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Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

Met deze brief willen wij u informeren over de acties die wij hebben ondernomen voor de verbetering van het 
toezicht in het Utrechtse buitengebied, inclusief de besteding van de € 250.000,- die u hiervoor vanaf 2016 
structureel ter beschikking heeft gesteld. 
 
Aanleiding 
Bij het aantreden van ons college speelden er problemen in het Utrechtse buitengebied en klaagden 
terreinbeherende instanties en particuliere landgoedeigenaren bij ons hun nood. De recreatiedruk en de 
criminaliteit in het buitengebied neemt steeds meer toe, terwijl het toezicht van politie en gezamenlijke overheden 
juist afneemt. 
 
Essentie / samenvatting: 

Wij hebben op 5 oktober 2015 met circa 50 Utrechtse handhavingspartners bestuurlijk overeenstemming bereikt 
over een breed pakket aan maatregelen voor de verbetering van het toezicht in het buitengebied. Momenteel zijn 
we druk bezig met de implementatie hiervan. Met deze brief informeren wij u over de diverse maatregelen en de 
stand van zaken daarvan. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verbetering van het gezamenlijke toezicht in het Utrechtse buitengebied. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De voortgang van de implementatie van de bestuurlijke afspraken wordt met alle betrokken instanties bestuurlijk 

doorgesproken in het eerstvolgende bestuurlijke samenwerkingsoverleg d.d. 8 april 2016 
 
 
 
 



 

  

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief inclusief bijlage 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
  



 

  

Bijlage    
 
Overzicht Afspraken en activiteiten ter verbetering van het toezicht in het Utrechtse buitengebied 

 
Bij het aantreden van ons college speelden er problemen in het Utrechtse buitengebied en klaagden 
terreinbeherende instanties en particuliere landgoedeigenaren bij ons hun nood. Enerzijds hadden zij last van 
toenemende recreatiedruk en toenemende criminaliteit op hun grondgebied, anderzijds nam het toezicht van de 
gezamenlijke overheden en de politie in het buitengebied steeds meer af. 
In ons coalitieakkoord hebben wij daarom opgenomen om vanaf 2016 structureel € 250.000,- in te zetten voor 
verbetering van het toezicht in het buitengebied, hetgeen u bij ons aantreden heeft geaccordeerd. 
Met deze brief willen we u informeren wat wij sindsdien hebben gedaan om het toezicht in het Utrechtse 
buitengebied te verbeteren, inclusief de besteding van de € 250.000,- . 
 
De problematiek in het kort 

Met de grote landelijke reorganisatie van het totale VTH-stelsel (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) 
die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is er ook een andere verhouding bestuursrecht – strafrecht 
gekomen. De politie is minder beschikbaar voor de ondersteuning van het bestuur. Bestuurlijke instanties 
(gemeenten, provincies) zouden dit moeten opvangen door de inzet van meer boa’s (buitengewone 
opsporingsambtenaren).  
 
Voor het grijze domein (bedrijfsgebonden milieu) heeft bovenstaande afspraak o.a. geleid tot de eis dat Regionale 
Uitvoeringsdiensten (RUD’s) verplicht moeten beschikken over boa’s domein 2. 
 

Onder domein 1 vallen met name de openbare ruimte BOA's die werkzaam zijn in dienst van een gemeente voor 
binnen- en buitengebied ter bestrijding van kleine ergernissen, overlast en de relatief eenvoudige milieuzaken. 
(de zgn. ‘leefbaarheidsboa’s’)  Domein 2 is het domein van de boa's die zich bezighouden met natuur en milieu, 
arbeidsinspectie, voedsel & waren controles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving 
(waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte) (de zgn. ‘natuur- en milieuboa’s’). 
Om domein 1 boa te kunnen worden is een basisopleiding verplicht. Om domein 2 boa te worden is nog een 
aanvullende opleiding van 2 jaar nodig. 
De politie is direct toezichthouder op de activiteiten van deze boa’s, het OM is indirect toezichthouder. 

