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1. Samenvatting  

Op basis van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN) werken de provincie Utrecht, 
natuurbeheerders en de RUD Utrecht samen aan de uitvoering van het toezicht en de handhaving in 
natuurterreinen. Partijen bepalen jaarlijks gezamenlijk de prioriteiten en stemmen de programmering en planning 
af door middel van een gezamenlijke Toezichtskalender. Op voorwaarde dat natuurbeheerders actief deelnemen 
aan het USN kent de provincie op basis van de Subsidiestelstel Natuur en Landschap (SNL) jaarlijks een 
toezichtbijdrage van € 17 per ha aan de natuurbeheerders toe (totaal ca. € 340.000,- voor ca. 20.000 ha).  
 
Terugkijkend op de eerste 9 maanden van het USN durven partijen te stellen dat het USN functioneert zoals 
bedoeld en leidt tot een betere handhaving en samenwerking tussen de betrokken partners. Maar er zijn ook 
verbeterpunten, zoals de algehele coördinatie en het registeren van bevindingen in de verschillende systemen. 
Daar gaan partijen mee aan de slag.  
 
Verder bevat deze jaarrapportage de gezamenlijke Toezichtskalender voor 2020 waarin, net zoals in 2019, aan 
de naleving van de openstellingsregels, afvalstort en stroperij prioriteit wordt geven. Hoewel de laatste twee niet 
onder de systematiek van de SNL vallen, wordt voorgesteld om ook in 2020 hierin gezamenlijk op te trekken. 
 
In 2020 gaan de partners gecoördineerd en gezamenlijk te werk met de prioriteiten en activiteiten die in de 
gezamenlijke Toezichtskalender voor 2020 zijn vastgelegd. De gezamenlijke uitvoering en de resultaten daarvan 
worden gemonitord en geëvalueerd. Op deze manier kan de samenwerking in de komende jaren steeds verder 
worden verbeterd en kunnen nieuwe prioriteiten in beeld komen. 
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2. Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN) 

In 2017 heeft de provincie Utrecht onderzoek laten doen om te komen tot een adequaat niveau van toezicht en 
handhaving in opengestelde natuurterreinen en het buitengebied. Onderdeel van het onderzoek was ook de 
doelmatige besteding van de door Provinciale Staten van Utrecht beschikbaar gestelde middelen. Deze middelen 
betroffen enerzijds € 250.000,- per jaar structureel voor 3 fte extra BOA-capaciteit bij de RUD Utrecht voor 
toezicht en handhaving in natuurterreinen en het buitengebied (o.b.v. Coalitieakkoord 2015-2019) en anderzijds  
€ 340.000,- per jaar structureel voor de verbetering van het toezicht en de handhaving in natuurterreinen (o.b.v. 
Amendement ‘Veilige natuur’). In het eindrapport van het onderzoek zijn denkrichtingen aangegeven voor de 
invulling van de samenwerking tussen natuurbeheerders, RUD en provincie, en de inzet van de € 340.000,-. 
 
Naar aanleiding van het eindrapport heeft de provincie Utrecht begin 2018 de natuurbeheerders in Utrecht en de 
RUD Utrecht benaderd om op basis van de denkrichtingen een keuze te maken voor de invulling van de 
samenwerking en de inzet van de € 340.000,-. Dit heeft begin 2019 geresulteerd in de vaststelling van het 
‘Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN)’. Gekozen is om vanuit de denkrichting ‘afgestemd 
optreden, iedereen betaalt mee’ samen te werken. 
 
2.1. Samenwerking natuurtoezicht 
Provincie, natuurbeheerders en RUD Utrecht bepalen jaarlijks gezamenlijk de prioriteiten voor het natuurtoezicht 
(toezicht in natuurterreinen) en stemmen de programmering en planning van het toezicht af door middel van een 
gezamenlijke Toezichtskalender. Partijen voeren het toezicht deels samen uit. Op basis van de Toezichtskalender 
worden gezamenlijke toezichts- en handhavingsacties uitgevoerd. In de Toezichtskalender voor 2019 kregen 
onderstaande toezichtthema’s prioriteit: 
 

1. Naleving openstellingsregels 
a. Loslopende honden 
b. Mountainbikers 
c. Ruiters 
d. Wandelen buiten paden + betreden niet opengestelde terreinen + verblijf na zonsondergang 

(inclusief kamperen, hangjongeren, vuur maken, etc.) 
e. Motorcrossers 

2. Afvalstort 
3. Stroperij (wild- en houtstroperij)  

 
Afvalstort en stroperij vallen niet onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap op grond waarvan particuliere 
eigenaren en terreinbeheerders een toezichtbijdrage van € 17,- per hectare ontvangen. Desondanks zijn deze 
thema’s als gezamenlijke prioriteiten naar voren gekomen en kunnen/zullen de groene partners daar, met 
instemming van de provincie als subsidieverstrekker, mede uitvoering aan geven. 
 
Partijen maken bij de samenwerking gebruik van de in de voorbije jaren al gerealiseerde strategische, tactische 
en operationele overleggen binnen de provincie, waarbij ook politie en andere organisaties zijn aangesloten. De 
algemene, procesmatige regie voor het USN ligt bij de Groene regisseur van de provincie. De RUD Utrecht 
coördineert steeds samen met één of meer natuurbeheerders de gezamenlijke toezicht- en 
handhavingsactiviteiten. De RUD is ook verantwoordelijk voor het ‘BOA-loket’ dat zorgdraagt voor de coördinatie 
van de inzet van de beschikbare BOA-capaciteit en een verzamelpunt is van toezichtinformatie. 
Natuurbeheerders kunnen zich tot het BOA-loket wenden voor de inzet van boa’s. Dit geldt in het bijzonder voor 
(kleine) beheerders die zelf niet over BOA-capaciteit beschikken. 
 
