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DATUM 21-1-2019 

AAN Statencommissie Ruimte, Groen en Water 

VAN Mirjam Maasdam en Mariëtte Pennarts 

  

ONDERWERP Stand van zaken uitvoering aanbevelingen rapport groene VTH-taken. 

In het Evaluatieonderzoek uitvoering groene VTH-taken 2017 en (organisatie)advies zijn de nieuwe VTH-taken 
(vergunningverlening, toezicht en handhaving) inzake ruimtelijke ingrepen Wet natuurbescherming na één jaar 
geëvalueerd. Meegenomen zijn de vraagstukken over het rendement van de extra inzet van de groene 
buitengewoon opsporingsambtenaren bij de RUD Utrecht uit het Coalitieakkoord en de vraag hoe de extra 
beschikbaar gestelde middelen uit de Kadernota 2017 (Amendement Veilige natuur) voor het groene toezicht zo 
efficiënt mogelijk en in samenhang met de andere groene toezichtstaken ingezet kunnen worden.  
Op 16 april 2018 hebben de onderzoekers hun aanbevelingen uit het rapport “Evaluatieonderzoek uitvoering 
groene VTH-taken 2017 en (organisatie)advies” d.d. 30 januari 2018 toegelicht na afloop van uw vergadering. In 
uw vergadering van 4 juni 2018 hebben wij toegezegd u over de stand van zaken van de aanbevelingen te 
informeren. 

 
Hieronder geven we per aanbeveling cursief een korte stand van zaken.  

 
 
Deelrapportage 1 ‘Natuurinclusief vergunningenbeleid’ 
 
1. Continueer de ingezette samenwerking met en ondersteuning van gemeenten en maak hier voor 

een langere periode (voorshands 2018 en 2019) capaciteit voor vrij. 
 
Sinds begin 2018 is ingezet op de ondersteuning van gemeenten en de intensivering van de communicatie 
over de Wnb onder de werktitel “Samen voor natuur”. Het binnen het project opgestelde projectplan is in 
uitvoering. Onderdelen daarvan zijn het delen van kennis (er zijn 2 bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd 
en 3 ambtelijke bijeenkomsten), het ‘on tour’ gaan bij de gemeenten om hen te helpen en te informeren en 
het opleveren van diverse leaflets als hulpmiddel. Daarnaast wordt (financieel) bijgedragen aan het uitvoeren 
van onderzoeken voor soortenmanagementplannen als basis voor gebiedsgerichte ontheffingen waarmee de 
uitvoering van de wet zowel voor gemeenten als voor de inwoners eenvoudiger kan en de stedelijke natuur 
ook wordt bediend.  
Er is ook een koploper groep van gemeenten opgericht, die samen met de provincie een intensief traject zijn 
aangegaan om te komen tot gebiedsgerichte ontheffingen. Het eerste resultaat is er. De gemeente 
Amersfoort heeft als eerste gemeente in de provincie Utrecht een gebiedsgerichte ontheffing ontvangen op 
basis waarvan voor een deel van de stad geen individuele ontheffingen meer nodig zijn om woonwijken te 
kunnen onderwerpen aan de energieopgave, omdat in voldoende mate met de daar ook wonende 
beschermde soorten rekening wordt gehouden. Hopelijk volgen in 2019 andere gemeenten dit voorbeeld.  
Het doel is om de biodiversiteitsopgave, verpakt in het model natuurinclusief ontwerpen, standaard mee te 
nemen in de verduurzamingsprogramma’s, energietransities, bouw- en renovatieopgaven, etc. Als natuur 
aan de voorkant (voor de vergunningsaanvraag) tijdig natuurinclusief is meegenomen zal er geen vertraging 

in de projectplanning ontstaan (“neem natuur, de eisen van de Wnb, achter de tekentafel al mee!”).  
Op deze manier breiden we met elkaar de Utrechtse Aanpak uit tot een beweging waar natuur, 
energietransitie en klimaat samengaan.  
 

2. Initieer als provinciaal bestuur bestuurlijk overleg tussen de provincie Utrecht en de nieuwe wethouders die in 
2018 na de Gemeenteraadsverkiezingen aantreden. Benadruk samen het belang van de Wet 
natuurbescherming, de uitvoering van wettelijke taken en nauwe samenwerking op dat vlak. 
 
