binnendijks zilt grasland 5-10

3.42 Natte heide 10-25 /  50-75 9

3.43 Natte duinheide 40

3.44 Levend hoogveen 5 / 2 5  10

3.45 Droge heide 25

3.46 Droge duinheide 10

3.47 Zandve rstuiving 5-25

3.48 Strand en stuivend duin 5-25

3.49 Rivierduin en -strand 5-10

3.50 Akker van basenrijke gronden 5-25

3.51 Akker van basenarme gronden 10-25

3.52 Zoom, mantel en droog struweel van de hogere gronden 5-10

3.53 Zoom, mantel en droog struweel van het rivieren- en zeekleigebied 5-10

3.54 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 5-25

3.55 Wilgenstruweel 5-25 11

3.56 Eikenhakhout en -middenbos 30-300 12

3.57 Efzen-essenhakhout en -middenbos 30-100 /  100-300 13

3.58 Eiken-haagbeukenhakhout en -middenbos van het heuvelland 300-1.000 14

3.59 Eiken-haagbeukenhakhout en -middenbos van zandgronden 300-1.000 15

3.60 Park-stinzenbos 100-300

3.61 Ooibos 30

3.62 Laagveenbos 30-100 /  100-300 16

3.63 Hoogveenbos 30-100

3.64 Bos van arme zandgronden 30 (-1001/ 30-300 17

3.65 Eiken- en beukenbos van temige zandgronden 300-1.000

3.66 Bos van voedselri jke, vochtige gronden 100-300

3.67 Bos van bron en beek 30-100 /  30-300 18

3.68 Eiken-haagbeukenbos van het heuvelland 300-1.000

3.69 Eiken-haagbeukenbos van zandgronden 300-1.000

9 Verschilt per subtype [zie p. 571 Handboek],
10 Verschilt per subtype [zie p. 581 Handboek],
11 Volgens p. 638 Handboek 75 jaa r vanuit open water, maar "veel korter" vanuit moeras of 

grasland.
12 Getal afgeleid van corresponderend opgaand bos [3.64, 3.65],
13 Getal afgeleid van corresponderend opgaand bos [3.62, 3.66],
14 Getal afgeleid van corresponderend opgaand bos [3.68],
15 Getal afgeleid van corresponderend opgaand bos [3.69],
16 Verschilt per subtype [zie p. 674 Handboek],
17 Verschilt per subtype [zie p. 685 Handboek],
18 Verschilt per subtype [zie p. 701 Handboek],
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