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1. Inleiding 
 

MMG Advies heeft voor de provincie Utrecht de uitvoering van de groene VTH-taken (VTH staat voor 

vergunningverlening, toezicht en handhaving) onderzocht. Vier vraagstukken stonden centraal: 

1. De uitvoering van natuurinclusief vergunningenbeleid door de provincie Utrecht, vooral op het 

gebied van passieve soortenbescherming (ge- en verbodenstelsel Wet natuurbescherming). 

2. Toezicht en handhaving door RUD Utrecht, met de nadruk op passieve soortenbescherming. 

3. De extra BOA inzet door de provincie bij RUD Utrecht en wat dit in 2017 heeft opgeleverd. 

4. Een adequaat niveau van toezicht en handhaving in opengestelde natuurterreinen en het 

buitengebied, alsmede een effectieve en efficiënte besteding van (extra) middelen. 

Deze rapportage gaat over de vraagstukken 2 en 3. De complete vraagstelling is opgenomen in 

onderstaand tekstkader. Deze rapportage focust op de vetgedrukte hoofdvragen. Aan het eind van 

deze rapportage is een beantwoording van de specifieke vragen 1 t/m 8 en 1 en 2 opgenomen. 

 

VRAAGSTUK 2 

Is RUD Utrecht met de beschikbare capaciteit in staat om de toezicht- en handhavingsopgave van de Wnb op 

het gebied van passieve soortenbescherming, zoals opgenomen in het JUP 2017, goed en effectief uit te 

voeren en de doelen en ambities van de provincie te realiseren? 

1. Welke ontwikkeling is vanaf 1 januari 2017 te zien in de aantallen aangevraagde ontheffingen voor 

soortenbescherming en overige toestemmingen in het kader van de Wet natuurbescherming in relatie tot de 

handhaving hierop? Is er sprake van een trend? 

2. Is de kwaliteit van afhandeling voldoende (termijn, inhoud, proces)? 

3. Hoe verlopen de werkprocessen met de gemeenten en andere partners zoals de waterschappen, de terreinbeherende 

organisaties, de politie en de particuliere grondbezitters? Zijn er verbeterpunten te benoemen? 

4. Beschikt RUD Utrecht over voldoende kennis van het taakveld groene regelgeving om goede controles uit te voeren op 

verleende ontheffingen en vergunningen, om inhoudelijk te kunnen beoordelen of er wel of niet sprake is van een 

overtreding en voor het afhandelen van handhavingsverzoeken en het opsporen van overtredingen? 

5. Hoe verloopt de afstemming tussen vergunningverlening, beleid, toezicht en handhaving? Zijn er verbeterpunten te 

benoemen? 

6. Is op basis van de te verwachten werkvoorraad en kengetallen een inschatting te maken van de benodigde capaciteit 

voor 2018 en verder? Is de huidige capaciteit voldoende voor adequate uitvoering van de taken (uitgesplitst naar 

handhaving Wnb en BOA’s buitengebied (de zogenoemde veldwachters)? 

7. Is een aanvullende groene toezicht- en handhavingsstrategie Wnb nodig, in aanvulling op de Landelijke 

Handhavingsstrategie (beleidskader Wnb afspraak 3 pagina 45)? 

8. Welke rol heeft de politie in het handhavingsproces? Zijn hier ontwikkelingen in te verwachten? 

VRAAGSTUK 3 

Wat heeft de inzet van twee extra BOA’s in 2017 opgeleverd en hoe is in 2017 hun samenwerking met de 

andere groene handhavingspartners verlopen? Wat zijn verbeterpunten voor de inzet van de twee extra 

BOA’s en voor hun samenwerking met de andere groene handhavingspartners? Wat is er nodig om die 

verbeterpunten te realiseren? 

1. Wat is de meerwaarde geweest van de twee extra BOA’s die in 2017 zijn ingezet en bekostigd vanuit het 

Coalitieakkoord? Hoe ging de afstemming met de beheerders van de natuurterreinen? Wat ging goed, wat ging fout en 

wat kan beter? 

2. Is er een samenwerkingsprogramma voor groene handhaving en toezicht op opengestelde natuurterreinen? Zo nee, is 

het wenselijk om zo’n samenwerkingsprogramma op te stellen om te komen tot betere samenwerking? Wie is dan de 

natuurlijke regisseur? 
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2. Capaciteit en productie RUD Utrecht 2017 
 

RUD Utrecht beschikte in 2017 in totaal over ruim 11.000 uur aan capaciteit voor toezicht en 

handhaving van de Wet natuurbescherming, globaal circa 8 fte. Hiervan is circa 4 fte per 1 januari 

2017 aan de formatie toegevoegd voor de nieuwe provinciale Wnb taken (overgekomen van RVO), 

met name op het gebied van passieve soortenbescherming. Dit betreft administratieve controles, 

fysieke controles naar aanleiding van door de provincie afgegeven ontheffingen, handhavingsver-

zoeken, meldingen en klachten, en ook gebiedscontroles met het accent op soortenbescherming. 

Naast de hiervoor beschreven capaciteit voor de Wnb, beschikte RUD Utrecht over capaciteit voor 

toezicht en handhaving van de landschapsverordening (Vnl, Verordening natuur en landschap). Dit 

betrof in 2017 bijna 5.000 uur (circa 3,5 fte). De totale capaciteit voor de Wnb en Vnl bedroeg in 

2017 derhalve bijna 16.000 uur (circa 12 fte). 

RUD Utrecht moet nog rapporteren over (Q4 van) 2017. De verwachting is dat RUD Utrecht de in 

2017 beschikbare capaciteit in uren niet volledig zal hebben gerealiseerd, maar wel qua producten 

en vrijwel zeker voor de producten fysieke controles (90) en gebiedscontroles (40) soortenbescher-

ming. De verklaring voor het uiteenlopen van uren (minder besteed dan beschikbaar) en producten 

(aantal gerealiseerd) is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk speelt mee dat er voor controles in de 

praktijk gemiddeld minder uren nodig zijn dan op voorhand geraamd (kengetallen fysieke controles 

en gebiedscontroles soortenbescherming: 36 uur voor een fysieke controle en 22 uur voor een 

gebiedscontrole), maar zeker is dat niet. 2017 is namelijk een overgangsjaar van lumpsum financie-

ring in 2017 naar open financiering in 2018 (afrekening op basis van daadwerkelijk geleverde produc-

ten) en in het overgangsjaar moesten de medewerkers van RUD Utrecht ervaring opdoen met 

tijdschrijven. Als zodanig en op een consequente en juiste manier. Voor goede kengetallen is 

tijdschrijven en monitoren over meerdere jaren noodzakelijk. 

