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1.Inleiding
De provincie Flevoland wil natuur beschermen en ontwikkelen, maar ook ruimte hebben om andere
maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en recreatie optimaal vorm te geven. De EHS
kent een “nee, tenzij” beginsel: ontwikkelingen in en nabij de EHS mogen geen significant
negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden, tenzij aangetoond wordt dat
sprake is van groot openbaar belang, geen reële alternatieven aanwezig zijn èn effecten worden
voorkomen. Resteffecten moeten worden gecompenseerd. Een en ander impliceert dat heel veel,
vooral kleinschalige, ontwikkelingen niet kunnen plaatsvinden omdat zelden sprake is van groot
openbaar belang en reële alternatieve vaak aanwezig zijn.
Provincie Flevoland profileert zich als een ontwikkelingsgerichte provincie, die streeft naar ruimte
voor oplossingen. Om die reden wil de provincie het “nee, tenzij” beginsel ombuigen naar een “ja,
want” benadering. De provincie wil hiervoor gebruik maken van een systeem van saldobenadering.
Het uitgangspunt van deze benadering is het hanteren van een natuurinclusieve werkwijze waarbij
de ruimtelijke ontwikkelingen en ecologische ontwikkelingen zodanig vorm worden gegeven dat zij
elkaar niet belemmeren, maar juist versterken. In het Omgevingsplan 2006 hebben Provinciale
Staten dan ook opdracht gegeven om het onderdeel saldobenadering uit te werken.
Het door Provinciale Staten bedoelde “ja, want” benadering is later tot uiting gekomen in de
landelijk Spelregels EHS.
2. Aanleiding van dit document
In de “Spelregels EHS”, die door het Rijk als handreiking is opgesteld, is beschreven onder welke
voorwaarden en met welke instrumenten ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij de EHS in beginsel
mogelijk zijn. Sinds februari 2009 heeft het college van Gedeputeerde Staten de “Spelregels EHS”
als interne handreiking gebruikt om ervaring op te doen met deze spelregels. Zowel gemeenten als
belangengroepen hebben vervolgens aangegeven daadwerkelijk conform de “Spelregels EHS” te
willen werken. Een en ander impliceert dat de “Spelregels EHS” middels openbare besluitvorming
moeten worden vastgesteld.
Bij besluit 950595 hebben Provinciale Staten op 17 juni 2010 besloten de antwoordnota, de daarop
aangepaste EHS-kaart met daarop de gebieden van de TOP-lijst op een schaal van 1: 10.000, de
EHS-Doelbenadering en de Spelregels EHS vast te stellen als uitwerking van het onderdeel
“Saldobenadering” uit het Omgevingsplan 2006. Daarbij hebben Provinciale Staten besloten dat,
conform de “Spelregels EHS”, het instrument “herbegrenzing” aan Gedeputeerde Staten is en het
instrument “saldobenadering” aan Provinciale Staten.
Aan dit besluit ligt een groot aantal uitgangspunten, overwegingen en stukken ten grondslag. In
deze notitie zijn die samenvattend in een samenhangende tekst verwoord.
De volgende stukken zijn bij totstandkoming van dit document betrokken:
-

Provinciaal Omgevingsplan 2006
Voorstel Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten
Besluit Provinciale Staten van 17 juni 2010
Antwoordnota behorende bij besluit 17 juni 2010
Aanvulling op antwoordnota
EHS-kaart
Spelregels EHS
EHS-Doelbenadering

947882
950595
944162
961127
914234
715899
747134

3. Achtergrond EHS
De EHS wordt gedefinieerd als “het samenhangend netwerk van in (inter)nationaal opzicht
belangrijke, duurzaam te behouden ecosystemen”. Uit deze definitie wordt duidelijk welk doel de
EHS moet dienen, namelijk: het duurzaam behouden van ecosystemen die in nationaal of zelfs
internationaal opzicht belangrijk zijn. Het middel om dat doel te bereiken is het tot stand brengen
van een samenhangend netwerk van natuurgebieden met daartussen ecologische verbindingen.
Opgemerkt moet worden dat de EHS er is voor ecosystemen, niet voor afzonderlijke soorten. Anders
gezegd: in de EHS gaat het om min of meer complete levensgemeenschappen bestaande uit
onderling van elkaar afhankelijke soorten èn hun fysieke milieu. Om welke ecosystemen het gaat, is
eerder systematisch uitgewerkt in het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., 1995, herziening
2001), dat het hele scala beschrijft. In feite behoort echter ook herstel en ontwikkeling van
ecosystemen tot het doel van de EHS. Dit heeft een concrete vertaling gekregen in het financieren
van regulier beheer, effectgerichte maatregelen,omvorming en natuurontwikkeling. De
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natuurdoeltypen zijn per 1 januari 2010 omgezet in 18 natuurtypen en 58 beheertypen en
doorvertaald in provinciale Natuurbeheerplannen.
4. Begrenzing EHS in Flevoland
Rijk, provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor bescherming, instandhouding en
ontwikkeling van de aanwezige bijzondere waarden en kenmerken van de volgende gebieden: de
Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000 gebieden), de Natuurbeschermingswetgebieden en
de Ecologische Hoofdstructuur.
Begrenzing van de EHS vindt plaats door de provincie met uitzondering van de buitendijkse
Rijkswateren. Overeenkomstig de Nota Ruimte is het Rijk bevoegd om de Rijkswateren te
begrenzen. Conform diezelfde nota moeten gemeenten de EHS overnemen in passende
bestemmingen in hun bestemmingsplannen. In het Omgevingsplan 2001 en Omgevingsplan 2006 van
de provincie Flevoland is de EHS begrensd. De EHS in Flevoland bestaat uit bestaande natuur,
nieuwe natuur, landgoederen en ecologische verbindingen (inclusief de robuuste verbinding).
Op onderstaande kaart is de laatst bekende begrenzing van de buitendijkse EHS weergegeven
alsmede de ligging van de ecologische verbindingen in Flevoland. De begrenzing van het EHS-deel
van OostvaardersWold is nog niet op deze kaart opgenomen. De begrenzing van OostvaardersWold is
thans in procedure.
De begrenzing van de EHS zoals vastgesteld in 2006 is in 2010 ten behoeve van de Spelregels EHS
herzien (zie 5.1.)

