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Groepen
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Managersjargon
Nog een jaartje wachten en dan zou hij er moeten
zijn, de Omgevingswet. Wordt het onder die wet
allemaal werkelijk eenvoudig en beter? Eenvoudig
beter: zo luidt althans wel de officiële reclameslogan voor die nieuwe wet die tientallen aparte milieuwetjes gaat vervangen. “Als ik alle reclamepraat
en het managersjargon over ‘integraal werken’
weg denk, zie ik vooral een heel erg ingewikkeld
stelsel opdoemen”. Het zijn niet mijn woorden
maar het is een welgemeend citaat van een
gerespecteerd milieujurist in een serieus juridischwetenschappelijk tijdschrift. Eenvoudiger wordt
het inderdaad zeker niet, zo merkte ik al tijdens
het spelen van een virtual Omgevingswet-spel met
gemeente- en provincieambtenaren. Alle regels
staan nu, net als uw administratie thuis, nog handig in aparte mapjes. Dat zijn de sectorale wetjes

dan misschien onze milieuproblemen eindelijk
eens op? Nee, de habitattoets die nu de stikstofcrisis, katten-mogen-niet-naar-buiten-crisis en
straks weer een andere crisis veroorzaakt, die
geen holistische ecosysteembenadering toelaat,
die klimaatdoelen en waterdoelen niet of slechts
moeizaam meekoppelt: die verandert niet.
Gaan we eindelijk eens iets met veerkracht doen
voor onze gebieden? Neen. Het concept van
ecosysteemdiensten? Neen, ook niet. Landschapsbescherming regelen conform de verplichtingen
uit het Europees Landschapsverdrag? Neen. Kunnen klimaatdoelen en natuurdoelen weer vrolijk
botsen onder de Omgevingswet? Ja, verandert
niet. Zorgt die nieuwe Omgevingswet voor
meer klimaatbossen of bamboe-akkers? Neen.
Bevordert die nieuwe wet nu wel het sluiten van
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30 januari 2020
Cursus Natuurgericht maaibeheer
www.naturio.nl

zoals water in de Waterwet, mest in de Meststoffenwet, bodem in de Wet bodembescherming
en natuur in de Wet natuurbescherming. Die
overzichtelijkheid verdwijnt dus binnenkort.
Over een jaar moet je eindeloos zoeken in de vier
zeer lijvige algemene maatregelen van bestuur
(amvb’s) die als uitvoeringswetgeving onder de
Omgevingswet hangen. Dat hebben we alvast
uitgeprobeerd voor water en natuur en we
waren aanzienlijk meer tijd kwijt dan nu met al
die handzame aparte milieuwetjes. Het wordt
helaas niet eenvoudiger. Beter dan misschien?
Ook niet, hooguit hetzelfde als nu want alles zou
beleidsneutraal gaan en je kan ook niet aan veel
regels morrelen want de meeste zijn van Europese
oorsprong.
Een Omgevingswet in plaats van tientallen aparte
milieuwetjes klinkt misschien wel lekker, maar is
dat niet: juridisch-inhoudelijk wordt het niet eenvoudiger en beter door alles in 1 wet te proppen.
En lost de nieuwe Omgevingswet met zijn amvb’s

regionale kringlopen? Neen. Komen er dan andere
instrumenten voor provincie of gemeenten? Neen,
de oude blijven gewoon. Ze krijgen hooguit een
andere naam.
Maar die aanprijzing van de zes nieuwe instrumenten als een handig, voor de gelegenheid blauw
Zwitsers officiers-zakmes in de reclamecampagne van het ministerie dan? Reclamepraat. Die
instrumenten hebben we nu ook al: structuurvisie
wordt omgevingsvisie en bestemmingsplan wordt
omgevingsplan en de provinciale inpassingsplannen heten voortaan projectbesluiten. Je hebt dat
nieuwe blauwe zakmes helemaal niet nodig. Het
oude zakmes is goed genoeg en kan niet beter
worden nu Europa niet meebeweegt en nog
steeds uitgaat van sectorale toetsen en dito wetgeving. Integraal werken? Managersjargon en dus
doorheen prikken!
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