De provincie kent vanaf 2019 op basis van de SNL jaarlijks een toezichtbijdrage van € 17,- per ha aan de 
natuurbeheerders toe (totaal ca. € 340.000,- voor ca. 20.000 ha) op voorwaarde dat zij actief deelnemen aan het 
USN. Alle natuurbeheerders die subsidie ontvangen, doen mee aan het USN. De bestaande natuurcollectieven 
(Natuurcollectief en Unie van Bosgroepen) en het UPG dragen er zorg voor dat ook de kleine beheerders zijn 
aangesloten. De provincie stelt jaarlijks aan de RUD € 250.000,- beschikbaar voor 3 fte BOA-capaciteit en  
€ 50.000,- voor invulling van de coördinatierol. 
 
2.2. Jaarlijkse evaluatie 
Jaarlijks vindt op ambtelijk en bestuurlijk niveau een evaluatie van het toezicht, de handhaving en de 
samenwerking plaats en wordt mede op basis daarvan een nieuwe Toezichtskalender vastgesteld. 
 
2.3. Werkwijze 
In het Strategisch overleg Toezicht en Handhaving buitengebied hebben betrokkenen1 afspraken gemaakt over 
de wijze waarop de jaarlijkse evaluatie uitgevoerd moet worden. De focus dient niet alleen te liggen op de data 
verkregen uit BRS, de Toezichtskalender en de enquête voor de prioriteiten voor het komende jaar, maar moet 
ook inzicht geven hoe de direct betrokkenen vinden dat het gaat. Functioneert die toezichtskalender? Doet 

 
1 NM, UL, Bosgroepen, Natuurcollectief, UPG, Den Treek, RUD Utrecht en de Provincie Utrecht. 
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iedereen eraan mee? Zijn de onderwerpen goed gekozen of niet? Etc. Daarom wordt bijvoorbeeld in het 
evaluatieformulier gevraagd om een mening te geven over het functioneren van de belangrijkste onderdelen 
(Organisatie/ financiering, gezamenlijke Toezichtskalender en de coördinatie) van het USN.   
Onder de direct betrokkenen is het evaluatieformulier (bijlage 2) en het enquêteformulier (bijlage 3) uitgezet. 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Utrechts landschap en de RUD Utrecht hebben deze zelfstandig of 
i.o.m. de toezichthouders/boa’s ingevuld. Bosgroepen, Natuurcollectief en UPG zijn hierbij als intermediair 
opgetreden voor hun achterban (de terreineigenaren). 
Het door de Boa-coördinator van de RUD Utrecht gegenereerde overzicht uit BRS en de gezamenlijke 
Toezichtskalender dienen inzicht te geven in de getalsmatige registraties van wat de boa’s van de verschillende 
werkgevers in 2019 hebben uitgevoerd onder de vlag van het USN.  
 
3. Resultaten evaluatie  

 
3.1. Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht 

Hoe graag we ook willen samenwerken, een team worden en blijven vereist toewijding en discipline. Het is net als 
een goed huwelijk: het gaat niet vanzelf. En je bent nooit klaar met eraan te werken….. 
Het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN) en de Gezamenlijke Toezichtskalender gaan initieel 
over de samenwerking tussen (de toezichthouders en boa’s van) particuliere eigenaren, terreinbeheerders en 
RUD Utrecht, vanwege de toezichtbijdrage die eigenaren/terreinbeheerders van de provincie ontvangen.  
 
Het hogere doel van de jaarlijkse gezamenlijke Toezichtskalender is: “Optimale BOA-inzet voor een betere 
natuurbescherming en natuurbeleving, provinciebreed!” In de term ‘natuurbeleving’ liggen ook recreatie en 
gastheerschap besloten: bezoekers moeten zich welkom voelen en veilig kunnen recreëren. Het gaat erom 
toezicht dáár uit te voeren en gastheerschap dáár te uiten, waar dat het meeste rendement oplevert voor 
natuurbescherming en natuurbeleving door bezoekers/recreanten. Dit betekent dat bepaalde gebieden accent 
kunnen/zullen krijgen. En ook dat toezichthouders soms toezicht zullen uitvoeren op andermans terrein, als 
daarmee de grootste winst kan worden geboekt.  
Het hogere doel impliceert een betere, of zo optimaal mogelijke verdeling van de aanwezige BOA- en 
toezichtcapaciteit, uiteraard met ruimte voor flexibiliteit als er situaties zijn die daarom vragen.  
 

 
Na de formele ondertekening in maart 2019 is de projectgroep, bestaande uit Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, UPG, Unie van bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, Landgoed den 
Treek, de RUD Utrecht en de provincie gecoördineerd en gezamenlijk aan het werk gegaan met de prioriteiten en 
activiteiten die in de gezamenlijke Toezichtskalender voor 2019 waren vastgelegd. Omdat deze manier van 
samenwerken nieuw was voor eenieder, is 2019 vooral gebruikt om eerst met elkaar te oefenen onder de vlag 
van het USN. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste onderdelen van het USN waarop feedback is 
ontvangen. 
 
