Effectentoets Wetsvoorstel natuurcompensatiebank
De effectentoets staat beschreven in de memorie van toelichting onder hoofdstuk 5.
Gevolgen. Hieronder een kopie van dat hoofdstuk.
5. Gevolgen
5.1 Regeldruk burgers, ondernemers en overheid
Compensatie is een regulier onderdeel van de adc-procedure zoals deze is verwoord in
artikel 2.8, vierde lid, Wet natuurbescherming.
Het bundelen van de compenserende maatregelen en van tevoren realiseren leidt
zodoende niet tot een verzwaring en juist tot een verlichting van de lasten. Waar de
reikwijdte van het wetsvoorstel zich beperkt tot projecten van de overheid, is sowieso
geen sprake van administratieve lasten voor burgers of ondernemers. Wel kunnen burgers
en ondernemers die activiteiten rond compensatienatuur verrichten te maken krijgen met
beperkingen vanuit het Natura 2000-beschermingsregime en daarop vooruitlopend het
voorlopige beschermingsregime als geregeld in het voorgestelde artikel 5a.5 van de Wet
natuurbescherming., Maar dat is thans ook al het geval als de compensatiemogelijkheid
van artikel 2.8, vierde lid, van de Wet natuurbescherming wordt gebruikt; het wetsvoorstel
wijzigt daarin niets, behalve dat de voorlopige bescherming al ingaat op het moment dat
de natuurmaatregelen worden opgenomen in de natuurcompensatiebank. Voor de
rechterlijke macht wijzigt er ook niets wezenlijks, waar de adc-procedure ook thans al
onderdeel kan zijn van de vergunningprocedure.
5.2 Milieueffecten
Met de natuurcompensatiebank wordt een positief milieueffect bereikt, doordat
compensatienatuur op een gecoördineerde manier worden gerealiseerd. Zonder
natuurcompensatiebank moet voor elk individueel project zelf alle voor dat project
benodigde natuurcompensatie worden gerealiseerd. Door de gecoördineerde aanpak via de
natuurcompensatiebank kan op een grotere schaal worden gewerkt. Hierdoor kan beter
gestuurd worden op de bijdrage van de natuurcompensatiemaatregelen aan het
verbeteren van de robuustheid van bestaande natuurgebieden, in samenwerking met
provincies en natuurbeheerders. Daarnaast is het aannemelijk dat de noodzakelijk
realisatie van natuurcompensatie op een grotere schaal een lagere milieubelasting kent,
dan wanneer elk project dat voor zichzelf zou doen.
5.3 Uitvoering
De idee is dat de natuurcompensatiebank wordt ondergebracht bij een aan het Rijk
verbonden uitvoeringsorganisatie. Op basis van de in dit verband te stellen voorwaarden
zal daarbij worden gekeken welke, bij voorkeur al bestaande uitvoeringsorganisatie, het
meest geschikt is om de activiteiten van de natuurcompensatiebank succesvol uit te
voeren.
5.4 Financiële gevolgen
Het budget van de natuurcompensatiebank bedraagt eenmalig 125 miljoen euro.1 Dit
budget is in hoofdzaak bedoeld voor het realiseren van compensatienatuur. De kosten per
maatregel hangen af van het type natuurmaatregel en de mate waarin dit plaats kan
vinden op eigen grondposities van de natuur beherende organisaties. Daarnaast betreft
een klein deel van het budget organisatie- en personeelskosten
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