5. Spelregels EHS
In de “Spelregels EHS”, die door het Rijk als handreiking is opgesteld, is beschreven onder welke
voorwaarden en met welke instrumenten ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij de EHS in beginsel
wel mogelijk zijn. Daarnaast is het compensatiebeginsel conform het reeds bestaande “nee, tenzij”
beginsel in de Spelregels EHS nader uitgewerkt.
Twee instrumenten kunnen ingezet worden om de EHS-begrenzing aan te passen. Het betreft de
instrumenten herbegrenzing en saldobenadering.
Het instrument “herbegrenzing” kan ingezet worden bij individuele ontwikkelingen in en rond EHSgebieden op lokaal niveau met een individueel belang en een beperkte invloed op de wezenlijke
kenmerken en waarden van een EHS-gebied. Het instrument “saldobenadering” kan ingezet worden
indien een combinatie van projecten of handelingen worden ingediend die tevens tot doel heeft om
de kwaliteit en kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo te verbeteren. Er moet dus een
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duidelijk onderlinge samenhang zijn tussen de betreffende plannen, projecten of handelingen. Een
en ander impliceert dat het hier meerdere belangen en een ontwikkeling op regionaal niveau
betreft.
Sinds februari 2009 heeft het college van Gedeputeerde Staten de “Spelregels EHS” als interne
handreiking gebruikt om ervaring op te doen met deze spelregels. Gedurende deze periode is
gebleken dat het noodzakelijk is om een eenduidige kadastrale begrenzing van de EHS-gebieden op
een schaal van 1:10.000 vast te stellen. Het bleek namelijk om diverse redenen niet altijd even
duidelijk waar de grens van de EHS precies ligt en welke bestemmingen in een bestemmingsplan in
lijn zijn met de doelstellingen van de EHS. Een belangrijke oorzaak is dat de EHS in de nota Ruimte
is begrensd op een schaal van 1: 500.000 en in het Omgevingsplan 2006 op een schaal van 1:
294.000.
Om gewenste duidelijkheid te verkrijgen is aan gemeenten verzocht om alle vigerende
bestemmingsplannen aan te leveren. Deze zijn vergeleken met de provinciale EHS-kaart. Daar waar
zogenaamde discrepanties zijn aangetroffen is een oplossing gezocht en gevonden waardoor de
Flevolandse EHS thans louter bestemmingen kent die bijdragen aan de doelstelling van de EHS. Deze
administratieve herbegrenzing is een fine-tuning van de bestaande EHS-kaart uit het Omgevingsplan
2006.
Naast een eenduidige kadastrale begrenzing van de EHS-gebieden bleek het noodzakelijk om de
wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS-gebieden te bepalen. Landelijk is aan deze
begrippen nimmer een concrete, objectieve en dus eenduidige uitwerking gegeven, hetgeen leidt
tot discussies en gang naar de rechter. De provincie Flevoland heeft in samenwerking met Arcadis
een methode ontwikkeld om de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS-gebieden te bepalen.
Deze methode wordt is “EHS-Doelbenadering”. Met deze methode kunnen de wezenlijke kenmerken
en waarden op een concrete, objectieve en eenduidige maar vooral praktische wijze worden
beschreven. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld of een ruimtelijke ontwikkeling binnen de
“Spelregels EHS” past en welke natuurwaarden, indien noodzakelijk, verbeterd kunnen worden ten
einde negatieve effecten te voorkomen. Nu de methodiek is vastgesteld worden de wezenlijke
kenmerken en waarden van de Flevolandse binnendijkse EHS-gebieden vastgesteld.
Zowel gemeenten als belangengroepen hebben aangegeven daadwerkelijk conform de “Spelregels
EHS” te willen werken. Na een periode van intensief vooroverleg tussen gemeenten,
terreinbeheerders en provincie hebben Provinciale Staten op 17 juni 2010 besloten de
antwoordnota, de daarop aangepaste EHS-kaart met daarop de gebieden van de TOP-lijst op een
schaal van 1: 10.000, de EHS-Doelbenadering en de “Spelregels EHS” vast te stellen als uitwerking
van het onderdeel “Saldobenadering” uit het Omgevingsplan 2006.
Daarbij hebben Provinciale Staten besloten dat conform de “Spelregels EHS” het instrument
“herbegrenzing” aan Gedeputeerde Staten is en het instrument “saldobenadering”aan Provinciale
Staten.
5.1. Uitgangspunten bij administratieve begrenzing EHS 2010
Om te komen tot een eenduidige kadastrale begrenzing van de EHS-gebieden op een schaal van
1:10.000 zijn alle bestemmingsplannen in Flevoland vergeleken met de bestaande EHS-kaart.
Daartoe zijn de gemeenten verzocht de vigerende bestemmingsplannen aan te leveren. Deze
vergelijking heeft geleid tot de constatering van meer dan 700 discrepanties. Om tot een oplossing
te komen, zijn alle discrepanties met de relevante gemeenten en terreinbeheerders ambtelijk, en
waar nodig bestuurlijk, besproken. Daarbij is een aantal vaste uitgangspunten gehanteerd dat ook in
de toekomst gebruikt zal worden bij begrenzing en herbegrenzing van de EHS in Flevoland met dien
verstande dat voor de bestemming “Dagrecreatie” bedoeld wordt extensieve vormen van
dagrecreatie zoals recreatieweiden.
