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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, ook 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 vraagstuk 4. De complete vraagstelling van vraagstuk 4 is opgenomen in 

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

deze rapportage is een beantwoording van de specifieke vragen 1 t/m 6 opgenomen. 

 

VRAAGSTUK 4 

 

Wat is een adequaat niveau van toezicht en handhaving in opengestelde natuurterreinen en het buiten-

gebied? Beschikken we in de komende jaren met alle betrokken partijen provinciebreed over voldoende 

(extra) middelen en capaciteit om dit niveau te halen? En hoe kunnen alle betrokken partijen samen de 

uitvoering doeltreffend en doelmatig organiseren en financieren? 

1. Verloopt de operationele samenwerking tussen RUD Utrecht en de natuurterreinbeheerders goed? Zo nee, waar ligt 

dat aan en hoe kan het beter? Wat is de wenselijke situatie (benchmark?) en wat is de realisatie? 

 

2. Wat is er nodig om het natuurtoezicht op opengestelde natuurterreinen (beter) te organiseren en verder te 

intensiveren? Waar kan samenwerkingswinst, ook met handhaving Wnb taken, worden geboekt? Wie kan het beste de 

regie uitvoeren op de samenwerking en de inzet van alle beschikbare middelen voor natuurtoezicht? Is er een 

samenwerkingskader? 

 

3. Hoe kan de provincie borgen dat de beschikbaar gekomen provinciale middelen via het Amendement 12 ‘Veilige 

natuur’ (subsidie natuurbeheer) alleen aan extra natuurtoezicht wordt besteed? Met andere woorden: hoe kan de 

provincie ervoor zorgen dat deze subsidie, gelabeld voor het toezicht op opengestelde beheerde natuurterreinen, één 

op één wordt gebruikt voor natuurtoezicht en niet voor andere doelen? Is ‘earmarking’ en daaraan gekoppelde 

verantwoording door subsidieontvangers mogelijk, bijv. via de subsidievoorwaarden? 

 

4. Hoe kunnen kleinere beheerders dit toezicht organiseren of laten organiseren? Welke slimme oplossingen, 

samenwerkingen en innovatieve toezichtmethoden zijn denkbaar? 

 

5. Welk sturingsmodel is het meest geëigend om de inzet van de beschikbaar gestelde financiële middelen zo effectief en 

efficiënt mogelijk te laten benutten om de gestelde doelen te kunnen halen? Hoe voorkom je dat mogelijke 

versnippering van het budget de doelen voor intensivering van natuurtoezicht niet dichterbij brengt? Welke 

sturingsmodellen en mogelijk te stellen randvoorwaarden aan de natuurbeheersubsidie kunnen worden 

onderscheiden? 

 

6. Op welke wijze kunnen betrokken groene VTH-partners hun krachten bundelen? Is er een meerwaarde door 

handhaving Wnb provinciebreed te koppelen aan het door de provincie gefinancierde natuurtoezicht en het 

natuurtoezicht van natuurbeherende organisaties/recreatieschappen? Hoe kan de beleidsmatige/bestuurlijke sturing 

en verantwoording het beste worden georganiseerd? Hierbij kan ook gekeken worden naar hoe dit in het Nationaal 

Park Utrechtse Heuvelrug is georganiseerd. 
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2. Opengestelde natuurterreinen 
 

Het oppervlak van de provincie Utrecht beslaat circa 1.450 km2, waarvan 1.385 km2 land en 65 km2 

water. Circa 14% van het totale oppervlak – ≈200 km2 / ≈20.000 hectare – bestaat uit opengestelde 

natuurterreinen, waarvan de provincie het beheer mede bekostigt via het Subsidiestelsel Natuur en 

Landschap (SNL). Het totale buitengebied is uiteraard omvangrijker en kent ook waardevolle 

terreinen die geen (opengesteld) natuurgebied zijn. Utrecht is een relatief groene provincie.  

De circa 20.000 hectare opengestelde natuurterreinen zijn in beheer van circa 100 terreinbeheer-

ders. Hieronder circa 85 relatief kleine terreinbeheerders (<75 ha) die zich voor de beheersubsidie 

hebben aangesloten bij één van beide collectieven (Coöperatieve Unie van Bosgroepen en 

Natuurcollectief Utrecht). Tabel 1 geeft een overzicht. 

Tabel 1: Beheerders opengestelde natuurterreinen provincie Utrecht 

 Terreinbeheerder Omvang Verhouding 

1 Staatsbosbeheer 6.800 ha 57% 

2 Utrechts Landschap 4.300 ha 

3 Coöp. Unie van Bosgroepen 1.900 ha 35% 

4 Landgoed d’n Treek 1.800 ha 

5 Natuurmonumenten 1.700 ha 

6 Natuurcollectief Utrecht 1.400 ha 

7 Gemeente Soest 470 ha 8% 

8 Insinger 250 ha 

9 Petter-Godin de Beaufort 250 ha 

10 ASR Levensverzekeringen 200 ha 

11 Stichting de Boom 180 ha 

12 Van Meerten 180 ha 

13 Landgoed Dikkenberg 95 ha 

14 Landgoed Anderstein 85 ha 

 Totaal ≈ 20.000 ha  

 

De beheerders ervaren dat de recreatiedruk op hun terreinen toeneemt, waaronder nieuwe (ver-

boden) ontwikkelingen zoals ’s nachts mountainbiken met felle verlichting. Al langer bestaande 

problemen als stropen, loslopende honden, crossen en (drugs)afvaldumping nemen in aantal, 

intensiteit en criminaliteit toe. Verder ervaren de beheerders verruwing van omgangsvormen. 

3. Een adequaat niveau van toezicht en handhaving in perspectief 
 

De SNL norm voor toezicht en handhaving 

Binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap is er een standaard norm voor toezicht en handha-

ving van 0,7 uur per hectare per jaar à €65,= per uur (en €46 per hectare) 1. De norm geeft een eerste 

houvast voor een kwantitatief perspectief op een adequaat niveau van toezicht en handhaving. 

Uitgaande van deze standaard norm, zou het totaal aantal toezichturen op de circa 20.000 hectare 

opengestelde natuurterreinen in de provincie Utrecht circa 14.000 uur moeten bedragen (bijna 10,5 

fte, bij 1.350 uur per fte). De kosten van het toezicht bedragen bij deze norm circa € 900.000,=. Deze 

totalen zijn in tabel 2 verdeeld over de terreinbeheerders die beheersubsidies ontvangen, om een 

indicatief beeld te geven van waar toepassing van deze norm op zou neerkomen. 