 
3.2. Organisatie  
De projectleden zijn unaniem van mening dat het aantal in het samenwerkingsmodel benoemde specifieke 
overleggen volstaat. Zij kwalificeren de overleggen in termen van efficiëntie, voorbereiding, gespreksleiding en 
verslaggeving/opvolging als goed tot uitstekend. 
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3.3. Financiering   
De provincie is nagekomen wat in de projectvisie is opgenomen en door de gedeputeerden is vastgesteld: de 
middelen zijn in de begroting beschikbaar gesteld en de uitbetaling aan de individuele eigenaren/beheerders op 
basis van de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer 2016 (SVNL2016) is in bijna alle gevallen naar 
wens van partijen verlopen. Alle partijen geven aan voldaan te hebben aan de voorwaarde van certificering. 
In de SVNL-subsidiëring zijn lichte procesvoorwaarden opgenomen, om realisatie van de gezamenlijk gekozen 
ontwikkelingsrichting (richting III ‘Afgestemd optreden, iedereen betaalt mee’) met de toezichtbijdrage te 
verzekeren. Dat is in ieders belang (geen free-riders). Eén van de voorgestelde lichte procesvoorwaarden is, dat 
de toezichthoudende activiteiten van de subsidie ontvangende partij zijn opgenomen in (terreinbeheerders die 
provincie breed verschillende terreinen beheren), dan wel zijn afgestemd met (terreinbeheerders met één terrein) 
de gezamenlijke Toezichtskalender voor toezicht, handhaving en gastheerschap van de gezamenlijke groene 
partners. Alle partners zijn actief betrokken bij het opstellen en het uitvoeren van de gezamenlijke 
Toezichtskalender. Als kanttekening wordt opgemerkt dat het voor de samenwerking belangrijk is dat niet altijd 
dezelfde partijen initiatieven ontplooien voor het uitvoeren van gezamenlijke acties maar dat ook andere partijen 
zich opwerpen. Betrokkenen geven aan dat zij natuurtoezicht in het kader van de gezamenlijke Toezichtskalender 
actief uitdragen naar achterbannen c.q. stimuleren. Zij motiveren achterbannen tot toezicht en deelname aan 
gezamenlijke activiteiten in het kader van de gezamenlijke Toezichtskalender. 
Eén partij geeft aan dat de verstrekte subsidie in geen verhouding staat tot de feitelijke kosten. Deze partij is van 
mening dat ook subsidie betaald zou moeten worden voor de niet-opengestelde gebieden. Deze hebben veelal 
een hoge natuurwaarde, die noodzakelijkerwijs beschermd moet worden om natuurbeleving in opengestelde 
gebieden mogelijk te maken. 
 
 
3.4. Gezamenlijke Toezichtskalender 
De partijen geven aan dat de gekozen prioriteiten in de gezamenlijke Toezichtskalender volstaan en dat deze ook 
voor 2020 kunnen gelden. Wel hechten zij er belang aan om ruimte te hebben om ad-hoc zaken, die gaan spelen, 
op te kunnen pakken. Eén van de partijen geeft aan om ook parkeergedrag op te nemen als prioriteit.  
Op hoofdlijnen kan gesteld worden, dat de meeste van de geplande activiteiten van de gezamenlijke 
Toezichtskalender ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De onderwerpen hebben de aandacht en uitvoering 
gekregen die voorzien was. De partijen zijn wel van mening dat aanvullende afspraken noodzakelijk zijn om de 
uitvoering te verbeteren. De belangrijkste verbeterpunten zijn: 

• Eerder in het jaar acties plannen en taakverdeling beleggen bij partijen; 

• Procesafspraken zijn nodig over verantwoording en initiatief omdat er nu onvoldoende zicht is op de 
uitvoering van deze prioriteiten. Als suggestie wordt voorgesteld dat de coördinator/groene regisseur 
eens per kwartaal een overzicht opstelt dat inzicht geeft in eventueel ontstane knelpunten, opdat hier 
aan de voorkant nog op gestuurd kan worden. 

• Meer afstemming aan de voorkant komt de voorbereiding en de uitvoering ten goede. 
 
In het USN is gesteld dat de daadwerkelijke toezicht- en handhavingsacties kunnen worden uitgevoerd door 
(duo’s van) boa’s en/of politiemensen. Toezichthouders die geen boa zijn, kunnen ondersteunend worden ingezet 
bij of rondom toezichtacties en -projecten van boa’s en/of politiemensen; hun bijdrage zal bij acties en projecten 
worden geconcretiseerd. ‘Gewone’ toezichthouders kunnen informatie geven aan het publiek en aan 
boa’s/politiemensen die een actie of project voorbereiden. Zij kunnen ook eigen toezichtacties hebben, met het 
accent op gastheerschap en voorlichting, al dan niet (kort) voorafgaand aan een boa/politie actie.  
 
Deze vorm van samenwerking is slechts beperkt aangegaan. Het jaar 2019 is vooral gebruikt om samen met de 
direct betrokkenen te werken aan de onderlinge samenwerking. Eérst de basis op orde voordat vervolgens hier 
aandacht aan besteed gaat worden.  
 
 
3.5. Coördinatie 
 

A) Groene Regisseur 
Een belangrijk deel van de coördinatie ligt bij de groene regisseur van de provincie Utrecht.  

o Partijen zijn over het algemeen zeer tevreden hoe de coördinatie wordt opgepakt. Als 
verbeterpunt wordt aangedragen om meer duidelijkheid te scheppen in het verschil van rol en 
verantwoordelijkheden tussen de groene regisseur en de RUD Utrecht. Wie is waarvoor en 
wanneer verantwoordelijk? Verder verzoekt de boa-coördinator om meer afstemming.   

o T.a.v. zijn rol wat betreft de coördinatie/ aanjagen en opstellen van de gezamenlijke 
Toezichtskalender wordt als aandachtspunt meegegeven om partijen eerder in het jaar op te 
roepen om acties te initiëren, te monitoren en hierop aan te sturen.  

o Partijen zijn tevreden over zijn rol wat betreft de coördinatie op de communicatie. Zo is in de 
pers in 2019 uitgebreid aandacht besteed aan de start van het samenwerkingsverband en 
diverse acties zoals loslopende honden, ruiters, mountainbikers (MTB) en tuinafval. Partijen 
geven wel aan dat de behoefte er is dat hier sterker op gestuurd gaat worden.  
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B) RUD Utrecht 
De operationele coördinatie door de RUD Utrecht houdt in: zorgen dat de in de gezamenlijke 
Toezichtskalender opgenomen uitvoerende activiteiten en gezamenlijke toezicht- en handhavingsacties 
planmatig worden voorbereid en uitgevoerd en dat resultaten en leerervaringen van gezamenlijke acties 
worden bijgehouden en vastgelegd in een korte rapportage per actie. 

o Partijen zijn tevreden over de uitvoering. Als verbeterpunten worden voorgesteld om eerder in 
het jaar meer te sturen, meer initiatief te nemen bij het plannen van acties en partijen hier 
vroegtijdig bij te betrekken en zorg te dragen voor een terugkoppeling.  

o Partijen vinden dat het themahouder- en trekkerschap per thema van de gezamenlijke 
Toezichtskalender door een BOA-organisatie samen met RUD Utrecht redelijk functioneert. Wel 
is er behoefte aan meer sturing en terugkoppeling. Niet altijd is duidelijk wat de trekkersrol 
inhoudt in relatie tot de coördinerende rol door de RUD Utrecht.  
 