Over Q1 t/m Q3 was de totaal voor Wnb en Vnl verwachte inzet in uren (op basis van de totale capa-

citeit van 16.000 uur in 2017) circa 12.000 uur. Hiervan was ultimo Q3 circa 8.700 uur daadwerkelijk 

gerealiseerd/geschreven. Een achterstand in uren ultimo Q3 derhalve van ongeveer 3.300 uur. Deze 

achterstand is naar verwachting in de rest van 2017 niet verder opgelopen, omdat de bezetting met 

ingang van Q4 volledig op orde was. Naar verwachting is de achterstand in Q4 ook niet (volledig) 

weggewerkt. Vlak voor het afronden van deze rapportage is gemeld dat er in 2017 uiteindelijk 3.000 

uur minder is besteed (Wnb en Vnl samen). De informatie is kernachtig samengevat in tabel 1. 

Tabel 1: Overzicht capaciteit en productie RUD Utrecht 2017 

2017 

Beschikbare uren Wnb Ruim 11.000 (waarvan ≈ 4.500 voor soortenbescherming) 

Beschikbare uren Vnl Bijna 5.000 

Totale capaciteit in uren Wnb en Vnl ≈ 16.000 / ≈ 12 fte 

t/m Q3 

Bestede uren Wnb en Vnl t/m Q3 ≈ 8.700 (waarvan ≈ 2.000 voor soortenbescherming) 

Verwachte besteding Wnb en Vnl t/m Q3 ≈ 12.000 

Achterstand in uren ultimo Q3 ≈ 3.300 (uiteindelijk is dit eind 2017 3.000 geworden) 

 

Tabel 1 toont voor soortenbescherming nogmaals het verschil tussen het verwachte aantal uren en 

het relatief lage aantal uren tot en met het derde kwartaal. Zoals gezegd zijn mogelijke verklarende 

factoren hiervoor dat er in de praktijk minder uren per controle nodig zijn dan op voorhand voorzien 

en een nog niet accurate uitvoering van het tijdschrijven. 
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3. Capaciteit en productie RUD Utrecht 2018 
 

Voor 2018 gaat RUD Utrecht uit van het globaal op hetzelfde peil houden van de capaciteit voor de 

Wnb en de Vnl: in totaal ruim 16.000 uur, waarvan bijna 12.000 uur voor toezicht en handhaving van 

de Wnb en ruim 4.000 uur voor soortenbescherming (beleidsondersteuning en advies (500 uur), 

fysieke controles (3.300 uur) en gebiedscontroles (320 uur). Dit impliceert voor RUD Utrecht een 

ongeveer gelijkblijvend aantal controles in 2018 vergeleken met 2017, te weten bijna 100 fysieke 

controles soortenbescherming en circa 40 gebiedscontroles soortenbescherming. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de voor 2018 geraamde capaciteit en productie (aantallen en uren 

afgerond). 

Tabel 2: Overzicht capaciteit en productie RUD Utrecht 2018 

Producten Aantal Uren 

Beleidsondersteuning en advies Wnb soorten - 500 

Fysieke controle soortenbescherming 100 3.300 

Gebiedscontrole soortenbescherming 40 320 

Subtotaal / totaal soortenbescherming 140 4.120 uur 

Beleidsondersteuning en advies Wnb overig - 1.500 

Administratieve controle Wnb / PAS 100 600 

Fysieke controle Wnb / PAS 85 2.100 

Fysieke controle beheermaatregelen 10 120 

Fysieke controle houtopstanden 165 1.815 

Gebiedscontrole overig 130 1.660 

Milieuvlucht 5 45 

Subtotaal / totaal Wnb 635 11.960 

Administratieve controle Vnl (analyse GEO info) 1 60 

Fysieke controle Vnl 185 3.840 

Gebiedscontrole Vnl 50 385 

Subtotaal Vnl 236 4.285 

Totaal Wnb en Vnl 871 16.245 

 

De prognose van de provincie Utrecht voor wat betreft het aantal in 2018 af te geven ontheffing-

en/VVGB bedraagt 200 (zie deelrapport ‘Natuurinclusief vergunningenbeleid’). Uit tabel 2 blijkt dat 

RUD Utrecht (afgerond) 100 fysieke controles soortenbescherming heeft ingepland voor 2018. Dit 

betekent dat RUD Utrecht niet alle door de provincie Utrecht af te geven ontheffingen/VVGB kan/zal 

controleren, ook omdat RUD Utrecht een deel van de 100 fysieke controles uitvoert naar aanleiding 

van meldingen of klachten. Mocht de provincie uitgaan van 100% controles op de voor soorten-

bescherming afgegeven ontheffingen/VVGB, dan betekent dit dat er extra capaciteit bij RUD Utrecht 

voor fysieke controles soortenbescherming noodzakelijk is. Extra, of ten koste van andere producten. 

Zoals gezegd in hoofdstuk 2, lijken de voor 2017 gehanteerde kengetallen (36 uur voor een fysieke 

controle soortenbescherming en 22 uur voor een gebiedscontrole soortenbescherming) eerder te 

hoog dan te laag, maar is dat nog niet met zekerheid te zeggen. Gegeven tabel 2 heeft RUD Utrecht 

er in de capaciteits- en productieraming voor 2018 voor gekozen om het aantal uren voor een fysieke 

controle licht neerwaarts bij te stellen (van 36 naar 33 uur), terwijl het aantal uren voor een gebieds-

controle relatief fors is bijgesteld (van 22 naar 8 uur). Monitoring van de uitvoering en tijdschrijf-

gegevens gedurende 2018 zal moeten uitwijzen of deze urenramingen accuraat zijn.  
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4. Kwaliteitsaspecten 
 

Toezicht en handhaving 

Bij de voorbereiding van het evaluatieonderzoek viel een ogenschijnlijke terughoudendheid tot 

handhaven door RUD Utrecht op. Een aanwijzing hiervoor was bijvoorbeeld dat RUD Utrecht in 2017 

in kwartaalrapportages regelmatig meldde, dat RUD Utrecht in het merendeel van de gevallen samen 

met de provincie en de initiatiefnemer/overtreder op zoek is gegaan naar een passende oplossing. 

