
Werkwijze natuurcompensatie 

in Flevoland en de registratie 

met GIS

Riëtte Iken, 

provincie Flevoland



Bescherming NNN in Flevoland

• Omgevingsverordening Flevoland 

(hoofdstuk 7) regelt begrenzing en 

bescherming.

• Provinciale viewer 

https://nnn.flevoland.nl/.

https://nnn.flevoland.nl/


Wezenlijke kenmerken en waarden

• Vastgelegd als bijlage bij de 

Omgevingsverordening Flevoland

• Via popup op NNN-kaart per gebied 

zichtbaar





Instrumenten voor compensatie

• Flevoland ja-mits

• Herbegrenzing; enkelvoudige 

ontwikkeling met beperkte effecten

• Saldering; combinatie van met elkaar 

samenhangende ontwikkelingen



Procedure aan de hand van een casus

• Situatieschets: Langs de N307 in Lelystad 

wordt een benzinestation aangelegd.

• Voor de nieuwe ontsluitingsweg is een 

natuuronderzoek uitgevoerd, 

nabijgelegen NNN wordt geraakt.



• Conclusie rapport: ‘Er wordt in overleg 

getreden met het bevoegd gezag, de 

provincie Flevoland, over compensatie 

van het NNN.’

• Vergunningverlener Wnb ontvangt rapport 

en zorgt voor interne signalering en 

doorgeven juiste contactpersoon.



• Contact gelegd met gemeente: 

verordening vereist gecoördineerde 

besluitvorming met ruimtelijk spoor. 

Procedures afstemmen!

• Toetsing compensatieopgave: Spelregels 

vereisen compensatietoeslag met 1/3.



• Initiatiefnemer wordt om aanvullende 

informatie gevraagd. Er volgt een memo 

met kaart.



• De locatie waar de compensatie plaats 

moet vinden ontbreekt echter, wederom 

contact opgenomen met initiatiefnemer.
Hartelijk dank voor deze aanvulling. Bij het lezen van uw notitie valt mij op dat bos en NNN in één 

adem genoemd worden, waarschijnlijk een verschrijving, maar ik moet u er toch op wijzen dat de 
NNN een ander afwegingskader kent dan ‘boscompensatie’.  

 
De verwijzing naar ons provinciale beleid en de door ons verlangde overcompensatie is correct, 

maar een concreet compensatievoorstel ontbreekt in uw notitie. Is met SBB als nabijgelegen 
terreinbeheerder afgestemd op welke locatie de compensatie gaat plaatsvinden? Voor onze 

procedure is het namelijk van belang dat wij (=provincie als bevoegd gezag) zekerheid hebben dat 
de compensatie daadwerkelijk gaat plaatsvinden en op welke locatie. De huidige formulering dat dit 

‘grenzend aan het Visvijverbos’ zal zijn, is niet voldoende. Volgens onze Omgevingsverordening 
moet formeel zelfs een gecoördineerde besluitvorming plaatsvinden: gelijktijdig met een 

voorgenomen akkoord in het ruimtelijke spoor door de gemeente, nemen GS een voorgenomen 
besluit tot herbegrenzing van de NNN. Dit alles maakt dat vooraf bij ons bekend moet zijn waar de 

compensatie gaat plaatsvinden en dat dit ook op kaart dient te worden aangegeven.  
 

Graag verneem ik van u wat hierin de stand van zaken is. 
 



• Provincie ontvangt kaart met locatie 

aantasting en locatie compensatie.

• Omdat deze in pdf is, kan deze niet 

worden ingelezen in de provinciale kaart. 

Verzoek om kaart aan te leveren in 

geschikt format, bijvoorbeeld shapefile.



• Collega van GEO maakt kaart



• GS spreken voornemen tot herbegrenzing 

NNN uit. B&W neemt gelijktijdig besluit 

tot afwijking vigerende bestemmingsplan.

• Gelijktijdige publicatie en ter 

visielegging. 

• Idem bij definitieve besluitvorming



Compensatieboekhouding

• Provincie houdt boekhouding bij. Deze 

wordt ook via provinciale website 

ontsloten





• Provincie vindt het belangrijk om 

transparant te zijn en te laten zien waar 

de compensatie heeft plaatsgevonden. 



Provinciale website en NNN viewer

https://nnn.flevoland.nl/.

https://nnn.flevoland.nl/


Het belang van korte lijntjes

• Uit casus blijkt dat heen en weer 

schakelen onvermijdelijk is

• Zorg dat lijst met contactpersonen up to

date is!



Vragen? 