                                                           
1 Bron: Buck Consultants, ‘Naar een huishoudboekje van de Heuvelrug’, 2017. 
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Tabel 2: Toezichtcapaciteit en toezichtkosten bij de standaard SNL norm van 0,7 uur per ha/ja à € 65,= p/u 

  
Terreinbeheerder 

 

 
Omvang 

 
Toezichtcapaciteit 

 
Toezichtkosten 

1 Staatsbosbeheer 6.800 ha 4.760 uur 3,5 fte € 309.400 

2 Utrechts Landschap 4.300 ha 3.010 uur 2,2 fte € 195.650 

3 Coöp. Unie van Bosgroepen 1.900 ha 1.330 uur 1,0 fte € 86.450 

4 Landgoed d’n Treek 1.800 ha 1.260 uur 0,9 fte € 81.900 

5 Natuurmonumenten 1.700 ha 1.190 uur 0,9 fte € 77.350 

6 Natuurcollectief Utrecht 1.400 ha 980 uur 0,7 fte € 63.700 

7 Gemeente Soest 470 ha 330 uur 0,3 fte € 21.450 

8 Insinger 250 ha 175 uur 0,15 fte € 11.375 

9 Petter-Godin de Beaufort 250 ha 175 uur 0,15 fte € 11.375 

10 ASR Levensverzekeringen 200 ha 140 uur 0,1 fte € 9.100 

11 Stichting de Boom 180 ha 126 uur 0,1 fte € 8.190 

12 Van Meerten 180 ha 126 uur 0,1 fte € 8.190 

13 Landgoed Dikkenberg 95 ha 67 uur 0,05 fte € 4.350 

14 Landgoed Anderstein 85 ha 60 uur 0,05 fte € 3.900 

  
Totaal 

 
≈ 20.000 ha 

 
≈ 14.000 uur 

 
≈ 10,5 fte 

 
≈ € 900.000 

 

De SNL standaard norm is een gemiddelde. Dat wil zeggen dat er, afhankelijk van de bezoekers-

intensiteit van gebieden variatie rond deze norm bestaat: in drukke en/of kwetsbare gebieden is er 

meer nodig, terwijl weinig bezochte en/of minder kwetsbare gebieden met minder toe kunnen. 

Andere normen voor toezicht en handhaving 

Utrechts Landschap gaat uit van een gemiddelde toezichtnorm van 1 uur per hectare per jaar à 

(afgerond) € 45.= per uur. Toepassing van deze andere norm geeft het volgende indicatieve beeld. 

Tabel 3: Toezichtcapaciteit en toezichtkosten bij de UL norm van 1 uur per ha/ja à € 45,= p/u 

 Terreinbeheerder 
 

Omvang Toezichtcapaciteit Toezichtkosten 

1 Staatsbosbeheer 6.800 ha 6.800 uur 5 fte € 306.000 

2 Utrechts Landschap 4.300 ha 4.300 uur 3,2 fte € 193.500 

3 Coöp. Unie van Bosgroepen 1.900 ha 1.900 uur 1,4 fte € 85.500 

4 Landgoed d’n Treek 1.800 ha 1.800 uur 1,3 fte € 81.000 

5 Natuurmonumenten 1.700 ha 1.700 uur 1,3 fte € 76.500 

6 Natuurcollectief Utrecht 1.400 ha 1.400 uur 1 fte € 63.000 

7 Gemeente Soest 470 ha 470 uur 0,3 fte € 21.150 

8 Insinger 250 ha 250 uur 0,2 fte € 11.250 

9 Petter-Godin de Beaufort 250 ha 250 uur 0,2 fte € 11.250 

10 ASR Levensverzekeringen 200 ha 200 uur 0,15 fte € 9.000 

11 Stichting de Boom 180 ha 180 uur 0,13 € 8.100 

12 Van Meerten 180 ha 180 uur 0,13 € 8.100 

13 Landgoed Dikkenberg 95 ha 95 uur 0,07 fte € 4.275 

14 Landgoed Anderstein 85 ha 85 uur 0,07 fte € 3.825 

  
Totaal 

 
≈ 20.000 ha 

 
≈ 20.000 uur 

 
≈ 14,45 fte 

 
≈ € 900.000  
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Een adequaat niveau van toezicht en handhaving uitgedrukt in tijd en geld 

De vergelijking van de tabellen 2 en 3 levert voor de circa 20.000 hectare opengestelde natuur het 

volgende indicatieve kwantitatieve beeld op: 

• Qua toezichtcapaciteit lopen beide normen uiteen: de SNL norm komt provinciebreed uit op circa 

14.000 uur (circa 10,5 fte, bij 1.350 uur per fte), terwijl de norm van Utrechts Landschap provin-

ciebreed uitkomt op circa 20.000 uur (circa 14,5 fte, bij 1.350 uur per fte). Een verschil derhalve 

tussen beide normen van 6.000 uur (circa 4 fte, bij 1.350 uur per fte). 

• Qua toezichtkosten komen beide normen globaal uit op dezelfde bedragen, omdat de SNL norm 

uitgaat van hogere uurkosten (€ 65,=) vergeleken met de norm van Utrechts Landschap (€ 45,=). 

Bij beide normen komt het totaalbedrag voor toezicht en handhaving in opengestelde natuur-

terreinen in de provincie Utrecht uit op ordegrootte € 900.000,=. 

Op basis van deze gegevens kan het adequaat niveau van toezicht en handhaving in de provincie 

Utrecht indicatief kwantitatief als volgt worden aangeduid: 

✓ Adequaat niveau in tijd: circa 14.000 à 20.000 uur (≈10,5 tot ≈14,5 fte, bij 1.350 uur per fte). 

 

✓ Adequaat niveau in geld: circa € 900.000,=. 

Het actuele niveau van toezicht en handhaving uitgedrukt in uren 

Niemand kent de precieze BOA capaciteit die beschikbaar is in de provincie Utrecht. Het evaluatie-

onderzoek heeft, inclusief aannames, voorshands tot het volgende indicatieve beeld geleid. 

Tabel 4: Indicatieve raming actueel niveau van toezicht en handhaving uitgedrukt in uren 

 Schatting # BOA’s Aanname beschikbaarheid Capaciteit per jaar 

Beroeps 35 à 40 50% fulltime (1.350 uur p.p. p/j) 
50% halftime (675 uur p.p. p/j) 

≈ 37.500 uur 

Vrijwillig 10 à 15 200 uur p/j ≈ 2.500 uur 

Totaal ≈ 50  ≈ 40.000 uur 

 

Met de nodige slagen om de arm vanwege de aannamen, bedraagt de totale actuele BOA capaciteit 

in de provincie Utrecht met circa 40.000 uur (≈ 30 fte, bij 1.350 uur per fte) ongeveer het dubbele 

van de circa 20.000 uur (≈ 15 fte) die volgens de in tabel 3 aangegeven norm (1 uur per hectare per 

jaar) noodzakelijk is voor toezicht in de opengestelde natuurterreinen in de provincie Utrecht. 