Een andere aanwijzing is het feit, dat tot en met het derde kwartaal bij één locatie handhavend is 

opgetreden (vellingswerkzaamheden met een vernield spechtennest met kapotte eieren als gevolg). 

Terwijl de zaken die RUD Utrecht overigens benoemt niet per se minder serieus zijn, zoals het leeg-

roven en vernielen van zwanennesten, het kappen van bomen met nesten, het restaureren en 

exploiteren van forten en verdedigingswerken met mogelijke verstoring van vleermuizen en de 

uitvoering van woningbouwprojecten met verstoring van zwaluwen. 

In het diepte-interview met RUD Utrecht is gevraagd of de ogenschijnlijke terughoudendheid terecht 

is geconstateerd en zo ja, wat verklarende factoren zijn en hoe deze terughoudendheid moet worden 

gezien in relatie tot de beginselplicht tot handhaven en de Landelijke Handhavingstrategie. 

RUD Utrecht heeft de geconstateerde terughoudendheid in het diepte-interview bevestigd. Deze 

terughoudendheid volgt uit de bestuurlijke visie dat de Wet natuurbescherming bij de doelgroepen, 

waaronder nadrukkelijk gemeenten, in 2017 nog redelijk onbekend was, wat het onlogisch maakte 

voor de provincie en RUD Utrecht om er in 2017 van meet af aan ‘met gestrekt been’ in te gaan. Wel 

hard optreden, had in 2017 tot zeer veel overtredingen en het direct op scherp zetten van de 

bestuurlijke verhoudingen met onder andere gemeenten geleid. Hier is door de provincie en RUD 

Utrecht niet voor gekozen. Weliswaar bestaat de betreffende wet- en regelgeving al geruime tijd, 

maar onder verantwoordelijkheid van het rijk (ontheffingverlening RVO) is er relatief weinig aan 

toezicht en handhaving gedaan. RUD Utrecht heeft de capaciteit met ingang van 2018 goed op orde 

(kwantitatief en kwalitatief) en de provincie Utrecht heeft in 2017 veel gedaan aan voorlichting. De 

provincie intensiveert die voorlichting bovendien nog begin 2018. Met name richting gemeenten, 

met behulp van twee specifieke projectleiders voor het goed introduceren van de Utrechtse natuur-

inclusieve aanpak. Dit maakt dat RUD Utrecht verwacht in 2018 strikter op te zullen treden, conform 

de Landelijke Handhavingstrategie die is gestoeld op de beginselplicht tot handhaven. 

RUD Utrecht vindt de Landelijke Handhavingstrategie goed bruikbaar. Een aanvullend document voor 

de Wnb is volgens RUD Utrecht niet nodig. RUD Utrecht vindt het wel nodig dat RUD en provincie, 

alsmede toezichthouders onderling bespreken hoe de Landelijke Handhavingstrategie wordt toege-

past, bijvoorbeeld voor een eenduidige omgang met termen als ‘onomkeerbaar’. Zo wordt bereikt 

dat de uitvoering van de handhavingstrategie binnen de provincie Utrecht stap voor stap eenduidig 

wordt. RUD Utrecht ondersteunt dit implementatieproces van de Landelijke Handhavingstrategie. 

Samenwerking met de provinciale afdeling vergunningverlening 

RUD Utrecht houdt toezicht op de ontheffingen/VVGB die de provinciale afdeling vergunningverle-

ning heeft afgegeven. Beiden vinden intensieve samenwerking nodig, om verschillende redenen: 

• Toezicht en handhaving zijn belangrijk om initiatiefnemers te doordringen van het belang van het 

naleven van de Wet natuurbescherming en het in voorkomende gevallen aanvragen van een 

ontheffing/VVGB. Dit moet aansluiten op de acties van vergunningverlening om initiatiefnemers 

te bereiken met onder andere voorlichting en communicatie. 
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• Toezicht en handhaving moeten aansluiten op de brede belangenafweging die de provincie bij 

het verlenen van ontheffingen/VVGB maakt (gulden middenweg). 

• Afstemming over prioriteitstelling (welke situaties meer/minder intensief benaderen?) en 

manieren van aanpakken (onder andere administratieve controles versus fysieke controles) 

houdt vergunningverlening en toezicht en handhaving in elkaars spoor. 

• RUD Utrecht beschikt over handhavers met ecologische kennis in plaats van ecologen die 

handhaven. Bij specifieke toezicht- en handhavingsdossiers is samenwerking noodzakelijk om de 

toepassing van relevante ecologische kennis die aanwezig is bij de provincie te waarborgen. 

 

(Natuur)doelen en -ambities in relatie tot toezicht en handhaving 

Voor RUD Utrecht is het op dit moment niet zondermeer duidelijk wat de provinciale/bestuurlijke 

(natuur)doelen en ambities zijn, en wat de provincie dienaangaande met behulp van toezicht en 

handhaving van RUD Utrecht verwacht. De provinciale aansturing van RUD Utrecht gaat op dit mo-

ment toch nog vooral over output in termen van aantallen controles en ureninzet (zie tabel 2, die 

illustratief is hiervoor), en minder over outcome in termen van de effecten waar die controles en 

ureninzet toe zouden moeten leiden, onder andere ontleend aan de provinciale Natuurvisie. 

RUD Utrecht zou graag samen met de provincie de (natuur)doelen en ambities vertalen naar de 

uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Als de Noordse woelmuis een icoon-

soort is, zou bijvoorbeeld kunnen worden gekeken waar deze soort voorkomt en hoe vergunningver-

lening, toezicht en handhaving zodanig kunnen worden ingericht dat deze soort zo goed mogelijk 

wordt beschermd. RUD Utrecht verzorgt liever 5 controles met aantoonbare meerwaarde voor 

belangrijke soorten, dan 10 controles, omdat dit aantal nu eenmaal met de provincie is afgesproken. 