 
Het groene domein (natuur- en landschap) is echter grotendeels buiten beeld gebleven. Gemeenten en 
provincies hebben naar aanleiding van de landelijke reorganisatie niet extra geïnvesteerd in (groene) domein 2 
boa’s. De hoeveelheid groene boa’s bij terreinbeherende instanties en particuliere landgoederen staat daarnaast 
juist onder druk, door vergrijzing (pensionering), verzwaarde opleidingseisen en de daarmee gemoeide kosten en 
ureninzet. 
 
Ondertussen is de laatste jaren de recreatiedruk op vele natuurterreinen enorm toegenomen. De openbare orde 
en veiligheid komen steeds meer in het geding door verschillende recreatiestromen in hetzelfde gebied 
(wandelaars, fietser, mountainbikers, motorcrossers, ruiters, hondenuitlaters). Illegale activiteiten als 
afvaldumpingen, betreden van verboden gebieden, loslopende honden, stropen etc. komen steeds meer voor. 
Een goede bescherming van natuur- en landschapwaarden komt hierdoor steeds meer in het geding. 
 
De aanpak 

We hebben de problematiek aangepakt door allereerst de terreinbeherende instanties en de particuliere 
grondeigenaren beter te betrekken bij ons provinciebrede overlegcircuit dat afspraken maakt over de 
provinciebrede samenwerking op het gebied van vergunning-verlening, toezicht en handhaving. We hebben alle 
gemeentelijke bestuurders op excursie meegenomen naar het buitengebied en hen de problematiek in de praktijk 
laten zien. Dit heeft ertoe geleid dat het verbeteren van het toezicht van het Utrechtse buitengebied is benoemd 
tot gezamenlijke bestuurlijke prioriteit van alle samenwerkende Utrechtse instanties met vergunningverlenende en 
handhavende taken. 
 
We hebben vorig jaar gezamenlijk een samenwerkingsproject afgesproken, gericht op een tweetal te 
beantwoorden hoofdvragen: 
1) Hoe krijgen we gezamenlijk meer groene domein 2 boa’s in het buitengebied? 
2) Hoe zorgen we voor een effectievere en efficiëntere inzet van alle bestaande  
 toezichtscapaciteit in het buitengebied? 
 
De mogelijkheden zijn medio 2015 geïnventariseerd en hebben geleid tot de hieronder beschreven activiteiten, 
die alle door de gezamenlijke bestuurders in hun vergadering van 5 oktober 2015 zijn goedgekeurd. Voor de 
leesbaarheid zijn de activiteiten als volgt gegroepeerd weergegeven: 
1) verbeteren van de afstemmings- en samenwerkingsstructuur; 
2) de inzet van meer groene boa’s; 
3) effectievere en efficiëntere inzet van de bestaande toezichtscapaciteit.      



 

  

 
Resultaat: verbeteren van de afstemmings- en samenwerkingstructuur 

Zoals al gezegd, zijn we begonnen om onze ‘groene’ partners beter te betrekken bij ons overlegcircuit van de 
provinciebrede samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast 
hebben we ook de politiecoördinator die alle domein 1 – boa’s in Utrecht coördineert meer betrokken bij dit circuit. 
Hiermee kunnen we ook deze groep boa’s en hun werkgevers beter bereiken voor oog- en oorfuncties in het 
buitengebied.  
 
Afstemming politie – boa’s 
De politie is momenteel bezig met een onderzoek naar een nieuwe organisatievorm voor de afstemming met 
gemeentelijke boa’s. Men wil via betere onderlinge afstemming van o.a. risico’s, prioriteiten en informatie-
uitwisseling komen tot een effectievere en efficiëntere inzet van de bestaande capaciteit bij politie en gemeenten. 
Via deze afstemming kan de buitengebiedproblematiek meer onder de aandacht gebracht worden van de lokale 
driehoeken (politie, OM, burgemeester). Dit is van belang, omdat: 
1. de burgemeester, die ook verantwoordelijk is voor de openbare orde in het buitengebied is, in stelling 

wordt gebracht; 
2.  de burgemeester de boa’s van zijn gemeente kan opdragen om oog- en oorfuncties in het buitengebied 

uit te oefenen; 
3. in de lokale driehoek ook de basisteamchef van de politie zit, die weer gaat over de inzet van de in zijn 

team aanwezig milieuagenten. 
De politie hoopt in de loop van 2016 met concrete voorstellen voor de nieuwe structuur te kunnen komen.  
 
