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Experimenteren met
nieuwe Omgevingswet
In de dit voorjaar verschenen consultatieversie van de nieuwe Omgevingswet (Ow) zijn drie bepalingen
opgenomen om af te wijken van de
oude vertrouwde milieunormen. Het
milieu- en natuurtoetsingskader was
altijd keihard, maar kennelijk komen
daar nu haarscheurtjes in. Zo kan
via een programmatische aanpak dat
toetsingskader worden uitgeschakeld
(art. 3.12 Ow), maar dat kan ook
via het aan de Crisis- en herstelwet
ontleende gemeentelijk omgevingsplan voor ontwikkelingsgebieden (tien
jaar afwijken, zie art. 4.17 Ow). De
leukste bepaling is echter de experimenteerbepaling van art. 19.2 Ow:
afwijken van de wet om een verbetering van de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving vlot te trekken.
Dat afwijken van de wet betreft dan
niet alleen de nieuwe Wet natuurbescherming of de Wet geurhinder en
veehouderij, maar bijvoorbeeld ook
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) met daarin
onder meer de EHS. Zo’n experimenteerbepaling is in wezen dus
een hardheidsclausule: het bevoegd
gezag kan afwijken van de regel als
die een te harde uitwerking heeft. Je
beperkt cq. clausuleert de hardheid.
In het belastingrecht doen we dat al
decennia en in dat rechtsgebied hoor
je er nooit iemand over.
Ik vind het wel wat hebben als een
wetgever aan het eind van zijn wet
zegt: hier heb je onze regels, maar
ook wij kunnen niet geacht worden
alles goed te regelen dus kun je
soms toch ook weer afwijken van
onze regels. Regels kunnen niet alles
regelen. Dat is een mooi staaltje van
zelfrelativering. Ik zou het legislatieve
zelfrelativering willen noemen en dat
siert iedere wetgever.
In de rechtsliteratuur en ook tijdens
een spreekbeurt voor de Vereniging
voor Milieurecht (VMR) heb ik er
onlangs voor gepleit om deze drie
over de wet verspreide afwijkingsbepalingen gewoon samen te binden
in een algemeen geldend afwijkingsartikel waarin dan het beginsel van
duurzame gebiedsontwikkeling als
rechtsbeginsel zou kunnen worden
neergelegd. Het gaat dan om het
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ecosysteem als geheel.1 Je zou dan
in het vervolg de uitkomst van een
sectorale milieutoets als het ware
kunnen toetsen aan de integrale
afweging ten behoeve van duurzame
gebiedsontwikkeling: de toetsing
toetsen aan de weging dus en een
pleidooi voor de corrigerende werking van het duurzaamheidsbeginsel.
De zaal vol met milieujuristen vond
dat eigenlijk wel wat.
Terecht maakt de experimenteerbepaling nog wel het voorbehoud
dat afwijken en afwegen natuurlijk
alleen kan ‘met inachtneming van
internationaalrechtelijke verplichtingen’. Biedt de Europese habitattoets
voor Natura 2000-gebieden eigenlijk
nog wel afwijkings- en wegingsruimte? Sommige juristen verdedigen
dat bij de passende beoordeling het
bevoegd gezag ruimte voor een bestuurlijke afweging heeft, want het
gaat dan niet meer om die harde en
rigide instandhoudingsdoelstellingen
maar om de natuurlijke kenmerken
van dat gebied als geheel (in het
Engels zelfs ruimer: integrity of the
site). Het Europese Hof heeft echter
zeer recent in een Ierse zaak over een
rondweg door het Natura 2000-gebied Lough Corrib nabij Galway2 die
deur weer dichtgeslagen en gezegd
dat de natuurlijke kenmerken toch
gewoon weer verband moeten houden met de instandhoudingsdoelstellingen: integrity of the site wordt dus
gekoppeld aan conservation objectives
en die kun je niet wegen, daar moet
je aan toetsen.
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Anne Oosterbaan heeft een ideaal boekje geschreven voor
in het kerstpakket van elke werknemer in bos- en natuurbeheer: Kerstbomen. Er was nog niet eerder gebundelde
literatuur over dit onderwerp dus heeft Oosterbaan zijn
kennis in dit boekje vastgelegd.
Anders dan de titel in eerste instantie bij het grote publiek
doet vermoeden, nu eens geen boek met tips voor optuigen
en versieren. Maar een toegankelijk geschreven boekje dat
beschrijft hoe de kerstboombeheerder dient te handelen
om een goede boom af te leveren. Een goede kerstboom is
compact, vol in het groen en houdt zijn naalden lang vast in
de warme huiskamer. In de inleiding staat meteen een uitdaging voor de ondernemende bosbouwer en landeigenaar: Er
worden elk jaar in ons land 500.000 stuks kerstbomen geproduceerd, maar het verbruik ligt op ongeveer drie miljoen
stuks. Er ligt dus een markt die nu gedeeltelijk gevuld wordt
door buitenlandse boompjes (met name Denemarken).
In vijftig bladzijden beschrijft Oosterbaan de highlights
voor de teelt van kerstbomen. Hij beschrijft welke naaldbomen geschikt zijn voor de kerstboomteelt, hun eigenschappen, de teeltwijze en ziekten en aantastingen. De
tekst wordt prettig ondersteund door veel fotomateriaal.
Bij de teelt wordt ingegaan op aspecten als de geschikte
grondsoort, bodemvoorbereiding, planttijd, plantafstand en
onkruidbestrijding. Niet overal wordt diep op ingegaan. Zo
wordt er bij het hoofdstukje over ziekten en aantastingen
volstaan met de beschrijving van de meest voorkomende
narigheden. Maar er wordt niet beschreven hoe wij de
engerlingen, schimmels en reeën moeten weren van onze
levende sfeerverhogers.
Al met al een sympathiek en welkom boekje over dit onderwerp. Het ideale cadeauboekje voor onder de boom voor
elke bosbouwer.
Het boekje is te bestellen bij www.ANODA.nl.
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