Komend jaar, 2018, is geschikt voor het opstarten van dit samenwerkingsproces tussen de provincie 

en RUD Utrecht, omdat de Wnb aanloopproblemen van 2017 zo goed als zijn opgelost en RUD 

Utrecht naar eigen zeggen op niveau is qua personeel, knowhow en contacten. In feite komt dit 

samenwerkingsproces neer op de procesmatig organisatorische verbetering in de samenwerking 

tussen de provincie en RUD Utrecht, zoals beschreven in de deelrapportage ‘Natuurinclusief 

vergunningenbeleid’. Het gaat erom dat de provinciale opdrachtgeversunit, de provinciale afdeling 

vergunningverlening, de provinciale afdeling natuurbeleid en RUD Utrecht samen de beleids- en 

uitvoeringscyclus (BIG-8 model, zie figuur 1) opzetten en uitvoeren als een naadloos geheel. 

 

Figuur 1: Het BIG-8 model  
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Innovatie 

RUD Utrecht hecht voor de  toekomst aan innovatie. Een voorbeeld op korte termijn is de aanschaf 

van een infraroodscanner om te kunnen onderzoeken welke soorten zich waar ophouden. Een ander 

voorbeeld, dat overigens nog niet geregeld is, betreft toegang tot de nationale databank flora en 

fauna (NDFF). Investeringen in innovatie gaan bij voorkeur niet ten koste van de formatie. 
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5. De BOA’s van RUD Utrecht 
 

Introductie 

In 2015 zijn tussen de provincie Utrecht en de samenwerkende partners afspraken gemaakt over de 

structurele inzet van 2 fte voor extra BOA capaciteit vanuit RUD Utrecht. In het Coalitieakkoord 2015-

2019 ‘In verbinding’ is onderkend dat de recreatiedruk op opengestelde natuurterreinen en het 

Utrechtse buitengebied toeneemt, terwijl het toezicht afneemt en de ondergrens heeft bereikt. 

Daarom zijn in genoemd Coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld voor 2 fte aan extra BOA 

capaciteit bij RUD Utrecht. 

BOA’s zijn buitengewoon opsporingsambtenaren met de bevoegdheid om bepaalde strafbare feiten 

op te sporen en te handhaven. De belangrijkste taken van de BOA’s zijn vastgelegd in een activitei-

tenkalender, die door de provincie Utrecht en de samenwerkende partners in het zogenoemde 

Groene Platform is vastgesteld. De BOA’s van RUD Utrecht worden geacht actief te surveilleren in het 

buitengebied van de provincie. Hierbij ligt de nadruk op de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de surveil-

lances is er aandacht voor onder andere loslopende honden, mountainbikers buiten de paden, over-

last, stroperij en illegale stort van (drugs)afval. Daarnaast hebben de BOA’s een signalerende rol wat 

betreft de wettelijke taken die RUD Utrecht uitvoert voor de Wet natuurbescherming en de Veror-

dening natuur en landschap. Dit betreft onder andere het kappen van houtopstanden, reclame-

borden, slootdempingen en bouwactiviteiten bij agrariërs. De BOA’s kunnen ook ingezet worden bij 

acties waarbij de politie om assistentie van de groene BOA’s in het buitengebied vraagt. 

Aanloopproblemen in 2017 

Eind 2016 heeft RUD Utrecht de twee extra medewerkers in dienst genomen en zij zijn begin 2017 

gestart met hun werkzaamheden. De beëdiging tot BOA moest toen nog gebeuren. Al relatief snel 

nam RUD Utrecht afscheid van één van de geworven medewerkers, waardoor er voorjaar 2017 

sprake was van één beëdigde BOA. Na de zomer van 2017 is er vervolgens een nieuwe tweede BOA 

bijgekomen. De aanloopproblemen hebben ervoor gezorgd dat de gewenste extra BOA capaciteit van 

2 fte pas na de zomer van 2017 echt beschikbaar was, kwantitatief en kwalitatief. Met ingang van 

2018 zet RUD Utrecht een extra derde BOA in. 

Resultaten en meerwaarde 

Tot en met Q3 hadden de BOA’s van RUD Utrecht 2.117 uur besteed. RUD Utrecht heeft aangegeven 

dat door onregelmatige diensten en het beperkt aantal overleggen, BOA’s veel efficiënter kunnen 

werken dan reguliere toezichthouders. Een fulltime BOA van RUD Utrecht is op jaarbasis 1.500 tot 

1.750 uur effectief inzetbaar. De BOA’s van RUD Utrecht hadden tot en met Q3 van 2017, in samen-

werking met de partners, ruim 300 constateringen gedaan c.q. mutaties vastgelegd in het BRS (BOA 

Registratie Systeem), meer dan 90 waarschuwingen opgelegd en ruim 20 processen-verbaal 

opgemaakt. De BOA’s hebben volgens RUD Utrecht veel vrijheid om hun eigen werk in te richten, 

met focus op de Utrechtse Heuvelrug (globaal 80% van de uren) waar de recreatiedruk het hoogst is. 

En met focus op de prioriteiten die zijn afgestemd in het Groene Platform, zoals loslopende honden, 

mountainbiken buiten de daarvoor bestemde routes, illegale motorcrossers en (vis-)stroperij.  

De concrete meerwaarde van de BOA’s van RUD Utrecht is nog lastig te duiden over een periode van 

slechts enkele maanden waarin zij op volle sterkte konden opereren. 2017 is vooral een inwerk- en 

kennismakingsjaar geweest. De contacten zijn vooralsnog beperkt tot de grotere terreinbeherende 

organisaties en de politie. 
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Voor dit onderzoek hebben de geïnterviewde externe partners over het algemeen aangegeven, dat 

zij in 2017 nog relatief weinig hebben gemerkt van de BOA capaciteit van RUD Utrecht. De aanloop-

problemen worden daarbij als oorzaak genoemd. Daar waar sprake was van contacten, afstemming 

en samenwerking, zijn de reacties overwegend positief. 

