
Bijlage Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel over de Pilot 
natuurbank (CW 3.1.)  

 
 

 

Onderdeel Toelichting 

Nagestreefde doelen Het doel van de natuurbank is dat de effecten van stikstof op de 

natuur, als gevolg van projecten van het Rijk en waterschappen die 

een groot openbaar belang vertegenwoordigen en voor hun 

vergunning een beroep doen op de ADC-toets, per saldo neutraal of 

positief zijn, doordat voor de betreffende projecten natuur uit de 

natuurcompensatiebank gebundeld beschikbaar is als 

compensatiemaatregel. In de ideale eindsituatie heeft de 

natuurcompensatiebank genoeg compensatienatuur gerealiseerd en 

vastgelegd in haar registratiesysteem om te voorzien in alle 

gevraagde compensatienatuur, die aan de wettelijke criteria voldoet. 

Het doel van de pilot is om te bepalen hoe de natuurbank in de 

praktijk werkt en leerervaringen te gebruiken bij de optimalisatie van 

het definitieve instrument. Een bedrag van maximaal € 13,1 miljoen, 

circa 10% van het totale budget van de natuurbank, wordt benut om 

in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 

150 hectare stikstofgevoelige compensatienatuur te realiseren. In 

totaal dus 300 hectare.  

Ingezette 

Beleids(instrumenten) 
Voor deze eerste tranche wordt gekozen om het budget voor de pilot 

te bevoorschotten via een opdracht aan Staatsbosbeheer (SBB).  

Daarnaast wordt een beperkt deel van de middelen besteed aan 

onderzoek en het uitwerken van vormgeving van de natuurbank, 

mogelijk als aparte uitvoeringsorganisatie. Bij de uitwerking wordt 

gebruik gemaakt van de deskundigheid van RVO als adviseur, maar 

ook als mogelijke partij voor in de uitvoering. 

Daarnaast wordt mede op basis van een parallel lopend onderzoek 

naar de indicatie van de behoefte door de vragende partijen 

(Rijkswaterstaat, Defensie en Unie van Waterschappen) verder 

worden onderbouwd aan welke type natuur behoefte is. De 

verwachting is dat er ruime behoefte is aan alle stikstofgevoelige 

natuurtypen. 

Financiële gevolgen 

voor het Rijk 
€ 13,1 miljoen. Dit is onderdeel van de in totaal € 125 miljoen die is 

aangekondigd door de minister van LNV per brief (Kamerstuk 35 

334, nr. 48). Deze middelen worden onttrokken uit de 

begrotingsreserve stikstof (Kamerstuk 35 570 XIV)). 

Financiele gevolgen 

voor maatschappelijke 

sectoren – als van 

toepassing 

Niet van toepassing. 

Nagesteefde 

doeltreffendheid 
Het geven van een directe opdracht aan Staatsbosbeheer is 

doeltreffend, omdat het een bewezen instrument is dat ook is 

ingezet voor het realiseren van natuurherstelmaatregelen in het 

kader van het stikstofpakket. Er kan op korte termijn gestart worden 



met de pilot natuurbank door het door Staatsbosbeheer laten 

realiseren van compensatienatuur. Daarnaast biedt deze eerste 

realisatie middels een pilot via Staatsbosbeheer de mogelijkheid om 

van te leren, o.a. hoe de samenwerking met provincies, 

beheeraspecten en de mogelijkheden om natuurcompensatie binnen 

N2000 en NNN aan te leggen zo doeltreffend mogelijk vorm te 

geven. Deze leerervaringen kunnen worden gebruikt bij de verdere 

uitwerking van de natuurbank en inzet van de resterende middelen 

(€ 111,9 miljoen).  

Nagestreefde 

doelmatigheid 
Het gebruik van de natuurcompensatiebank leidt tot minder 

versnippering bij de realisatie van compensatienatuur en tot 

snellere/gemakkelijkere vergunningprocedures om het ADC traject. 

Zonder natuurcompensatiebank is in elk geval bundeling niet of 

minder goed mogelijk.  

Met de directe opdracht aan SBB wordt direct begonnen met 

gebundelde realisatie van compensatienatuur. Gedurende dit proces 

worden de andere natuur- en terrein beherende organisaties steeds 

betrokken, zodat direct rekening kan worden gehouden met kansen 

voor gebundelde realisatie in de periode na het eerste kwartaal van 

2021. Tegelijkertijd zal de opgedane kennis van de pilot worden 

ingezet voor een efficiënte besteding van de resterende middelen.  

Evaluatieparagraaf (of 

en hoe) 
Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 wordt getoetst of er 

in totaal 300 hectare compensatienatuur is gerealiseerd of is 

geborgd in de directe opdracht aan SBB. Hierbij wordt ook gekeken 

naar de verhouding aanleg en verbetermaatregel. Ook wordt 

geëvalueerd of hoe de samenwerking met de provincie en andere 

stakeholders is verlopen. Tot slot kan worden vastgesteld in welke 

mate de aangelegde compensatienatuur past bij de indicatie van 

behoefte aan compensatienatuur van Rijk en Waterschappen en 

reeds aansluit bij concrete projecten van deze partijen. Deze pilot 

geef inzicht in de mate waarin het in de toekomst middels de 

natuurbank mogelijk is projecten van nationaal belang te realiseren 

door de realisatie van compensatienatuur. 

 

Indicatieve hulpvragen voor het invullen van de CW 3.1. bijlage: 

Indicatieve hulpvragen voor het 
invullen van de CW3.1 bijlage 
Onderdeel  

Hulpvragen  

Nagestreefde doelen  Welke doelen worden nagestreefd met het 
voorstel in termen van beoogde prestaties 
en effecten?  

Ingezette beleidsinstrument(en)  Welke beleidsinstrumenten worden ingezet 

om deze doelen te realiseren?  

Financiële gevolgen voor het Rijk  Welke gevolgen heeft het voorstel voor de 
Rijksbegroting?  

Financiële gevolgen voor maatschappelijke 
sectoren – als van toepassing  

Welke financiële gevolgen heeft het 
voorstel voor maatschappelijke sectoren?  

Nagestreefde doeltreffendheid  Op welke wijze en in welke mate wordt 
verwacht dat het beleidsinstrumentarium 

gaat bijdragen aan de beoogde prestaties 
en effecten? (beknopte beleidstheorie)  



Nagestreefde doelmatigheid  Waarom is het voorgestelde 
instrumentarium een efficiënte manier om 

de beoogde prestaties en effecten te 
bereiken?  

Evaluatieparagraaf (of en hoe)  Wordt het voorstel gemonitord en 

geëvalueerd, en zo ja, hoe?  
 

N.B. bij het volledig doorlopen van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) komen alle 

CW 3.1 vereisten terug. 

 

 