Resultaat : De inzet van meer groene boa’s 
Provincie 

De beschikbaar gestelde € 250.000,-  wenden we aan om minstens 2 fte extra aan groene boa-capaciteit in te 
zetten. Daarnaast wordt dit jaar een deel benut voor het effectiever en efficiënter inzetten van de bestaande 
toezichtcapaciteit in het buitengebied. 
We zijn momenteel druk bezig om bij de RUD Utrecht twee groene boa-functies te creëren. Dit gebeurt in nauwe 
afstemming met Recreatie Midden Nederland (RMN), waar ook diverse groene boa’s werkzaam zijn. 
De concrete inzet van de extra boa’s wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de gestelde bestuurlijke prioriteiten. 
Gezien de aard van de problematiek zal geografisch gezien het accent van de extra capaciteitsinzet vermoedelijk 
vooral komen te liggen bij extra toezicht op de Utrechtse Heuvelrug. 
 
Gemeenten 
Slechts enkele Utrechtse gemeenten hebben een boa domein 2 in eigen dienst, die meestal ook niet zijn  
volledige tijd aan groen’ toezicht mag besteden. 
Een inventarisatie in 2015 heeft inzichtelijk gemaakt, dat de grootste prioriteit van vele gemeenten momenteel ligt 
bij het op orde krijgen van hun nieuwe zorgtaken. Hierdoor geniet het volledig in dienst nemen van een domein 2-
boa op dit moment geen (financiële) prioriteit. 
Om deze financiële drempels te verlagen hebben wij met de RUD Utrecht, de Omgevings-dienst Regio Utrecht en 
Recreatie Midden Nederland overleg opgestart om het mogelijk te maken om in uren een product ‘toezicht 
buitengebied’ af te nemen. Zo kunnen gemeenten gezamenlijk meer groene boacapaciteit inzetten en financieren. 
 
Diverse gemeenten betalen wel via hun recreatieschap mee aan toezicht in het buitengebied, uitgevoerd door 
boa’s van Recreatie Midden Nederland. Op de Utrechtse Heuvelrug dreigt momenteel 2,4 van deze boa-
capaciteit te verdwijnen, omdat het betrokken recreatieschap wordt opgeheven. In het gememoreerde bestuurlijke 
overleg van 5 oktober 2015 zijn de betrokken gemeenten dringend verzocht om zich in te spannen om deze 
bestaande capaciteit op één of andere manier te behouden en deze gezamenlijk te blijven financieren. In al onze 
overleggremia leggen wij de nodige ambtelijke en bestuurlijke druk op dit dringende verzoek. Het kan immers niet 
zo zijn dat de boa-inzet van de gemeenten evenredig afneemt met de extra inzet die wij op dit vlak doen! 
RMN is momenteel bezig met een aanpassing van de formele organisatiestructuur, die het o.a. gemakkelijker 
moet maken om in opdracht boa-capaciteit breder in te kunnen zetten.  
 
Overige partners 
Domein 2-boa’s zijn ook in dienst bij in Utrecht samenwerkende partners als de waterschappen, de Voedsel- en 
Warenautoriteit, de terreinbeherende instanties en de particuliere landschappen. Zij hebben in aangegeven waar 
mogelijk mee te willen werken aan een gezamenlijke effectieve en efficiënte inzet. 
Daarnaast zijn bij o.a. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer initiatieven om vrijwillige groene boa’s te werven 
en op te leiden. Dit vergt vanuit de organisatie echter erg veel inzet en begeleiding. 
Bij Staatsbosbeheer maakt dit onderdeel uit van een breder traject om de toezichtscapaciteit weer op een hoger 
niveau te krijgen. Men wil in de toekomst ook weer meer boa’s domein 2 gaan aantrekken. 
 