C) BOA-loket 
Het eerst beoogde doel van dit loket, namelijk voorzien in de specifieke behoefte van particuliere 
landgoedeigenaren en TBO’s aan boa-capaciteit is (nog) niet in alle gevallen bereikt.  

o Het loket weten zij onvoldoende te vinden.  
o Over de samenwerking met de drie boa’s-landelijk gebied van de RUD Utrecht is men tevreden. 
o Wel is er behoefte aan duidelijkheid op het moment dat er i.v.m. beperkte capaciteit tijdens 

verlofperiode omgegaan wordt met inzet van deze boa’s.  
Op de vraag of het tweede beoogde doel van dit loket, namelijk informatie/meldingen in ontvangst nemen, 
analyseren en zorgen dat er gepast (inhoudelijk en qua urgentietermijn) opvolging aan wordt gegeven, 
bereikt wordt, geven alle partijen aan dat zij dit niet kunnen beoordelen. 

o Een regelmatige terugkoppeling is gewenst.  
o Bij het BOA-loket is slecht één melding binnengekomen.  
o Promotie onder de leden van UPG, Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht en de 

groene boa’s wordt gezien als verbeterpunt.  
 

D) Groeimodel 
Het jaar 2019 is vooral gebruikt om samen met de direct betrokkenen te werken aan de onderlinge 
samenwerking en deze te versterken voordat partijen zich naar buiten gingen richten. Waar mogelijk is echter 
bij de concrete voorbereiding en uitvoering van toezichtacties en toezichtprojecten ook afstemming en 
samenwerking gezocht met toezichthouders en (groene) boa’s van andere partners die binnen de provincie 
Utrecht werkzaam zijn, zoals RMN, wegbeheerders, waterschappen, gemeenten, hengelsportverenigingen 
en faunabeheer/WBE’s. Alsmede met de politie. Het jaar 2020 is erop gericht om te onderzoeken op welke 
wijze zij kunnen aansluiten bij het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Met deze partners vindt al 
regulier overleg plaats in het Strategisch Overleg Toezicht en Handhaving buitengebied, het Groen Platform 
en het maandelijks operationeel BOA-overleg van de politie. Hierin worden zij geïnformeerd over het Utrechts 
Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. In 2020 worden zij meer betrokken bij de gezamenlijke 
Toezichtskalender en acties en projecten die worden voorbereid en uitgevoerd en waarvoor een beroep op 
hun medewerking kan/zal worden gedaan. 

 
3.6. Samenwerking politie  
Vooral op uitvoeringsniveau is de politie een belangrijke partij in het toezicht. Ze heeft een wettelijke milieutaak, 
met toezicht en handhaving als één van de deeltaken. De politie speelt een cruciale rol bij informatie-uitwisseling 
en bij ondersteuning bij calamiteiten en vervult een voortrekkersrol bij de aanpak van (milieu)criminaliteit in het 
buitengebied. Ook heeft de politie een actieve taak in het reguliere boa-overleg. 
Over de geleverde capaciteit van de politie, inbreng van kennis en het maken van structurele afspraken zijn er 
zorgen. In de praktijk blijkt het lastig te zijn de politie voldoende te betrekken bij het natuurtoezicht. De basisteams 
van de politie hebben veel vrijheid om zelf invulling en prioriteit te geven aan hun werk. Of zij de milieutaak 
uitvoeren, in welke mate en of die voldoende prioriteit krijgt, lijkt sterk persoonsgebonden te zijn. Door de 
gedrevenheid van de zogenaamde ‘local office’ van de politie, is de samenwerking in het oosten van de provincie 
gewoon goed. Dit in tegenstelling tot de rest van de provincie. Ook de samenwerking met de politie bij 
calamiteiten wordt als wisselend ervaren. Het is voor direct betrokkenen bij het USN lastig om met de 
afzonderlijke basisteams te overleggen over nut en noodzaak van de uitvoering van de toezichtstaak. Tot nu toe 
ontbreekt het aan een centraal aanspreekpunt bij de politie om op een hoger niveau in de organisatie de politie-
inzet rond natuurtoezicht te bespreken.  
De wens bestaat om structurele afspraken te maken met de politie op alle niveaus binnen de politieorganisatie 
over voldoende inzet van politie voor toezichts- en handhavingstaken in natuurgebieden, gezamenlijke acties en 
informatie-uitwisseling. 
Deze wens is ook geuit in de conceptrapportage die een landelijke werkgroep recent heeft opgeleverd maar nog 
niet bestuurlijk is geaccordeerd. Deze werkgroep is heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het toezicht 
dat direct samenhangt met de openstelling in en om natuurgebieden te verbeteren. Inzet was breed te kijken naar 
verbeteropties, zoals op het gebied van samenwerking, prioriteitenstelling, faciliteiten, overleg, coördinatie en 
financiering. De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van provincies en terreinbeheerders, heeft de 
opdracht gekregen om aan de hand van enkele bestaande praktijken van toezicht en handhaving te analyseren 
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wat nodig is om het toezicht te verbeteren en in beeld te brengen welke mogelijke oplossingen hiervoor al in de 
praktijk worden toegepast. Er is zowel gekeken naar het toezicht rond openstelling van natuurgebieden als naar 
het overige groene toezicht en handhaving in het buitengebied. Als punten voor inbreng in landelijk overleg met 
LNV en J&V over de veiligheid van het landelijk gebied dragen zij o.a. het volgende aan: 
 

• Borg dat er voldoende capaciteit beschikbaar is voor het overige toezicht en handhaving. Dat kan door 
meer capaciteit en inzet bij de politie en/of meer ruimte voor capaciteit bij groene boa’s. 

