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Onderwerp Statenbrief: Afhandeling motie 85 (veldwachters) 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 31 oktober 2016 heeft u bij de behandeling van de Programmabegroting 2017 een aantal moties 
aangenomen, waaronder motie 85. Deze is bijgevoegd. Met deze brief informeren wij u over de wijze van 
afhandeling van deze motie. 
 
 
Essentie / samenvatting 

Motie: 
Vanwege de voorziene uitbreiding van de handhaving van groene wetten en de verplichte openstelling van 
natuurgebieden verzoekt u in motie 85 om:  
1) te onderzoeken of er meer groene handhavers (veldwachters) nodig zijn, en zo ja wat het kostenplaatje hiervan 
zal zijn en  
2) haast te maken met het voornemen om alle natuurbeheerders een openstellingstoeslag te geven. 
 
Invulling motie: 
1) In het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten is vanaf 2016 € 250.000,- structureel opgenomen voor extra 
groene boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en de verbetering van het toezicht in het buitengebied. 
Vandaar dat vanaf dit jaar de inzet van groene boa’s is geïntensiveerd met een structurele verhoging van 2 FTE. 
Ook wordt dit structurele budget ingezet voor kwaliteitsverbetering, opleiding en optimalisatie van de inzet van de 
boa’s. De provincie zal richting gemeenten druk blijven uitoefenen om hun huidige inzet van groene boa’s te 
handhaven en zo mogelijk, net als de provincie, uit te breiden. Om de (financiële) drempels voor gemeenten  te 
verlagen, ontwikkelt de RUD Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht een product ‘toezicht buitengebied’ 
die het mogelijk gaat maken dat gemeenten en andere partijen uren toezicht kunnen inhuren i.p.v. zelf een boa in 
dienst te nemen.  Voor het toezicht en de handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming, die op 1 
januari 2017 in werking zal treden, komt bovendien nog eens 4 fte extra beschikbaar.  
Als invulling van de motie deel 1) onderzoekt de provincie momenteel of er meer groene handhavers 
(veldwachters) nodig zijn, en zo ja wat het kostenplaatje hiervan zal zijn. 

 
2) Momenteel is in de provincie Utrecht circa 90% van de natuurterreinen opengesteld voor bezoekers. Bij de 
realisatie van nieuwe natuurterreinen stuurt de provincie op een maximale openstelling voor het publiek.  
Voorwaarde voor provinciale subsidiëring van het Utrechtse natuurbeheer is dat de betreffende natuurterreinen 
voor het grote publiek zijn opengesteld.  



 

  

Voor uit deze openstelling voortvloeiende zaken zoals onderhoud van wandelpaden, regelgevende bebording 
etc., wordt door de provincie aan natuurbeheerders een recreatietoeslag uitgekeerd. De naam “recreatietoeslag” 
zal binnenkort naar alle waarschijnlijkheid veranderen in “openstellingstoeslag”, omdat deze naam meer recht 
doet aan het doel van deze toeslag.  
In de praktijk krijgen dus alle natuurbeheerders die door de provincie worden ondersteund in hun natuurbeheer 
ook een openstellingstoeslag, deze dekt circa 75 % van de onkosten.  
Bij de realisatie van nieuwe natuurterreinen stuurt de provincie op een maximale openstelling voor het publiek.  
In motie 85 wordt verwoord dat de toeslag voor de aan de openstelling verbonden kosten niet toereikend is. 
In landelijk verband wordt momenteel onderzocht of, en zo ja, in welke mate, deze toeslag kan worden verhoogd. 
In afwachting van landelijke afspraken blijft de toeslag voorlopig op het oude niveau.  
Naar verwachting zal hier eind januari 2017 meer duidelijkheid over zijn.  
Als invulling van de motie deel 2) onderzoekt de provincie momenteel in landelijk verband of de bestaande 
“openstellingstoeslag” kan worden verhoogd. 
 
 
Financiële consequenties 

Vooralsnog is er geen sprake van financiële consequenties. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Als de onderzoeksresultaten van 1) en 2) bekend zijn wordt uw commissie zo spoedig mogelijk geïnformeerd 
(volgens planning RGW commissie vergadering van 20 februari 2017). 
Eventuele financiële consequenties worden vermeld in de Kadernota. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


