
 

 

 

MEMORANDUM 

Doc: 8208B852 

 

 

 

 

 

DATUM 23-3-2020 

AAN Statencommissie Milieu en Mobiliteit 

VAN Arne Schaddelee  

DOORKIESNUMMER 2060 

ONDERWERP 
Jaarrapportage Utrechts Samenwerkingsmodel 

Natuurtoezicht 2019  

 

In de vergadering van de Statencommissie Milieu en Mobiliteit is 

toegezegd om een evaluatie uit te voeren inzake de in de eerste 9 

maanden bereikte resultaten van het Utrechts Samenwerkingsmodel 

Natuurtoezicht (USN). Dit memo geeft op hoofdlijnen de stand van zaken 

weer. De bijgevoegde Jaarrapportage 2019 geeft een volledig beeld.  

 

Terugblik over voorgaande jaren 

2017 

In 2017 heeft de provincie Utrecht onderzoek laten doen naar een 

adequaat niveau van toezicht en handhaving in opengestelde 

natuurterreinen en het buitengebied. Ook lag er de vraag naar een zo 

doeltreffend en doelmatig mogelijke besteding van toezichtsmiddelen. 

Voornoemde vraag had ook betrekking op de € 340.000 die de provincie 

Utrecht vanaf 2019 structureel vrij heeft gemaakt vanuit het 

Amendement Veilige Natuur, gebaseerd op € 17,- per opengestelde 

hectare per jaar voor circa 20.000 hectare opengestelde natuurterreinen 

binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. 

 

2018 

In 2018 zijn in nauwe samenwerking met terreinbeherende organisaties 

en overige belanghebbende partijen denkrichtingen verkend voor het 

verbeteren van de organisatie en de financiering van het groene toezicht 

en de groene handhaving. Partijen kozen uiteindelijk voor de 

ontwikkelingsrichting ‘Afgestemd optreden, iedereen betaalt mee’.  
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Ten eerste betekent deze ontwikkelingsrichting dat er afstemming 

plaatsvindt tussen eigenaren en terreinbeheerders over de 

programmering en planning van hun toezicht inzake gezamenlijke 

prioriteiten door middel van een gezamenlijke Toezichtskalender. En ook 

dat het toezicht naar aanleiding daarvan afgestemd en (gedeeltelijk) in 

samenwerking wordt uitgevoerd. 

Ten tweede betekent deze ontwikkelingsrichting dat de toezichtsbijdrage 

à € 17,- per opengestelde hectare per jaar op individuele basis wordt 

toegekend aan eigenaren en terreinbeheerders. 

 

2019 

Op 4 maart 2019 stemden de toenmalige gedeputeerden, mevr. 

Maasdam en Pennarts in met het ‘Utrechts samenwerkingsmodel 

natuurtoezicht’. Op basis daarvan zouden de partners gecoördineerd en 

gezamenlijk te werk gaan met de prioriteiten en activiteiten die in de 

gezamenlijke Toezichtskalender voor 2019 waren vastgelegd. De 

genoemde aanpak voorziet ook in het monitoren en evalueren van de 

gezamenlijke uitvoering en de bereikte resultaten. Op deze manier wordt 

de samenwerking in de komende jaren steeds verder verbeterd en 

kunnen er ook nieuwe prioriteiten in beeld komen.  

 

Algemene conclusie 

Terugkijkend op de eerste 9 maanden van het ‘Utrechts 

samenwerkingsmodel natuurtoezicht’ durven partijen te stellen dat het 

USN tot nu toe functioneert zoals het de opstellers voor ogen stond en 

dat er sprake is van een verbeterde handhaving door en samenwerking 

tussen de betrokken partners. Maar er zijn ook verbeterpunten.  

 

Verbeterpunten 

Veel van de aanbevelingen hebben te maken met het finetunen van de 

gezamenlijke Toezichtskalender, het verbeteren van de coördinatie 

rondom het Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht, het zichtbaar 

maken van het Boa-loket en de registratie van onze gezamenlijke 

activiteiten in de verschillende systemen.  
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Gebleken is dat het meest gebruikte registratiesysteem (BRS) nog geen 

voldoende betrouwbare en kwalitatief goede data geeft om op basis 

daarvan te kunnen sturen. Met alle partners worden inmiddels afspraken 

gemaakt over een uniforme wijze van registreren in de gebruikte 

systemen, met daarbij aandacht voor het beperken van administratieve 

lasten. 

 

Partijen maken zich ook zorgen over de geleverde capaciteit van de 

politie, inbreng van kennis en het maken van structurele afspraken. In de 

praktijk blijkt het lastig te zijn de politie voldoende te betrekken bij het 

natuurtoezicht. Om de samenwerking met de politie en de groene 

partners in de provincie Utrecht in 2020 een boost te geven, zal 

gedeputeerde Schaddelee in overleg treden met de korpsleiding van de 

politie Midden-Nederland. 

   

Bestuurlijk overleg natuurbeheerders 

Op 11 maart jl. vond een bestuurlijk overleg plaats met 

vertegenwoordigers van natuurbeheerders en de RUD Utrecht, tijdens 

welk overleg de Jaarrapportage 2019 (bijlage 1) en de gezamenlijke 

Toezichtskalender 2020 (bijlage 2) feestelijk werden vastgesteld1. In de 

gezamenlijke Toezichtskalender voor 2020 is, net zoals in 2019, prioriteit 

gegeven aan de naleving van de openstellingsregels, afvalstort en de 

stroperij. Hoewel de laatste twee niet onder de systematiek van de SNL 

vallen, zullen de partners in 2020 hierin gezamenlijk optrekken. 
 

 
1 Gedeputeerde Schaddelee en Bruins Slot zijn beiden betrokken bij dit onderwerp. Schaddelee vanuit Toezicht en Handhaving 

en Bruins Slot vanwege het verstrekken van de SNL-subsidie. Op 20 februari jl. hebben beide gedeputeerden ingestemd met de 
jaarrapportage 2019 en de gezamenlijke Toezichtskalender 2020 


