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Controle op Kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg onvoldoende 
 
De provincie Limburg ziet onvoldoende toe op een goede uitvoering van de compensatie van 
aangetaste, beschermde natuur. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van de Zuidelijke 
Rekenkamer naar de kwaliteit van de natuurcompensatie provincie Limburg. De rekenkamer heeft 
het onderzoeksrapport op 15 december 2009 aangeboden aan Provinciale Staten. 
 
Compensatie is een belangrijk instrument dat ervoor zorgt dat bij schadelijke ingrepen in 
beschermde natuurgebieden geen verlies aan natuurkenmerken en –waarden plaatsvindt. 
Uitgangspunt daarbij is dat natuurkenmerken en -waarden die verloren gaan in kwantiteit en 
kwaliteit worden gecompenseerd. Provincies spelen een belangrijke rol bij de toepassing van het 
compensatiebeginsel. Zij moeten er op toezien dat het correct in ruimtelijke plannen van 
initiatiefnemers wordt opgenomen en, als de ruimtelijke ingreep daadwerkelijk wordt uitgevoerd, 
controleren dat de compenserende maatregelen conform het voorstel worden uitgevoerd. 
 
De Zuidelijke Rekenkamer heeft een onderzoek ingesteld naar de vraag of de provincie Limburg 
haar taken betreffende compensatie op een juiste manier uitvoert, zodat voldaan wordt aan de 
compensatie-eis wat betreft behoud van natuurkwaliteit.  
De rekenkamer heeft vastgesteld dat er binnen de provincie Limburg sprake is van een helder 
beleidskader en dat er door de ambtelijke organisatie goede stappen zijn gezet om de provinciale 
taken met betrekking tot natuurcompensatie in te vullen. De rekenkamer merkt daarbij op dat er 
evenwel onvoldoende aandacht is voor het toezicht.  
 
De rekenkamer heeft niet alleen het beleid van de provincie onderzocht, maar heeft ook gekeken 
naar de manier waarop zij haar taken in de praktijk uitvoert. Daarvoor zijn zowel dossiers 
onderzocht als veldonderzoeken verricht. De rekenkamer concludeert dat bij de meeste projecten 
waarbij natuurcompensatie moet plaatsvinden, niet of onvoldoende wordt voldaan aan een aantal 
essentiële eisen. Het betreft voornamelijk het opstellen van een compensatieplan, het 
ondertekenen van de compensatieovereenkomst door de provincie, het planologisch beschermen 
van de compensatielocatie in een bestemmingsplan en het verrichten van veldcontroles door de 
provincie. Op grond van het dossieronderzoek en de resultaten van de veldbezoeken concludeert de 
rekenkamer dat sprake is van een overwegend negatief netto resultaat als het gaat om de 
compensatieverplichtingen. De rekenkamer beoordeelt dit als zorgwekkend.  
 
De rekenkamer pleit voor een strikte toepassing (zowel naar kwantiteit als kwaliteit) van 
natuurcompensatie en voor een goede borging van het toezicht. Daarnaast beveelt de rekenkamer 
de inrichting van een publiek toegankelijk informatiepunt aan.  
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Dit informatiepunt moet een plaats zijn waar overheden, maatschappelijke organisaties en 
betrokken burgers een actueel inzicht kunnen krijgen in de stand van zaken rond de uitvoering van 
de ingreep en de daarmee gepaard gaande compensatieverplichtingen. 
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Voor meer informatie: 
Zuidelijke Rekenkamer 
drs. P.W.M. de Kroon, directeur-secretaris, T. 040 - 232 93 38 / 06 -1830 3489 
www.zuidelijkerekenkamer.nl 
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