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Vragen m.b.t. Memo Jaarrapportage Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht 2020 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 "Door de prioriteiten anders te leggen waren partijen, tot op 

zekere hoogte, in staat om met de huidige BOA-capaciteit ervoor 
te zorgen dat bezoekers van onze natuur konden genieten.” 
 
- Hoe zit de verschuiving van prioriteiten precies in elkaar ? Zijn 
er dingen blijven liggen of op een laag pitje gezet hierdoor? Zo ja, 
welke taken hebben een duidelijke lagere prioriteit gekregen, en 
welke een hoge prioriteit? 

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.  
Ondanks dat COVID-19 de samenwerking soms lastig en soms onmogelijk 
maakte, gaven partijen zo goed en zo kwaad als het ging uitvoering aan de 
Gezamenlijke Toezichtkalender.   
Op hoofdlijnen kan gesteld worden, dat veel van de geplande activiteiten van de 
Gezamenlijke Toezichtskalender door alle maatregelen om het virus in te 
dammen niet gezamenlijk zijn opgepakt, maar dat partijen daar individueel 
uitvoering aan hebben gegeven. Daardoor hebben de gekozen prioriteiten wél 
de aandacht en uitvoering gekregen die voorzien was.  
Vanwege de drukte in de gebieden en de incidenten hebben de BOA’s van de 
aangesloten partijen vaker de rol van toezichthouder op zich moeten nemen dan 
die van gastheer.   
 

 2 Is er een mogelijkheid om (tijdelijke) extra ondersteuning in te 
zetten zolang het nog topdruk is in de natuur? Zo nee, waarom 
niet? 

Ja, dat is zeker mogelijk. Verschillende BOA-werkgevers hebben extra 
personeel ingezet bij drukte in de natuur. Zo zijn o.a. verkeersregelaars, 
vrijwilligers e.d. ingezet ter ondersteuning van de BOA. Hierdoor kon de BOA 
zich volledig richten op zijn kerntaken. Het beschermen van de natuurwaarden.  
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