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Geachte mevrouw Dijksma,
Dank voor uw reactie op ons verzoek om de huidige uitvoering van de natuurregelgeving te
verbeteren en extra aandacht te besteden aan de overdracht van deze taak naar de provincies (uw
reactie dd. 27 maart 2015 DGNR-NB/14168912 op onze brief dd. 1 okt 2014).
Het Netwerk Groene Bureaus waardeert de toegenomen aandacht voor deze problematiek binnen
RVO.nl en ziet de verwachte verbetering graag tegemoet. Een dergelijke verbetering zal bijdragen aan
het terugdringen van de regeldruk van natuurwetgeving waarvan u - naar de mening van het Netwerk
Groene Bureaus terecht - het belang benadrukte bij het aanbieden aan de Kamer van het rapport
‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ (17 april 2015). Proceduretijden en
voorspelbaarheid van het verloop van ontheffingaanvragen zijn een wezenlijk onderdeel van ervaren
regeldruk.
Vermindering van de regeldruk kan een impuls krijgen door opgedane ervaringen met
ontheffingverlening te benutten bij de vormgeving van gedecentraliseerde taken. De rijksoverheid
heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor een goede overdracht van taken. Het Netwerk biedt u
daarvoor graag zijn praktijkervaring aan.
Onderdeel van deze overdracht kan een verdere analyse van de oorzaak van knelpunten zijn. Uw
huidige analyse van oorzaken en oplossingen vraagt naar onze mening een verdere verdieping. Zo is
de kwaliteit van de ingediende aanvragen - als oorzaak genoemd - in de afgelopen jaren niet
verminderd. Digitalisering van het aanvraagproces als oplossingsrichting blijkt beperkt soelaas te
bieden. Ook neemt het werken met standaardoplossingen en het benadrukken van de
verantwoordelijkheid van aanvragers om bij maatwerk passende maatregelen in voldoende mate te
onderbouwen, niet weg dat deskundigheid bij de beoordelende instantie essentieel blijft. Beoordeeld
dient te worden of de standaardoplossing van toepassing is voor de gegeven situatie dan wel geleverd
maatwerk aan de eisen voldoet.
Het Netwerk is graag tot verdere toelichting bereid,
hoogachtend,

Ir. Johan P.M. Burger
voorzitter Netwerk Groene Bureaus