• Bespreek de inzet voor meer samenwerking en capaciteit met de politie in het landelijk overleg met het 
ministerie van LNV en J&V. 

• Verzoek de politie bij hun visie ‘Boa’s niet met elkaar, maar naast elkaar’ een aparte uitvoeringsagenda 
op te stellen voor groene boa’s. 

• Maak landelijk goede afspraken met J&V en de politie over het gebruik, de kosten, het aantal 
gespreksgroepen van portofoons en het delen van informatie door de meldkamer. 

• Geef boa’s van niet-overheidsorganisaties toegang tot gegevens uit RDW en BRP zodat de juiste 
opvolging van overtredingen kan worden geleverd. 

 
 

4. Boa Registratie Systeem (BRS) 
Het Boa Registratie Systeem, afgekort BRS wordt door buitengewone opsporingsambtenaren gebruikt om hun 
ambtelijke bevindingen vast te leggen en die, ter uitoefening van hun taak, te delen met collega 
opsporingsambtenaren. Registratie in BRS vindt plaats ten behoeve van de boa zelf, de werkgever, politie, justitie 
en overige opsporingsdiensten.  
 
Om de omvang en verspreiding van bevindingen in de provincie Utrecht inzichtelijk te krijgen is aan de boa-
coördinator van de RUD Utrecht gevraagd om BRS te raadplegen. In zijn rol als boa-coördinator heeft hij de 
rechten om alle meldingen van boa’s van de terreinbeherende organisaties (TBO’s), zoals Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en de particuliere landgoedeigenaren, met eigen boa’s en de RUD Utrecht 
in te zien. 
 
Uit BRS zijn de volgende gegevens gegenereerd: 
 

Strafbare gedraging  Constatering PV Opmerkingen Thema 

Verboden voor loslopende hond        909 226  1.a 

Zich bevinden met een hond in verboden 
gebied        

61 16   

Zich bevinden na zonsondergang in het bos     299 24  1.d. 

Fietsen met mountainbike waar dit verboden is      228 60  1.b 

Zich begeven buiten de wegen/paden   122 28   

Zich bevinden met een paard waar dit 
verboden is          

8 1  1.c 

Zich bevinden met paard buiten route      42 10  1.c 

Betreden rustgebied waar dit verboden is   80 23  1.d 

Rijden met een crossmotor waar dit verboden 
is    

3 1  1.e 

Cross-sporen aangetroffen in het bos 4   1.e 

Tuinafval storten in het bos 42  6 Ook 33 maal storten 
hennep afval en 21 maal 
storten sloop en 
huishoudelijk afval 
geconstateerd. 

2 

Visserijwet 460 23 Bij 367 controles was alles 
in orde !!! 

3 

Overig     

Negeren parkeerverbod  68 38 Geen speerpunt  

Negeren geslotenverklaring 68 56 Geen speerpunt  

 
Bij het raadplegen van BRS is een aantal kanttekeningen te maken: 

 

• BRS is niet het enige systeem waar meldingen van activiteiten in worden vastgelegd. De boa-
coördinator heeft geen inzicht in die systemen. 

• Ook de politie speelt een rol in het buitengebied. Zij hebben namelijk de algemene taak om voor de 
handhaving van de rechtsorde te zorgen. Buiten deze algemene taak van ordehandhaving kijkt de politie 
ook specifiek naar milieudelicten, waaronder stroperij. De politie maakt geen gebruik van BRS en deze 
partij is apart bevraagd. Daarbij geeft de politie aan dat de kans erg klein is dat politieagenten buiten de 
zogenaamde vijf groen/blauwe handhavingsdagen activiteiten hebben ontplooid in het buitengebied die 
een relatie hebben met de thema’s van de gezamenlijke toezichtskalender.   
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• Boa’s van de verschillende VTH-partners voeren hun meldingen in BRS niet altijd op dezelfde wijze in.  

• De boa’s voeren meldingen over bepaalde activiteiten niet altijd juist en volledig in.  

• Om de naleving van wet- en regelgeving maximaal te beïnvloeden hangt de keuze voor het in te zetten 
instrument af van de aard en de ernst van de overtreding, alsmede het naleefgedrag van de overtreder. 
In de meeste gevallen zijn overtreders geïnformeerd over de regels en is er niet direct proces-verbaal 
gemaakt. Dit past ook meer bij de rol van gastheer.  

• Afgelopen jaar hebben zich op het personele vlak veel wijzigingen voorgedaan. Een aantal boa’s is 
gestopt. Ook was er een aantal boa’s die niet meer bevoegd waren omdat de akte van opsporing was 
verlopen. Ook zijn er boa’s langdurig ziek en niet inzetbaar. Dit is ook terug te vinden wanneer de cijfers 
van 2018 met 2019 worden vergeleken.  
In 2018: constateringen 6976 – waarschuwingen 2530 – pv’s 1143  (=0,21 constatering/uur toezicht). 
In 2019: constateringen 4706 – waarschuwingen 2070 – pv’s 795 (=0,14 constatering/uur toezicht) 
De afname van het aantal groene boa’s speelt niet alleen in de provincie Utrecht, maar is een landelijk 
probleem. In het bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV, IPO en andere 
natuurorganisaties wordt o.a. gesproken over de invulling van het ‘Plan van Aanpak Versterking van 
toezicht en handhaving in het buitengebied’ en welke mogelijkheden en kansen er zijn om de afname 
aan groene BOA’s te stoppen. Gelet op de verwachte toename van het aantal bezoekers en de daarmee 
samenhangende toename van onderlinge onverdraagzaamheid, zal een uitbreiding van inspanningen 
om deze bezoekers nog veilig van onze natuurwaarden te kunnen laten genieten, aanzienlijk moeten 
toenemen. De verwachting is dat de gezamenlijke natuurbeheerders zelf niet in staat zijn om dit op te 
vangen. Dit zal nog veel meer inzet en betrokkenheid vragen van de bezoekers en andere baathebbers. 
Overheden zullen hierin ook hun verantwoording verder moeten nemen en sturend moeten zijn om deze 
natuurgebieden op termijn veilig en beleefbaar te houden. 
 