Kortom: in zijn totaliteit lijkt er voldoende BOA capaciteit beschikbaar binnen de provincie Utrecht, 

om kwantitatief te kunnen voldoen aan een adequaat niveau van toezicht en handhaving, conform 

de normen die daarvoor worden gehanteerd. 

Onevenwichtige verdeling en gebrekkige coördinatie 

Hoewel kwantitatief op niveau op provincieschaal, moet bij de toezichtcapaciteit als essentiële 

kanttekeningen worden gemaakt dat (a) de toezichtcapaciteit onevenwichtig verdeeld is en (b) dat er 

sprake is van een gebrekkige coördinatie. De (mogelijkheden voor de) aanwending van capaciteit is 

(zijn) daardoor suboptimaal. Dit kan als volgt nader worden toegelicht: 

Onevenwichtige verdeling van BOA capaciteit 

1. Er zijn relatief kleine gebieden met een (fulltime) BOA. Deze gebieden zitten qua BOA capaciteit 

boven de norm. Daartegenover staan (grotere) gebieden met beperkte of zelfs zeer beperkte 

BOA capaciteit (fors) onder de norm. Er zijn ook gebieden waar in beginsel geen BOA capaciteit 
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beschikbaar is. Vanwege het zogenoemde ‘waterbedeffect’ is deze situatie onwenselijk (verplaat-

sing van overtredingen naar gebieden met weinig toezicht). 

2. Strikt genomen is er, op het niveau van de provincie Utrecht, niet noodzakelijkerwijs een directe 

koppeling tussen enerzijds de inzet van BOA capaciteit in gebieden en anderzijds het natuurbe-

lang, de kwetsbaarheid, de soortenrijkdom en/of de bezoekersgraad van deze gebieden. Druk-

bezochte en/of kwetsbare gebieden kunnen minder bedeeld zijn dan rustige gebieden die tegen 

een stootje kunnen. Dit heeft te maken met het belang dat terreinbeheerders hechten aan 

toezicht en BOA capaciteit en met hun financiële mogelijkheden voor het bekostigen daarvan. 

Vereenvoudigd gesteld: niet zozeer de natuur bepaalt waar toezicht wordt gehouden, als wel de 

(motivatie en financiële mogelijkheden van) terreinbeheerders. 

3. Het BOA werk is niet routinematig, maar kent seizoenspieken. Het werk speelt zich (tijdens die 

seizoenspieken) bovendien voor een belangrijk deel af in de weekenden, als mensen erop uit 

trekken. En na zonsondergang, waarbij het uit risico-oogpunt de voorkeur heeft dat BOA’s in 

duo’s optrekken. Enigszins uitvergroot, om dit punt te verhelderen, zouden BOA’s 80% van hun 

uren moeten maken in de weekenden en na zonsondergang. Bij weinig BOA’s per gebied is struc-

turele aanwezigheid op tijden die er werkelijk toe doen daarom lastig te realiseren. Als oplossing 

zou je de noodzakelijke uren over heel veel mensen moeten kunnen verdelen, om weekend- en 

avond- en nachtdiensten te kunnen spreiden en deze diensten per BOA op een aanvaardbaar 

aantal te houden (en avond- en nachtdiensten met twee personen te kunnen uitvoeren). 

4. Weinig BOA’s per gebied maakt dat er geen vanzelfsprekende achtervang is bij ziekte of vakantie 

van de BOA(‘s) in een gebied. 

Gebrekkige coördinatie van BOA capaciteit 

5. De twee (straks drie) BOA’s van RUD Utrecht hebben weliswaar de hele provincie Utrecht als 

werkgebied, maar kunnen niet overal tegelijk zijn en hun afstemming en samenwerking met de 

(BOA’s van de) terreinbeherende organisaties en particuliere landgoedeigenaren moet nog in 

belangrijke mate groeien om coördinatie, synergie en meerwaarde te bewerkstelligen. Voor de 

terreinbeheerders is de opdracht van RUD Utrecht niet duidelijk, alsmede of en hoe ze een be-

roep kunnen doen op de BOA’s van RUD Utrecht en of en wanneer ze daarvoor moeten betalen. 

RUD Utrecht, noch de BOA’s van RUD Utrecht zijn thans in positie om coördinatie te voeren. 

6. Surveilleren in het buitengebied behoort, evenals surveilleren binnen de bebouwde kom, tot de 

basistaken van de politie. In de praktijk speelt de politie-inzet zich echter hoofdzakelijk af binnen 

de bebouwde kom, waar de meeste mensen zijn en de meeste meldingen vandaan komen. 

Terreinbeheerders ervaren dat de politie voor het buitengebied over weinig mensen, middelen 

en (terrein)kennis beschikt; hun BOA’s zijn in belangrijke mate op zichzelf en hun onderlinge 

contacten aangewezen. De terreinbeheerders kunnen en willen het gat dat de politie in hun 

optiek laat vallen niet opvullen. 

7. BOA’s houden hun bevindingen bij in het zogenoemde BOA Registratie Systeem (het BRS). Het 

BRS bevat een schat aan informatie, maar met die informatie wordt nog weinig gedaan voor het 

sturen van het toezicht (naleefniveau in gebieden analyseren en ontwikkelingen ontdekken en 

daar het toezicht op afstemmen). 

8. Samenwerking tussen betrokken partijen op bestuurlijk niveau (voor doelafstemming) en op 

managementniveau (voor coördinatie) is beperkt. Als er samenwerking is, is dit meestal 

incidenteel of licht projectmatig van karakter, door de BOA’s in de uitvoering. 

9. Gemeenten dragen niet of nauwelijks bij aan (de kosten van) toezicht en handhaving in het 

buitengebied, terwijl zij belang hebben bij een veilig en leefbaar buitengebied en met bouwpro-

jecten bovendien bijdragen aan toenemende (recreatie)druk op opengestelde natuurterreinen. 
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4. Denkrichtingen om toezicht en handhaving provinciebreed te verbeteren 
 

De toezichtcapaciteit lijkt kwantitatief op niveau op provincieschaal, maar de onevenwichtige ver-

deling en gebrekkige coördinatie maken dat de toezichtcapaciteit niet optimaal wordt aangewend. 

Voor diverse terreinbeheerders geldt dat zij een adequaat toezichtniveau niet structureel kunnen 

realiseren. Denkrichtingen voor het verbeteren van deze situatie liggen onder de gegeven omstan-

digheden in krachtenbundeling en samenwerking. Krachtenbundeling en samenwerking kunnen 

betrekking hebben op de organisatie van het toezicht en op de financiering van het toezicht. Dit 

laatste in het bijzonder wat betreft de inzet van extra (subsidie)middelen, waaronder de extra 

middelen van de provincie Utrecht in het kader van het amendement Veilige Natuur (€ 340.000,= 

structureel met ingang van 2019). Als we beide invalshoeken ‘organisatie’ en ‘financiering’ met elkaar 

combineren, ontstaat het in figuur 1 afgebeelde denkkader.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Denkrichtingen voor het provinciebreed verbeteren van toezicht en handhaving 

Figuur 1 is samengesteld uit twee assen: 

• Organisatie toezicht: terreinbeheerders kunnen toezicht in het ene uiterste geval volledig 

eigenstandig uitvoeren en in het andere uiterste geval volledig samen. 