Op 14 januari jl. is een succesvolle wethouderslunch georganiseerd om de wethouders bij te praten over de 
Wet natuurbescherming en de geboekte voortgang en de ontwikkelingen van de Utrechtse Aanpak.  
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3. Continueer voorlichting en communicatie over de Wet natuurbescherming met initiatiefnemers 
van ruimtelijke ingrepen en vul dit gericht aan met toezicht- en handhavingsacties door RUD 
Utrecht en communicatie daarover (handhavingscommunicatie). 
 
In het project Utrechtse Aanpak is voorlichting en communicatie gericht op de verschillende betrokkenen het 
belangrijkste speerpunt (zie ook onder 1 hierboven). De RUD Utrecht maakt deel uit van het project. Na een 
periode van informeren en corrigeren zal nu sneller worden overgegaan tot verbaliseren. In het jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma VTH-taken zijn hierover de afspraken gemaakt.   
 

4. Waarborg de structurele beschikbaarheid van ecologische kennis voor de afdeling vergunningverlening. 
 
Deze aanbeveling is ingevuld. Dit jaar wordt gestart met de voorgestelde ecologenpool, waarbij 
belanghebbenden teams van de provincie (team Vergunningverlening Natuur en team Natuur en Landbouw) 
en de RUD-uren beschikbaar stellen om op dossiers effectief te kunnen adviseren.      
 

5. Zorg voor een gestructureerd overleg tussen de provinciale beleidsafdeling natuur, de provinciale 
opdrachtgeversunit, de provinciale afdeling vergunningen en RUD Utrecht om de beleids- en 
uitvoeringscyclus goed en logisch sluitend te krijgen. 
 
Er bestond al lange tijd een ambtelijk intern ketenoverleg flora en fauna waar beleid, vergunningen, 
handhaving en toezicht beleidsvraagstukken en dossiers inhoudelijk afstemden.  
Het afgelopen jaar is dit overleg verder geprofessionaliseerd en verbreed naar de overige gerelateerde 
onderwerpen in de Wnb (houtopstanden, exoten, etc.). In dit overleg wordt ook de advisering voorbereid voor 
de verschillende IPO-werkgroepen.  
Het overleg wordt periodiek uitgebreid met de externe partners bij het faunabeheer: BIJ12 faunafonds en de 
Faunabeheereenheid Utrecht en de RUD Utrecht en de opdrachtgeversunit voor de RUD (groene 
handhavingsbeleid en zaakdossiers). Met deze partijen aan tafel wordt de beleids- en uitvoeringscyclus 
sluitend gemaakt.   
 

Deelrapportages 2 en 3 ‘Toezicht en handhaving door RUD Utrecht’ 
 
1. Zorg als provincie (verantwoordelijk voor vergunning- en ontheffingverlening) en RUD Utrecht 

(verantwoordelijk voor toezicht en handhaving) voor een eenduidige boodschap over het 
naleven van de Wet natuurbescherming door gemeenten en initiatiefnemers en maak afspraken 
over het communiceren van deze boodschap. 
 
Zie antwoord op aanbeveling 1 hierboven. 
 

2. Betrek RUD Utrecht op management- en uitvoeringsniveau consequent bij de ontheffingverlening en brede 
belangenafwegingen van de provincie. 
 
Zie antwoord op aanbeveling 5 hierboven. De RUD Utrecht levert op management- en uitvoeringsniveau 
inbreng bij de afwegingen op beleids- en zaakniveau.  
 

3. Waarborg de toegang tot c.q. beschikbaarheid van ecologische kennis bij de provincie voor RUD 
Utrecht. 
 
Om de ecologische kennis effectief te waarborgen wordt dit jaar  gestart met de voorgestelde ecologenpool.   
 

4. Zorg voor een gestructureerd overleg tussen de provinciale beleidsafdeling natuur, de provinciale 
opdrachtgeversunit, de provinciale afdeling vergunningen en RUD Utrecht om de beleids- en 
uitvoeringscyclus goed en logisch sluitend te krijgen. En voor de omslag van het aansturen van 
RUD Utrecht op output naar outcome (stel met toezicht en handhaving te bereiken effecten 
centraal en niet het aantal per tijdsperiode uit te voeren controles). 
 
Zie het antwoord op aanbeveling 5 hierboven.  In het JUP 2019 is opgenomen om na te gaan of de groene 
VTH-taken zijn te prioriteren en te sturen op hun bijdrage (effecten) aan de natuuropgave.    
 