4.1. Conclusie  
Met inachtneming van bovengenoemde kanttekeningen kan op basis van het raadplegen van BRS gesteld 
kunnen worden, dat de thema’s voor 2019 juist gekozen zijn.   
 

 
Uit dit plaatje blijkt duidelijk dat de meeste constateringen plaatsvinden op de Utrechtse Heuvelrug. De kaart 
vertoont wel een aantal witte vlekken, zoals bijvoorbeeld in de omgeving van Wijk bij Duurstede, Houten, Utrecht 
en Mijdrecht. De enige conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat er in die gebieden geen meldingen in 
BRS geregistreerd zijn. Dit betekent niet dat er in die gebieden geen toezicht plaatsvindt of dat er geen 
overtredingen plaatsvinden.       
 
 
5. Gezamenlijke Toezichtskalender  
 
5.1. Communicatie 
Om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd, staan verschillende instrumenten ter beschikking. Daarbij 
gaat het niet alleen om instrumenten, waarmee daadwerkelijk handhavend kan worden opgetreden, maar ook om 
instrumenten en manieren, die eveneens tot het gewenste resultaat leiden zonder dat er feitelijk handhavend 
wordt optreden. In het streven naar naleving van de regels is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan 
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communicatie en voorlichting. In 2019 is in de pers uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat loslopende 
honden voor problemen kunnen zorgen in natuurgebieden. Zeker in het broedseizoen, wanneer veel dieren 
jongen krijgen. In het persbericht is tevens aangegeven dat in die periode hier strenger op gecontroleerd gaat 
worden. Link 
Ook kregen recreanten in de natuur voorlichting over hoe om te gaan met kwetsbare natuur en de veiligheid van 
mede-recreanten. De provinciebrede aanpak richtte zich vooral op het beter bekend maken van de gedragscode 
en de regels in natuurgebieden. De gedragsregels maken het mogelijk dat er gerecreëerd kan worden zonder de 
natuur en andere recreanten te verstoren. De voorlichting werd gecombineerd met controle en handhaving. Link 
Ook is aandacht in de media gevraagd voor het feit dat beheerders van natuurterreinen elk najaar zien dat 
mensen hun tuinen winterklaar maken en het tuinafval in het bos dumpen. Dit zorgt voor hoge opruimkosten, 
maar nog belangijker is dat het enorm schadelijk kan zijn voor natuur en milieu. Daarom voerden de groene 
toezichthouders in samenwerking met de provincie Utrecht in het najaar extra controles uit om het dumpen van 
tuinafval tegen te gaan. Link  
 
5.2. Getalsmatig 
In 2019 vonden er 136 gezamenlijke surveillances plaats onder de vlag van het USN.  De meeste van deze 
surveillances waren koppels, bestaande uit een groene boa van een TBO en een boa van de RUD Utrecht. 
Buiten deze surveillances vonden er ook 10 grotere gezamenlijke acties plaats. Daarbij vielen vooral de vijf 
toezichtacties op waar de local office van het politiedistrict-Oost het initiatief had genomen. Alle grote TBO’s 
hebben hun rol als medetrekker opgepakt, waarbij Utrechts Landschap het meest. Zeker het vermelden waard 
was de toezichtactie waar de gemeente Rhenen, als niet direct betrokkene bij het USN, het voortouw had 
genomen.  
 
5.3. Highligts 

• Als trekker heeft UL in april drie acties georganiseerd in de avonduren. Buiten de boa’s van de grotere 
TBO’s en de RUD Utrecht deden er aan de actie ook boa’s mee van de particuliere landgoederen 
Sandenburg, Pijnenburg, Prattenburg, Den Treek, Henschoten en van het recreatieschap Midden-
Nederland en de gemeente Rhenen en de politie. Hierbij zijn relatief veel waarschuwingen en ook een 
aantal proces-verbalen uitgedeeld voor de prioriteiten uit de gezamenlijke Toezichtskalender. Op een 
van de avonden is ook een verslaggever van het AD mee geweest en die heeft verslag gedaan van de 
avond.  

• Tijdens de vijf handhavingsdagen van de politie werden groene Boa’s zoveel mogelijk gekoppeld aan 
een politieman/vrouw. Het voordeel van deze combinatie is dat er daadkrachtiger opgetreden kan 
worden. Bovendien is er dan sprake van een “kruisbestuiving” tussen groen en blauw. Ook bij andere 
acties in het bos (o.a. zoeken naar vermiste personen, brand en ongevallen) weet men elkaar dan 
gemakkelijker te vinden. Belangrijkste wapenfeiten hadden ook hier vooral betrekking op loslopende 
honden, mountainbikers en stroperij.  

• Als medetrekker heeft Staatsbosbeheer controles georganiseerd bij forten. Hierbij hadden de betrokken 
boa’s veelvuldig contact met het publiek. Het publiek gaf aan de controles te waarderen. Er is ook een 
aantal waarschuwingen en pv’s uitgedeeld voor o.a. magneetvissen.  

• In oktober en november is een aantal avonden extra aandacht besteed aan het thema (wild)stroperij. 
Hierbij zijn o.a. waarschuwingen uitgedeeld aan paddenstoelplukkers en personen die zich ‘s avond in 
het bos bevonden.  
 
 

6. Enquête t.b.v. prioritering 2020 
 

Om tot een gerichte invulling van de gezamenlijke Toezichtskalender voor 2020 te kunnen komen, is eind 2019 
een enquête (bijlage 3) uitgevoerd onder particuliere eigenaren en terreinbeherende organisaties. De scope van 
de uitvraag was als volgt: (a) waar – in welke gebieden – is wanneer de urgentie voor toezicht op welke thema’s 
het grootst en (b) welke resultaten (producten en effecten daarvan), ervaringen en leerpunten heeft het toezicht in 
het afgelopen jaar opgeleverd om mee te nemen in de (inhoud en uitvoering van de) gezamenlijke 
Toezichtskalender voor het komend jaar? 
 
