INZET VAN NATUURCOMPENSATIE
voor realisatie van Natuurnetwerk Brabant
Aanleiding
Deze notitie geeft de algemene lijn weer rond natuurcompensatie in relatie tot de realisatie
van het NNB. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen fysieke en financiële
natuurcompensatie. We gaan ervan uit hiermee onduidelijkheden weg te nemen en de
mogelijkheden voor de inzet van natuurcompensatie voor realisatie van het NNB waar
mogelijk te verruimen.
Algemene lijn natuurcompensatie
Fysieke natuurcompensatie binnen begrenzing Nieuwe Natuur
Natuurcompensatie dient binnen de begrenzing van de Nieuwe Natuur plaats te vinden.
Deze werkwijze wordt toegepast zolang er in Brabant sprake is van een overbegrenzing van
het NNB (overbegrenzing = er is meer landbouwgrond begrensd als NNB dan op basis van de
taakstelling Nieuwe Natuur financierbaar/afgesproken is).
Fysieke natuurcompensatie wordt geregistreerd als Bestaande Natuur
Bij fysieke compensatie worden de betreffende percelen in het Natuurbeheerplan omgezet
van “Nieuwe Natuur” naar “Bestaande Natuur – natuurcompensatie”. Doordat de omvang
van de Nieuwe Natuur daarmee kleiner wordt, draagt dit bij aan het terugdringen van de
overbegrenzing van het NNB. De fysieke compensatie draagt daarmee dus niet bij aan het
realiseren van de taakstelling Nieuwe Natuur.
Achtergrond van deze werkwijze is dat het compensatiebeleid als doel heeft het beschermen
van het NNB en niet het realiseren van de taakstelling Nieuwe natuur. Er gaat immers natuur
verloren die elders moet worden gecompenseerd. Vanuit deze gedachte vinden wij het
logisch dat compensatie binnen het NNB wordt ingezet om de overbegrenzing terug te
brengen. Dat er een financiële uitdaging ligt ten aanzien van de realisatie van de taakstelling
Nieuwe natuur is daarbij minder relevant.
Financiële compensatie altijd via provinciale compensatievoorziening
De Verordening Ruimte geeft initiatiefnemers de mogelijkheid aantasting van het NNB fysiek
of financieel te compenseren. Als wordt gekozen voor financiële compensatie, moet dit in
het aantastende bestemmingsplan worden opgenomen. Het bestemmingsplan geeft aan
hoe de compensatie wordt berekend en wie de financiële compensatie voldoet.
Vanuit de Verordening Ruimte is er geen mogelijkheid voor initiatiefnemers om financiële
compensatie te gebruiken als cofinanciering bij een GOB-aanvraag. De financiële
compensatie moet worden gestort in de provinciale compensatievoorziening. Het is
vervolgens aan Gedeputeerde Staten om te bepalen waar in Noord-Brabant dit geld wordt
ingezet ten behoeve van het NNB en dit te verantwoorden aan Provinciale Staten.
Compensatiegeld inzetten als kwaliteitsimpuls
Er is wel een mogelijkheid om het compensatiegeld als “kwaliteitsimpuls” in te zetten in
specifieke, nader te bepalen, gebieden, als aanvullende financiering voor het provinciaal
deel van het NNB. De inzet wordt gekoppeld aan de realisatie van kwalitatief hoogwaardige

beheertypen in gebieden met enige omvang. De GOB-subsidie wordt in een dergelijke
situatie verhoogd van 50% naar 85%. De subsidie is daarmee beschikbaar voor iedere
aanvrager en niet alleen voor de compensatieplichtige partij.
De inzet van compensatiegeld kan rechtstreeks gekoppeld worden aan een
compensatieverplichting. Hiervoor werkt de initiatiefnemer een voorstel uit voor inzet van
zijn financiële compensatie in een specifiek gebied. Dit wordt tijdens het opstellen van het
aantastend bestemmingsplan voorgelegd aan de provincie. Voor dit voorstel kan hetzelfde
format gebruikt worden als wordt gehanteerd door het GOB en gaat specifiek in op de
kansen die ontstaan door de inzet van de extra middelen.

