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Toezegging Gerealiseerde  voorstellen  

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

Tijdens het gesprek van 22 mei zijn de volgende voorstellen aan de orde gekomen. 

 

1. De samenwerking in het buitengebied door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst; 
2. De knelpunten over het toezicht in het buitengebied een prominente plaats te geven in het eerstvolgende PMO; 
3. Voer in het najaar een formeel samenwerkingsproject uit om een duurzame operationele samenwerkingsstructuur in het buitengebied op te zetten. Benut hierbij 

de kennis van het Groen Platform; 
4. Breid de vertegenwoordiging van het Groen Platform in het PMO en Kernoverleg uit; 
5. Betrek de gemeenten bij het Groen Platform. 

 

Resultaat uitwerking voorstellen: 

Ad 1   Het Groen Platform is bezig met de ontwikkeling van een convenant, waardoor het mogelijk wordt dat boa’s op elkaars terrein mogen opereren. Hiermee kan  

           de inzet van boa’s veel effectiever en efficiënter worden georganiseerd. De conceptovereenkomst ligt ter consultatie voor bij de ondertekenaars.  

Ad 2   In Utrecht bestaat op Strategisch niveau het Provinciaal Milieu Overleg (PMO). De groene vertegenwoordiging beperkte zich tot voor kort tot één   

vertegenwoordiger van Recreatie Midden Nederland, maar is inmiddels uitgebreid met o.a. vertegenwoordigers van de Utrechtse terreinbeherende instanties 

(o.a. UPG, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap).  

- Tijdens het PMO van 27 juni jl. hadden de knelpunten over het toezicht in het buitengebied een prominente plaats op de agenda. 
- De vertegenwoordiger van de TBO’s hield een pleidooi om te komen tot een Convenant ‘Groene Handhaving Terrein beherende organ isaties provincie               

Utrecht’ en (meer concreet) om in het VTH Samenwerkingsprogramma 2015 een project op te nemen om te komen tot een operationele gezamenlijke boa-              
structuur.  

- In vervolg hierop organiseert het Recreatieschap Midden Nederland  i.s.m. met onder andere de provincie Utrecht op 19 september een inhoudelijk 
veldbezoek. Tijdens dit terreinbezoek kunnen de leden van het PMO zelf ervaren met welke problemen ons buitengebied te maken heeft en de noodzaak om 
te komen tot een integrale aanpak. Deze aanpak zou dan kunnen dienen als basis voor een op te stellen convenant tussen gemeenten, terreinbeherende 
organisaties en grondeigenaren in de provincie Utrecht.  

- De PMO-leden stemden op 27 juni in met het voorstel om een concept-samenwerkingsafspraak t.b.v. het VTH-Samenwerkingsprogramma 2015 op te stellen. 
- Tijdens het PMO van 3 oktober 2014 wordt het voorstel besproken en waar mogelijk (voorbereidende) besluiten genomen. 

Ad 3 Gezamenlijk met alle partners (niet alleen uit het Groen Platform) wordt een voorstel gemaakt hoe de handhavingssamenwerking vorm te geven. De kennis  

            van het Groen Platform kan benut worden om de eerder gedane toezeggingen een goede plaats in dit voorstel te geven.    

Ad 4 Zowel het bestuurlijk PMO als het Kernoverleg (=ambtelijk PMO) zijn inmiddels uitgebreid met de ‘groene’ fractie, zodat knelpunten in de groene  

            handhavingssamenwerking ook op dit niveau goed besproken kunnen worden. 

Ad 5 Gemeenten zijn tot nu toe niet vertegenwoordigd in het Groen Platform, maar ook hun inbreng wordt op dit niveau wel wenselijk geacht. Met name in  

            wisselwerking met het Groen Platform is het nodige opgepakt om de onderlinge samenwerking nog te verbeteren en om het toezicht en de handhaving in het  

            buitengebied effectiever en efficiënter te maken. 

    - Om dit te bereiken organiseert het Recreatieschap Midden Nederland onder de vlag van het PMO en i.s.m. onder andere de provincie op 19 september een  

            ‘terreinbezoek”. De gemeentelijke leden van het PMO kunnen dan in de praktijk met eigen ogen zien wat de voordelen zijn om samen te werken in een  

            provinciebrede uitvoerende samenwerkingsstructuur van groene boa’s. 

 



Enkele andere resultaten: 

- De resultaten van de risicoanalyse zijn doorgesproken en hebben geleid tot voorstellen voor prioritering in de (gezamenlijke) aanpak van het buitengebied; 
- Dit heeft o.a. geleid tot gezamenlijke (nachtelijke) surveillances om stroperij tegen te gaan; 
- De provincie heeft via het Groen Platform de werking van de BSB-M uitgelegd en aan de werkgevers voorlichting gegeven. Dit heeft geleid tot               

samenwerkingsovereenkomsten BSB-M met o.a. Recreatie Midden Nederland en een 9-tal particuliere landgoedeigenaren. Aanvullend wordt nog gewerkt aan               
samenwerkingsovereenkomsten met het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en enkele gemeenten. Het totaal betreft circa 45 boa ’s; 

- Met deze overeenkomst kunnen de partners niet alleen gebruik maken van de BSB-M (zodat ze geen uitgebreide processen-verbaal meer hoeven op te               
maken), maar krijgen ze ook een vergoeding voor de permanente her- en bijscholing van hun boa’s en voor een aansluiting op het boa registratiesysteem; 

- Over de inzet van de BSB-M worden in het Groen Platform afspraken gemaakt; 
- Met het Groen Platform heeft de provincie en de politie diverse boa-contactdagen met voorlichting en praktijkgerichte vaardigheidstrainingen georganiseerd. 

  

2) onderzoek 
(business case) 
naar enerzijds 
aanvullende 
middelen en 
anderzijds naar 
een rechtvaardiger 
financiering / 
verdeling van de 
kosten van de 
inzet van groene 
boa's. 
 

Kort vóór 22 mei sprak een delegatie van 3 gedeputeerden namens het IPO nog met de strafrechtelijke partners over het belang van de BSB-M voor de partners in 

het buitengebied en de noodzaak van een heldere en stevige vergoeding voor de inzet van particuliere boa’s, al dan niet via de BSB-M. Gemeld is dat de landelijke 

oplossingen voor het financieringsvraagstuk van de groene boa’s liggen bij de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken.  

 

Het landelijk overleg van 2 juni heeft geen baanbrekende oplossingen opgeleverd voor de door de TBO’s benoemde problemen: 

- Het Ministerie van Economische Zaken wil – los van de BSB-M constructie – beperkte financiering uittrekken voor de instandhouding van groene boa’s bij 
TBO’s; 

- Gekeken wordt of de opleidingseisen voor groene boa’s versoepeld kunnen worden; 
- het werkveld mag hier zelf over meedenken. 

 

 

 

 

 


