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Beste Darja,
Onlangs was er een discussie binnen het bestuur van SHB&L waaruit bleek dat er bij ons onduidelijkheid
is over de wijze waarop de natuurcompensa e voor het project gaat worden georganiseerd. We
formuleren eerst wat voor ons wel duidelijk is, respec evelijk wat er in BOK2 staat en andere
documenten van RWS en daarna onze vraag.
 
Duidelijk is voor ons het uitgangspunt:
BOK2, art. 14.1, 14.2 en 14.3: zegt kort samengevat: De natuurcompensa e wordt zo uitgevoerd dat zij
een bijdrage levert aan de bredere Regioambi es dienaangaande en er prioriteit is voor compensa e ,
aansluitend aan gebieden waar natuur verdwijnt. Verder wordt verwezen naar de visiekaart
Zoekgebieden Natuur en water- compensa e. Op die kaart is te zien dat een brede strook aan de
westzijde van Hoevelaken zoekgebied is.
Verder is in een ander document te lezen dat er in totaal een natuurcompensa e areaal nodig is van 20-
50 ha  voor het project.
 
In art 13 van BOK2 staat verder nog dat de staat alle benodigde grond voor het project zal aankopen.
 
Met name over dat laatste uitgangspunt hebben wij een vraag:
We begrepen namelijk via de gemeente Nijkerk dat vwb de natuurcompensa e niet mikt op aankoop
van grond maar op het sluiten van overeenkomsten met de eigenaren om de natuurcompensa e te
realiseren op de eigen terreinen van deze eigenaren. Is dat juist?
Zo ja, hoeveel garan e is er dan dat dit een duurzame oplossing is voor natuurcompensa e en wat hee
RWS daaromtrent besproken met eigenaren en gemeenten?
Zo nee, hoe zit het dan wel precies?
 
Onze zorg is hier vooral dat de nieuwe werkwijze van RWS zal leiden tot een verminderde kans dat de
natuurcompensa e aanpalend aan de bestaande natuur kan worden gerealiseerd , in de zin zoals is
vastgelegd in BOK2.
 
Kun je onze zorg op dit punt wegnemen en ons informeren hoe het precies zit?
 
Hartelijke groet,
Jan Lobeek
Secretaris SHB&L
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