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Natuurcompensatie provincie Limburg vertoont verbeteringen 
 
De provincie Limburg zorgt ervoor dat de uitvoering van natuurcompensatie beter verloopt 
dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Zuidelijke Rekenkamer in 2013 
heeft ingesteld in vervolg op eerder onderzoek uit 2009. Ook de opdrachten van Provinciale 
Staten naar aanleiding van het eerdere rekenkameronderzoek zijn door Gedeputeerde Staten 
in belangrijke mate uitgevoerd. 
 
In het vervolgonderzoek ging de rekenkamer na of de provincie er in de periode 2008-2013 in is 
geslaagd om te waarborgen dat op een juiste wijze uitvoering gegeven wordt aan de compensatie-
eis. Volgens die eis moet natuurcompensatie worden toegepast als ruimtelijke ingrepen schade 
aanrichten aan wezenlijke kenmerken en waarden in beschermde gebieden en deze schade niet kan 
worden ondervangen door andere maatregelen. 
  
Hoewel de rekenkamer verbeteringen signaleerde ten opzichte van haar eerder onderzoek, vindt zij 
dat de provincie nog steeds onvoldoende krachtig optreedt tegen gemeenten die hun afspraken niet 
nakomen. Ook vindt de rekenkamer dat het beheer van compensatielocaties op de lange termijn 
niet altijd goed is geregeld. 
 
Naar aanleiding van haar vervolgonderzoek beveelt de rekenkamer aan dat Gedeputeerde Staten 
voor elk van de compensatieprojecten nagaat of het ingezette instrumentarium bijdraagt aan het 
daadwerkelijk nakomen van afspraken. Indien dat niet het geval is, moet naar alternatieve 
instrumenten gezocht worden. Als compensatiemaatregelen niet naar behoren zijn uitgevoerd, moet 
er volgens de rekenkamer sneller en strenger worden opgetreden. Ook de kwaliteit van 
natuurcompensatieovereenkomsten kan volgens de rekenkamer beter.  
 
In reactie op het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten aangegeven dat een nieuwe 
benaderingswijze zal worden geïmplementeerd, waarbij een initiatiefnemer aan zijn 
compensatieverplichting kan voldoen door het tegen kostprijs overnemen van door de provincie bij 
voorbaat gerealiseerde natuur. Gedeputeerde Staten hebben een plan van aanpak opgesteld waarin 
zij deze vernieuwde aanpak verder uitwerken. In dat plan zijn ook de  aanbevelingen van de 
rekenkamer op onderdelen verwerkt. De rekenkamer vindt dat er een stappenplan moet worden 
gemaakt voor de invoering van dit plan van aanpak en roept Provinciale Staten op om toe te zien op 
de kwaliteit van de aan te passen beleidsregel.  
 
De Zuidelijke Rekenkamer heeft het rapport Kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg 
(vervolgonderzoek) op 1 november 2013 aangeboden aan Provinciale Staten. 
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