1. De begrenzing van de EHS volgt de begrenzing van het Kadaster. Hoofdzakelijk wordt
begrensd op het in eigendom zijn van terreinen bij de provincie Flevoland, Flevolandse
gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en FlevoLandschap en/of in beheer bij een van de (particuliere) terreinbeherende instanties. Indien
het kadaster niet up-to-date of niet eenduidig is, wordt begrensd op basis van het vigerend
bestemmingsplan. Indien die niet voor handen is of onduidelijk is, is begrensd op basis van
de topkaart (top 10 vector). Indien de topkaart geen referentie gaf, is logisch begrensd;
2. Gebieden met vigerende bestemmingen Bos, Ecologische verbindingszone, Water, Natuur,
Groen (niet zijnde groenvoorziening), Strand, Dagrecreatie of Verblijfsrecreatie zijnde een
Natuurkampeerterrein, zijn binnen de EHS-begrenzing toelaatbaar geacht.
Eigendomssituatie of erfpachtconstructie doet daar niets aan af.
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3. Gebieden met een bestemming "agrarisch gebied" zijn niet meebegrensd als EHS tenzij
nadrukkelijk particulier natuurbeheer wordt toegepast.
4. Overige bestemmingen vallen in principe niet onder de EHS, tenzij een ecologisch
inhoudelijk argument zwaar weegt. Gedacht wordt aan de functie waterkering (i.c.
dijklichamen die langs natuurgebieden lopen) maar ook wegbermen met bijzondere
beplanting of (ondergrondse) drinkwaterstations;
5. Bestemmingen die een beheergebouw van een terreinbeheerder of natuurbelevingcentrum
mogelijk maken zijn meebegrensd als EHS omdat dergelijke gebouwen bijdragen aan het
bereiken van de doelstellingen van de EHS;
6. Indien de gebouwen zoals bedoeld onder 5 voor een substantieel deel bestaan uit horeca
en/of, vergadercentra, etc. vallen deze niet onder de doelstellingen van EHS.
7. Buitendijks water valt niet onder de provinciale begrenzing (begrenzing is bevoegdheid van
het Rijk), vooroevers zijn, indien relevant, wel meebegrensd;
8. Wateren tussen binnendijkse EHS gebieden zijn meebegrensd als EHS;
9. Doodlopende wegen tussen en in EHS gebieden zijn meebegrensd als EHS, tenzij een
recreatieondernemer wordt ontsloten;
10. Groengebieden langs in het Omgevingsplan 2006 opgenomen ecologische verbindingen zijn
als stapsteen in de EHS meebegrensd. Dat is inclusief oever.
5.2. Doelbenadering: uitwerking wezenlijke kenmerken en waarden
Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant worden
aangetast moet duidelijk zijn wat die wezenlijke kenmerken en waarden zijn. In de Spelregels EHS
is aangegeven dat het bevoegd gezag de wezenlijke kenmerken en waarden moeten bepalen. De
provincie Flevoland heeft hiertoe in samenwerking met Arcadis de “EHS-Doelbenadering”
ontwikkeld.
Bij de ontwikkeling van de methode is rekening gehouden met de volgende aspecten:
- de ecologische waarde van het gebied moet gedekt zijn;
- het moet een hulpmiddel zijn voor consistente en eenduidige toetsing;
- de relaties va het gebied met de EHS als geheel en het Natura2000 netwerk moeten tot
uiting komen;
- de methode moet aansluiten op het huidige beleid ten aanzien van de EHS.
In 2010 worden de wezenlijke kenmerken en waarden voor de binnendijkse EHS-gebieden in
Flevoland beschreven en door Gedeputeerde Staten vastgesteld.
Actuele en potentiële waarden, belang en schaal van het gebied, gebiedskenmerken, abiotische en
biotische randvoorwaarden en kenmerken alsook belangrijke soorten vormen de basis voor de
beschrijvingen.
5.3. Top-lijst verdroging
Omdat op de EHS-kaart ook de gebieden van de TOP-lijst verdroging zijn weergegeven, zijn deze
eveneens administratief herbegrensd op een schaal van 1: 10.000
6. Nadere uitwerking van het compensatiebeginsel
Het compensatiebeginsel komt voort uit het huidige “nee, tenzij” beschermingsregiem van de EHS
en is van toepassing indien:
- Een ingreep onvermijdelijk blijkt
- van groot openbaar belang is en
- geen reële alternatieven aanwezig zijn
- èn sprake is van een significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en
waarden,
In dit gevals is in dat geval de initiatiefnemer van het plan, project of de handeling
verantwoordelijk voor realisatie van mitigerende maatregelen om de nadelige effecten weg te
nemen of te ondervangen en waar dit niet volstaat, de resterende effecten te compenseren. Het
bevoegd gezag (over het algemeen de gemeente), dat verantwoordelijk is voor het opleggen van
compensatieverplichtingen ziet er op toe dat de initiatiefnemer daadwerkelijk compenseert. Aan
compensatie worden de volgende voorwaarden gesteld:
• geen nettoverlies aan waarden, voor wat betreft areaal, kwaliteit en samenhang;
• compensatie vindt plaats aansluitend of nabij het gebied, onder de voorwaarde dat een
duurzame situatie ontstaat. Bij fysieke compensatie kan onteigening aan de orde zijn;
• indien fysieke compensatie aansluitend of nabij het gebied onmogelijk is, kan compensatie
plaatsvinden door de realisering van kwalitatief gelijkwaardige waarden, dan wel door fysieke
compensatie verder weg van het aangetaste gebied;
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•

