Vooruitblik naar de Wet Natuur
Het verstoren van nesten
ete. is geheel geschrapt.

In dit tweede deel van de publicatie over gedragscodes (en wijze waarop deze gehandhaafd kunnen
worden: zie het eerste nummer van dit blad in 2012)
wordt voorzichtig vooruit geblikt naar de (nabije)
toekomst van de natuurregelgeving
in het algemeen
en de gedragscodes in het bijzonder.

Zoals bekend wordt er door het ministerie van
EL&Ihard gewerkt aan een nieuwe Wet Natuur. De
bedoeling is dat het wetsvoorstel voorjaar 2012
al bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Medio
februari van dit jaar is het wetsvoorstel naar de Raad
van State gezonden voor advies. Die versie is niet
openbaar, dus moeten we het nog doen met de
versie van de wet en de Memorie van Toelichting die
in het najaar van 2011 ter consultatie op het internet
is geplaatst (wetvoorstel natuur versie 0.2 van 6
oktober 2011).

Erwordt door het ministerie
van EL&Ihard gewerkt aan
een nieuwe Wet Natuur.
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Stevige kritiek
Van de mogelijkheid om hierop commentaar te
leveren is onder meer door de Vereniging Politie
Dieren- en milieubescherming en ruim twintig
natuur-, landschaps- en dierenwelzijnorganisaties gereageerd en de kritiek is stevig. Een van
de belangrijkste punten van kritiek is dat uit het
wetsvoorstel blijkt dat de ambitie van Nederland
is gedaald tot het absolute Europese minimum en
dat dat niveau met dit voorstel waarschijnlijk niet
eens gehaald wordt. Formuleringen uit de Vogel- en
Habitatrichtlijn zijn letterlijk overgenomen in het
wetsvoorstel. Omdat die twee richtlijnen verschillen
kennen in de bescherming van vogels en overige
diersoorten, is in het wetsvoorstel ook een onderscheid gemaakt tussen de verboden voor vogels (art.
3.1) en de verboden voor overige dier- en plan-

tensoorten (art. 3.5). De verschillen tussen beide
beschermingsregimes op Europees niveau worden
1 op 1 overgezet naar de Nederlandse regelgeving. Dit leidt er onder meer toe dat de verboden
handelingen die nu nog - met uitzondering van
verontrusten - ook als ze niet opzettelijk worden
begaan verboden zijn, verschillende 'opzetregimes'
gaan kennen, afhankelijk van de (verschillende)
formuleringen in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het
opzet wordt dus in veel meer gevallen dan nu een
delictsbestanddeel dat bewezen dient te worden.
Dat betekent een aanzienlijke verzwaring van de
bewijslast voor het OM. Daarnaast ontstaat er hierdoor samenloop van het opzetvereiste in de Wed en
in het verbodsartikel zelf. De vraag is of de staatssecretaris zich hiervan bewust is, want ik heb over die
samenloop niets in de MvT aangetroffen.
Verstoren
Wat betreft de handeling van het (ver-)storen: het
verstoren van nesten ete. is geheel geschrapt. Alleen
het opzettelijk storen van vogels en dieren is in het
wetsvoorstel verboden. Voor vogels komt daarbij
nog de aanvullende eis dat de storing van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van
de desbetreffende vogelsoort moet zijn (art. 3.1 lid
4). Deze verbodsbepaling slaat alleen op vogels en
vogelsoorten en niet op andere diersoorten, want
het is rechtstreeks overgenomen uit de Vogel richtlijn; de Habitatrichtlijn kent een dergelijke beperking
niet. Het is te hopen dat de Tweede Kamer zich in
ieder geval zal verzetten tegen deze verschillen, die
alleen lijken ingegeven door de verschillen in formulering van de twee richtlijnen.
Hoewel het wetsvoorstel nog moet worden ingediend bij de Tweede Kamer is er al een strafrechter
geweest die heeft geanticipeerd op de consultatieversie: zie Rechtbank Den Haag d.d. 17 november
2011 LJN BU4981. Laten we hopen dat het een
gerechtelijke dwaling is.