Financiering 
Instanties met domein 2-boa’s kunnen met de RUD Utrecht een samenwerkings-overeenkomst afsluiten rond het 
gebruik van de zogenaamde bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSB-M), een soort boete-instrument in handen 
van het bestuur. 



 

  

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie verleent in ieder geval tot en met 2016 subsidie om dit nieuwe instrument 
werkend te krijgen. Dit betekent dat alle instanties die – via een samenwerkingsovereenkomst – gebruik maken 
van de BSB-M jaarlijks de kosten van de permanente her-en bijscholing van hun domein 2-boa, alsmede een 
aansluiting op het boa-registratiesysteem vergoed kunnen krijgen. De RUD Utrecht heeft de afgelopen maanden 
met de ODRU, RMN, enkele gemeenten en de meeste particuliere landschappen de bedoelde 
samenwerkingsovereenkomsten BSB-M afgesloten. Wij verzorgen het aanvragen en afhandelen van de landelijke 
subsidie. Via het IPO overleggen wij met het Ministerie over voortzetting van de subsidie na 2016 of een andere 
vorm van een landelijke financiële bijdrage aan het groene toezicht in het buitengebied.   
 
Resultaat : Effectievere en efficiëntere inzet van de bestaande toezichtscapaciteit 

De 26 Utrechtse gemeenten hebben gezamenlijk slechts zeer beperkt domein 2 –boa’s in eigen dienst, ze 
beschikken gezamenlijk wel over circa 320 domein 1 boa’s en een veelvoud aan toezichthouders. Zij hebben over 
het algemeen geen taken in het buitengebied en hen ontbeert ook vaak de specifieke kennis, maar zij kunnen - 
mits goed ondersteund – zeer waardevolle oog- en oorfuncties (signaalfuncties) in het buitengebied vervullen. 
Hetzelfde geldt voor alle toezichthouders van alle overige samenwerkende instanties in Utrecht. De betrokken 
bestuurders hebben 5 oktober 2015 de bereidheid uitgesproken, om - mits goed ondersteund en waar mogelijk – 
hun toezichthouders meer oog- en oorfuncties in het buitengebied te laten vervullen.  
Voor een effectievere en efficiëntere inzet van deze bestaande toezichtscapaciteit hebben de bestuurders het 
uitwerken van diverse ondersteunende instrumenten goedgekeurd: 
 
Handhavingskalender 
In enkele andere provincies zijn goede ervaringen met het instellen van een activiteitenkalender voor het toezicht 
en de handhaving in het buitengebied. Met zo’n kalender kan de totaal beschikbare toezichtcapaciteit zich in een 
bepaalde periode gezamenlijk beter focussen en afstemmen op vooraf bepaalde prioriteiten (motorcross, 
dumpingen, stroperij etc). Het biedt de mogelijkheid om de toezichthouders goed en efficiënt voor te lichten over 
hun rol en in te zetten. Het publiek kan beter worden geïnformeerd (preventieve werking), er kan meer uniformiteit 
in het optreden worden bereikt en men kan ook besluiten tot het uitvoeren van gezamenlijke projecten in een 
bepaalde periode. 
Een deel van ons budget benutten we om nog dit jaar een handhavingskalender te maken en uit te voeren. 
 
Digitale ondersteuning 
Eind vorig jaar hebben we een samenwerkingsapp gelanceerd. Deze digitale versie van wat voorheen het boekje 
‘Samenwerkers Handhaving provincie Utrecht’ was, maakt het mogelijk dat 600 toezichthouders en handhavers 
binnen Utrecht elkaar praktisch en gemakkelijk kunnen vinden. 
Daarnaast onderzoeken we momenteel diverse mogelijkheden om ook de oog- en oorfuncties van 
toezichthouders digitaal verder te vergemakkelijken en beter te ondersteunen. 
 
