Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
T.a.v. dhr. R. Wesselingh, voorzitter
Van Dedemlaan 51
3871 TD Hoevelaken

Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud
Project knooppunt
Hoevelaken
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
knooppunthoevelaken@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Contactpersoon
Darja Boers
Adviseur Omgeving

Datum
28 augustus 2017
Onderwerp Reactie op uw vragen m.b.t. natuurcompensatie

Geacht bestuur van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar,

T 06 53139667
darja.boers@rws.nl
Ons kenmerk
#3292154
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Op 23 juni 2017 heeft u in een mail aan Rijkswaterstaat gevraagd om
verduidelijking rond uw zorgen met betrekking tot de natuurcompensatie van
project knooppunt Hoevelaken. Middels deze brief willen wij u voorzien van een
reactie op deze specifieke vragen en zorgpunten. In uw mail geeft u aan:

“Duidelijk is voor ons het uitgangspunt:
BOK2, art. 14.1, 14.2 en 14.3: zegt kort samengevat: De natuurcompensatie wordt zo uitgevoerd dat zij
een bijdrage levert aan de bredere Regioambities dienaangaande en er prioriteit is voor compensatie ,
aansluitend aan gebieden waar natuur verdwijnt. Verder wordt verwezen naar de visiekaart
Zoekgebieden Natuur en water- compensatie. 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
natuurcompensatie 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 natuurcompensatie niet mikt op aankoop
van grond maar op het sluiten van overeenkomsten met de eigenaren om de natuurcompensatie te
realiseren op de eigen terreinen van deze eigenaren. Is dat juist?
Zo ja, hoeveel garantie is er dan dat dit een duurzame oplossing is voor natuurcompensatie en wat
heeft 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
natuurcompensatie 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?”

Reactie RWS
Het is correct dat Rijkswaterstaat het beleid heeft om de natuurcompensatie uit te
voeren op percelen van derden. Dit vanwege het feit dat Rijkswaterstaat geen
natuurbeheerder is en daarom geen eigenaar van natuurgebieden wil zijn/blijven.
Uitgangspunt daarbij is dat de locatie wel een bestemming natuur/groen krijgt.
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Het uitgangspunt om de compensatie in eerste aanleg aansluitend neer te leggen
in de buurt van de plekken waar natuur verdwijnt is echter nog steeds van kracht
ongeacht of we eigenaar worden of niet.
Uit de nog lopende effectonderzoeken kan naar voren komen dat dit niet lukt in
verband met bijvoorbeeld de ruimte voor het wegontwerp. Dat kan een reden zijn
waarom we noodzakelijkerwijs naar een andere locatie zoeken, zo dichtbij
mogelijk. Het hangt dus van hele locatiespecifieke omstandigheden af.
We zitten binnen het project in het onderzoeksstadium van het MER/OTB (zomer
2017). Hoe graag we ook zouden willen, kunnen we daarover op dit moment geen
precieze gegevens verstrekken omdat de keuzes voor natuurcompensatie nog van
alle kanten belicht moeten worden. Dit betekent dat we het element in uw vragen
‘hoe zit dat precies?’ slechts ten dele kunnen beantwoorden. Wat we op dit
moment wel kunnen aangeven, treft u hieronder aan.

Werkgroep natuur
Project knooppunt Hoevelaken kent een werkgroep natuur. In deze werkgroep zijn
alle bestuurlijke partners in de omgeving van het wegtracé vertegenwoordigd.
De werkgroep buigt zich over alle natuuraspecten die onderdeel zijn van project
knooppunt Hoevelaken en één van deze aspecten betreft de natuurcompensatie.
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Natuurcompensatie
In november 2015 is door de Combinatie A1|28 en Rijkswaterstaat een
(nadrukkelijk) eerste schatting gemaakt van de compensatieopgave. De
definitieve opgave is echter pas bij het ontwerp-tracébesluit (OTB) bekend, en dat
wordt verwacht in 2018. De definitieve opgave blijft tot die tijd een ‘best guess’.

Nieuw beleid
Binnen de Europese Unie is een belangrijke juridische uitspraak gedaan over
staatssteun. Deze uitspraak heeft gevolgen voor de aankoopmethode van
Rijkswaterstaat op het vlak van natuurcompensatie. Als gevolg van deze uitspraak
heeft Rijkswaterstaat in 2015 een nieuwe algemene werkwijze ontwikkeld voor
natuurcompensatie waar RWS als partij bij betrokken is. Het gewijzigde beleid van
RWS kent de mogelijkheid om de compensatie-verplichting over te dragen aan
Provincies of zelf de natuurcompensatie te regelen via beheer- en
instandhoudingsovereenkomsten. RWS moet op het gebied van grondverwerving
voor natuurcompensatie ‘openbaar, marktconform en transparant’ handelen. Het
gewijzigde beleid houdt in dat het voor RWS niet meer mogelijk is om - in
afstemming met partijen - percelen te bekijken, te kopen, in te richten en ‘om
niet’ door te leveren aan natuur(beheers)organisaties. Deze stappen samen
kunnen als staatssteun worden aangemerkt1. RWS heeft het nieuwe beleid
besproken met de werkgroep natuur en is gekomen tot de hieronder beschreven
aanpak voor het project knooppunt Hoevelaken.

Aanpak grondverwerving natuurcompensatie
De werkgroep natuur heeft afgesproken om voor nadere invulling van de
compensatieopgave gebruik te maken van een gebiedsgerichte aanpak
1

De Europese uitspraak m.b.t. Staatssteun heeft tevens betrekking op beleid dat Provincie Gelderland en Provincie Utrecht bewerkstelligen.
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(gebiedsproces), met zo nodig een ‘gebiedsmakelaar’. Doel hiervan is het
gezamenlijk werken aan robuuste en kwalitatief hoogwaardige natuur met zo min
mogelijk barrières. De leden van de werkgroep werken samen en bundelen
krachten om de compensatie zo goed mogelijk vorm te geven.
Deze aanpak neemt de lopende gebiedsprocessen in acht, en er wordt door alle
partijen gekeken waar mogelijk doelen en ambities gecombineerd kunnen worden.
Nadat de gronden bekend zijn waar de compensatie gerealiseerd wordt, zal de
werkgroep verder gaan met het komen tot de inrichting van de gebieden.
Een van de uitgangspunten bij de gebiedsgerichte aanpak is om de
natuurcompensatie te laten plaats vinden aanpalend aan bestaande natuur.
Hiermee beoogt het project zo weinig mogelijk barrières en zo min mogelijk
geïsoleerde stukken natuur te compenseren. Op die manier probeert het project
ook de bestaande natuur te versterken.
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Wij gaan ervan uit u met deze brief op dit moment voldoende te hebben
geinformeerd.

Bijlage(n)

Met vriendelijke groet,
Marjolein de Gorter-Manhoudt
Projectmanager
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