
SB toekenning bonus van 100, euro aan de BOA's (2020MM188) 
Ter informatie 

Portefeuillehouder: Dhr. A. SchaddeleeBehandelend ambtenaar: Dhr. E. Campagne 

SGP:
Wij hebben slechts één vraag: waarom was het wel mogelijk de BOA’s €100,- uit te keren en niet om 
het door de Staten opgedragen bedrag van €300,- uit te keren?

Antwoord:
Daags na de vergadering van Provinciale Staten heeft RTV-Utrecht op 12-11-2020 in haar 
berichtgeving (‘Handhavers in buitengebied krijgen ook boa-bonus’) aangegeven dat een motie van 
de SP-fractie met een meerderheid is aangenomen. Dit bericht heeft verwachtingen gewekt bij alle 
BOA’s van de natuurbeheerders. Navraag en onderzoek heeft geleerd, dat de feitelijke situatie 
complexer is dan doet vermoeden. Zo heeft de provincie zelf géén BOA’s in dienst. De provincie is 
evenmin een formele BOA-werkgever van de BOA’s van de RUD Utrecht of van andere BOA’s die 
werkzaam zijn bij de terrein beherende organisaties. 
Maar er is wel een incidentele of structurele subsidierelatie of samenwerkingsrelatie.
Wanneer uitsluitend de BOA’s van de RUD Utrecht een bonus van € 300,- hadden ontvangen, dan 
zou al snel de indruk zijn gewekt dat de provincie de BOA’s van de RUD had bevoordeeld ten 
opzichte van andere BOA’s. Dat zou de samenwerking tussen BOA’s binnen het Utrechts 
Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht niet ten goede zijn gekomen.
Ook was bekend dat de RUD Utrecht en Natuurmonumenten, als feitelijke werkgever, bonussen 
zouden toekennen aan hun eigen BOA’s én dat o.a. Recreatie Midden-Nederland er over nadacht om 
bonussen te verstrekken aan hun eigen BOA’s. 

Wanneer de provincie, als niet werkgever van deze BOA’s, ook aan hen bijvoorbeeld € 300,- had 
toegekend, dan zou dat dubbelop zijn. Om onnodige discussies te vermijden en het signaal af te 
geven van waardering voor de extra inzet van de BOA’s, heeft GS daarom aan álle circa 50 in 
buitengebieden werkzame BOA’s (ongeacht wie hun werkgever is) een incidentele bonus van € 100,- 
toegekend.  

Met een (arbitrair) bedrag van 100 Euro werd dit zoveel als mogelijk voorkomen.