• Financiering toezicht / (extra) middelen en subsidies: het toezicht op opengestelde natuurterrei-

nen kan in het ene uiterste geval volledig op individuele basis worden gefinancierd / gesubsidieerd 

en in het andere uiterste geval gebundeld. 

De combinatie van beide assen leidt tot vier denkrichtingen voor het provinciebreed verbeteren van 

het toezicht. Deze vier denkrichtingen kunnen als volgt worden toegelicht: 

Financiering toezicht / (extra) middelen en subsidies 
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Gebundeld 

Individueel 

Eigenstandig Samen 

II. RUD Utrecht helpt adequaat niveau borgen 

• Iedere terreinbeheerder plant toezicht in beginsel 

eigenstandig en voert toezicht in beginsel uit met 

eigen mensen / middelen. 

• Extra subsidiemiddelen bijeen houden en 

besteden aan extra capaciteit bij RUD Utrecht. 

RUD Utrecht ondersteunt de terreinbeheerders 

met capaciteit / toezichturen. 

I. Eigenstandig werken staat voorop 

• Iedere terreinbeheerder plant toezicht in beginsel 

eigenstandig en voert toezicht in beginsel uit met 

eigen mensen / middelen. 

• Extra subsidiemiddelen toekennen op basis van 

hectares (o.a. € 17 per hectare amendement 

Veilige Natuur) aan eigenstandig opererende 

terreinbeheerders. 

IV. Samenwerken uit een collectief budget 

• Samenwerking tussen terreinbeheerders op 

beleidsmatig, tactisch (programmering/planning) 

en operationeel niveau (uitvoering). 

• Extra subsidiemiddelen bijeen houden voor het 

vormen van een samenwerkingsverband met een 

eigen uitvoeringsprogramma voor toezicht en 

handhaving dat gecoördineerd wordt uitgevoerd. 

III. Afgestemd optreden, iedereen betaalt mee 

• Afstemming tussen terreinbeheerders qua 

programmering/planning en afgestemde/geza-

menlijke uitvoering van toezicht en handhaving. 

• Extra subsidiemiddelen toekennen o.b.v. hectares 

(o.a. € 17 per hectare amendement Veilige Na-

tuur) met voorwaarden aan aanwending voor 

afgestemde programmering en uitvoering. 
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I. Eigenstandig werken staat voorop 

Deze denkrichting betekent dat iedere terreinbeheerder het toezicht in beginsel eigenstandig plant 

en uitvoert met eigen mensen en middelen, inclusief daarvoor verworven subsidies die veelal op 

basis van het aantal hectares worden verstrekt. In deze denkrichting worden extra subsidiemiddelen, 

zoals de toezichtvergoeding van € 17,= op basis van het amendement Veilige Natuur, individueel toe-

gekend aan de in beginsel eigenstandig opererende terreinbeheerders. Met deze extra middelen 

kunnen de terreinbeheerders hun toezicht en handhaving uitvoeren en/of verbeteren. 

II. RUD Utrecht helpt adequaat niveau borgen 

Deze denkrichting betekent dat iedere terreinbeheerder het toezicht in beginsel eigenstandig plant 

en uitvoert met eigen mensen en middelen, inclusief subsidies. In deze denkrichting worden extra 

subsidiemiddelen bijeen gehouden en besteed aan extra toezicht- en handhavingscapaciteit bij RUD 

Utrecht, inclusief coördinatie. De toezichthouders van RUD Utrecht kunnen/mogen de hele provincie 

Utrecht bestrijken en leveren de terreinbeheerders extra capaciteit en coördinatie om toezicht en 

handhaving (in onderlinge samenwerking) te verbeteren en zoveel mogelijk overal een adequaat 

toezichtniveau te realiseren. 

III. Afgestemd optreden, iedereen betaalt mee 

Deze denkrichting betekent dat er afstemming plaatsvindt tussen de terreinbeheerders over de 

programmering en planning van hun toezicht en ook dat toezicht en handhaving afgestemd worden 

uitgevoerd en gedeeltelijk in samenwerking. In deze denkrichting worden extra subsidiemiddelen op 

individuele basis toegekend aan terreinbeheerders, waarbij nader te bepalen voorwaarden worden 

gesteld aan de aanwending van die subsidiemiddelen. In dit geval voorwaarden in de sfeer van 

afgestemde programmering en uitvoering, om toezicht en handhaving provinciebreed te verbeteren. 

IV. Samenwerken uit een collectief budget 

In deze denkrichting gaan terreinbeheerders, naast de eigen uitvoering, ook in belangrijke mate 

samenwerken op beleidsmatig niveau, op managementniveau voor programmering en planning en 

ook in de uitvoering van toezicht en handhaving. Extra subsidiemiddelen worden in deze denkrichting 

bij elkaar gehouden en besteed aan het vormen van een structureel samenwerkingsverband voor 

gezamenlijk bepaalde prioriteiten met een specifiek toezicht- en handhavingsprogramma dat 

gecoördineerd wordt uitgevoerd. 

Huidige situatie 

Denkrichting I met elementen van II en III karakteriseert de huidige situatie in de provincie Utrecht: 

• Denkrichting I: in de kern organiseren en financieren de terreinbeherende organisaties binnen de 

provincie Utrecht zelfstandig het eigen toezicht en de eigen handhaving, inclusief het daarbij 

aanwenden van verworven subsidies. 

• Denkrichting II: RUD Utrecht heeft met ingang van 2017 extra BOA capaciteit om terreinbeheer-

ders bij te staan. Zoals eerder gezegd moet de afstemming en samenwerking van RUD Utrecht met 

de (BOA’s van de) terreinbeheerders nog groeien. 

• Denkrichting III: binnen de provincie Utrecht vindt er periodiek afstemming over toezicht en 

handhaving plaats tussen terreinbeheerders in het Groen Platform en sinds kort in het strategisch 

BOA-overleg. Deze overleggen zijn qua agenda en onderwerpen vooral tactisch en operationeel 

van karakter. Verder organiseert  de politie op operationeel niveau iedere maand een informeel 

overleg van de BOA’s zelf, voor het uitwisselen van informatie en ervaringen. 
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5. Aanbevelingen en noties voor het verbeteren van het toezicht 
 

1. Neem als provincie Utrecht initiatief en toon bestuurlijk leiderschap. Start een discussie met alle 

betrokken partijen op bestuurlijk niveau over de onevenwichtige verdeling van toezichtcapaci-

teit, het gebrek aan coördinatie en de gepresenteerde denkrichtingen voor het verbeteren van 

het toezicht. En bepaal gezamenlijk welke denk-/ontwikkelingsrichting de voorkeur heeft. Hecht 

de discussie af met een bestuurlijk akkoord, inclusief afspraken over de organisatie, de financie-

ring en de uitbetaling c.q. besteding van de extra middelen op basis van het amendement Veilige 

Natuur.  