Bij de partners leven veel vragen over de opdracht, het mandaat en de taakopvatting van de BOA’s 

van RUD Utrecht, wat ze daadwerkelijk doen en hoe zij opereren en welke ondersteuning de externe 

partners precies van de BOA’s van RUD Utrecht kunnen en mogen verwachten en of en wanneer zij 

daarvoor moeten betalen. De externe partners hebben behoefte aan een duidelijke (gezamenlijke) 

visie op de positie, rol, taakopvatting, taken, doelstellingen e.d. van de BOA’s van RUD Utrecht om te 

kunnen komen tot synergie van werken, met een duidelijke meerwaarde die de BOA’s van RUD 

Utrecht bieden. In potentie is die synergie volgens vrijwel alle betrokkenen aanwezig, want alleen de 

BOA’s van RUD Utrecht kunnen zondermeer de hele provincie Utrecht bestrijken (binnen de daarover 

gemaakte afspraken). 

RUD Utrecht herkent wat de externe partners hebben gezegd en staat open voor een groeiproces 

richting afstemming, krachtenbundeling en samenwerking. Zorgvuldigheid en transparantie in het 

proces zijn daarbij nadrukkelijk geboden, want RUD Utrecht heeft meerdere rollen en houdt onder 

andere ook toezicht op de naleving van de Wnb waarbij BOA’s een signalerende functie vervullen. 

Ook voor eventuele tekortkomingen of overtredingen van particuliere landgoedeigenaren en 

terreinbeherende organisaties. 

Hoe afstemming, krachtenbundeling en samenwerking vorm zouden kunnen krijgen, en wat daarbij 

dan de rol van RUD Utrecht zou kunnen zijn, is in verschillende varianten inclusief aanbevelingen 

uitgewerkt in de deelrapportage ‘Adequaat niveau’. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusie 1 

Deze deelrapportage is ten eerste gericht op de hoofdvraag van vraagstuk 2 ‘Toezicht en handhaving 

door RUD Utrecht’: 

Is RUD Utrecht met de beschikbare capaciteit in staat om de toezicht- en handhavingsopgave van 

de Wnb op het gebied van passieve soortenbescherming, zoals opgenomen in het JUP 2017, goed 

en effectief uit te voeren en de doelen en ambities van de provincie te realiseren? 

Op grond van het onderzoek en in het bijzonder de afgenomen diepte-interviews beantwoorden wij 

deze hoofdvraag met ‘ja, mits…’. Daarbij duidt het ‘ja’ vooral op de vraag of de beschikbare capaciteit 

volstaat en de ‘mits’ vooral op de randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering en het helpen 

realiseren van de provinciale doelen en ambities. We lichten dit antwoord hieronder toe. 

Beschikbare capaciteit 

De opgave van RUD Utrecht voor de Wet natuurbescherming, in het bijzonder soortenbescherming, 

is in 2017 en 2018 vergelijkbaar: bijna 12.000 uur voor toezicht en handhaving, waarvan ruim 4.000 

uur voor soortenbescherming (500 uur beleidsondersteuning en advies, 3.300 uur voor 100 fysieke 

controles soortenbescherming en 320 uur voor 40 gebiedscontroles soortenbescherming). 

In 2017 is het naar verwachting (RUD Utrecht moet nog rapporteren over Q4) qua producten wel, 

maar qua uren niet gelukt om de opgave van het JUP helemaal te realiseren. Dit komt waarschijnlijk 

door aanloopproblemen met de nieuwe taken in 2017, alsmede met minder uren per controle in de 

praktijk dan vooraf voorzien en/of een nog niet accurate uitvoering van het tijdschrijven in 2017. 

RUD Utrecht heeft de capaciteit vanaf 2018 naar eigen zeggen kwantitatief en kwalitatief op orde, 

om de geraamde capaciteit en productie te kunnen leveren. Gelet op het feit dat de vergelijkbare 

capaciteit en productie in 2017 – ondanks diverse aanloopproblemen – in belangrijke mate is gerea-

liseerd (in ieder geval qua producten), mag voor 2018 worden verwacht dat het RUD Utrecht inder-

daad zal lukken om de geraamde capaciteit en productie te leveren. Uiteraard moeten RUD Utrecht 

en de provinciale opdrachtgeversunit de voortgang, net als in 2017, ook in 2018 monitoren en 

bespreken aan de hand van voortgangsrapportages en de uitvoering zo nodig bijsturen. 

Randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering van toezicht en handhaving 

Enkel voldoende capaciteit voor de Wet natuurbescherming en in het bijzonder soortenbescherming 

volstaat niet voor een effectieve uitvoering van toezicht en handhaving. Daar is meer voor nodig. Dat 

‘meer’ komt samengevat neer op een goede intensieve samenwerking tussen RUD Utrecht en de 

provincie op tactisch-operationeel niveau en ook op strategisch niveau. We lichten dit nader toe. 

Tactisch-operationele samenwerking RUD Utrecht en provincie 

De provincie Utrecht verleent ontheffingen en RUD Utrecht voert daarop toezicht en handhaving uit. 

Omdat dit één uitvoeringsketen is, moeten de provinciale afdeling vergunningen en RUD Utrecht 

goed en intensief samenwerken. Hierbij spelen in ieder geval de volgende aspecten en invalshoeken: 

• Toezicht en handhaving door RUD Utrecht zijn belangrijk om initiatiefnemers te doordringen van 

het belang van de Wet natuurbescherming en het zo nodig aanvragen van een ontheffing/VVGB. 
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Dit moet aansluiten op de acties van de provinciale afdeling vergunningverlening om initiatief-

nemers te bereiken met onder andere voorlichting en communicatie. RUD Utrecht en de 

provincie moeten richting het veld een eenduidige boodschap uitdragen. 

• Toezicht en handhaving door RUD Utrecht moet aansluiten op de brede belangenafweging die de 

provincie bij het verlenen van ontheffingen/VVGB maakt (gulden middenweg). 

• Afstemming over prioriteitstelling (welke situaties meer/minder intensief benaderen?) en 

manieren van aanpakken (onder andere administratieve controles versus fysieke controles) 

houdt vergunningverlening door de provincie en toezicht en handhaving door RUD Utrecht in 

elkaars spoor. Dan is er sprake van een gesloten VTH-keten. 

• RUD Utrecht beschikt over handhavers met ecologische kennis in plaats van ecologen die hand-

haven. Bij specifieke toezicht- en handhavingsdossiers moet RUD Utrecht samenwerken met de 

provincie om de inzet van de daar aanwezige relevante ecologische kennis te waarborgen. 

