
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

DATUM 9-6-2017 

AAN Commissie Ruimte, Groen en Water  

VAN Gedeputeerde Mirjam Maasdam 

ONDERWERP Tussenbericht motie 85 veldwachters 

 
 
Over de afhandeling van motie 85 veldwachters wil ik u het onderstaande tussenbericht geven. Vanwege de 
voorziene uitbreiding van de handhaving van groene wetten en de verplichte openstelling van natuurgebieden 
verzochten uw Staten op 31 oktober jl. in motie 85 GS om:  
 
1)  te onderzoeken of er meer groene handhavers (veldwachters) nodig zijn en tevens u Staten te 
informeren over de mogelijke financiële gevolgen, 
2)  haast te maken met het voornemen om alle natuurbeheerders een openstellingstoeslag te geven en 
hierover bij de kadernota te rapporteren. 
 
Wat betreft 1) heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts in de Commissie BEM al eerder aangegeven dat 2017 het 
jaar is om ervaring op te doen met de inzet van de extra ‘groene’ handhaving (twee fte veldwachters uit het 
Coalitieakkoord voor toezicht buitengebied plus de vier fte voor  handhaving van de nieuwe taken uit de Wet 
natuurbescherming uit de narjaarsnota 2016). Op basis van de beleidsafspraken in het Beleidskader Wet 
natuurbescherming zal deze extra inzet eind van het jaar worden geëvalueerd.  Met het oog op deze motie zal de 
inzet van de huidige twee   groene handhavers (veldwachters) in deze evaluatie worden betrokken. Daarbij is 
vooral aandacht voor het aspect of zij in samenwerking met de toezichthouders in dienst van de 
natuurbeheerders voldoende zijn om de toenemende recreatiedruk op onze natuurgebieden in goede banen te 
leiden.   
 
Aangaande 2), kan ik u melden dat in interprovinciaal verband het volgende is afgesproken:  
 

 Een subsidie natuurbeheer (vanuit de  Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SVNL 
2016)kan worden verhoogd met een toeslag voor een recreatiepakket binnen het natuurgebied, de 
zogenaamde recreatietoeslag (vanaf hier openstellingsbijdrage genoemd). Deze toeslag is bedoeld om 
de gebieden toegankelijk te houden voor het publiek en tevens om voldoende bescherming van de 
natuur te realiseren. Uit de landelijke uitgevoerde evaluatie van de standaardkostprijzen is gebleken dat 
de opbouw van de openstellingsbijdrage herijking behoefde. Dit resulteerde in een nieuwe berekende 
landelijk vastgestelde standaardkostprijs (SKP) van € 72, -/ha, opgebouwd uit twee modules namelijk 
een module voorzieningen en module toezicht. De SKP is ter goedkeuring naar de Europese commissie 
gezonden en deze heeft besloten (d.d. 17 mei 2017) geen bezwaar te maken tegen de nieuwe 
gewijzigde prijzen binnen het kader van de SVNL 2016 , waarmee deze Staatssteunproof zijn.  
 

 Om de uitgaven gekoppeld aan de openstelling van natuurgebieden in de hand te kunnen houden 
hebben de provincies met het sluiten van het Bestuursakkoord natuur afgesproken om landelijk uniform 
een 75% norm van de SKP te hanteren als openstellingsbijdrage. Dit vertaalt zich dan naar een 
openstellingsbijdrage van € 54,-/ha.onderverdeeld naar € 37,-/ha voor de module voorzieningen (een 
ophoging met € 3,- /ha ten opzichte van nu) en een aanvullende specifieke voor toezicht van  van € 17,-
/ha. De openstellingsmodule is niet optioneel voor provincies, de toezichtsmodule wel. De ophoging van 
de openstellingsmodule leidt tot meerkosten van 60.000,- per jaar en is onvermijdbaar. De invoering van 
de toezicht module zou leiden tot meerkosten van 340.000,- per jaar.  

 
Met de ophoging van de openstellingsmodule komt de provincie tegemoet aan de aan de natuurterreinbeheerders 
gedane toezegging om deze op te hogen vanaf 2018. Het besluit om al dan niet een aanvullende vergoeding over 
te gaan specifiek voor het toezicht zal ik af laten hangen van de uitkomsten van de al aangekondigde evaluatie.  
 


