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Kamer dreigt tijdwinst Omgevingswet ongedaan te maken
Den Haag - Met de aanvaarding van een simpele motie, dreigt de Tweede Kamer alle
tijdwinst die de Omgevingswet moest brengen, ongedaan te maken. Daarvoor waarschuwt
praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw.
De Zeeuw vindt de aanvaarding van de motie weer een typisch voorbeeld van sectoraal
denken in de politiek, waar de ene hand dan niet weet wat de andere doet. “Het doel van de
Omgevingswet is versnelling van ruimtelijke procedures onder meer door kortere termijnen
voor de bestuursrechters inclusief de Raad van State als hoogste bestuursrechter. Vanuit
juridische hoek, waar gewerkt wordt aan herziening van de organisatie van het
bestuursrecht, wordt gedacht aan eenheid in de rechtspraak. Vanuit die hoek komt dan
ineens deze motie waarin wordt gezegd dat in bepaalde gevallen advies - een prejudiciële
vraag heet dat dan - aan de Hoge Raad gevraagd moet worden. Dat kan zomaar maanden zo
niet meer dan een jaar vertraging opleveren”, aldus De Zeeuw.
De ratio erachter ontgaat hem ook volledig. “De Raad van State is het hoogste college op het
gebied van bestuursrechtspraak. Zoals de Hoge Raad dat is voor onder meer civiele
rechtspraak. De Raad van State is heel goed in staat om zelf te zorgen voor de gewenste
eenheid. Natuurlijk zou er best eens sprake kunnen zijn van een samenloop tussen
bestuursrecht en civiel recht. Praat dan even met elkaar”, is zijn advies.
Volgens de motie moet de Raad van State naar de Hoge Raad stappen als het gaat om
rechtsvragen die van belang zijn voor ‘de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling’. Zeker
omdat de Omgevingswet een nieuwe wet is die behoorlijk wat overhoop heeft gegooid in
het ruimtelijke recht, is de verwachting dat de Raad van State in wellicht tientallen zaken
advies moet vragen aan de Hoge Raad.
“Dat levert niet alleen in de betreffende zaak vertraging op, maar ook alle vergelijkbare
zaken blijven dan liggen wachten op een uitspraak van de Hoge Raad. Het doel van de
Omgevingswet wordt met die motie volledig onderuit gehaald”, vreest De Zeeuw.

Natuurlijk zou verwacht mogen worden dat met name de minister van Infrastructuur
Melanie Schultz van Haegen dwars voor uitvoering van de motie gaat liggen. Haar
geesteskind wordt daardoor verminkt. Ook minister president Mark Rutte zou zich wat De
Zeeuw betreft hard moeten maken tegen uitvoering van de motie. “Hij heeft zich altijd sterk
gemaakt voor het tegengaan van stroperigheid en versnelling van procedures. Dan moet hij
nu ook de regie nemen om te voorkomen dat mijn vrees op dit punt bewaarheid gaat
worden”, vindt De Zeeuw.