Hierop is duidelijk en eenduidig geantwoord. Samengevat is het overzicht als volgt:  
 

1. Naleving openstellingsregels 

a. Loslopende honden  
b. Mountainbikers  
c. Ruiters  
d. Wandelen buiten paden + betreden niet opengestelde terreinen + verblijf na zonsondergang 

(inclusief kamperen, hangjongeren, vuur maken, etc.)  
e. Motorcrossers  

2. Afvalstort  
3. Stroperij (wild- en houtstroperij)  

 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/april-2019/extra-toezicht-loslopende-honden-natuurgebieden/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/oktober/recreanten-krijgen-voorlichting-natuurbescherming/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/september/tuinafval-hoort-natuur/
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T.o.v. de enquête t.b.v. 2019 valt op dat overlast veroorzaakt door motorcrossers minder vaak wordt genoemd 
terwijl voor vandalisme en parkeeroverlast in 2020 extra aandacht wordt gevraagd.   
 
6.1. Conclusie 
Het algemene beeld is dat de hierboven weergegeven top 3 van thema’s provinciebreed speelt en (afgestemd) 
toezicht vereist: de ingevulde vragenlijsten tonen geen opmerkelijke verschillen in toezichtthema’s tussen de 
verschillende beheerders (particulier versus grote terreinbeherende organisaties en RUD Utrecht) en ook niet 
tussen de verschillende gesitueerde gebieden binnen de provincie Utrecht. 
 
De enquête had betrekking op ruim 19.000 hectare opengesteld natuurterrein en op 1.000 niet-opengesteld 
terrein. En kan daarmee representatief worden genoemd, zeker wanneer e.e.a. wordt afgemeten aan de circa 
20.000 hectare die de provincie binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap subsidieert, voornamelijk op de 
Utrechtse Heuvelrug 
 
 
7. Aanbevelingen  

 
7.1. Gezamenlijke Toezichtskalender 
Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de gezamenlijke Toezichtskalender beter uit de verf komt, is het 
belangrijk dat de Toezichtskalender nog meer een gezamenlijk product wordt. Dit is of wordt bewerkstelligd door: 

 
1. Voortaan al aan het einde van het kalenderjaar een start maken met het plannen en de taakverdeling 

voor het komende jaar.  
2. Procesafspraken maken over de verantwoording, terugkoppeling en monitoring zodat er te alle tijden 

zicht is op de uitvoering van de in de gezamenlijke Toezichtskalender gekozen prioriteiten. De 
coördinator stelt i.s.m. de groene regisseur eens per kwartaal een overzicht op dat inzicht geeft in 
knelpunten die eventueel ontstaan, opdat hier aan de voorkant nog op gestuurd kan worden. De groene 
regisseur stelt hiervoor een format op.   

 
7.2. Coördinatie 
Voor het goed/beter functioneren van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht zijn verschillende 
vormen van coördinatie nodig. Om dit te verbeteren worden de volgende verbeterpunten voorgesteld. 
 

1. De groene regisseur stelt een document op met als doel meer duidelijkheid te scheppen in het verschil 
van rol en verantwoordelijkheden tussen de groene regisseur en de RUD  Utrecht.  

2. Eens per maand overleggen de boa-coördinator en de groene regisseur over alle aspecten die van 
belang zijn bij de uitvoering van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. 

3. De groene regisseur neemt wat betreft de coördinatie/aanjagen/opstellen van de gezamenlijke 
Toezichtskalender het initiatief om partijen eerder in het jaar op te roepen om acties te initiëren. 

4. De groene regisseur zorgt dat de communicatie i.s.m. de betrokken partners strakker wordt 
gecoördineerd. 

5. De boa-coördinator neemt meer initiatief bij het plannen van acties en betrekt partijen hier vroegtijdig bij 
en zorgt i.s.m. met de partners voor een terugkoppeling.  

 
7.3. Boa-loket 
Uit de evaluatie blijkt dat het Boa-loket onvoldoende bekend is en dat er behoefte is aan meer bekendheid over 
wat het Boa-loket kan betekenen, vooral voor de kleinere particuliere eigenaren die het toezicht zelf organiseren.  

 
1. Promotie onder de leden van UPG, Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht en de groene boa’s 

wordt gezien als verbeterpunt. T.b.v. deze communicatie stelt de RUD Utrecht een document op, dat  
ingaat op de nut en noodzaak van het Boa-loket en wat het Boa-loket kan betekenen voor de particuliere 
eigenaren e.a.  

2. Eens per kwartaal geeft de Boa-coördinator een update over de werking van het Boa-loket.  
 
 
7.4. Groeimodel 
Het jaar 2019 is vooral gebruikt om samen met de direct betrokkenen te werken aan de onderlinge samenwerking 
en deze te versterken voordat partijen zich naar buiten gingen richten. Geleidelijk willen we meer partijen 
betrekken bij het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Over de geleverde capaciteit van de politie, 
inbreng van kennis en het maken van structurele afspraken maken partijen zich zorgen. In de praktijk blijkt het 
lastig te zijn de politie voldoende te betrekken bij het natuurtoezicht. Zoals eerder gesteld, heeft een werkgroep 
van natuurbeheerders en provincies een rapport uitgebracht met een aantal – niet-bindende – adviezen en 
suggesties over hoe om te gaan met de diverse problematieken van toezicht in het buitengebied. De belangrijkste 
conclusies zijn: 

• Partijen maken zich zorgen over de betrokkenheid van politie, gemeenten en kleine particuliere 
beheerders; 
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• Het meest gebruikte registratiesysteem (BRS) geeft geen betrouwbare, voldoende en kwalitatief goede 
data om te kunnen sturen.  
 

Ook heeft de werkgroep o.a. de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

• Verbeter de onderlinge samenwerking;  

• Zorg dat partijen gezamenlijk programmatisch enkele prioriteiten bepalen; 

• Zorg voor een betere verdeling van capaciteit, over gebieden en perioden; 

• Zorg er via landelijk overleg en via prioritering in de lokale driehoek voor dat de politie voldoende inzet 
levert, zowel voor wat betreft de capaciteit als inzet in de samenwerking; 

• Maak afspraken met alle partners over een uniforme wijze van registreren in de gebruikte systemen, met 
daarbij aandacht voor het beperken van administratieve lasten.  

