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Samenvatting Kabinetsbesluit
Najaarsnota en kabinetsbrieven 19 februari & 24 april 2020
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1. Najaarsnota kabinet 2019: 

- 500 miljoen begrotingsreserve 

stikstofproblematiek

2. Kabinetsbrief 19 feb 2020: 

- 125 miljoen natuurbank

- 125 miljoen natuurherstel

3. Kabinetsbrief 24 april

- 3 miljard voor natuurherstel

- 2 miljard bronmaatregelen

Aanleiding
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Zorgdragen dat bij projecten van Rijk en Waterschappen 

met een dwingende reden van groot openbaar belang 

kan worden voldaan aan de vergunningseisen t.a.v. de 

Vogel- en Habitatrichtlijn voor zover het stikstofgevoelige 

natuurcompensatie betreft. 

“Het gaat hierbij prioritair om projecten in het kader van 

rijksinfra- en waterveiligheid en defensieprojecten die een 

veiligheidsbelang vertegenwoordigen”

Doel Natuurbank
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Borgen van de aanleg of verbetering van natuur als 

compensatie voor opgetreden schade aan 

stikstofgevoelige natuur:

- Habitat specifiek

- Op voorraad

- Gebundeld

- Gecoördineerd

- Administratief vastgelegd

Instrument Natuurbank
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• “Opzetten, vullen en beheren van de natuurbank”

• “In tussentijd deel direct beschikbaar voor 

compenserende maatregelen”

• “Uitwerking samen met provincies en terreinbeherende 

organisaties, inclusief wettelijk verankering”

Aanpak Natuurbank



Projectaanpak Natuurbank
Algemeen



• © TwynstraGudde

Context = Programma Natuur
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Opdrachtgever LNV/IPO
Opdrachtnemer 

2x  programmamanager

Programmamanager 

LNV

Natuurbank

Eisen van 

Natuurmonitoring

Update 

Gebiedsanalyse

Natuurherstel 

2020-2021

(Natuurherstel 

tot 2030)

Programmamanager IPO

Doorlichting 

Natura 2000

Samenwerking LNV-IPO 

Programma Natuur

Stuurgroep

Natuurpakket 

brief 24 april

?
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Kritieke randvoorwaarden:

1. Budget beschikbaar tot 2022:

De begrotingsreserve blijft tot 2022 gereserveerd voor de Natuurbank

2. Juridische houdbaarheid: 

compensatienatuur moet juridisch houdbaar geclassificeerd kunnen worden als extra 

t.o.v. regulier natuurherstel in het kader van het realiseren van de 

instandhoudingsdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen. 

Gevoeligheden o.a.:

• Centraal versus decentraal natuurbeleid

• Uitbreiding areaal natuurgebieden

Randvoorwaarden en gevoeligheden



Projectaanpak Natuurbank
Op te leveren producten
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Organisatie in vier werkgroepen

Natuurcompen-

satie in de 

Natuurbank

Financierin

g van

Wat is het 

aanbod 

aan

Wetgeving 

voor

Wat is de 

vraag naar 



• © TwynstraGudde12

Overzicht van vraag voor compensatienatuur:

• Type habitat

• Aantal hectare

• Wanneer nodig 

• Kwaliteit info

Producten Werkgroep Vraag 

Wat is de vraag

Defensie

Rijks-

waterstaat

Water-

schappen
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Producten Werkgroep Aanbod
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Overzicht van het aanbod 

aan compensatienatuur van:

• Bosgroepen

• Staatsbosbeheer

• Landschappen.nl

• Natuurmonumenten

• Overige organisaties

Aanbod aan 

compensatienatuur

Aantal 

hectare

Habitattypes

Aanleg of 

verbetermaat

regel

Binnen 

contour 

Natura2000, 

NNN, of 

overig

Wanneer 

beschikbaar

Definitie 

compensatie

natuur
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Producten Werkgroep Financiering

Financiering van 

Natuurbank

Financierings

constructie

Bestedings-

plan

Uitvoerings-

organisatie
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Producten Werkgroep Wetgeving

Wetgeving voor 

Natuurbank

Wettekst

Memorie van 

Toelichting

Uniforme 

rekenmethode 

compensatie



Overig
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Overig
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Besluitvorming komende zes maanden

Inwerkingtreding zo snel mogelijk

Belangrijkste issues:

- In kaart brengen van de vraag

- Definitie compensatienatuur 

- Sturing op reserveringen in Natuurbank

- Tijdsdruk, bv voor zomer inschatting vd, cq uw vraag



Vragen, opmerkingen en suggesties



m.s.w.cappendijk@minlnv.nl

06 – 5019 2661

Michiel Cappendijk