•

indien zowel fysieke compensatie als compensatie door kwalitatief gelijkwaardige waarden
redelijkerwijs onmogelijk is, wordt financiële compensatie geboden. Deze wordt in het door rijk
en provincies beheerde Nationaal groenfonds gestort, maar blijft gelabeld aan de betrokken
ingreep;
het tijdstip van het besluit over de ingreep is ook het tijdstip waarop wordt besloten over aard,
wijze en het tijdstip van mitigatie en compensatie;

Op grond van rapporten van de VROM-inspectie (juni 2006) en de Algemene Rekenkamer (oktober
2006) is het wenselijk gebleken om het compensatiebeginsel op een aantal punten verder uit te
werken. De uitwerking in dit beleidskader sluit aan op de eerder geformuleerde nadere
randvoorwaarden 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.
Hieronder wordt op hoofdlijnen de stappen in de compensatieprocedure beschreven.
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 rapportages. Ingrepen in de EHS waarvoor compensatie is vereist, hebben het
afwegingskader doorlopen en hebben dus èn significante effecten, èn een groot openbaar belang èn
geen reële alternatieven. 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 bestemmingsplanprocedure 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. Het bevoegd gezag onderhoudt dus de contacten met de
initiatiefnemer en stelt het compensatieplan en de overeenkomsten met de initiatiefnemer vast. De
naleving en handhaving van de afspraken over compensatie zijn primair een verantwoordelijkheid
van gemeenten.
6.1. Uitwerking van de verschillende stappen in de compensatieprocedure
Stap 1. Toetsing aan ‘nee, tenzij’-afwegingskader
Allereerst dient de initiatiefnemer het ‘nee, tenzij’-afwegingskader te doorlopen. Indien sprake is
van compensatieplicht worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 2. Voorwaarden voor compensatie
Compensatieplan als zelfstandig document
• Het tijdstip van het besluit 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 noodzakelijke compensatiemaatregelen en het beheer van het compensatiegebied worden
vastgelegd in een compensatieplan, waarin in elk geval begrenzing, natuurdoelen, maatregelen,
ontwikkelingsbeheer, regulier beheer, termijnen, een tijdpad voor realisatie, en een
evaluatiemoment t.a.v. de kwaliteit van de gerealiseerde compensatienatuur zijn weergegeven.
Inhoudelijke eisen aan compensatie
• Uitgangspunt is: géén netto verlies aan wezenlijke kenmerken en waarden van het betreffende
gebied in termen van areaal, kwaliteit en samenhang.
•

Fysieke compensatie dient plaats te vinden aansluitend of nabij het aangetaste gebied.

•

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

•

In het vervangend areaal dient een basisinrichting te worden gerealiseerd, waarbij de verloren
gegane waarden weer kunnen worden ontwikkeld, c.q. zich kunnen ontwikkelen; voor bos
betekent dit met name de aanplant van jonge bomen met in ieder geval een vergelijkbare
waarde wat betreft soort en samenstelling als het verloren gegane bos.

•

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

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, als in extra budget om de extra kosten tijdens de beginjaren van omvormingsbeheer
te ondervangen. Hiertoe worden vier categorieën onderscheiden:
1. Natuur met een ontwikkeltijd van 5 jaar of minder: geen toeslag in oppervlak.
2. Tussen 5 en 25 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 1/3 in oppervlak, plus de
gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer.
3. Tussen 25 en 100 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 2/3 in oppervlak, plus de
gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer.
4. Bij een ontwikkelingsduur van meer dan 100 jaar, is er een grote onzekerheid over het weer
ontwikkelen van de verloren gegane kwaliteit. In die situatie moet van geval tot geval
worden bekeken of, en zo ja, hoe de zeldzame kwaliteit weer kan worden geregenereerd.
• Indien de verloren gegane kwaliteiten niet weer kunnen worden ontwikkeld
(bijvoorbeeld vanwege een zeer lange ontwikkelingsduur, of vanwege het ontbreken van
geschikte omstandigheden buiten de EHS), dienen kwalitatief zo gelijkwaardig mogelijke
waarden te worden gerealiseerd.
• Indien volledige fysieke compensatie binnen de gestelde termijn onmogelijk is, wordt
onderzocht of een deel van de benodigde fysieke compensatie wèl gerealiseerd kan worden.
Voor het overblijvende deel wordt financiële compensatie geboden.
• Voor watergebieden zal, indien fysieke compensatie (vervangend areaal) niet mogelijk is,
compensatie bij voorkeur gezocht worden in het opwaarderen van de natuurkwaliteit of de
ecologische samenhang van de rest van het watergebied.
• Indien mitigerende maatregelen mogelijk 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 ontwikkelingsbeheer (’compensatie van het kwaliteitsverlies’)
• Gedurende de ontwikkelingsperiode van het vervangende gebied is er sprake van verlies aan
natuurkwaliteit. Om dit zo snel mogelijk te herstellen is gericht ontwikkelingsbeheer in het
vervangend gebied nodig. De extra beheerskosten tijdens de periode van het
ontwikkelingsbeheer worden (gekapitaliseerd) door de initiatiefnemer vergoed.
•

Een vergoeding voor de extra kosten voor ontwikkelingsbeheer is maatwerk en wordt
vastgesteld in overleg met de beoogde terreinbeheerder. De gekapitaliseerde beheerskosten
worden als budget vastgelegd, bijvoorbeeld als gelabeld budget in het Groenfonds.

