
 
Natuurcompensatiebank (NCB)  
 
Op 19 februari 2020 kondigde de minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) de Natuurcompensatiebank (NCB) 
aan. Hiermee wil zij de schadelijke invloed 
van stikstof door projecten van de 
Rijksoverheid en waterschappen 
compenseren. Het gaat om projecten van 
groot openbaar belang voor bijvoorbeeld 
waterveiligheid of veilige infrastructuur.  
 
Via de Natuurcompensatiebank verbeteren we de 
kwaliteit van stikstofgevoelige gebieden of breiden 
we deze uit. Hierdoor ontstaat natuur waarmee 
we de schadelijke invloed van projecten kunnen compenseren. Het uitgangspunt is om de 
compensatienatuur te ontwikkelen binnen Natura 2000-gebieden of binnen het Natuur Netwerk 
Nederland door hierover afspraken te maken met organisaties die (natuur)terreinen beheren. 
Ontwikkelen van compensatienatuur op locaties buiten deze begrenzingen, maar wel in nabijheid 
van Natura 2000-gebieden, is echter ook mogelijk.  
 

Waarom een Natuurcompensatiebank?  
In veel Natura-2000 gebieden wordt de maximale 
neerslag van stikstof overschreden. Hierdoor is 
het erg moeilijk geworden om vergunningen te 
geven voor projecten die invloed kunnen hebben 
op de stikstofbelasting. Dit geldt ook voor 
projecten van groot maatschappelijk belang die 
voor hun vergunning een beroep doen op de ADC-
toets. Voor deze projecten wordt alleen 
toestemming gegeven als er geen ander 
alternatief mogelijk is. Ook moet er sprake zijn 
van dwingende redenen van groot openbaar 
belang en moeten er nu dus 
compensatiemaatregelen getroffen worden.  
 
De vraag naar compensatienatuur  
Er is € 125 miljoen beschikbaar voor de 
ontwikkeling van compensatienatuur. Hiermee 
willen we de kwaliteit van stikstofgevoelige 
gebieden verbeteren of deze gebieden uitbreiden.  
Samen met belanghebbende partijen brengen we 

in kaart aan welk type compensatienatuur behoefte is. Dit zijn bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, 
Defensie en de Unie van Waterschappen. We doen dit door te kijken naar de stikstofbelasting door 
projecten die in de toekomst mogelijk worden uitgevoerd. We letten hierbij vooral op de gevolgen 
voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden waarvoor Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen gelden. Hiervoor moet mogelijk gecompenseerd worden. Door 
inzicht in de vraag naar compensatienatuur kunnen we deze natuur gerichter op voorraad 
ontwikkelen.  
 
Een subsidieregeling voor het realiseren van compensatienatuur  
De Rijksoverheid ontwikkelt de compensatienatuur niet zelf. Later in 2022 zal naar verwachting 
gefaseerd een subsidieregeling voor de NCB worden opengesteld. Via deze subsidieregeling worden 
compensatiemaatregelen gefinancierd die leiden tot compensatienatuur en die in de NCB worden 
opgenomen. De doelgroep zal voornamelijk bestaan uit organisaties of particulieren die natuur 
beheren. 



In aanloop naar de openstelling van deze subsidieregeling zal door RVO.nl nadere voorlichting 
worden gegeven. In deze voorlichting zal o.a. aandacht zijn voor: het doel van de regeling, de te 
subsidiëren onderzoeken en maatregelen en de doelgroep. Naast de voorlichting willen we 
potentiële aanvragers de mogelijkheid bieden om voorafgaand aan een subsidieaanvraag in overleg 
met RVO.nl te gaan over de kansrijkheid van een eventuele locatie voor compensatienatuur.  

De subsidieregeling wordt momenteel verder 
uitgewerkt in overleg met de relevante 
betrokken partijen, zoals de terrein 
beherende organisaties en 
vertegenwoordigers van particuliere 
natuurbeheerders. Er worden naar 
verwachting drie modules binnen de 
subsidieregeling ontwikkeld: een module 
voor haalbaarheidsonderzoek, een module 
voor de uitvoering van maatregelen en een 
module voor het beheer van de voor de NCB 
ontwikkelde natuur. De precieze doelgroep 
van deze subsidieregeling wordt nog nader afgebakend, waarbij oog zal zijn voor de optimale 
borging van de kwaliteit van de toekomstige compensatienatuur. 

Met de module haalbaarheidsonderzoek zal zoals het er nu naar uit ziet het onderzoek naar de 
ecologische, juridische, financiële, planologische en maatschappelijke haalbaarheid van 
stikstofgevoelige natuur op een beoogde locatie worden gesubsidieerd. Het voornemen is om via de 
module uitvoering van maatregelen de uit te voeren inrichtingsmaatregelen en eventueel de 
verwerving van grond te subsidiëren, inclusief ook omvormings- of ontwikkelingsbeheer. Ook wordt 
een subsidiemodule voorzien voor het langjarig subsidiëren van het beheer van de ontwikkelde 
locaties compensatienatuur.  

Opname in het NCB-register 
Is de compensatienatuur ontwikkeld? Of zijn we er zeker van dat de natuur zich binnenkort 
ontwikkelt tot compensatienatuur? Dan nemen we dit op in het NCB-register. En kan de natuur als 
compensatie gelden bij het geven van vergunningen voor projecten van groot openbaar belang. Is 
de compensatienatuur gekoppeld aan een vergunning? En is het nog geen onderdeel van een 
Natura-2000 gebied? Dan zorgt de minister van LNV ervoor dat het onderdeel wordt van een 
Natura-2000 gebied. 

Contact 
Wilt u naar aanleiding van dit bericht in gesprek met RVO.nl over de NCB dan kunt u een email 
sturen naar het algemeen mailadres van de NCB natuurcompensatiebank@rvo.nl. Er zal dan door 
één van de accountmanagers van de NCB contact met u worden opgenomen. 

 


