Betreft: brief Kadernota 2017 over niet beschikbaar stellen Openstellingsbijdrage
Datum: 30 juni 2017
Geachte leden van provinciale staten,
Maandag bespreekt u de Kadernota 2017 in uw vergadering. Wij zijn om te beginnen zeer
verheugd met de extra middelen die in dezelfde Kadernota beschikbaar worden gesteld
voor “Implementatie Wet Natuurbescherming/ biodiversiteitsopgave (plus op het budget)”.
U laat hiermee zien dat de provincie haar nieuwe verantwoordelijkheid voor de
biodiversiteit serieus neemt. Graag werken we met u samen aan vergroten van de
biodiversiteit in onze mooie provincie!
We zijn echter teleurgesteld in het niet beschikbaar stellen van een deel van de nieuw
vastgestelde openstellingstoeslag voor natuurgebieden, zoals beschreven in de Memo
‘Tussenbericht motie 85 Veldwachters’. In deze brief lichten we dit nader toe.
Samenvatting knelpunt bij niet toekennen toezichtbijdrage
We vragen u met klem om de landelijk vastgestelde standaardkostprijs SNL voor
voorzieningen én toezicht aan de natuurbeheerders uit te betalen. Indien wordt bezuinigd
op financiering van toezicht, komt de veiligheid, de bescherming van de natuur en het
plezier van recreanten in gevaar.
Ten eerste is de vastgestelde kostprijs slechts een gedeeltelijke tegemoetkoming in de
kosten die de beheerders moeten maken voor openstelling van hun gebieden. Niet
beschikbaar stellen van de nieuw vastgestelde toezichtbijdrage leidt tot een nog groter
tekort voor financiering van het noodzakelijke toezicht door terreineigenaren.
Ten tweede zijn de extra fte’s voor veldwachters die zijn toegezegd, geen vervanging voor
het werk van de huidige toezichthouders van de beheerders. Tot op heden is er géén extra
toezicht geweest, ondanks pogingen daartoe. Gezien de toenemende recreanten in onze
natuurgebieden, is meer toezicht noodzakelijk.

Toelichting kosten voor openstelling en de berekende kostprijzen
Door BIJ12/ IPO en de gezamenlijke beheerders (TBO’s, Bosgroepen en FPG) is de afgelopen
periode zorgvuldig vastgesteld wat de werkelijke kosten zijn voor openstelling van
natuurterreinen, voorheen was dat nog niet eerder op deze wijze in beeld gebracht.
Hierover is overeenstemming bereikt met alle provincies en beheerders. Het IPO schrijft:
“De openstellingsbijdrage is opgebouwd uit twee componenten: de voorzieningenbijdrage en
de toezichtbijdrage. Volgens de nieuwe berekeningen komt de nieuwe standaardkostprijs
(SKP) voor de openstellingsbijdrage op (afgerond) € 72/ha, waarvan € 50/ha
voorzieningenbijdrage en € 22/ha toezichtbijdrage. Het subsidietarief, op basis van 75%,
komt dan uit op € 54/ha. Het huidige tarief voor de recreatietoeslag bedraagt € 33/ha.”
De genoemde bedragen zijn de daadwerkelijke kosten van openstelling van terreinen,
hierop kan niet meer bezuinigd worden, waarvan 75% wordt uitbetaald. De beheerder van
een natuurgebied, moet dus in alle gevallen 25% van deze kosten uit eigen zak betalen.
De openstellingstoeslag bestaat uit twee componenten. Het eerste deel is de
voorzieningenbijdrage, deze heeft uitsluitend betrekking op veiligheid van bezoekers en het
toegankelijk houden van de natuurgebieden. Denk hierbij aan onderhoud van paden en
bruggen, enzovoorts. Uitgesloten van de bijdrage zijn recreatieve voorzieningen als
uitkijktorens en informatieborden, deze betalen de beheerders zelf. Het tweede deel is de
toezichtbijdrage. Deze is eveneens bedoeld voor alles wat rechtstreeks met de openstelling
te maken heeft, zoals aanpak van loslopende honden, opruimen van afval, verstoring door
bezoekers, voorkomen van mountainbiken op wandelpaden, etc. Opsporingstaken van de
toezichthouders vallen niet onder deze kostprijs. Dat betekent dat criminaliteit, stroperij,
dumpen van drugsafval, wietplantages ook door de terreinbeheerders zelf betaald worden.
Kortom: Ook na ophoging en uitbetaling van de nieuwe vastgestelde
openstellingsbijdrage, betalen de natuurbeheerders een aanzienlijke eigen bijdrage voor
de openstelling van hun terreinen. Als op de berekende standaardkostprijs wordt
bezuinigd, komt de openstelling, plezier en veiligheid van de bezoeker in gevaar.
Relatie met evaluatie extra toezichthouders
In de Memo ‘Tussenbericht motie 85 Veldwachters’ wordt gesteld dat voor de uitbetaling
van de toezichtbijdrage de evaluatie van de extra fte’s voor de toezichthouders in dienst van
de provincie wordt afgewacht. Mogelijk vanuit de verwachting dat deze extra fte’s in de
plaats kunnen komen van toezicht door de terreinbeheerders, dit is nadrukkelijk niet het
geval.
Vier van deze extra toezichthouders zijn aangesteld voor extra opsporingstaken en
uitvoering van de nieuwe Groene wetgeving. Dit is zeer belangrijk werk en wij juichen de
komst van deze extra toezichthouders toe! Dit is echter geen vervanging van de
toezichthouders in dienst van de terreinbeheerders. Deze vier toezichthouders houden zich

namelijk niet bezig met toezicht gericht op de openstelling voor publiek, maar met naleving
van de groene wetgeving en opsporing.
De twee fte toezicht vanuit het coalitieakkoord worden mogelijk wel ingezet voor taken die
vallen onder toezicht voor openstelling. Helaas moeten wij vaststellen dat de effectieve
inzet van deze toezichthouders niet is gerealiseerd in het afgelopen jaar. Glashelder is
bovendien dat deze extra fte’s een inhaalslag zijn voor een enorm tekort aan toezicht en
bovendien tegemoetkomen aan eerdere afspraken gedaan richting het Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug. Wij hopen dan ook dat de inzet van deze toezichthouders op korte
termijn invulling krijgt. Het leidt er zeker niet toe dat de terreinbeheerders minder
toezichthouders in dienst nodig hebben. Gezien de groeiende druk van recreatie in onze
natuurgebieden, de afnemende inzet van politie in het buitengebied, is eerder meer dan
minder toezicht vereist.
Wij vragen u dringend om niet te wachten op de evaluatie met toekenning van de
middelen voor de toezichtbijdrage en de volledige toeslag per direct beschikbaar te stellen
aan de terreinbeheerders.
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