•

Als algemene vuistregel kan worden uitgegaan van extra beheerskosten van minimaal 1 à 2 keer
de normkosten voor het betreffende natuurbeheertype 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 minimaal 1 keer de normkosten
voor de eerste tien jaar na inrichting van de grond.

•

De initiatiefnemer zorgt er tevens voor dat vergoeding van de reguliere beheerskosten voor een
periode van 25 jaar gewaarborgd is.

Financiële compensatie
• Financiële compensatie is mogelijk, maar hiervoor geldt een zware bewijslast.
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:
1. kosten van aanschaf van vervangende grond;
2. kosten van basisinrichting (bijvoorbeeld grondwerkzaamheden, aanpassing van de
waterhuishouding, en aanplant van jonge bomen in geval van bos);
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3. 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 waarborgen, bijvoorbeeld door er voor te
zorgen dat het compensatiegebied in aanmerking komt voor beheerssubsidie.

Stap 3. Doorwerking in ruimtelijk beleid en natuurbeleid
• Het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor het opleggen van compensatieverplichtingen
staat er voor in dat de initiatiefnemer daadwerkelijk compenseert en dat compensatie correct
in de ruimtelijke plannen wordt opgenomen.
•

Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling (ingreep) in de EHS wordt vastgelegd in een
bestemmingsplan dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Niet alleen de ingreep maar ook
de locatie voor de compensatie (vaak vereist dit een bestemmingswijziging) 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 toelichting op het bestemmingsplan,
is doorvertaald op de bestemmingsplankaart, en verankerd in de daarbij behorende
voorschriften.

•

De provincie en andere belanghebbenden geven in het vooroverleg over het bestemmingsplan
aan of zij kunnen instemmen met het compensatieplan. Hierbij worden ook afspraken gemaakt
over de wijze en momenten waarop de gemeente GS zal informeren over de voortgang.

•

De omvang van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft wordt per geval
bepaald op basis van zowel de ruimtelijke problematiek en de ingreep als 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 bij compensatie conform het “nee, tenzij” beginsel
door Provinciale Staten te worden vastgelegd.

•

Indien nodig, dan vindt wijziging plaats van het Natuurbeheerplan Flevoland.

Stap 4. 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 bindende) privaatrechtelijke overeenkomst.
•

Hierin worden de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd,
evenals een financiële onderbouwing (in de vorm van bankgaranties) 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 vijf jaar met maximale uitloop tot tien jaar. Van de termijnen twee en vijf jaar kan in de
compensatieovereenkomst 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.
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•

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

Stap 5. 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 rapporteren betreffende gemeentes aan de
provincie, als verantwoordelijke voor de uitvoering van het EHS-beleid, over de voortgang van
compensatieverplichtingen.
•

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 compensatieprojecten waarvoor de provincie bevoegd gezag is. De
rapportage dient transparant te zijn en helderheid te geven over de toepassing van het EHScompensatiebeginsel uit dit spelregeldocument en eventuele regionale maatwerkoplossingen die
daarbij toegepast zijn.

•

De rapportage kan bijvoorbeeld als bijlage worden gevoegd bij de reguliere provinciale
verslaglegging zodat het rijk inzicht verkrijgt in de stand van zaken van de compensatie.

•

Voor een ideale borging zijn in opeenvolgende fasen de volgende gegevens nodig:
1. bestuurlijk: in de voorbereidende fase (de vaststelling van) het bestemmingsplan, het
compensatieplan en andere formele documenten zoals de privaatrechtelijke overeenkomst.
Hiervoor is het bevoegd gezag verantwoordelijk;
2. administratief: in de uitvoeringsfase de hectares compensatiegrond die zijn begrensd,
aangekocht, ingericht, overgedragen aan beheerder en in adequaat beheer zijn genomen.
Hiervoor zijn initiatiefnemer en beheerder verantwoordelijk;
3. fysiek: in de evaluatiefase de omvang, samenhang en abiotische/ecologische 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 daadwerkelijk is gerealiseerd.

Stap 6. Overname uitvoering door bevoegd gezag
• Als de initiatiefnemer nalatig blijft in het realiseren van compensatie, kan het bevoegd gezag
ook overgaan tot bestuursdwang door de compensatie te laten uitvoeren op rekening van de
initiatiefnemer.
6.2 Uitzonderingsgevallen
De provincie is bevoegd om praktische oplossingen te hanteren als uitzondering op het
stappenschema zoals verwoord in paragraaf 6.1 bijvoorbeeld voor kleine snippers compensatie. Dit
is mogelijk zolang aan het basisprincipe “geen nettoverlies aan waarden, voor wat betreft areaal,
kwaliteit en samenhang van de EHS” wordt voldaan en provincies over deze oplossingen geheel
transparant zijn naar burger, bedrijf en bestuurlijke partners. In de reguliere jaarlijkse rapportages
zal de provincie verantwoorden welke maatwerkoplossingen voor EHS-compensatie zijn toegepast.
6.3 Afstemming van compensatie-eisen als 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 wettelijke kaders
waarbinnen compensatie aan de orde kan zijn, zijn de Flora- en faunawet (Ff-wet) en de Boswet.
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 mitigatie tevens compensatie aan de orde is, kan een plan voor
compensatie als volgt worden opgebouwd.
• Eerst kunnen maatregelen worden opgesteld als voorinvestering om negatieve effecten op de
natuurwaarden te voorkomen die worden beschermd door de Nb-wet.
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•
•
•

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 verkrijgen van ontheffing in het kader van de Ffwet nog sprake moet zijn van aanvullende compenserende maatregelen.
Tenslotte moet worden nagegaan of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan
een eventueel aan de orde zijnde herplantplicht volgens de Boswet.