Bijscholing 
Er liggen ook diverse mogelijkheden om toezichthouders desgewenst eenvoudig bij te scholen/ voor te lichten 
over de groene aspecten en de opsporingskant. Zo heeft de RUD Utrecht voor haar toezichthouders een cursus 
organiseren hoe zij hun constateringen zodanig kunnen vastleggen, dat vervolgens een boa er in een formeel 
strafrechtelijk opsporingstraject juridisch en praktisch ook iets mee kan doen. 
Binnen ons samenwerkingscircuit onderzoeken we de opleidingsbehoeften en    
-mogelijkheden en een deel van het provinciale ter beschikking gestelde budget wordt hieraan besteed. 
 
Convenant optreden op elkaars grondgebied 
Het optreden van boa’s wordt geografisch en functioneel ingeperkt door het operationele terrein van hun  
werkgever. Boa’s mogen dus niet zo maar opereren op het terrein van hun buren, ook al is dit voor een praktische 
samenwerking en het effectief en efficiënt inzetten van boa’s vaak wel wenselijk. 
Deze beperking kan juridisch ondervangen worden door het afsluiten van een samenwerkingsconvenant, waarin 
de grondeigenaren vastleggen dat ook ‘andere’ boa’s op hun grondgebied mogen opereren. Het convenant 
neemt alleen het juridische obstakel weg, maar verplicht niet tot actuele samenwerking. Bovendien kan de 
‘ontvangende’ grondeigenaar vastleggen welke boa-activiteiten hij wel en niet op zijn terrein verricht wil hebben 
(zie hieronder ‘Handboek’). 
Wij hebben de ondertekening van dit convenant in onze vergadering van 2 februari 2016 goedgekeurd. Ook 
vrijwel alle terreinbeherende instanties en particuliere grondeigenaren zijn inmiddels akkoord met ondertekening. 
Momenteel verzoeken wij ook al onze 26 Utrechtse gemeenten om dit convenant te ondertekenen. 
 
Handboek uniform optreden 
In 2012 hebben RMN en het Utrechts Landschap een handboek ontwikkeld, waarin per deelterrein van het 
Utrechts Landschap staat beschreven welk concreet boa-toezicht en 
-optreden op dat stuk grondgebied wordt verwacht. 
In het bestuurlijk van 5 oktober 2015 is afgesproken om de werking van dit handboek te actualiseren én te 
verbreden tot uiteindelijk alle terreinen waarvoor het hierboven genoemde samenwerkingsconvenant wordt 
afgesloten. Het handboek vormt voor de grondeigenaren een middel om de spelregels voor een bepaald terrein 
vast te kunnen leggen en biedt ook de mogelijk om het gezamenlijke boa-optreden meer te uniformeren. 



 

  

Wij hebben inmiddels RMN opdracht verleend tot het actualiseren en verbreden van het handboek. 
 
Tenslotte 

Wij vertrouwen erop, dat we met deze omvangrijke set maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan het 
verbeteren van het toezicht in het Utrechtse buitengebied. Het doet ons daarbij deugd, dat we over deze 
maatregelen bestuurlijk overeenstemming hebben kunnen bereiken met circa 50 samenwerkende Utrechtse 
handhavingsinstanties en andere partners. Bovendien hebben we de problematiek van meerdere beleidsvelden 
(natuur- en landschap, recreatie, vergunningverlening, toezicht en handhaving) integraal kunnen benaderen. 
Geheel volgens het hoofdmotto van onze collegeperiode: ‘In Verbinding’. 
 
We hopen en verwachten de maatregelen voor het grootste gedeelte in 2016 te kunnen implementeren. Dit biedt 
dan tevens een goede samenwerkingsbasis voor een nieuwe omvangrijke taak die ons per 1 januari 2017 voor 
het Utrechtse buitengebied te wachten staat: de uitvoering van de nieuwe Wet Natuurbescherming. 
Wij zijn voornemens om het eerstvolgende bestuurlijke samenwerkingsoverleg (8 april 2016) te benutten om al 
onze partners mee te nemen in de gevolgen van deze nieuwe wet voor de samenwerking op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Over de gevolgen voor de provincie zelf en uw betrokkenheid wordt 
u dit jaar separaat geïnformeerd.  
 
 
 
 
 
 


