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RIVIERSTRANDJES

In onze natuursector kun je als beheerder 
en natuurbeschermer niet alles in de gaten 
houden wat gemeenten allemaal willen gaan 
doen (meestal bouwen). Zo’n piepsysteem gaat 
uiteindelijk kraken. Daarom had het recht juist 
bedacht om zachte waarden als natuur een 
spijkerharde en verplichte voortoets te geven. 
In de rechtswetenschap kom je zelden zo’n 
harde sectorale toets als de ‘nee, tenzij’ van de 
habitat- of de soortentoets tegen. Lagere over-
heden konden daar domweg niet aan voorbij 
en moesten bij al hun bouw- en bestemmings-
plannetjes daar vooraf rekening mee houden. 
Zachte waarden, harde sectorale toets. Terecht 
ook, want al mijn studenten en generaties 
oud-studenten herinneren Wageningen nooit 
vanwege zijn sterflats maar altijd vanwege die 
mooie rivierstrandjes in de uiterwaarden van 
de Nederrijn. Ze zijn immer blij te horen dat 
dat streng beschermd Natura 2000-gebied is 

Fred Kistenkas

geworden: “In de jaren 60 wilden ze het nog 
helemaal volbouwen, he?”

Wat doet nu de Omgevingswet? Die vindt dat 
alles ook best wel integraal kan en een zwak-
kere ‘ja, mits’ genoeg is. Wat was er nou mis 
met de sectorale toetsing? Niks volgens mij, 
want het geeft zwakke waarden dus juist een 
harde, eigenstandig toetsing. Daar wordt nu de 
bijl in gezet: de natuurtoets voor het Natuur-
netwerk (de voormalige EHS-toets) keert in 
sterk afgezwakte vorm terug. De Europese 
habitat- en soortentoets kon de Nederlandse 
wetgever niet afzwakken, want van hoger EU-
recht, maar de suggestie wordt nu wel gewekt 
dat er in plaats van die sectorale toetsing ook 
een integrale afweging volstaat. ‘Ja, mits’ in 
plaats van ‘nee, tenzij’...

De Omgevingswet kiest voor integraal en 
bovendien ook nog voor decentraal: de ge-
meenten krijgen de eerstelijns bevoegdheden, 
zijn dus in feite het primaire bevoegd gezag 
en mogen gaan wegwegen. Dan wordt alles 
‘eenvoudig en beter’, aldus de framing van de 
gelijknamige Haagse programmadirectie. We 
moeten vertrouwen hebben in gemeenten 
als lagere, pardon: medeoverheden. Waar dat 
vertrouwen dan op gebaseerd moet zijn, is mij 
na veertig jaar academische bestudering van de 
gemeenterechtelijke jurisprudentie onduide-
lijk.
Alleen al de simpele suggestie van die Omge-

vingswet dat gemeenten de baas zijn en in 
het vervolg een integrale weging mogen gaan 
doen, bleek elders al funest voor de natuur. 
Uit de evaluatie van die enige andere integrale 
omgevingswet ter wereld, die van Nieuw-
Zeeland, weten we dat ook al blijven sommige 
sectorale milieutoetsen wettechnisch bestaan, 
de gemeenten zwakke waarden als natuur 
en biodiversiteit veel te gemakkelijk zullen 
wegwegen als zij horen dat je integraal mag 
werken, denken en wegen vanuit een ‘ja, mits’-
gedachte. Dat is in Nieuw-Zeeland ook echt zo 
gebeurt en veel rechters gingen daar gemaks-
halve veel te lang in mee. De courts en vooral 
de councils denken dat ze veel wegingsruimte 
hebben gekregen, want zo was immers de 
framing van het ministerie en dat is niet goed 
voor de economisch zwakke sector van natuur 
en biodiversiteit.

De discussie in onze Eerste en Tweede Kamer 
gaat nu alleen nog maar over het al dan niet 
toekomstig falen van het digitale stelsel van de 
Omgevingswet (DSO), maar het zou moeten 
gaan over die vernietigende wetsevaluatie 
van een land dat voor ons al dertig jaar heeft 
geëxperimenteerd met zo’n wet en nu van zo’n 
integrale omgevingswet af wil en weer gewoon 
kiest voor sectorale milieutoetsen en minder 
gemeentelijke macht. Is beter, ook voor die 
mooie rivierstrandjes.
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