 

Dit bestuurlijk proces kost doorlooptijd en (ondersteunende) capaciteit bij met name de 

provincie Utrecht. Een optie kan zijn om 2018 voor dit bestuurlijk proces te benutten, zodat de 

extra middelen van het amendement Veilige Natuur met ingang van 2019 conform de bereikte 

bestuurlijke overeenstemming kunnen worden ingezet. Hangende en gekoppeld aan dit 

bestuurlijk proces, zouden de extra middelen van het amendement Veilige Natuur voor 2018 

eventueel kunnen worden uitbetaald op basis van de formule € 17,= per hectare, om te laten 

zien dat het de provincie menens is wat betreft het verbeteren van toezicht en handhaving in het 

buitengebied en het belang dat de provincie daarbij hecht aan betrokken terreinbeheerders. 

 

De bestuurders van de provincie Utrecht zijn het meest in de positie om voor dit bestuurlijk pro-

ces het initiatief te nemen en een voorkeursrichting aan te geven die het collectief ten goede 

komt, gelet op: 

a) de provinciale verantwoordelijkheid voor de Wet natuurbescherming. 

b) de spagaat van de terreinbeheerders, die enerzijds het belang zien van krachtenbundeling en 

samenwerking, maar anderzijds hechten aan de toezichtbijdrage van € 17,= per hectare als 

tegemoetkoming in de toezichtkosten die zij maken. 

c) het feit dat de provincie de grootste financier is van BOA capaciteit in de provincie Utrecht 2. 

 

Het onderwerp verdient een eigen specifieke verdiepende bestuurlijke aanpak en kan daarom 

beter niet worden besproken tijdens al langer bestaande algemene overleggen, zoals 

bijvoorbeeld het PMO. Belang en urgentie komen dan onvoldoende tot uitdrukking. 

 

Betrek bij de bestuurlijke discussie nadrukkelijk ook de juiste gemeentebestuurders: de gemeen-

ten zijn medeverantwoordelijk voor de toenemende (recreatie)druk en hebben belang bij een 

veilig en leefbaar buitengebied, maar houden zich grotendeels buiten (de medefinanciering van) 

toezicht en handhaving. De gemeenten zijn naar verwachting het meest ontvankelijk voor een 

verbeterslag die is gebaseerd op bundeling van middelen voor een daar aan gekoppeld doel 

(denkrichtingen II en IV). Dit is onder andere gebaseerd op de ervaringen in Noord-Brabant: daar 

betalen alle gemeenten mee aan de provinciebrede collectieve aanpak ‘Samen sterk in het bui-

tengebied’ (gebaseerd op denkrichting IV met trekken van denkrichting II). In 2018 zijn er Ge-

meenteraadsverkiezingen en komen er nieuwe wethouders. Dat biedt kansen voor het samen 

met hen uitstippelen van een nieuwe toekomstbestendige koers. 

                                                           
2 De provincie Utrecht heeft met ingang van 2017 structureel € 250.000,= beschikbaar gesteld voor twee BOA’s 
bij RUD Utrecht. Met ingang van 2018 komt daar een derde BOA bij, wat de structurele bijdrage dan brengt op 
circa € 375.000,=. Met ingang van 2019 komt hier nog eens € 340.000 structureel bovenop in het kader van het 
amendement Veilige Natuur. De totale som is dan circa € 715.000,=. Dit is 80% van de voor de provincie 
Utrecht in zijn totaliteit geraamde toezichtkosten op basis van de toezichtnorm van zowel SNL als het Utrechts 
Landschap (€ 900.000,= per jaar). 
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2. Het evaluatieonderzoek kan helpen als basis voor het door de provincie Utrecht initiëren en 

vormgeven van de bestuurlijke discussie. Daarom het volgende over de vier denkrichtingen: 

 

I. Denkrichting I (Eigenstandig werken staat voorop) karakteriseert in belangrijke mate de 

huidige situatie. Enkel deze situatie continueren biedt onvoldoende perspectief voor het 

provinciebreed verbeteren van toezicht en handhaving. Want dan blijft er sprake van een 

onevenwichtige verdeling van capaciteit, een gebrek aan coördinatie en suboptimale 

(mogelijkheden voor de) aanwending van capaciteit. Eigenstandig optreden blijft uiteraard 

noodzakelijk – en een enkele terreinbeheerder wil het daar ook bij laten – maar bij het 

provinciebreed verbeteren van toezicht en handhaving moeten de andere denkrichtingen 

worden betrokken. De meeste van de voor het evaluatieonderzoek bevraagde partijen zijn 

voor verdere krachtenbundeling. Verdere krachtenbundeling past ook bij het feit dat vrijwel 

alle partijen willen opbouwen, na de voorbije periode van bezuinigen. Tegen deze achter-

grond verdient het nadere overweging en nuancering, om de extra financiële middelen in het 

kader van het amendement Veilige Natuur zondermeer toe te kennen op basis van de for-

mule € 17,= per hectare. Want deze toekenningsformule draagt niet bij aan het aanpakken 

van de onevenwichtige verdeling van capaciteit, het gebrek aan coördinatie en de subop-

timale (mogelijkheden voor de) aanwending van capaciteit. 

 

II. Met denkrichting II (RUD Utrecht helpt adequaat niveau borgen) zouden toezicht en hand-

having provinciebreed in principe in belangrijke mate verbeterd kunnen worden. RUD 

Utrecht had in 2017 twee BOA’s en heeft in 2018 drie BOA’s in dienst. Uit de extra middelen 

die structureel beschikbaar komen (€ 340.000,=, amendement Veilige Natuur) zouden nog 

eens ruim 2,5 BOA betaald kunnen worden, wat de totale ondersteunende BOA capaciteit bij 

RUD Utrecht op 5,5 zou brengen. Bij een doelgerichte en planmatige inzet van deze capa-

citeit gekoppeld aan de BOA capaciteit waarover terreinbeheerders zelf beschikken, lijkt in 

veel gevallen aan de waarde van 1 uur toezicht per hectare per jaar voldaan te kunnen 

worden c.q. kan beter worden ingespeeld op seizoenspieken, weekend-, avond- en nacht-

surveillances en de behoefte aan achtervang voor ziekte en vakanties. Ook de coördinatie 

kan zo worden versterkt, alsmede de strategische sturing van het toezicht op basis van bij-

voorbeeld analyses van het BOA Registratie Systeem. Kritische succesfactor is wel dat de 

terreinbeheerders de coördinatie en inzet van RUD Utrecht zullen moeten accepteren en de 

gezamenlijke inzet in overleg zullen moeten optimaliseren. De voedingsbodem hiervoor 

moet op dit moment zeker nog aan vruchtbaarheid winnen; RUD Utrecht en de terreinbe-

heerders zijn nu nog geen natuurlijke partners, al staan alle betrokken partijen daar in 

beginsel wel voor open. 