7. Instrument Herbegrenzing
Om de ruimtelijke samenhang van de EHS te verbeteren en de EHS in haar omgeving duurzaam in te
passen, kan provincie Flevoland met behoud van de oorspronkelijke ambitie de huidige begrenzing
van de EHS aanpassen. Herbegrenzing kan tevens plaatsvinden om andere dan ecologische redenen,
indien het initiatief leidt tot een versterking van de EHS in de betreffende regio. Het rijksbeleid is
daarbij leidend. Het instrument “herbegrenzing” wordt ingezet bij individuele ontwikkelingen in en
rond EHS-gebieden op lokaal niveau met een individueel belang en een beperkte invloed op de
wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS-gebieden.
7.1. Herbegrenzen EHS om andere dan ecologische redenen
Het instrument herbegrenzen EHS om andere dan ecologische redenen is een instrument voor
kleinschalige uitzonderingsgevallen. Het is in geen geval bedoeld om het ‘nee, tenzij’beschermingsregime te omzeilen. Voorwaarde bij de toepassing van deze vorm van herbegrenzing is
dat een initiatief (een ruimtelijke ingreep) leidt tot een versterking van de EHS in de regio,
bijvoorbeeld door het oplossen van knelpunten in de EHS en door een kwaliteitsverbetering. De
hieronder genoemde voorwaarden bieden een kader voor tussentijdse aanpassingen van de EHSbegrenzing als gevolg van kleinschalige ruimtelijke ingrepen in de EHS. Het gaat hierbij om
tussentijdse incidentele aanpassingen van de EHS-begrenzing.
Voorwaarden
Kleinschalig herbegrenzen van de EHS om andere dan ecologische redenen dient in elk geval aan de
volgende voorwaarden te voldoen. Wordt hieraan niet voldaan dan is het plan niet aanvaardbaar.
Criteria voor inhoudelijke afweging:
• Er vindt door de voorgestelde ruimtelijke 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 uiteindelijk leiden tot een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de
EHS in het betreffende gebied ;

•

Bij een ‘versterking van de EHS’ is sprake van winst en moet meer gebeuren dan is verwoord in
de regels voor behoud van kwaliteit bij de toepassing van het compensatiebeginsel in de EHS.

•

Er vindt een zorgvuldige onderbouwing van de ruimtelijke 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 natuurlijke inpassing.

Criteria voor het proces:
• De initiatiefnemer committeert zich aan het uitvoeren van de kwalitatieve en kwantitatieve
versterking van de EHS en er worden afspraken gemaakt over de wijze en momenten waarop de
initiatiefnemer de provincie zal informeren over de voortgang van de uitvoering;
•

De kwaliteitswinst wordt niet gefinancierd uit reguliere EHS-middelen;

•

Herbegrenzing is enkel toepasbaar bij kleinschalige ontwikkelingen en blijft beperkt tot het
oplossen van knelpunten en het bieden van maatwerk.

Doorwerking in het ruimtelijk en natuurbeleid
• De herbegrenzing van de EHS om andere dan ecologische redenen wordt planologisch geborgd
door deze vast te leggen in provinciale ruimtelijke plannen. Vanzelfsprekend werkt de wijziging
in EHS-begrenzing zo spoedig mogelijk door in de betreffende gemeentelijke
Versie 12-07-2010
Nr 1012819

12

bestemmingsplannen in een, gelet op de doelstellingen van de EHS, passende bestemming.
Zolang de wijziging immers niet in het bestemmingsplan is opgenomen, is deze niet bindend
voor initiatiefnemers.
•

Indien nodig vindt tevens wijziging van het Natuurbeheerplan Flevoland plaats.

•

Jaarlijks worden Provinciale Staten geïnformeerd over de toepassing van het instrument
herbegrenzing.

•

Bij toepassing van het instrument herbegrenzen EHS om andere dan ecologische redenen geldt
dat het tijdstip van het besluit over de ingreep ook het tijdstip is waarop besloten wordt over
de aard, wijze en het tijdstip van de realisatie van de kwaliteits- en kwantiteitswinst. In
principe wordt deze kwaliteits- en kwantiteitswinst zo snel mogelijk door de initiatiefnemer
gerealiseerd.

