agenda

juridica

22 april en 13 maart
Cursus Herkennen van potentiële vleermuiswaarden
Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen.
www.zoogdiervereniging.nl
25 april, 9, 16 en 23 mei
Cursus Ecohydrologie in de landschapsecologie
Van Hall Larenstein, Velp
www.hogeschoolvhl.nl
9 mei
Voedselkwaliteit en biodiversiteit in bossen
Edese bos
www.veldwerkplaatsen.nl
Vrijdag 9, 16 mei + 1 dag
Cursus verzorging van Jong Bos
www.bureauschulting.nl of
www.swartadvies.nl
foto Dreamtimes

Groene Infrastructuur
In het officiële beleidsdocument Green Infrastructure (GI)1 gunde de Europese Commissie
ons onlangs een doorkijkje naar het toekomstige groene omgevingsbeleid van de EU. Dat
ziet er toch heel anders uit dan we tot nog toe
met de bekende Brusselse natuurrichtlijnen
gewend waren. Het zal niet meer gaan om toetsen aan vaste instandhoudingsdoelstellingen
voor een begrensd gebied (habitattoets), maar
het zal allemaal gaan draaien om een balans van
ecosysteemdiensten: maatschappelijk, ecologisch en economisch kapitaal zal met elkaar in
evenwicht moeten worden gebracht.
Met name met behulp van het concept van
ecosysteemdiensten denkt de commissie duurzame groei te kunnen bereiken. Dat zal ook
meer functiecombinaties in het buitengebied
betekenen: economische productiediensten
meer combineren met culturele, regulerende en
ondersteunende diensten als recreatie, schoon
water, waterretentie en klimaatregulering.
Het per gebied van tevoren minutieus in hectares en doelsoorten vastleggen van instandhoudingsdoelstellingen zal dan volgens mij niet
meer de kern van het groene omgevingsrecht
van de toekomst zijn. Over die traditionele habitattoets lezen we ook helemaal niks meer in
het beleidsdocument. Ook Natura 2000 wordt
alleen nog maar in termen van ecosysteemdiensten gezien. Het netwerk omvat 18% van het
Europese grondgebied en levert, zo lezen we,
de mens weliswaar al veel ecosysteemdiensten
met een waarde van 200 tot 300 miljard euro
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per jaar, maar ook hier zal het meer moeten
gaan om functiecombinaties en duurzame groei
(multi-functionality, smart growth en sustainable development) aan de hand van delivery of
ecosystem services.
Daar hoort, denk ik, een ander juridisch instrument bij: meer een zorgplicht gericht op een
inspanningsverbintenis dan een harde toets gericht op een resultaatsverbintenis. Je ziet zo’n
nieuw instrument ook al in modernere groene
wetgeving uit Brussel zoals de EU Houtverordening 2 van vorig jaar. Het kwaad van ‘fout
hout’ wordt hier bestreden met een zorgplicht
voor houtproducenten: het zorgvuldigheidsstelsel van due diligence. Ik begrijp dus niet hoe
het GI-beleidsdocument dan kan besluiten met
de verwachting dat de huidige Europese wetgeving, de Habitatrichtlijn incluis, niet aangepast
behoeft te worden. Ik denk dat zal blijken dat
dat wel zal moeten: meer due diligence en minder eenzijdige toetsing op een aantal hectares
van een bepaald habitattype of beperkt aantal
soorten. Bij de habitattoets mag je immers niet
naar het totaalplaatje van ecosysteemdiensten
kijken, hooguit naar één ecosysteemdienst
of een beperkt aantal ecosysteemdiensten.
Aanpassen van het natuurbeschermingsrecht
dus, want anders zal het oude recht het nieuwe
beleid in de wielen rijden. Maar ja, dat zal niet
de eerste keer zijn...
Fred Kistenkas
Wageningen UR
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Vrijdag 23 mei en 6 juni + 1 dag
Cursus Bosdunning
www.bureauschulting.nl of
www.swartadvies.nl
Zaterdag 14 en 21 juni + 1 dag
Basiscursus Bosbeheer
www.bureauschulting.nl
22 mei
Knelpunten en mogelijkheden voor herstel van
rivierfauna
Duursche Waarden
www.veldwerkplaatsen.nl
24 en 25 mei
Fete de la Nature
Stichting Fête de la Nature
www.fetedelanature.nl

boscursussen
7, 8 mei
Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid PLUS (incl.
reanimatie en gebruik AED)
7, 8, 9 mei (+2)
Bosverjonging
9, 16 mei (+1)
Cursus Verzorging van Jong Bos
14, 21 mei
Werken met Gedragscodes/zorgvuldig handelen
Flora- en faunawet, niveau 2
15 mei
Bomen op begraafplaatsen
15 mei
Hulpverlener Geïsoleerde Arbeid (HGA)
20 mei
Boom, bos & burger
20 mei
Inleiding werken met bosbouwmachines (de
forwarder)
Kijk voor meer boscursussen op:
www.boscursus.nl