 
De adviezen en suggesties vinden hun grondslag in een viertal pilots. Via de Ambtelijke AdviesCommissies 
Milieu, Toezicht en Handhaving (AAC-MTH) en Vitaal Platteland (AAC-VP) en vervolgens bespreking in de 
Bestuurlijke AdviesCommissie MTH en de BAC-VP, zal een interprovinciaal standpunt geformuleerd worden. Dit 
standpunt zal worden betrokken bij het overleg met de beheerders (en zonodig) betrokken ministeries (LNV en 
J&V) met de inzet te komen tot afspraken voor adequaat toezicht en handhaving in het buitengebied. In onze 
aanbevelingen wordt hiermee rekening gehouden. Het groeimodel ziet er als volgt uit.  
  

1. Waar mogelijk wordt bij de concrete voorbereiding en uitvoering van toezichtacties en toezichtprojecten 
in 2020 ook afstemming en samenwerking gezocht met werkgevers van groene boa’s zoals RMN, de 
gemeente Baarn, Soest en Rhenen en de hengelsportverenigingen. 

2. Het streven is erop gericht om in de toekomst (na 2020) ook afstemming en samenwerking te zoeken 
met toezichthouders en (groene) BOA’s van andere partners die binnen de provincie Utrecht werkzaam 
zijn, zoals wegbeheerders, waterschappen, de overige gemeenten en faunabeheer/WBE’s.  

3. Om de samenwerking met de politie en de groene partners in de provincie Utrecht in 2020 een boost te 
geven, wordt voorgesteld om een bestuurlijk overleg te agenderen met de politie om met haar het 
gesprek aan te gaan over samenwerking in de provincie Utrecht. 

 
7.5. Boa Registratie Systeem (BRS) 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben in het verleden voor hun eigen boa's een richtlijn opgesteld hoe 
deze boa's hun bevindingen dienen te registreren in BRS. Deze werkwijze zou ervoor kunnen zorgen dat 
meldingen in BRS beter geregistreerd worden. Onderzoek heeft geleerd dat deze (verouderde) richtlijn ook 
toepasbaar is voor de boa's die werkzaam zijn bij andere organisaties. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
enkele leden van de IPO-werkgroep Groene Regisseurs zijn bezig om de huidige richtlijn aan te passen.  
 

1. Indien deze beschikbaar komt, zal deze richtlijn onder de aandacht worden gebracht bij zowel de 
werkgevers van de boa's als bij de boa's zelf. Met dit initiatief wordt verwacht dat een aantal van de 
aangedragen kanttekeningen zal leiden tot een betere registratie van meldingen in BRS.  

 
7.6. Registratie t.b.v. gezamenlijke Toezichtskalender  

 
1. Zie de aanbeveling bij 7.1 onder 2 
 
 

8. Conclusie 
 

De betrokken partners in het buitengebied hebben samen vastgesteld dat krachtenbundeling en samenwerking 
vereist zijn om de uitdagingen goed aan te gaan. Dat heeft geleid tot het Utrechts Samenwerkingsmodel 
Natuurtoezicht. Centraal hierin staat de gezamenlijke Toezichtkalender waar partners gecoördineerd en 
gezamenlijk te werk gaan met prioriteiten en activiteiten. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zet iedereen zich in om 
van het USN echt iets moois te maken en durft men elkaar aan te spreken indien er zaken niet goed gaan. In 
onze ogen is de huidige samenwerking (zowel op strategisch, tactisch als uitvoerend) in het USN een ruwe 
diamant die, als we hem gaan slijpen, nog veel meer gaat schitteren! 
 
De betrokken partners zijn vooral heel erg trots hoe het gehele proces is verlopen dat heeft geleid tot het huidige 
Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. De ambitie van alle betrokkenen was om te komen tot goed 
toezicht voor natuurbescherming en natuurbeleving (veilige recreatie) in de complete provincie Utrecht. Om dat te 
bereiken heeft de provincie Utrecht de toezichtbijdrage daadwerkelijk uitgekeerd aan beheerders en eigenaren 
die hun natuurterrein openstellen.  
 
Terugkijkend op de eerste 9 maanden van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht durven partijen te 
stellen dat het functioneert zoals bedoeld en leidt het tot een betere handhaving en samenwerking tussen de 
betrokken partners. De gezamenlijke Toezichtskalender is helaas nog niet bij alle betrokkenen bekend. Deels 
komt dit omdat die pas driekwartjaar bestaat en deels omdat in het eerste jaar bewust gekozen is om de 
samenwerking tussen de ondertekenaars van het USN te bevorderen. Die laatste organisaties zijn overigens wel 
tevreden met dit programma, want de opbrengst is flexibele samenwerking op elkaars terreinen. Uit de 
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opgehaalde reacties komen verder naar voren: de verbeterde operationele samenwerking, de kortere lijntjes 
tussen de boa’s van verschillende werkgevers en een versterking van het netwerk.  
 
De uitkomsten van de evaluatie, de resultaten van BRS en de gezamenlijke Toezichtskalender en de enquête 
laten zien dat betrokkenen op de goede weg zijn. Maar er zijn ook voldoende verbeterpunten, zoals de algehele 
coördinatie, de inzet van de Politie en het registeren van bevindingen in de verschillende systemen. Daar gaan 
partijen mee aan de slag. 
 
Voorgesteld wordt om in de Toezichtskalender voor 2020 de naleving van de openstellingsregels, afvalstort en 
stroperij prioriteit te geven. Hoewel de laatste twee niet onder de systematiek van de SNL vallen, wordt 
voorgesteld om ook in 2020 hierin gezamenlijk op te trekken. De gezamenlijke Toezichtskalender 2020 is als 
bijlage 1 opgenomen.   
 
 