Bestuurlijke bevoegdheid
Toepassing van herbegrenzen EHS om andere dan ecologische redenen is een bevoegdheid van de
provincie. In Flevoland zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om het instrument herbegrenzing toe te
passen. De provincie toetst het initiatief tot herbegrenzen aan de vereisten, zoals deze voortvloeien
uit de Nota Ruimte, dit beleidskader en het eigen provinciaal kader (Omgevingsplan). De provincie
neemt in het kader van het streekplan een besluit over de herbegrenzing en geeft na haar
beoordeling schriftelijk aan de initiatiefnemer te kennen of zij kan instemmen met toepassing van
herbegrenzing van de EHS.
7.2. Herbegrenzen EHS om ecologische redenen
Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie en doorloopt in principe
dezelfde procedure als de reguliere begrenzing van de EHS. Het instrument ‘Herbegrenzen om
ecologische redenen’ is bedoeld om de samenhang te verbeteren of de EHS duurzaam in te passen,
met behoud van de oorspronkelijke ambitie. Wezenlijk verschil met herbegrenzing om andere dan
ecologische redenen is dat er in dit geval alleen ecologische motieven zijn voor de herbegrenzing
van de EHS en er geen sprake is van een ruimtelijke ingreep in de EHS bijvoorbeeld een rode
ontwikkeling. Ook om ecologische motieven kan het echter wenselijk zijn om maatwerk in de EHS te
leveren en de EHS te kunnen herbegrenzen. Voorbeelden hiervan zijn herbegrenzing om de milieuen watercondities in EHS-gebieden te verbeteren, de ruimtelijke condities voor soorten te
versterken, ongunstige randlengtes aan te pakken, vernieuwde ecologische inzichten rond de
begrenzing van EHS of verzoeken van agrariërs om te kunnen starten met particulier natuurbeheer
in ecologisch kansrijke, maar niet begrensde gebieden. Ook kan het instrument conform Nota
Ruimte worden 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 verbindingen.
De meeste kansen voor herbegrenzen EHS om ecologische redenen lijken te liggen in 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 kwaliteit toeneemt.
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 kwalitatieve en kwantitatieve ambities van de
EHS in het betreffende gebied;

•

Daarnaast wordt vastgesteld waar welke EHS-gebieden verdwijnen en waar deze opnieuw
ingezet worden.
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Doorwerking in het ruimtelijk en natuurbeleid
• De herbegrenzing van de EHS om ecologische redenen wordt planologisch geborgd door deze
vast te leggen in provinciale ruimtelijke plannen. Vanzelfsprekend werkt de wijziging in EHSbegrenzing zo spoedig mogelijk door in de betreffende gemeentelijke bestemmingsplannen in
een, gelet op de doelstellingen van de EHS, passende bestemming. Zolang de wijziging immers
niet in het bestemmingsplan is opgenomen, is deze niet bindend voor initiatiefnemers.
•

Indien nodig vindt tevens wijziging van het Natuurbeheerplan Flevoland plaats.

•

Jaarlijks worden Provinciale Staten geïnformeerd over de toepassing van het instrument
herbegrenzing.

Bestuurlijke bevoegdheid
Toepassing van herbegrenzen EHS om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie. In
Flevoland zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om het instrument herbegrenzing toe te passen. De
provincie toetst het initiatief tot herbegrenzen aan de vereisten, zoals deze voortvloeien uit de
Nota Ruimte, dit beleidskader en het eigen provinciaal kader (Omgevingsplan). De provincie neemt
in het kader van het streekplan een besluit over de herbegrenzing en geeft na haar beoordeling
schriftelijk aan de initiatiefnemer te kennen of zij kan instemmen met toepassing van
herbegrenzing van de EHS.
8. Instrument Saldobenadering
De EHS-saldobenadering is ontstaan vanuit de behoefte bij rijk en provincies om een meer
ontwikkelingsgerichte aanpak in de EHS mogelijk te maken. Projecten en/of handelingen worden
daarom bij de EHS-saldobenadering niet afzonderlijk maar in combinatie beoordeeld. De projecten
en/of handelingen moeten dan wel mede tot doel hebben de kwaliteit en kwantiteit van de EHS op
gebiedsniveau per saldo te verbeteren. Kwaliteit en kwantiteit moeten beide toenemen en zijn dus
niet onderling te salderen. De toepassing van de saldobenadering leidt derhalve tot een
kwaliteitswinst voor meerdere belanghebbenden en meerdere functies waaronder natuur. Een en
ander impliceert dat het hier meerdere belangen en een ontwikkeling op regionaal niveau betreft.
Belangrijke voorwaarde is dat dit maatwerk wordt vastgelegd in een gebiedsvisie.
Het toepassen van EHS-saldobenadering is een voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling, er is
sprake van een herkenbaar maatschappelijk vraagstuk én een breed gedragen wil om dit vraagstuk
op te lossen. Deze benadering is alleen toepasbaar als:
•

de combinatie van plannen, projecten of handelingen binnen één ruimtelijke visie wordt
gepresenteerd;

•

er een onderlinge samenhang bestaat tussen de betreffende plannen, projecten of handelingen;

•

een schriftelijke waarborg voor de realisatie van de plannen / projecten of handelingen kan
worden overlegd waarop alle betrokkenen zijn aan te spreken.

Bovendien is voor toepassing van deze saldobenadering nodig dat:
•

binnen de EHS een kwaliteitsslag gemaakt kan worden waarbij het oppervlak natuur toeneemt.
Zo’n kwaliteitsslag kan bijvoorbeeld ontstaan doordat binnen de EHS met bestemmingen
geschoven wordt;
en

•

binnen de ruimtelijke visie vergroting van het areaal EHS optreedt, als vervanging van het
gebied dat door de projecten of handelingen verloren is gegaan; onder de voorwaarde dat
daarmee tevens een beter functionerende EHS ontstaat.

