
Amendement Alternatievenonderzoek en verduidelijking tijdige compensatie   A12

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 10 maart 2021, aan de 
orde hebbende het Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht. 

Besluit 

Aan het in het Statenvoorstel geformuleerde beslispunt 2, toe te voegen: 

‘Met dien verstande dat: 

1. In de Interim Omgevingsverordening, in de toelichting op artikel 6.3, eerste lid, de
tekst:

ruimtelijke ontwikkelingen in verband met groot openbaar belang. Daarbij mogen er geen 
reële alternatieven mogelijk zijn die het natuurnetwerk Nederland niet of minder aantasten. 
Met groot openbaar belang worden maatschappelijke belangen en geen individuele 
belangen bedoeld. Het groot openbaar belang staat altijd in verhouding tot de aantasting. 
Wanneer de aantasting groter is, moet dus ook het belang groter zijn. Alleen ruimtelijke 
ontwikkelingen waarvoor geen reële alternatieven aanwezig zijn die het NNN niet of minder 
aantasten, vallen dus onder deze uitzondering.  

Wordt gewijzigd in: 

ruimtelijke ontwikkelingen in verband met groot openbaar belang. Met groot openbaar belang 
worden maatschappelijke belangen en geen individuele belangen bedoeld. Het groot 
openbaar belang staat altijd in verhouding tot de aantasting. Wanneer de aantasting groter 
is, moet dus ook het belang groter zijn. Alleen ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor geen 
reële alternatieven aanwezig zijn die het NNN niet of minder aantasten, vallen dus onder 
deze uitzondering. Het alternatievenonderzoek is een breed onderzoek naar zowel 
alternatieve oplossingen voor de gewenste ontwikkeling als onderzoek naar alternatieven 
locaties onder valt. Door middel van een locatieonderzoek moet aangetoond worden op 
welke manier onderzoek is gedaan, hoe groot de ontwikkeling is, welke andere locaties zijn 
onderzocht, waarom deze geen reëel alternatief vormen, of en hoe is gezocht naar een zo 
klein mogelijk ruimtelijk beslag en een zo klein mogelijke aantasting van de natuurwaarden, 
of en hoe is gezocht naar een slimme terreininrichting en hoe de initiatiefnemer natuur en 
landschap voldoende mee ontwikkelt.  

2. In de Interim Omgevingsverordening, in de toelichting op artikel 6.3, derde lid, de
tekst:

Op basis van dit lid geldt dat voor de uitzonderingen genoemd in lid 1 de aantasting zoveel 
mogelijk moet worden beperkt. Ook moet de overblijvende aantasting worden 
gecompenseerd. Het beperken van de aantasting betekent in het bijzonder dat aantasting 
van moeilijk vervangbare natuurtypen zo veel mogelijk moet worden voorkomen. De 
verplichting tot compensatie gaat over de volledige ontwikkelingsruimte die in het 
bestemmingsplan of andere ruimtelijke besluit mogelijk wordt gemaakt en is onafhankelijk 
van concreet voorliggende bouwvoornemens. 

Wordt gewijzigd in: 

AANVAARD



Op basis van dit lid geldt dat voor de uitzonderingen genoemd in lid 1 de aantasting zoveel 
mogelijk moet worden beperkt. Het beperken van deze aantasting betekent een zo klein 
mogelijke impact op de bestaande en potentiële natuurwaarden met een zo beperkt mogelijk 
ruimtebeslag waarbij moeilijk vervangbare natuurtypen zoveel mogelijk worden ontzien. De 
verplichting tot compensatie gaat over de volledige ontwikkelingsruimte die in het 
bestemmingsplan of andere ruimtelijke besluit mogelijk wordt gemaakt en is onafhankelijk 
van concreet voorliggende bouwvoornemens. 

3. In de Interim Omgevingsverordening, in de toelichting op artikel 6.6, derde lid, de 
tekst: 

Uitgangspunt is dat de compensatie zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. Voor ingesloten 
functies zoals bedoeld in artikel 6.3, lid 1, onder c, betekent dat dat de uitvoering van de 
compensatiemaatregelen klaar moet zijn voorafgaand aan, of gelijktijdig met de realisatie 
van de activiteit. Als er sprake van groot openbaar belang of de meerwaardebenadering 
zoals bedoeld in artikel 6.3, lid 1, onder a en b, is de compensatieopgave naar verwachting 
veelomvattender. Ook in dat geval geldt natuurlijk dat de volledige realisatie van de 
compensatie zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden, waarbij afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval en aard en omvang van de benodigde compensatie volledige 
realisatie in ieder geval bínnen 3 jaar moet zijn afgerond. 

Wordt gewijzigd in: 

De tijdige compensatie zoals in 6.3 lid 3 is opgenomen is in dit artikel nader uitgewerkt. Het 
gehanteerde uitgangspunt is dat de compensatie zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. 
Voor ingesloten functies zoals bedoeld in artikel 6.3, lid 1, onder c, betekent dat dat de 
uitvoering van de compensatiemaatregelen in ieder geval klaar moet zijn voorafgaand aan, 
of gelijktijdig met de realisatie van de activiteit. Als er sprake van groot openbaar belang 
zoals bedoeld in artikel 6.3, lid 1, onder a is de compensatieopgave naar verwachting 
veelomvattender. Ook in dat geval geldt natuurlijk dat de volledige realisatie van de 
compensatie zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden, waarbij afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval en aard en omvang van de benodigde compensatie volledige 
realisatie in ieder geval bínnen 3 jaar moet zijn afgerond. Voor de meerwaardebenadering 
zoals bedoeld in artikel 6.3 lid 1 onder b is het uitgangspunt dat de meerwaarde binnen 10 
jaar moet kunnen worden bereikt. Gezien de ontwikkelingstermijn van natuur zal dit in de 
meeste gevallen betekenen dat de compensatie voorafgaand aan de ontwikkeling moet 
worden ingezet.’ 

Ali Karataş  Chris Westerlaken Marianne de Widt 
GroenLinks  CDA   D66 

 
Toelichting 
Met dit amendement wordt de toelichting op artikel 6.3 lid 1 en 3, en artikel 6.3 lid 3, 
aangepast. Hiermee wordt verduidelijkt wat veronderstaan wordt onder het 
alternatievenonderzoek, beperking van de aantasting van NNN, tijdige compensatie en de 
meerwaardebenadering. Dit komt de helderheid van de verordening ten goede.  


