
Beschermingsregime Groene ontwikkelingszone 
 
1. Compensatie als bedoeld in artikel 14.1.2 sub a onder 4: 

a. wordt gerealiseerd op gronden die nog geen natuurbestemming hebben in of grenzend aan 
de GO of grenzend aan het GNN of in het zoekgebied van 7300 ha nieuwe natuur in het GNN. 

b. wordt, voor zover mogelijk, gerealiseerd aan of nabij het aangetaste gebied, met dien 
verstande dat een duurzame situatie ontstaat; 

c. wordt planologisch verankerd in hetzelfde dan wel in een ander gelijktijdig vast te stellen 
bestemmingsplan; 

d. vindt plaats in een compensatiepoule, indien combinatie van de ingreep en de compensatie 
in hetzelfde of een gelijktijdig vast te stellen plan niet mogelijk is; 

e. vindt plaats op afstand van het gebied, indien fysieke compensatie aansluitend aan of nabij 
het aangetaste gebied en compensatie van gelijkwaardige natuur in een compensatiepoule 
niet mogelijk is. 

2. De omvang van de compensatie wordt bepaald door de omvang van het aangetaste areaal waarbij een 
toeslag op de omvang van het aangetaste areaal wordt berekend, zowel in oppervlak, als in budget, te 
onderscheiden in de categorieën: 

a. natuur met een ontwikkeltijd van 5 jaar of minder: geen toeslag; 
b. tussen 5 en 25 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 1/3 in oppervlak, vermeerderd met de 

gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer; 
c. tussen 25 en 100 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 2/3 in oppervlak, vermeerderd met 

de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer; 
d. bij een ontwikkelingsduur van meer dan 100 jaar: de toeslag van tenminste 2/3 in oppervlak 

en de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer zijn maatwerk. 
3. Indien fysieke compensatie aantoonbaar niet, of niet volledig mogelijk is, wordt een financiële 

compensatie bepaald aan de hand van: 
a. de kosten van de aanschaf en de verwerving van vervangende grond op dezelfde plaats; 
b. de kosten van de basisinrichting; en 
c. de kosten van het ontwikkelingsbeheer gedurende de ontwikkelingstijd; 
d. de kosten als bedoeld in het vierde en vijfde lid worden gelabeld aan de betreffende ingreep 

in het provinciaal compensatiefonds gestort. 


