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Natuurcompensatie provincie Noord-Brabant vertoont op onderdelen verbeteringen  
 
De provincie Noord-Brabant voert haar taken op het gebied van natuurcompensatie beter uit dan 
enkele jaren geleden. Toch waarborgt ze daarbij nog steeds onvoldoende dat het compenseren van 
aangetaste natuur transparant, juist en tijdig gebeurt. Ook zijn er nog onvoldoende garanties dat 
het beheer van compensatielocaties op de lange termijn voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 
Een eerdere opdracht van Provinciale Staten ter verbetering uit 2010 is gedeeltelijk uitgevoerd.  
 
Dit blijkt uit een onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer naar de vraag in hoeverre de provincie 
Noord-Brabant erin slaagt om ervoor te zorgen dat bij ruimtelijke ingrepen in beschermde natuur- 
en bosgebieden de natuurkwaliteit behouden blijft. Het onderzoek is een vervolg op eerder 
onderzoek van de rekenkamer in 2009. 
 
De rekenkamer stelde vast dat de provincie beschikt over een helder beleidskader en op een juiste 
wijze invulling geeft aan het begrip natuurkwaliteit. Taken en werkprocessen zijn nu binnen de 
provinciale organisatie vastgelegd en worden beter uitgevoerd dan ten tijde van het eerder 
onderzoek van de rekenkamer. De kwaliteit van de feitelijke toetsing op de compensatieplannen en 
uitgevoerde compensatiemaatregelen is echter volgens de rekenkamer nog onvoldoende. Zo plaatst 
de rekenkamer bijvoorbeeld een kanttekening bij de tijdigheid van de veldcontroles en de 
capaciteit die daarvoor beschikbaar is.  
Hoewel gemeenten in vergelijking met 2009 vaker door de provincie worden aangesproken bij het 
niet of onvoldoende nakomen van compensatie-afspraken, treedt de provincie volgens de 
rekenkamer in haar handhavende rol nog te vaak onvoldoende krachtig op. De natuurcompensatie 
wordt nog vaak te laat en niet altijd met voldoende kwaliteit gerealiseerd.  
Met uitzondering van het toezicht op een strikte toepassing, een publiek toegankelijk 
informatiepunt en een jaarlijkse rapportage aan Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten de 
opdracht van Provinciale Staten naar aanleiding van het eerdere onderzoek van de rekenkamer in 
voldoende mate uitgevoerd.  
 
Naar aanleiding van het vervolgonderzoek formuleerde de rekenkamer aanbevelingen met het oog 
op: een betere vastlegging van compensatiemaatregelen en waarborgen voor de realisatie daarvan; 
de inrichting van veldcontroles en maatregelen naar aanleiding van die controles; een betere 
dossiervorming en informatie-uitwisseling, onder andere met Provinciale Staten. 
 
In hun reactie op het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten aangegeven dat zij de aanbevelingen 
van de rekenkamer, op één na, volledig onderschrijven. Gedeputeerde Staten zien de 
aanbevelingen als een extra ondersteuning in de voorziene of reeds in gang gezette 
verbetertrajecten.  
 
De Zuidelijke Rekenkamer heeft het rapport Kwaliteit natuurcompensatie provincie Noord-Brabant 
(vervolgonderzoek) op 15 mei 2014 aangeboden aan Provinciale Staten. 
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