Strategische samenwerking RUD Utrecht en provincie 

De strategische samenwerking gaat in feite over het samen maken van de omslag van sturen op 

output naar sturen op outcome. Op dit moment sturen RUD Utrecht en de provincie voornamelijk op 

output: aantallen producten en uren staan centraal. Maar dat is niet waar het uiteindelijk om gaat. 

Uiteindelijk gaat het om het beschermen en verbeteren van de natuur en daar kunnen toezicht en 

handhaving door RUD Utrecht een bijdrage aan leveren, als RUD Utrecht en de provincie samen de 

(natuur)doelen en ambities uit de provinciale Natuurvisie vertalen naar de uitvoering van vergun-

ningverlening, toezicht en handhaving. Dat de VTH-keten het natuurbeleid nadrukkelijker gaat 

ondersteunen. In feite komt de aanbevolen strategische samenwerking neer op het met elkaar 

ontwerpen en implementeren van een sluitende en goed functionerende beleids- en uitvoerings-

cyclus (BIG-8), waar toezicht en handhaving nadrukkelijk onderdeel van zijn. Dit vereist nauwe 

afstemming en samenwerking tussen de provinciale beleidsafdeling natuur, de provinciale 

opdrachtgeversunit, de provinciale afdeling vergunningen en RUD Utrecht (zie paragraaf 4, figuur 1). 

Aanbevelingen 1 

We richten onze aanbevelingen op de hiervoor beschreven randvoorwaarden. 

1. Bepaal samen een eenduidige boodschap over het naleven van de Wet natuurbescherming voor 

gemeenten en initiatiefnemers en maak afspraken over hoe deze boodschap wordt gecommu-

niceerd door enerzijds de provincie (algemene voorlichting en communicatie en specifiek naar 

gemeenten en initiatiefnemers) en anderzijds RUD Utrecht (handhavingscommunicatie en 

communicatie tijdens de uitvoering van toezicht en handhaving). Stem communicatieproducten 

van de provincie en RUD Utrecht op elkaar af of zorg voor gezamenlijke communicatieproducten. 

2. Betrek RUD Utrecht op management- en uitvoeringsniveau consequent bij de ontheffingverle-

ning en de brede belangenafwegingen die de provincie daarbij maakt. Dan weten RUD Utrecht en 

de provincie in specifieke gevallen allebei hoe de vork in de steel zit, kan de provincie de onthef-

fingen beter handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig maken en kan RUD Utrecht toezicht 

en handhaving scherper richten op de natuurbelangen en risico’s die in specifieke gevallen 

spelen. Ook meer algemene afstemming over prioriteitstelling en aanpakken vindt zodoende 

gemakkelijker plaats. Zo sluiten de provincie en RUD Utrecht samen de VTH-keten. 

3. Waarborg de toegang tot c.q. beschikbaarheid van ecologische kennis bij de provincie voor RUD 

Utrecht. 

4. Zorg voor een gestructureerd overleg tussen de provinciale beleidsafdeling natuur, de provinciale 

opdrachtgeversunit, de provinciale afdeling vergunningen en RUD Utrecht met als doel om de 

beleids- en uitvoeringscyclus voor de Wet natuurbescherming en de onderdelen daarvan, in het 
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bijzonder passieve soortenbescherming, goed sluitend te krijgen. En om wat betreft RUD Utrecht 

de omslag te kunnen maken van sturen op output naar sturen op outcome. Dit betekent dat 

voornoemde organisatieonderdelen samen logisch samenhang aanbrengen tussen (a) de beleids-

doelen en ambities passieve soortenbescherming, (b) de organisatie om deze doelen te bereiken 

(organisatiestructuur, planning en programmering, kennis en vaardigheden, middelen en 

budget), (c) de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving, (d) het volgen van de 

uitvoering en de resultaten daarvan en (e) het periodiek beoordelen of de beleidsdoelen 

passieve soortenbescherming worden bereikt en welke bijsturing er eventueel noodzakelijk is 

(bijsturing doelen, organisatie en/of uitvoering). Dit gestructureerde overleg en proces kost tijd; 

in onze ervaring moet al gauw gerekend worden op vijf jaar vooraleer een beleids- en uitvoe-

ringscyclus in hun onderlinge samenhang soepel functioneren. 

Conclusie 2 

Deze deelrapportage is ten tweede gericht op de hoofdvraag van vraagstuk 3 ‘Extra BOA inzet voor 

toezicht en handhaving bij RUD Utrecht’: 

Wat heeft de inzet van twee extra BOA’s in 2017 opgeleverd en hoe is in 2017 hun samenwerking 

met de andere groene handhavingspartners verlopen? Wat zijn verbeterpunten voor de inzet van 

de twee extra BOA’s en voor hun samenwerking met de andere groene handhavingspartners? Wat 

is er nodig om die verbeterpunten te realiseren? 

Door aanloopproblemen heeft de inzet van twee extra BOA’s in 2017 nog weinig concrete meer-

waarde gehad. Dit beeld wordt bevestigd door zowel RUD Utrecht als de groene handhavings-

partners. Hier staat tegenover dat een nieuwe taak met nieuwe mensen altijd minimaal een inwerk- 

en kennismakingsjaar vergt, voordat tot concrete meerwaarde gekomen kan worden. Zeker in een 

juridisch en organisatorisch complexe omgeving als toezicht en handhaving van de groene wet- en 

regelgeving. En dan kan 2017 als inwerk- en kennismakingsjaar in zekere zin toch succesvol worden 

genoemd, want de groene handhavingspartners hebben overwegend een positieve grondhouding 

tegenover RUD Utrecht. En zij zien de potentiële meerwaarde van samenwerking met de BOA’s van 

RUD Utrecht die de hele provincie kunnen bestrijken. 

De positieve grondhouding van de groene handhavingspartners is op dit moment nog wel wankel, 

omdat zij vol vragen zitten over onder meer de opdracht, het mandaat en de taakopvatting van de 

BOA’s van RUD Utrecht, wat ze daadwerkelijk doen en hoe zij opereren en welke ondersteuning de 

artners precies van de BOA’s van RUD Utrecht kunnen en mogen verwachten en of en wanneer zij 

daarvoor moeten betalen. Hier ligt dan ook het primaire verbeterpunt: een duidelijke (gezamenlijke) 

visie op de positie, rol, taakopvatting, taken, doelstellingen e.d. van de BOA’s van RUD Utrecht ont-

wikkelen om te kunnen komen tot synergie van werken met de groene handhavingspartners, met 

een duidelijke meerwaarde die de BOA’s van RUD Utrecht bieden. 