8.1. Gebiedsvisie
Voorwaarde voor het toepassen van de EHS-saldobenadering is het opstellen 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
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gemotiveerd waarom het noodzakelijk is om de EHS-saldobenadering toe te passen, en hoe deze
toepassing leidt tot een kwaliteitsslag voor de EHS. De gebiedsvisie kan een zelfstandig document
zijn, maar kan ook deel uitmaken van een groter ruimtelijk plan. In ieder geval dient een
gebiedsvisie aan de volgende voorwaarden te voldoen.
Voorwaarden voor de gebiedsvisie
De gebiedsvisie heeft verschillende aspecten. Voor ieder aspect is een aantal randvoorwaarden
geformuleerd waaraan voldaan moet worden om de EHS-saldobenadering te kunnen toepassen.
Wordt hieraan niet voldaan dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime voor de EHS.
Omvang gebied:
• De omvang van het gebied waarop de gebiedsvisie betrekking heeft wordt per geval bepaald op
basis van zowel de ruimtelijke problematiek, de geplande ruimtelijke ingrepen als 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.
Omschrijving van de doelen:
• De gebiedsvisie bestaat uit een combinatie van alle samenhangende plannen, projecten en/of
handelingen binnen één ruimtelijk samenhangend beeld en onderbouwt wat de onderlinge
samenhang is;
•

In een gebiedsvisie wordt tevens concreet geduid welke bestemmingswijzigingen in het gebied
worden voorzien, zowel voor de geplande ruimtelijke ingrepen als voor de te realiseren
natuurwinst;

•

Ook de kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde voor de EHS op gebiedsniveau wordt
onderbouwd, evenals de landschappelijke en natuurlijke inpassing (ruimtelijke kwaliteit) welke
nodig zijn voor de projecten in de EHS-saldobenadering;

•

Een ‘kwaliteitsslag’ is pas bereikt als de kwaliteit, waaronder het functioneren van de EHS, per
saldo verbetert. Reguliere EHS-compensatie volgens de regels uit de Nota Ruimte en dit
document 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 onderling verbinden van delen van de EHS in aansluiting op
het bestaande ontsnipperingsbeleid.

Waarborgen van de uitvoering:
• Rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen worden vastgelegd in de
gebiedsvisie en de betreffende partijen committeren zich aan de vastgelegde rollen en
verantwoordelijkheden en aan de afgesproken termijnen van realisering middels een
schriftelijke waarborg waarop zij alle aanspreekbaar zijn;
•

De gebiedsvisie bevat een financiële onderbouwing waaruit blijkt dat de realisatie van de
maatregelen is geborgd, inclusief een waarborg voor financiering en uitvoering van het beheer
van te realiseren natuur;

•

De kosten voor kwaliteitswinst in de EHS ten opzichte van de oorspronkelijke ambitie kunnen
niet worden gefinancierd uit de reguliere middelen voor verwerving en inrichting van de EHS;

•

In de gebiedsvisie wordt aangegeven wie zorg draagt voor de monitoring van de uitvoering van
de gebiedsvisie om zicht te houden op de daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteiten en de winst
voor de natuur. Ook wordt aangegeven hoe en door wie toezicht en handhaving worden
uitgevoerd;

•

Onderdeel van de gebiedsvisie wordt gevormd door afspraken over de wijze en momenten
waarop de initiatiefnemer de provincie zal informeren over de voortgang.

Het komen tot een gebiedsvisie en het daadwerkelijk realiseren daarvan vraagt nadrukkelijk
aandacht voor de procesarchitectuur. Om meerdere knelpunten binnen één visie op te kunnen
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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.
Doorwerking in het ruimtelijk beleid en natuurbeleid
• De planologische gevolgen van het toepassen van de EHS-saldobenadering worden geborgd door
deze vast te leggen in provinciale ruimtelijke plannen. Vanzelfsprekend werkt de wijziging in
EHS-begrenzing zo spoedig mogelijk door in de betreffende gemeentelijke bestemmingsplannen
in een, gelet op de doelstellingen van de EHS, passende bestemming, zo spoedig mogelijk door
in de betreffende gemeentelijke bestemmingsplannen. Zolang de wijziging immers niet in het
bestemmingsplan is opgenomen, is deze niet bindend voor initiatiefnemers.
•

Indien nodig vindt tevens wijziging van het Natuurbeheerplan Flevoland plaats.

•

Bij toepassing van de EHS-saldobenadering geldt evenals bij reguliere EHS-compensatie dat het
tijdstip van het besluit over de ingreep ook het tijdstip is waarop besloten wordt over de aard,
wijze en het tijdstip van de realisatie van de kwaliteits- en kwantiteitswinst. In principe wordt
deze kwaliteits- en kwantiteitswinst zo snel mogelijk door de initiatiefnemer gerealiseerd.

Bestuurlijke bevoegdheid
Toepassing van de EHS-saldobenadering is in Flevoland een bevoegdheid van Provinciale Staten. De
gebiedsvisie wordt getoetst aan de vereisten zoals deze voortvloeien uit de Nota Ruimte, dit
beleidskader en het eigen provinciaal kader (streekplan). De provincie neemt een besluit over de
gebiedsvisie en geeft na haar beoordeling schriftelijk aan de initiatiefnemer te kennen of zij kan
instemmen met toepassing van de EHS-saldobenadering op basis van de betreffende gebiedsvisie.
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EHS-Kaart
De EHS-kaart met een schaal van 1: 10.000 is via de provinciale website (www.flevoland.nl) te
raadplegen. De EHS-kaart hierna is een overzichtskaart van 17-06-2010.

Versie 12-07-2010
Nr 1012819

17

Versie 12-07-2010
Nr 1012819

18

EHS-Doelbenadering
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