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Geachte dames en heren, 
 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
In het Beleidskader Wet natuurbescherming (PS 12-12-2016) heeft u gevraagd om de nieuwe VTH-taken (VTH 
staat voor vergunningverlening, toezicht en handhaving) bij ruimtelijke ingrepen (passieve soortenbescherming) 
na één jaar vanaf 1 januari 2017 te evalueren. Voorts hebt u gevraagd inzicht te geven in het niveau van toezicht 
en handhaving op opengestelde natuurterreinen.  

 
Voorgeschiedenis 
Wij hebben daarom MMG Advies opdracht gegeven om de uitvoering van de groene VTH-taken te onderzoeken, 
waarbij vier vraagstukken centraal stonden:  

 Vanaf 1 januari 2017 heeft u via de Kadernota 2016 en de Najaarsnota 2016 middelen beschikbaar gesteld 
voor extra capaciteit voor de uitvoering van de nieuwe provinciale VTH-taken op het gebied van ruimtelijke 
ingrepen Wet natuurbescherming (passieve soortenbescherming). Om vast te stellen of met deze destijds 
geraamde capaciteit de in de provinciale Natuurvisie en het Beleidskader Wet natuurbescherming 
neergelegde ambities kunnen worden waargemaakt heeft u hierin opgenomen dit na één jaar te willen 
evalueren. Dit onderzoek bevat deze evaluatie en is uitgewerkt aan de hand van vraagstuk 1 over 
vergunningverlening en het vraagstuk 2 over toezicht en handhaving.  

 Daarnaast hebben wij in het Coalitieakkoord 2015-2019 “In verbinding” vastgesteld dat de ondergrens van 
het groene toezicht is bereikt en meer toezicht op opengestelde natuurterreinen noodzakelijk is. In 2017 
resulteerde dit in extra groene boa-capaciteit (boa staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar) bij de 
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (hierna RUD Utrecht). Zoals toegezegd zijn de ervaringen hiermee in het 
onderzoek meegenomen in vraagstuk 3.  

 Het bereiken en kunnen garanderen van een effectief en adequaat niveau van toezicht en handhaving op 
opengestelde natuurterreinen en het buitengebied is vraagstuk 4. Hierbij is ook gekeken op welke wijze de 
(extra) middelen zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden ingezet.  
 
 



 

  

 

Essentie / samenvatting: 
In het “Evaluatieonderzoek uitvoering groene VTH-taken 2017 en (organisatie)advies” zijn de nieuwe VTH-taken 
betreffende ruimtelijke ingrepen Wet natuurbescherming na één jaar geëvalueerd. Meegenomen zijn de 
vraagstukken over het rendement van de extra inzet van de groene boa’s bij de RUD Utrecht uit het 
Coalitieakkoord en de vraag hoe de extra beschikbaar gestelde middelen uit de Kadernota 2017 (Amendement 
Veilige natuur) voor de groene handhaving zo efficiënt mogelijk en in samenhang met de andere groene 
handhavingstaken ingezet kunnen worden. De onderzoekers hebben een positieve indruk van de manier waarop 
de provincie Utrecht en de RUD Utrecht de groene VTH-taken heeft georganiseerd en uitvoert. Er zijn geen 
ernstige tekortkomingen geconstateerd. Niettemin bevat het rapport diverse aangrijpingspunten voor verdere 
verbetering. 
Bij het evaluatieonderzoek uitvoering groene VTH –taken zijn drie deelrapportages opgesteld. Deelrapportage 1 
gaat in op vraagstuk 1, “Natuurinclusief vergunningenbeleid”; deelrapportage 2 gaat over de vraagstukken 2, 
toezicht en handhaving door de RUD Utrecht en vraagstuk 3 over de inzet van extra boa’s bij de RUD Utrecht. 
Tenslotte gaat deelrapportage 3 over het vraagstuk (4) betreffende het gewenste niveau van toezicht en 
handhaving in opengestelde natuurterreinen en een effectieve en efficiënte besteding van (extra)middelen.  
 
In de oplegger bij de drie deelrapportages, bijgevoegd in de bijlagen, staan de hoofdaanbevelingen per vraagstuk. 
Over deze aanbevelingen kan het volgende worden opgemerkt.  
 