Aanbevelingen 2 

1. Investeer in afstemming, krachtenbundeling en samenwerking tussen de groene handhavings-

partners en expliciteer daarbij de rol van RUD Utrecht. Zie voor adviezen over de manieren 

waarop de provincie dit met de partners zou kunnen vormgeven hoofdstuk 5 ‘Aanbevelingen en 

noties voor het verbeteren van het  toezicht’ van de deelrapportage ‘Adequaat niveau’.  
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Beantwoording specifieke onderzoeksvragen 

VRAAGSTUK 2 – Toezicht en handhaving door RUD Utrecht 

1. Welke ontwikkeling is vanaf 1 januari 2017 te zien in de aantallen aangevraagde ontheffingen voor 

soortenbescherming en overige toestemmingen in het kader van de Wet natuurbescherming in relatie tot de 

handhaving hierop? Is er sprake van een trend? 

Tot en met Q3 van 2017 had de provincie Utrecht 73 aanvragen om een ontheffing/VVGB ontvangen en 52 aanvragen 

hiervan compleet afgehandeld. Tot en met Q3 van 2017 had RUD Utrecht 63 fysieke controles soortenbescherming 

uitgevoerd, waarvan 22 op ontheffingen afgegeven door de provincie en 41 naar aanleiding van meldingen of klachten. 

Voor 2018 raamt de provincie 200 af te geven ontheffingen/VVGB. RUD Utrecht raamt voor 2018 100 fysieke controles 

soortenbescherming, deels op ontheffingen en deels naar aanleiding van meldingen of klachten. Dit betekent dat in 2018 

niet alle door de provincie af te geven ontheffingen/VVGB zullen worden gecontroleerd. Als de provincie Utrecht dat wel 

noodzakelijk vindt, betekent dit dat er extra capaciteit bij RUD Utrecht nodig is (al dan niet via inhuur te realiseren) of dat er 

binnen RUD Utrecht met capaciteit moet worden geschoven ten koste van andere taken. Naar de toekomst toe zou het 

aantal provinciale ontheffingen/VVGB op middellange termijn kunnen gaan stijgen, als de provinciale ambities en het 

daaraan gekoppelde stimuleringsbeleid richting gemeenten en initiatiefnemers hun vruchten afwerpen. Dit is een 

ontwikkeling om goed in de gaten te houden in relatie tot het wenselijke aantal controles op ontheffingen en de capaciteit 

van RUD Utrecht voor fysieke controles soortenbescherming, die deels ook moet worden bestemd voor controles naar 

aanleiding van meldingen en klachten (zie ook hoofdstuk 2 van de deelrapportage ‘Natuurinclusief vergunningenbeleid’. 

2. Is de kwaliteit van afhandeling voldoende (termijn, inhoud, proces)? 

In 2017 heeft RUD Utrecht in slechts één situatie daadwerkelijk handhavend opgetreden op het gebied van 

soortenbescherming. Op basis hiervan kunnen geen algemene uitspraken over de kwaliteit van afhandeling van 

handhavingszaken worden gedaan. 

3. Hoe verlopen de werkprocessen met de gemeenten en andere partners zoals de waterschappen, de 

terreinbeherende organisaties, de politie en de particuliere grondbezitters? Zijn er verbeterpunten te benoemen? 

Dit was in 2017 voornamelijk een aangelegenheid van de provinciale afdeling vergunningen; RUD Utrecht heeft op het 

gebied van ontheffingen soortenbescherming en toezicht en handhaving daarop in 2017 nauwelijks samengewerkt met 

gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties, politie en particuliere grondbezitters. Dit ligt anders voor 

vraagstuk 3 en de extra BOA capaciteit waarover RUD Utrecht met ingang van 2017 beschikte (zie hierna bij vraagstuk 3). 

 

4. Beschikt RUD Utrecht over voldoende kennis van het taakveld groene regelgeving om goede controles uit te voeren 

op verleende ontheffingen en vergunningen, om inhoudelijk te kunnen beoordelen of er wel of niet sprake is van 

een overtreding en voor het afhandelen van handhavingsverzoeken en het opsporen van overtredingen? 

RUD Utrecht beschikt over handhavers met ecologische kennis en niet over ecologen die handhaven. Samenwerking en 

toegang tot de ecologische kennis van de provinciale afdelingen vergunningverlening en natuurbeleid is voor RUD Utrecht 

dan ook belangrijk, met name in complexere situaties. 

5. Hoe verloopt de afstemming tussen vergunningverlening, beleid, toezicht en handhaving? Zijn er verbeterpunten te 

benoemen? 

Deze afstemming is zeer belangrijk en voor verbetering vatbaar. Niet dat de afstemming op dit moment slecht is, maar de 

waan van de dag en de fysieke afstand maken dat structurele ontmoeting en aanwezigheid bij overleggen op verschillende 

niveaus (management en uitvoerend) niet consequent worden bereikt. 

Belangrijkste verbeterpunt en aanbeveling is dan ook zorgen voor een gestructureerd overleg tussen de provinciale 

beleidsafdeling natuur, de provinciale opdrachtgeversunit, de provinciale afdeling vergunningen en RUD Utrecht met als 

doel om de beleids- en uitvoeringscyclus voor de Wet natuurbescherming en de onderdelen daarvan, in het bijzonder 

passieve soortenbescherming, goed sluitend te krijgen. En om wat betreft RUD Utrecht de omslag te kunnen maken van 

sturen op output naar sturen op outcome. Dit betekent dat voornoemde organisatieonderdelen samen logisch samenhang 

aanbrengen tussen (a) de beleidsdoelen passieve soortenbescherming, (b) de organisatie om deze doelen te bereiken 

(organisatiestructuur, planning en programmering, kennis en vaardigheden, middelen en budget), (c) de uitvoering van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving, (d) het volgen van de uitvoering en de resultaten daarvan en (e) het periodiek 

beoordelen of de beleidsdoelen passieve soortenbescherming worden bereikt en welke bijsturing er eventueel noodzakelijk 

is (bijsturing doelen, organisatie en/of uitvoering). 