Bij een keuze voor deze denkrichting zal de provincie RUD Utrecht moeten steunen bij het 

verwerven van een coördinerende positie in het netwerk. De politie kan hierbij een bond-

genoot zijn, omdat de politie in dit onderzoek heeft aangegeven (de BOA’s van) RUD Utrecht 

ook graag in een sterkere en meer coördinerende positie te zien. Dit ten eerste vanwege de 

tendens dat de politie zich in toenemende mate concentreert op openbare orde en veiligheid 

en criminaliteit, terwijl de bestuursrechtelijke partners – gemeenten met domein I BOA’s in 

de bebouwde kom en provincies met domein II BOA’s in het buitengebied – zich in toene-

mende mate richten op leefbaarheidsissues. Dit ten tweede omdat de politie hecht aan de 

(samenwerking met de) BOA’s van RUD Utrecht: ze kunnen de hele provincie bestrijken, zijn 

goed opgeleid, werken binnen een grote aan de provincie gelieerde professionele organi-

satie, hebben kennis en specifieke taken van/voor de Wet natuurbescherming en helpen de 

politie ter zake waar nodig met (juridische) kennis. 
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III. Er liggen bouwstenen klaar in de provincie Utrecht voor denkrichting III (Afgestemd 

optreden, iedereen betaalt mee). Hieronder reeds bestaande overleggen (Groen Platform, 

strategisch BOA-overleg, operationeel informeel BOA-overleg), het Samenwerkingsconve-

nant ‘Optreden op elkaars grondgebied’, de Handhavingskalender (welke problemen geven 

we wanneer accent?) en gezamenlijke toezicht- en handhavingsacties die af en toe plaats-

vinden. Vanuit deze bouwstenen zou nadere afstemming kunnen plaatsvinden, gericht op 

gezamenlijke prioriteiten, doelen en ambities en een gezamenlijk (meerjarig) uitvoerings-

programma dat de afzonderlijke eigen programma’s van iedere terreinbeheerder comple-

teert (‘de satéprikker door de afzonderlijke programma’s’). Afstemming en samenwerking 

zijn nu veelal uitvoeringsgericht van karakter; met een gezamenlijk (meerjarig) uitvoerings-

programma zouden afstemming en samenwerking ook strategisch en beleidsmatig vorm 

kunnen krijgen. Iedereen zou kunnen meebetalen aan de ontwikkeling en realisatie van het 

gezamenlijke (meerjarig) uitvoeringsprogramma, uit de extra middelen die de provincie 

structureel voor toezicht en handhaving vrijmaakt (amendement Veilige Natuur). De provin-

cie kan via subsidievoorwaarden sturen op de besteding van de toezichtbijdrage van € 17,= 

per hectare voor terreinbeheerders. Duidelijke coördinatie is een kritische succesfactor van 

denkrichting III, want nadere afstemming en samenwerking komen niet zomaar van de 

grond. Hiervoor zou (bestaande) capaciteit van RUD Utrecht kunnen worden benut. 

 

IV. De bestaande bouwstenen voor samenwerking, zoals hiervoor bij III genoemd, kunnen ook 

dienen als fundament voor denkrichting IV (Samenwerken uit een collectief budget). Denk-

richting IV betekent dat betrokken partijen – bovenop ieders eigen activiteiten die gewoon 

doorgaan – bewust kiezen voor een aanvullend structureel samenwerkingsverband met een 

eigen strategie (gezamenlijke problemen, doelen en ambities), een specifiek uitvoeringspro-

gramma en een specifieke uitvoeringsorganisatie die de gezamenlijke doelen en ambities 

doeltreffend en doelmatig kan bereiken. Een aanvullend samenwerkingsverband met een 

eigen scope geeft richting en statuur en maakt duidelijk wat partijen bindt en echt samen 

ondernemen. Van daaruit kan dan worden georganiseerd en samengewerkt. Dat biedt 

tevens de kans om discussies waar betrokken partijen soms verschillend in staan (zoals over 

gastheerschap waar ledenorganisaties het accent op leggen versus strikter handhaven en het 

dragen van geweldsmiddelen wat private eigenaren belangrijk vinden) gemakkelijker te voe-

ren en af te ronden. Het vergemakkelijkt ook afspraken met de politie. En gemeenten kun-

nen sterker op hun medeverantwoordelijkheid voor collectief optreden in het buitengebied 

worden aangesproken. Tot slot kan via een samenwerkingsverband ook de coördinerende en 

uitvoerende inzet van BOA-capaciteit bij RUD Utrecht voor de samenwerking gezamenlijk 

worden bepaald. Dit kan de effectiviteit van RUD Utrecht bevorderen, vooral omdat RUD 

Utrecht als enige BOA-werkgever de hele provincie bestrijkt. Zonder gezamenlijke afspraken 

is het risico aanwezig dat de verwachtingen van RUD Utrecht bij de diverse partijen zozeer 

(blijven) uiteenlopen, dat RUD Utrecht het eigenlijk nooit goed kan doen. 

 

3. De denkrichtingen kunnen als afzonderlijke ontwikkelopties worden gezien, vanuit de huidige 

situatie waarin denkrichting I dominant is. Daarnaast is een groeimodel denkbaar waarbij denk-

richting IV (Samenwerken uit een collectief budget) wordt bereikt via denkrichting III. Denkrich-

ting III ligt het dichtst bij de huidige situatie van denkrichting I. De denkrichtingen II en IV zijn het 

meest vernieuwend vergeleken met de huidige situatie. Figuur 2 geeft de ontwikkelroutes weer. 
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Figuur 2: Ontwikkelroutes voor het provinciebreed verbeteren van toezicht en handhaving 

 

4. Er zijn voorbeeldaanpakken in andere provincies waarvan kan worden geleerd. Zo heeft de 

provincie Noord-Brabant bestuurlijk de samenwerkingsaanpak ‘Samen sterk in het buitengebied 

/ Brabant’ geïnitieerd, met een sterke coördinerende rol van de omgevingsdiensten en met 

medewerking van de terreinbeherende organisaties, de waterschappen, de politie en alle 

Brabantse gemeenten (die bovendien allemaal meebetalen aan de aanpak). De nadruk ligt op 

stroperij, wildcrossen en (drugs)afvaldumpingen. De Brabantse aanpak kan worden beschouwd 

als een aanpak binnen denkrichting IV met trekken van denkrichting II. Een andere 

voorbeeldaanpak is die van de Toezichtkringen natuurhandhaving in Noord Nederland. 
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II. RUD Utrecht helpt adequaat niveau borgen 

• Iedere terreinbeheerder plant toezicht in beginsel 

eigenstandig en voert toezicht in beginsel uit met 

eigen mensen / middelen. 

