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Onderwerp Statenbrief:
Toekenning bonus van € 100,- aan in buitengebied werkzame Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) 

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie 

Geachte dames en heren,

Essentie/ samenvatting
De circa 50 BOA’s van terreinbeherende organisaties (o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts 
Landschap, Recreatie Midden-Nederland, particuliere landgoedeigenaren en de RUD Utrecht) werken samen 
onder de vlag van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Deze BOA’s hebben zich in het afgelopen 
jaar bijzonder ingespannen om ervoor te zorgen dat bezoekers konden genieten van de mooie natuurgebieden in 
onze provincie. Het voorstel vanuit uw Staten (motie Poppe, SP-fractie) om tot een aanvullende beloning over te 
gaan, hebben wij overgenomen. Aan alle betrokken BOA’s is in december 2020 een incidentele bonus van          
€ 100,- verstrekt.

Inleiding 
In uw vergadering van 11 november jl. hebt u de motie Poppe (SP-fractie) aangenomen. Daarin is voorgesteld om 
ook de provinciale BOA’s met eenzelfde bonusbedrag à € 300 te belonen als politieagenten en de BOA’s van de 
gemeente Utrecht. Aan uw Staten is toegezegd de mogelijkheden hiertoe te zullen onderzoeken. 

Toelichting 
Handhavers in het buitengebied hebben, door de gevolgen van Covid-19, een intensief jaar gehad. Terecht riep 
de motie daarom op tot het verlenen van een bonus aan onze groene BOA’s. Bij de bespreking van de motie is 
echter ook aangegeven dat de feitelijke situatie complex is en nadere uitwerking vraagt. Zo heeft de provincie zelf 
geen 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. Wanneer uitsluitend de BOA’s van de 
RUD Utrecht een bonus van € 300,- zouden ontvangen, dan zou al snel de indruk worden gewekt dat de 
provincie de BOA’s van de RUD bevoordeelt ten opzichte van andere BOA’s. Dat zou de samenwerking tussen 
BOA’s binnen het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht niet ten goede komen. Zo zijn er meer aspecten 
te benoemen die een eenvoudige en directe uitvoering van de motie Poppe wat lastig maken. BOA’s van de RUD 
Utrecht hebben al een bonus mogen ontvangen voor hun inspanningen die zij geleverd hebben in het kader de 
Noodverordening. Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijke maatregelen en is bedoeld om 
verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. Ons is bijvoorbeeld ook bekend dat organisaties als 
Natuurmonumenten en Recreatie Midden-Nederland eveneens voornemens zijn om aan hun eigen BOA’s een 
bonus toe te kennen. Wanneer de provincie, als niet werkgever van deze BOA’s, ook aan hen bijvoorbeeld € 
300,- zou toekennen, dan zou dat dubbelop zijn. Wij hanteren als uitgangspunt dat de werkgevers van de circa 50 
BOA’s ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben richting hun werknemers. 

Om onnodige discussie (en mogelijke ‘scheve gezichten’) te vermijden, hebben wij daarom besloten om aan álle 
circa 50 in buitengebieden werkzame BOA’s (ongeacht wie hun werkgever is) een incidentele bonus van € 100,- 
toe te kennen. Dit doet recht aan hun inspanningen en is een provinciale blijk van waardering.



Financiële consequenties 
Met de toekenning van de circa 50 bonussen is een bedrag van circa € 5.000 gemoeid. De bonussen zijn 
bekostigd vanuit de beschikbare middelen voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in het programma 
3. Bodem, water en milieu, beleidsdoel 3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving.

Vervolgprocedure / voortgang
Als gezegd vervullen circa 50 BOA’s toezichtstaken in buitengebieden van de provincie Utrecht. De organisaties 
werken samen onder de vlag van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Veel organisaties zijn actief 
in het Nationaalpark Utrechtse Heuvelrug (NPUH). Het uitreiken van de bonussen aan de BOA’s willen we 
daarom laten samenvallen met het opspelden van een badge met het logo van het NPUH. Hiervoor is nog geen 
datum geprikt.
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