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Het contact met mijn cliënten 

Vera Textor werkt sinds 2007 bij Nysingh. Als specialist 
omgevingsrecht en bestuursrecht houdt zij zich onder meer 
bezig met het natuurbeschermingsrecht. In dit interview 
vertelt ze welke veranderingen de Omgevingswet op dit punt 
met zich meebrengt.

Goed dat het 
natuurbelang in de 
Omgevingswet naar
voren wordt gehaald
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Vera werkt voornamelijk voor gemeenten, water-

schappen en provincies, maar ook voor semioverheden 

en ontwikkelaars. Zij adviseert en procedeert onder meer 

over het omgevingsrecht en het algemeen bestuurs- 

recht. Binnen het omgevingsrecht heeft Vera zich 

gespecialiseerd in het natuurbeschermingsrecht. “Ik 

vind het een interessant onderwerp omdat het direct 

ingrijpt in onze woon- en leefomgeving. Bovendien is het 

erg actueel, gelet op bijvoorbeeld de stikstofdiscussie. 

Het afgelopen jaar ben ik dan ook druk geweest met 

zaken die draaien om stikstofdepositie en de uitvoering 

van natuurmaatregelen.”

Het contact met haar cliënten vindt Vera het leukste 

aan haar werk. “We werken voor veel overheden, 

die in omvang en mate van expertise van elkaar 

verschillen. Daardoor zijn we voor sommige cliënten 

een sparringpartner, terwijl we bij andere cliënten meer 

een adviserende of leidende rol hebben. Die afwisseling 

maakt het interessant.”

NATUUR IN DE OMGEVINGSWET

Vera is van mening dat de Omgevingswet voor wat 

betreft de bescherming van de natuur een verbetering 

zal zijn ten opzichte van het huidige stelsel. “In het 

huidige stelsel, waarin de regels over natuur apart in 

de Wet natuurbescherming zijn opgenomen, wordt er 

vaak te laat aan de natuur gedacht. Daardoor lopen 

besluitvormingstrajecten regelmatig vertraging op. 

Vanaf 1 juli 2022 worden die regels opgenomen in het 

stelsel van de Omgevingswet. Op grond van die wet 

moeten overheden het natuurbelang eerder en actiever 

bij de beleids- en besluitvorming gaan betrekken. We 

verwachten dat besluitvormingstrajecten daardoor 

minder vertraging zullen oplopen. En het is natuurlijk 

ook goed voor de natuur.”

Daarnaast verwacht Vera veel van de rol die in de  

Omgevingswet voor participatie is weggelegd. 

“Het afgelopen jaar heb ik in de praktijk gezien dat 

het werkt. In een goed participatietraject kunnen 

aanvankelijke bezwaren voor het merendeel met 

maatwerkoplossingen worden weggenomen.”

Toch ziet Vera ook nadelen van het nieuwe stelsel. “We 

hebben op dit moment met de Wet Natuurbescherming, 

het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuur- 

bescherming een vrij overzichtelijk stelsel. Vanaf 

volgend jaar worden die bepalingen in het Aanvullings-

spoor Natuur verdeeld over de Omgevingswet, drie 

AMvB’s en een regeling. Dan is het dus niet meer in één 

oogopslag duidelijk wat de regels zijn. Wat mij betreft 

wordt daarmee niet voldaan aan het uitgangspunt 

‘eenvoudig beter’.”

UITDAGINGEN

Ook ziet Vera nog wel de nodige uitdagingen. Het DSO 

bijvoorbeeld, zou nog wel eens de bottleneck voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen worden. 

“Het DSO zou het er makkelijker op moeten maken, maar 

vormt op dit moment nog de grootste kwetsbaarheid 

van het nieuwe stelsel. Het is nog maar afwachten of het 

nieuwe kabinet straks besluit of de wet wel in werking 

kan treden op 1 juli 2022.”

Ook overheden staan de komende jaren nog wel voor 

een aantal uitdagingen. Vera: “Binnen overheden 

moeten er straks nog wel mensen zijn die het hele 

domein kunnen overzien. Milieu, natuur en water zijn 

bijvoorbeeld zeer verschillende disciplines, waarvoor 

specifieke kennis van specialisten is vereist. Het 

is belangrijk dat er naast die specialisten mensen 

overblijven die de integraliteit bewaken.’
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‘Ik vind het een 
interessant onderwerp 
omdat het direct ingrijpt 
in onze woon- en 
leefomgeving.’

https://www.nysingh.nl/onze-mensen/vera-textor/?utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=omgevingswet