• Extra subsidiemiddelen bijeen houden en 

besteden aan extra capaciteit bij RUD Utrecht. 

RUD Utrecht ondersteunt de terreinbeheerders 

met capaciteit / toezichturen. 

I. Eigenstandig optreden als uitgangspunt 

• Iedere terreinbeheerder plant toezicht in beginsel 

eigenstandig en voert toezicht in beginsel uit met 

eigen mensen / middelen. 

• Extra subsidiemiddelen toekennen op basis van 

hectares (o.a. € 17 per hectare amendement 

Veilige Natuur) aan eigenstandig opererende 

terreinbeheerders. 

IV. Samenwerken uit een collectief budget 

• Samenwerking tussen terreinbeheerders op 

beleidsmatig, tactisch (programmering/planning) 

en operationeel niveau (uitvoering). 

• Extra subsidiemiddelen bijeen houden en 

besteden aan het opstellen en uitvoeren van een 

gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor toezicht 

en handhaving. 

III. Afgestemd optreden, iedereen betaalt mee 

• Afstemming tussen terreinbeheerders qua 

programmering/planning en afgestemde/geza-

menlijke uitvoering van toezicht en handhaving. 

• Extra subsidiemiddelen toekennen o.b.v. hectares 

(o.a. € 17 per hectare amendement Veilige Na-

tuur) met voorwaarden aan aanwending voor 

afgestemde programmering en uitvoering. 
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Beantwoording specifieke onderzoeksvragen 

1. Verloopt de operationele samenwerking tussen RUD Utrecht en de natuurterreinbeheerders goed? Zo nee, waar ligt 

dat aan en hoe kan het beter? Wat is de wenselijke situatie (benchmark?) en wat is de realisatie? 

Nog niet optimaal. Dat heeft verschillende oorzaken: 

• In de eerste plaats waren er aanloopproblemen. RUD Utrecht heeft eind 2016 twee extra medewerkers aangenomen 

die begin 2017 zijn gestart met hun werkzaamheden. De beëdiging tot BOA moest toen nog gebeuren. Al relatief snel 

moest afscheid worden genomen van één van deze medewerkers, waardoor er voorjaar 2017 sprake was van één 

beëdigde BOA. Na de zomer van 2017 is er vervolgens pas structureel een nieuwe tweede medewerker/BOA 

bijgekomen. Dit alles maakt dat de terreinbeheerders in 2017 over het algemeen nog weinig hebben gemerkt van de 

BOA capaciteit van RUD Utrecht. 

• In de tweede plaats zijn de terreinbeheerders onbekend met de opdracht en taakopvatting van (de BOA’s van) RUD 

Utrecht. De terreinbeheerders weten niet goed wat zij van RUD Utrecht in het algemeen en deze BOA’s in het 

bijzonder kunnen/mogen verwachten. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat RUD Utrecht niet alleen de 

terreinbeherende organisaties ondersteunt met BOA capaciteit, maar tevens voor de provincie als bevoegd gezag 

toeziet op ruimtelijke ingrepen en houtkap door de terreinbeherende organisaties. Beide functies/taken lopen door 

elkaar wat bij de terreinbeheerders leidt tot aarzeling en ook wel enig wantrouwen. Voor de terreinbeheerders is 

bovendien onduidelijk hoe zij om BOA-inzet kunnen vragen en of en wanneer zij daar voor moeten betalen. 

 

2. Wat is er nodig om het natuurtoezicht op opengestelde natuurterreinen (beter) te organiseren en verder te 

intensiveren? Waar kan samenwerkingswinst, ook met handhaving Wnb taken, worden geboekt? Wie kan het beste 

de regie uitvoeren op de samenwerking en de inzet van alle beschikbare middelen voor natuurtoezicht? Is er een 

samenwerkingskader? 

Nodig is een bestuurlijke discussie tussen alle partijen over mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor toezicht en handhaving, 

gevolgd door een gedragen keuze voor een ontwikkelingsrichting of een combinatie van richtingen. Zie de in deze 

rapportage opgenomen aanbevelingen en noties voor het verbeteren van het toezicht. De provincie kan het beste de regie 

oppakken en de bestuurlijke discussie initiëren. Hierbij dient de provincie nadrukkelijk alle thans betrokken partijen en ook 

de gemeenten te betrekken. Provinciale regie is wat de terreinbeheerders van de provincie verwachten. Provinciale regie 

past bovendien bij het in interprovinciaal verband vastgestelde ‘Basisniveau regievoering  groene wet- en regelgeving’. Op 

dit moment is de tijd rijp, omdat de meeste partijen – na enkele jaren bezuinigen – ambities hebben om toezicht en 

handhaving in de komende jaren te verbeteren en capaciteit op te bouwen. Bovendien komt er structureel extra geld voor 

toezicht en handhaving beschikbaar, waar (gezamenlijke) ambities mee kunnen worden bekostigd (€ 340.000,= structureel 

van het amendement Veilige Natuur).  

3. Hoe kan de provincie borgen dat de beschikbaar gekomen provinciale middelen via het Amendement 12 ‘Veilige 

natuur’ (subsidie natuurbeheer) alleen aan extra natuurtoezicht wordt besteed? Met andere woorden: hoe kan de 

provincie ervoor zorgen dat deze subsidie, gelabeld voor het toezicht op opengestelde beheerde natuurterreinen, 

één op één wordt gebruikt voor natuurtoezicht en niet voor andere doelen? Is ‘earmarking’ en daaraan gekoppelde 

verantwoording door subsidieontvangers mogelijk, bijv. via de subsidievoorwaarden? 

Volgens de geraadpleegde subsidiemedewerker van de provincie Utrecht is het mogelijk om subsidievoorwaarden te stellen 

aan de toezichtbijdrage van € 17,= per hectare. Zo kan bij individuele toekenning worden gewaarborgd dat terreinbeheer-

ders die subsidie ontvangen het geld besteden aan extra natuurtoezicht. Controle daarop is wel lastig. 

In plaats van individuele toekenning kan de provincie de structureel beschikbare middelen (€ 340.000,=) ook bij elkaar 

houden c.q. gebundeld beschikbaar stellen voor natuurtoezicht. Deze rapportage bevat daartoe twee denkrichtingen, te 

weten: 

• De structureel beschikbare € 340.000,= besteden aan het nogmaals creëren van extra BOA-capaciteit bij RUD Utrecht 

(circa 2,5 fte, bovenop de 3 fte uit 2017/2018) ten behoeve van coördinatie en uitvoering van provinciebreed natuur-

toezicht in overleg en synergie met het toezicht door de terreinbeherende organisaties (denkrichting II in deze 

tussenrapportage). 

