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DATUM 4-9-2014 

AAN Leden van de statencommissie RGW 

VAN Gedeputeerde Bart Krol  

DOORKIESNUMMER 030-2583297 

ONDERWERP 
Stand van zaken toezeggingen Boa-structuur i.v.m. bestuurlijk overleg met 
natuurbeheerorganisaties d.d. 22 mei 

 

Geachte Statenleden, 

 

In uw vergadering van 31 maart 2014 heb ik toegezegd u te informeren over de stand van zaken met betrekking 

tot de toezeggingen voor de handhaving groene regelgeving, inclusief de stropersproblematiek. De toezeggingen 

aan de natuurbeheerorganisaties zijn gedaan naar aanleiding van de bespreking van het Natuurbeleid 2.0 in de 

commissie RGW op 14 oktober 2013 en in Provinciale Staten op 4 november 2013 (motie 50).  

 

Inleiding 

Op 22 mei 2014 vond overleg plaats met verschillende natuurbeheerorganisaties. Gespreksthema was onder 

andere de voortgang in de toezeggingen die ik in een eerder bestuurlijk overleg met UPG op 5 november 2013 

heb gedaan. Deze toezeggingen komen - kortweg gezegd - neer op: 

1) onderzoek naar een betere en efficiëntere inzet van "groene" buitengewone opsporingsambtenaren (boa's); 

2) onderzoek (business case) enerzijds naar aanvullende middelen en anderzijds naar een rechtvaardiger 

financiering / verdeling van de kosten van de inzet van groene boa's. 

 

De provincie heeft de toezeggingen opgepakt  (zie bijlage).  

 

In het overleg van 22 mei is ook afgesproken dat de gezamenlijke provincies  - vanuit hun groene regiefunctie -  

de terreinbeherende instanties zullen steunen in hun gesprek op 2 juni met de Minister over de in een 

Positionpaper vervatte problemen in het buitengebied. Het landelijk overleg van 2 juni heeft geen baanbrekende 

oplossingen opgeleverd voor de door de TBO’s aangehaalde problemen. 

 

Tenslotte is op 22 mei gemeld dat, in wisselwerking met het Groen Platform, het nodige is opgepakt om de 

onderlinge samenwerking nog te verbeteren en om het toezicht en de handhaving in het buitengebied effectiever 

en efficiënter te maken. 

 

Financiële consequenties 

Vooralsnog wordt ingezet om de onderlinge samenwerking tussen de groene handhavingspartners te verbeteren 

en de gemeenten hierin te betrekken. Er zijn geen financiële consequenties.  Er is geen claim gelegd op middelen 

vanuit de Voorjaarsnota 2014.  

De uitkomsten van het boa-project in combinatie met de diverse landelijke ontwikkelingen rond groene 

regelgeving kunnen vermoedelijk wel er toe leiden dat er voor de Voorjaarsnota 2015 een gefundeerd voorstel 

wordt gemaakt voor de financiële en capacitaire provinciale inzet in het buitengebied. 

 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Krol 

 

 

Bijlage: document met huidige stand van zaken toezeggingen voor de handhaving groene regelgeving, inclusief 

de stropersproblematiek  