 
 

13 
 

6. Is op basis van de te verwachten werkvoorraad en kengetallen een inschatting te maken van de benodigde 

capaciteit voor 2018 en verder? Is de huidige capaciteit voldoende voor adequate uitvoering van de taken 

(uitgesplitst naar handhaving Wnb en BOA’s buitengebied (de zogenoemde veldwachters)? 

Voor toezicht en handhaving Wnb wordt uitgegaan van globaal dezelfde opdracht (in termen van aantal producten en 

aantal uren) en capaciteit in 2018 als in 2017. RUD Utrecht heeft de capaciteit vanaf 2018 naar eigen zeggen kwantitatief en 

kwalitatief op orde, om de geraamde capaciteit en productie te kunnen leveren. Gelet op het feit dat de vergelijkbare 

capaciteit en productie in 2017 – ondanks diverse aanloopproblemen – in belangrijke mate is gerealiseerd (in ieder geval 

qua producten), mag voor 2018 worden verwacht dat het RUD Utrecht inderdaad zal lukken om de geraamde capaciteit en 

productie te leveren. Uiteraard moeten RUD Utrecht en de provinciale opdrachtgeversunit de voortgang, net als in 2017, 

ook in 2018 monitoren en bespreken aan de hand van voortgangsrapportages en de uitvoering zo nodig bijsturen. 

Voor de vraag naar het volstaan van de BOA capaciteit wordt verwezen naar deelrapportage ‘Adequaat niveau’. 

Provinciebreed lijkt er – inclusief de capaciteit van RUD Utrecht – voldoende BOA capaciteit voorhanden. Maar er is sprake 

van versnippering en een gebrek aan coördinatie om overal een adequaat niveau van toezicht en handhaving te kunnen 

verzekeren. Oplossingsrichtingen liggen in de sfeer van verdere afstemming, krachtenbundeling en samenwerking tussen de 

groene handhavingspartners en RUD Utrecht. Zie verder de deelrapportage ‘Adequaat niveau’. 

7. Is een aanvullende groene toezicht- en handhavingsstrategie Wnb nodig, in aanvulling op de Landelijke 

Handhavingsstrategie (beleidskader Wnb afspraak 3 pagina 45)? 

RUD Utrecht kan prima met de Landelijke Handhavingstrategie uit de voeten en heeft geen behoefte aan een aanvullende 

groene toezicht- en handhavingstrategie Wnb. Wel is het aanvullend zinvol om (casusgericht) afstemming en kennis-

uitwisseilng te organiseren tussen RUD en provincie en tussen toezichthouders onderling over de toepassing van de 

Landelijke Handhavingstrategie. Dan groeien uitvoeringspraktijken naar elkaar toe. 

8. Welke rol heeft de politie in het handhavingsproces? Zijn hier ontwikkelingen in te verwachten? 

RUD Utrecht past de Landelijke Handhavingstrategie toe en kan bij toezicht op ontheffingen/VVGB soortenbescherming 

tegen situaties aanlopen waarin de Landelijke Handhavingstrategie noopt tot het inschakelen van politie en justitie (bij 

(zeer) ernstige overtredingen en moedwillige, calculerende of criminele initiatiefnemers. In 2017 is eenmaal het straf-

rechtelijk spoor bewandeld door RUD Utrecht (tegen vellingswerkzaamheden  met een vernield spechtennest met kapotte 

eieren als gevolg). In 2018 en verder zou dit vaker kunnen gaan voorkomen, vanwege het voornemen om – na 2017 als 

aanloopjaar van de nieuwe Wnb – toezicht en handhaving vanaf 2018 strikter te gaan uitvoeren. 

VRAAGSTUK 3 – Meerwaarde extra BOA capaciteit RUD Utrecht 

1. Wat is de meerwaarde geweest van de twee extra BOA’s die in 2017 zijn ingezet en bekostigd vanuit het 

Coalitieakkoord? Hoe ging de afstemming met de beheerders van de natuurterreinen? Wat ging goed, wat ging fout 

en wat kan beter? 

2017 was een aanloop- en inwerkjaar waarin de concrete meerwaarde voor de natuur nog beperkt was. Wel zijn succesvol 

contacten gelegd met (vooral de grotere) terreinbeherende organisaties en de politie. Wat nog fout ging en wat beter kan is 

vooral het managen van de verwachtingen van de groene handhavingspartners. De partners hebben behoefte aan een 

duidelijke (gezamenlijke) visie op de positie, rol, taakopvatting, taken, doelstellingen e.d. van de BOA’s van RUD Utrecht om 

te kunnen komen tot synergie van werken met de groene handhavingspartners, met een duidelijke meerwaarde die de 

BOA’s van RUD Utrecht bieden. 

2. Is er een samenwerkingsprogramma voor groene handhaving en toezicht op opengestelde natuurterreinen? Zo nee, 

is het wenselijk om zo’n samenwerkingsprogramma op te stellen om te komen tot betere samenwerking? Wie is 

dan de natuurlijke regisseur? 

Er zijn op dit moment hooguit aanzetten voor een samenwerkingsprogramma, zoals de Handhavingskalender, maar een 

daadwerkelijk samenwerkingsprogramma ontbreekt. Het is noodzakelijk om tot afstemming, krachtenbundeling en 

programmatische samenwerking te komen, want dat is de enige manier om provinciebreed een adequaat niveau van 

toezicht en handhaving te kunnen bereiken. Op dit moment zijn er op provincieschaal weliswaar voldoende BOA’s, maar de 

inzet is versnipperd en er is een gebrek aan coördinatie. Programmatische samenwerking is een oplossing hiervoor. De 

natuurlijke regisseur om tot programmatische samenwerking te komen is de provincie Utrecht. In de deelrapportage 

‘Adequaat niveau’ wordt gedetailleerd op de noodzaak tot samenwerking ingegaan. Hoofdstuk 5 van die deelrapportage 

bevat verschillende oplossingsrichtingen waarmee de provincie samen met de partners concreet aan de slag kan. 