• De structureel beschikbare € 340.000,= besteden aan het opzetten en uitvoeren van een structureel samenwerkings-

verband van alle in de provincie Utrecht samenwerkende partijen (inclusief gemeenten). Dit is denkrichting IV in deze 

tussenrapportage. 
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4. Hoe kunnen kleinere beheerders dit toezicht organiseren of laten organiseren? Welke slimme oplossingen, 

samenwerkingen en innovatieve toezichtmethoden zijn denkbaar? 

Wat kleinere beheerders met een (op basis van hectares navenant) geringe subsidie voor natuurtoezicht kunnen doen is 

beperkt. Kleinere beheerders zonder eigen financiële middelen voor natuurtoezicht op niveau, lijken dan ook vooral baat te 

hebben bij samenwerking en krachtenbundeling en het niet versnipperen van extra middelen voor toezicht. Daarmee lijken 

vooral de denkrichtingen II en IV uit deze tussenrapportage van belang voor kleinere beheerders die zelf niet beschikken 

over financiële armslag voor toezicht en handhaving. 

Bij een keuze om € 17,= toezichtbijdrage per hectare beschikbaar te stellen, zou toekenning conform de procedure voor 

beheersubsidies – waarbij circa 85 relatief kleine terreinbeheerders (<75 ha) zich hebben aangesloten bij een collectief – al 

te grote versnippering kunnen voorkomen (in dat geval gaat het om 14 ontvangers, waaronder twee collectieven). Er is wat 

dit betreft een precedent: de provinciale monitoringtoeslag wordt op soortgelijke wijze uitgekeerd. 

5. Welk sturingsmodel is het meest geëigend om de inzet van de beschikbaar gestelde financiële middelen zo effectief 

en efficiënt mogelijk te laten benutten om de gestelde doelen te kunnen halen? Hoe voorkom je dat mogelijke 

versnippering van het budget de doelen voor intensivering van natuurtoezicht niet dichterbij brengt? Welke 

sturingsmodellen en mogelijk te stellen randvoorwaarden aan de natuurbeheersubsidie kunnen worden 

onderscheiden? 

De denkrichtingen II en IV uit deze rapportage lijken het meest geëigend om de inzet van de structureel beschikbare (extra) 

financiële middelen zo effectief en efficiënt mogelijk te benutten. In deze denkrichtingen worden de beschikbare extra 

middelen namelijk bij elkaar gehouden om, hetzij via RUD Utrecht (denkrichting II), hetzij via een vast en gecoördineerd 

samenwerkingsverband van partijen (denkrichting IV), te worden besteed aan natuurtoezicht en de daarvoor geldende en 

af te spreken doelen en ambities. 

Denkrichting III is een werkbaar alternatief, als het bij elkaar houden van de structureel beschikbare extra middelen niet 

haalbaar is. Denkrichting III leidt tot een sturingsmodel waarbij realisatie van een onderling afgestemd uitvoerings-

programma afhankelijk is van ieders individuele inzet qua capaciteit en/of financiële bijdrage. Duidelijke coördinatie is 

hierbij een kritische succesfactor. 

In denkrichting I blijft de huidige situatie met de in deze rapportage aangegeven vormen van versnippering en suboptimale 

(mogelijkheden voor de) aanwending van capaciteit bestaan. Dat maakt deze denkrichting als sturingsmodel onaan-

trekkelijk, uitgaande van de wens om (extra) middelen zo effectief en efficiënt mogelijk te benutten. 

6. Op welke wijze kunnen betrokken groene VTH-partners hun krachten bundelen? Is er een meerwaarde door 

handhaving Wnb provinciebreed te koppelen aan het door de provincie gefinancierde natuurtoezicht en het 

natuurtoezicht van natuurbeherende organisaties/recreatieschappen? Hoe kan de beleidsmatige/bestuurlijke 

sturing en verantwoording het beste worden georganiseerd? Hierbij kan ook gekeken worden naar hoe dit in het 

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is georganiseerd. 

Krachtenbundeling door betrokken groene VTH-partners kan worden vorm gegeven met behulp van met name de 

denkrichtingen III en IV uit deze rapportage. 

Denkrichting III houdt in dat de partners een afgestemd gezamenlijke uitvoeringsprogramma maken, door de eigen 

programma’s naast elkaar te leggen en te kijken waar synergie mogelijk is. Het gezamenlijke programma is ‘de satéprikker 

door de individuele programma’s van iedere organisatie afzonderlijk’. Iedereen levert een individuele bijdrage aan de 

realisatie van het gezamenlijke programma. Voor de coördinatie, aansturing, monitoring en bijsturing kan een stuurgroep 

worden ingesteld met deelname van alle samenwerkende organisaties en bijvoorbeeld RUD Utrecht als secretariaat. 

Denkrichting IV houdt in dat de partners – naast de eigen activiteiten die uiteraard doorgaan – een structureel samenwer-

kingsverband smeden voor de belangen en ambities die zij daadwerkelijk gemeenschappelijk hebben. Afspraken zijn niet 

alleen operationeel en tactisch van karakter, maar met name ook strategisch (gezamenlijke problemen, doelen en 

ambities). Een speciaal gebundeld budget dient om de samenwerking te bekostigen. Indien haalbaar, zouden de structureel 

beschikbare extra middelen van het amendement Veilige Natuur hier voor kunnen worden aangewend. Een structureel 

samenwerkingsverband kan informeel worden gehouden en worden aangestuurd door een gezamenlijke stuurgroep met 

bestuurders van betrokken organisaties als leden en de provincie als voorzitter/regisseur. Daaronder kan een tactisch-

operationeel overleg fungeren op ambtelijk niveau, bijvoorbeeld gecoördineerd door RUD Utrecht. Juridische formalisatie 

van een structureel samenwerkingsverband is indien gewenst mogelijk, maar compliceert en levert niet per se een betere 

borging op van het doel dat met de samenwerking wordt beoogd. 
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Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is, na een periode van bezuinigen, opnieuw in opbouw als netwerkorganisatie. 

Deze netwerkorganisatie is – mede naar eigen zeggen – niet als eerste in de natuurlijke positie om drager te zijn voor 

provinciebrede gecoördineerde samenwerking bij toezicht en handhaving. 

Enkele overige aspecten uit het onderzoek tot nu toe 

• Investeren in sociale controle door doelgroepen zelf loont. Zo levert het ingevoerde MTB-vignet bescheiden inkomsten 

op, maar belangrijker is dat mountainbikers door hun organisaties en elkaar worden aangesproken op 

normoverschrijdend gedrag. 

• Beide beheercollectieven (Bosgroepen en Natuurcollectief Utrecht) zijn nu niet vertegenwoordigd in het Groen 

Platform en het strategisch BOA overleg. Dat verdient wel overweging. Vanuit Bosgroepen is aangegeven dat hier 

behoefte aan is. 

 

 

 

 