Toekomst gedragscodes
Wat gebeurt er met de gedragscode in de thans
voorgestelde regeling? In de consultatieversie
van het wetsvoorstel wordt de gedragscode pas
expliciet genoemd in art. 9.3 lid 4, een overgangsbepaling. Daaruit blijkt dat een gedragscode die
goedgekeurd is ten tijde van de inwerkingtreding
van de Wet natuur blijft gelden als vrijstelling van
de verbodsbepalingen gedurende zijn looptijd,
maar alleen als die gedragscode in heel Nederland
geldt. Betekent deze bepaling dat de gedragscode
als wettelijke vrijstelling uitsterft en dat andere,
niet landelijk werkende gedragscodes (zoals de
vele gemeentelijke gedragscodes), direct bij in
werking treding van de wet hun belang verliezen?
De MvT geeft op pag. 154 een beknopte toelichting
op dit deel van het wetsvoorstel: 'Als gevolg van de
voorgestelde decentralisatie naar provincies is het
op grond van dit wetsvoorstel, eenmaal wet, in de
meeste gevallen aan de provincies om vrijstelling te
verlenen voor activiteiten op hun grondgebied die
worden uitgeoefend overeenkomstig een gedragscode en om deze codes goed te keuren .... .' Dus de
gedragscode als wettelijk regulerend instrument is
niet weg (volgens de MvT bestaat er ook een groot
draagvlak voor), maar de staatssecretaris bezuinigt
en de goedkeuring van al die gedragscodes kostte
toch wel heel veel werk, dus de staatssecretaris
schuift ook deze taak door naar de provincies.
Overigens zijn de provincies niet verplicht om een
vrijstelling van de verboden via gedragscodes te
regelen: daarin laat het wetsvoorstel ze vrij. Dit leidt
ongetwijfeld tot onderlinge verschillen tussen de
provincies hetgeen voor met name landelijk werkende organisaties heel onpraktisch is. Daarvoor is
dus de hiervoor genoemde overgangsmaatregel
getroffen als tijdelijke oplossing. En als de looptijd
van een landelijk werkende gedragscode afloopt,
maant de MvT tot een gezamenlijk optreden: 'Het
verdient de voorkeur dat provincies ten aanzien
van gedragscodes die voor het hele Nederlandse
grondgebied relevant zijn, zo veel mogelijk samenwerken en gedragscodes gezamenlijk goedkeuren'(pag. 154).
Zelfreguleringsinstrument
Het klinkt misschien vreemd, maar ik ben een
voorstander van het schrappen van de gedragscodes als wettelijk instrument. Het is ooit bedoeld
als instrument van zelfregulering en dat moet het
mijns inziens ook weer worden. De directe aanleiding voor de introductie van de gedragscode
begin 2005 als vrijstelling in het Vrijstellingsbesluit,
was de veroordeling van Staatsbosbeheer (ook)
door het Hof Arnhem (14 april 2003, LJNAF9100).
In opdracht van Staatsbosbeheer was op een zeer
onzorgvuldige manier in het broedseizoen een

aanzienlijk deel van een bos gekapt waarbij de
artikelen 5 en 8 Vogelwet waren overtreden. Weliswaar beschikte Staatsbosbeheer toen ook al over
een gedragscode, maar uit het onderzoek bleek
dat de uitvoerder zich daar niet aan had gehouden
en dat Staatsbosbeheer ook niet had ingegrepen.
Deze grove onzorgvuldigheid bij de uitvoering en
de planning van de werkzaamheden (midden in
het broedseizoen) waren de aanleiding om tot vervolging over te gaan. Indien Staatsbosbeheer zijn
eigen richtlijnen had nageleefd was er strafrechtelijk waarschijnlijk niet opgetreden. De branche
is zo van deze veroordeling geschrokken dat er
grote druk op (destijds) de Minister van LNV werd
uitgeoefend om de gedragscode een wettelijke
status te geven. Dit speelde mede in de tijd dat
velen dachten dat Nederland 'op slot' ging door de
strenge natuurregelgeving. Mijns inziens was dit
een vorm van overreageren, waarmee een enorme
hausse aan gedragscodes op gang is gekomen en
een schijnzekerheid werd gecreëerd, die er ook toe
leidde dat de regelgeving veel te complex werd en
de handhaving daarvan vrijwel onmogelijk.
Bij het in ere herstellen van gedragscodes als
instrument ter zelfregulering moet wel iets bedacht
worden voor het 'gat' dat ontstaat tussen onzorgvuldig handelen en overtreding van de verbodsbepalingen. Dit klemt temeer nu het overtreden
van de verbodsbepalingen door de striktere eisen
nog moeilijker te bewijzen zal zijn, dan reeds het
geval is onder de huidige regeling. Een oplossing
zou kunnen zijn om de zorgplicht (art. 1.8) naast
bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te sanctioneren. In het voorstel wordt daarvan afgezien
zonder dat ik een goede reden daarvoor ben
tegengekomen in de MvT.

Erwas op een zeer
onzorgvuldige manier in het
broedseizoen een aanzienlijk
deel van een bos gekapt.

De uitvoerder had alles
gedaan wat van hem in de
gegeven omstandigheden
verwacht mocht worden.

Tot slot
Het afschaffen van de gedragscode als vrijstellingsinstrument betekent niet dat gedragscodes geen
waarde meer hebben. Deze uitspraak illustreert dat
mooi: volgens de rechter had de uitvoerder alles
gedaan wat van hem in de gegeven omstandigheden verwacht mocht worden. Hij had dus zorgvuldig genoeg gewerkt en dus werd hij ontslagen
van alle rechtsvervolging vanwege afwezigheid van
alle schuld. Dit is precies wat bereikt kan worden
met een (vrijwillige) gedragscode: dat de kwaliteit
van de werkzaamheden zelf en uitvoerders en
opdrachtgevers verbeterd wordt, te beginnen bij
goed inventarisatiewerk. Dan komt het toch nog
goed.
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