Ten aanzien van het Natuurinclusief vergunningenbeleid, het toezicht en de handhaving door de RUD Utrecht en 
de inzet van extra boa’s bij de RUD Utrecht zijn de aanbevelingen al grotendeels opgepakt, in uitvoering of 
worden in de loop van 2018 doorgevoerd. De samenwerking en ondersteuning van gemeenten en de 
intensivering van de communicatie over de Wet natuurbescherming is al in gang gezet onder andere binnen de 
Utrechtse aanpak Wet natuurbescherming.  
De aanbevelingen ten aanzien meer onderlinge afstemming van het Natuurinclusief vergunningenbeleid, toezicht 
en handhaving door de RUD Utrecht en de inzet van extra boa’s krijgt gestalte via het al bestaande interne 
ketenoverleg flora en fauna. Hierbij worden tussen beleid, vergunningen, handhaving en daar waar nodig met de 
externe partners BIJ12 faunafonds en de Faunabeheereenheid voorliggende vraagstukken onderling afgestemd. 
Op basis van de aanbevelingen uit de deelrapportages van de evaluatie zal worden bezien of de samenstelling 
van dit interne afstemmingsoverleg moet worden aangepast. Doel is om dit overleg steviger in de organisatie in te 
bedden, om de beoogde opgave, het sluiten van de beleidscyclus, te kunnen waar maken.  
Zowel bij het Natuurinclusief vergunningenbeleid als bij toezicht en handhaving wordt aanbevolen om meer 
ecologische capaciteit beschikbaar te stellen. Het oprichten van een interne ecologenpool biedt mogelijk een 
oplossing om aan de toenemende vraag naar ecologische expertise te kunnen voldoen. Indien nodig kan de 
ecologenpool (tijdelijk) worden versterkt.  
 
De aanbevelingen over het gewenste niveau van toezicht en handhaving in opengestelde natuurterreinen en een 
effectieve en efficiënte besteding van (extra) middelen (vraagstuk 4) vergen een andere aanpak Er worden vier 
denkrichtingen gegeven om in samenwerking met de terreinbeheerders, de thans onevenwichtige verdeling van 
de groene boa-capaciteit voor groene handhaving en de gebrekkige coördinatie van toezicht en handhaving op te 
pakken. Over deze aanbevelingen is op 21 maart 2018 een eerste bestuurlijk overleg (mw. M. Maasdam en mw. 
M. Pennarts) geweest met de terreinbeherende organisaties. Allen onderschreven het belang dat een optimale en 
effectieve benutting van de nu beschikbare capaciteit en mogelijk nieuwe capaciteit is gebaat bij afstemming en 
samenwerking met duidelijkheid over de wijze van financiering hiervan op basis van de beschikbare extra 
middelen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uitwerken en doorvoering van de onderzoeksresultaten draagt bij aan verbetering van de adequate uitvoering van 
de groene VTH-taken van de Wet natuurbescherming, verbetering en intensivering van de groene handhaving in 
opengestelde natuurterreinen en buitengebied o.a. vanwege toenemende recreatiedruk en de doelen in de 
Programmabegroting 2018 (par 2.4) o.a. door uitvoering van het Jaarprogramma VTH 2018 (paragrafen 9,10 en 
11). Dit alles gericht op het in een gunstige staat van instandhouding brengen en houden (minimaal niet laten 
verslechteren) van beschermde plant- en diersoorten in hun habitats (de biodiversiteitsopgave Wet 
natuurbescherming).  
 
Financiële consequenties 

De middelen voor de toezichtbijdrage zijn conform het Amendement Veilige natuur verwerkt in de Kadernota 2017 
en vanaf 2018 in de Programmabegroting toegevoegd aan de kostenplaats Natuurbeheer (2018: € 150.000,-- en 
structureel vanaf 2019 € 340.000,--). De beschikbare middelen voor 2018 worden benut door het toekennen van 
de toezichtbijdrage voor het beheerjaar 2018. Voor het maken van een start zijn middelen beschikbaar gekomen 
bij de Kadernota 2017, Wet natuurbescherming/biodiversiteit (2017:  € 452.000,-), die onder andere bestemd zijn 
voor de Utrechtse aanpak. 
In de Realisatiestrategie Natuurvisie 2018-2027 zijn de benodigde middelen voor de jaren 2018 e.v. opgenomen. 
De middelen voor 2018 zullen ter integrale afwegingen meegenomen worden in de Kadernota 2018. 
 
 



 

  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Wij gaan de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek voor onze eigen Wnb-taken verder uitwerken en 
doorvoeren, voor zover al niet in gang gezet. Over de aanbevelingen zijn wij in overleg met de betrokken 
terreinbeherende organisaties. Afgesproken is om de vier ontwikkelingsrichtingen uit paragraaf vier van het 
rapport dit jaar nader te verkennen om te komen tot een ontwikkelingsrichting die alle partijen onderschrijven en 
samen willen implementeren. Hierbij wordt ook overwogen de gemeenten te betrekken gezien hun belang bij het 
toezicht in het buitengebied. Wij verwachten zo de in het rapport aanbevolen krachtenbundeling en intensivering 
van de samenwerking voor wat betreft de groene boa-handhaving, mogelijk te gaan maken.  
Voor het toekennen van de toezichtbijdrage voor het beheerjaar 2018 hebben wij bij besluit van 3 april 2018 het 
Openstellingsbesluit natuurbeheer gewijzigd, zodat we de subsidie voor de toezichtbijdrage nu open kunnen 
stellen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennisnemen van het “Evaluatieonderzoek uitvoering groene VTH-taken 2017 en (organisatie)advies”. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 