5. Investeer als provincie samen met RUD Utrecht in (bestuurlijke) afstemming, krachtenbundeling 
en samenwerking tussen de groene handhavingspartners en expliciteer daarbij de rol van (de 
Boa’s van) RUD Utrecht. 
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Deze aanbeveling is uitgevoerd binnen het hierna genoemde project ter realisatie van de aanbevelingen van 
deelrapportage 4.    
 

Deelrapportage 4 ‘Adequaat niveau’ 
 
1. Toon als provincie groen bestuurlijk leiderschap en initieer gericht bestuurlijk overleg met alle 

groene handhavingspartners en de juiste gemeentebestuurders over de onevenwichtige verdeling van 
toezichtcapaciteit binnen de provincie, het gebrek aan coördinatie en de vier mogelijke 
ontwikkelrichtingen voor het verbeteren van het toezicht die in het onderzoek naar voren zijn 
gekomen. 

2. Maak voor dit gerichte bestuurlijke proces doorlooptijd vrij (denk aan een periode van circa een 
jaar, bijvoorbeeld 2018) en regel (ondersteunende) capaciteit voor dit proces bij de provincie 
Utrecht. 

3. Bepaal samen met partners en gemeenten welke ontwikkelrichting de voorkeur heeft en breng 
bij dit keuzeproces de noties per ontwikkelrichting uit het onderzoek naar voren. Doseer het 
proces om draagvlak steeds te verzekeren. 

4. Veranker de gezamenlijke keuze voor een ontwikkelrichting in een bestuurlijk akkoord, inclusief 
afspraken over organisatie, financiering en uitbetaling van structureel beschikbare extra 
middelen in het kader van het amendement Veilige Natuur. 

5. Leer bij dit alles van voorbeeldaanpakken elders, waaronder de bestuurlijke samenwerkingsafspraak in de 
provincie Noord-Brabant ‘Samen sterk in het buitengebied’ en de Toezichtkringen 
natuurhandhaving in Noord-Nederland. Ga als provincie en handhavingspartners bestuurlijk op 
excursie, om inhoudelijk kennis te maken met voorbeeldaanpakken elders en tegelijkertijd als 
partners naar elkaar toe te groeien. 

 
De uitvoering van deze aanbevelingen is opgepakt in de projectopdracht “Organisatie en financiering groen 
toezicht en groene handhaving provincie Utrecht”. De voortgang geven we hieronder in één tekstblok weer.   
 
De projectopdracht luidde:  
Verken in 2018 in nauwe samenwerking met terreinbeherende organisaties en overige belanghebbende partijen 
denkrichtingen voor het verbeteren van de organisatie en de financiering van het groene toezicht en de groene 
handhaving. En kom, bij voorkeur, tot een door alle betrokken partijen gedragen keuze voor één of een mix van 
verkende denkrichtingen.  
Het gekozen Utrechtse organisatie- en financieringsmodel kan dan met ingang van 2019 worden ingevoerd, 
inclusief de besteding van de extra middelen die de provincie Utrecht vrijmaakt voor natuurtoezicht in het kader 
van de provinciale toezichtbijdrage subsidienatuurbeheer via het Amendement Veilige Natuur (structureel € 
340.000,- met ingang van 2019). 
Op 2 juli 2018 hebben wij ingestemd met de principekeuze voor (een geoptimaliseerde vorm van) denkrichting III 
(afgestemd optreden, iedereen betaalt mee). Instemming betekende dat de projectgroep op basis van dit 
document de gezamenlijke ontwerpfase kon opstarten. In deze fase diende het volgende te worden 
geconcretiseerd: 

• Ambitie en doelen – waarom doen we dit en wat willen we samen bereiken? 

• Organisatie – hoe organiseren we de samenwerking en wie zijn daarbij in welke rol(len) betrokken met 
welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden en welke afstemming en coördinatie? 

• Financiering – hoe financieren we de samenwerking en uitvoering en hoe worden de structureel 
beschikbare toezichtmiddelen ingezet en verantwoord? 

• Hoe regelen we monitoring, evaluatie en bijsturing? 
Vooruitlopend op de afronding van de opdracht zijn de werkzaamheden van de provinciale Boa’s, gefinancierd 
vanuit het coalitieakkoord van GS, via het Jaarlijkse uitvoeringsprogramma provincie Utrecht (JUP) 
gecoördineerd. In de vergadering van de projectgroep van 22 januari aanstaande wordt het concept-
uitvoeringsprogramma 2019 besproken dat ter besluitvorming aan de beide gedeputeerden zal worden 
voorgelegd. De projectgroep streeft naar afronding van haar opdracht in het voorjaar van 2019. 
 


