
Geachte heer, mevrouw,

Op woensdag 16 april 2018 hebben de verantwoordelijke gedeputeerden Mw. Mirjam 

Maasdam en Mw. Mariëtte Pennarts de uitkomsten van het rapport “Evaluatieonderzoek 

uitvoering groene VTH-taken 2017” met u gedeeld en besproken. Via een presentatie, 

gegeven door Jean Paul de Poorter van MMG Advies, heeft u o.a. kennis kunnen nemen van 

de ontwikkelingsrichtingen voor het verbeteren van toezicht en handhaving. Gelet op het 

gezamenlijk belang en onze gedeelde verantwoordelijkheid is toen afgesproken om, samen 

met alle andere betrokken organisaties , de vier denkrichtingen - in 2018 verder te 

verkennen en te komen tot een gedragen keuze voor één of een mix van de vier 

denkrichtingen. De afgelopen periode heeft de ambtelijke projectgroep zich gebogen over:

 Ambitie en doelen – waarom doen we dit en wat willen we samen bereiken?

 Organisatie – hoe organiseren we de samenwerking en wie zijn daarbij in welke 

rol(len) betrokken met welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden en 

welke afstemming en coördinatie?

 Financiering – hoe financieren we de samenwerking en uitvoering en hoe worden de 

structureel beschikbare toezichtmiddelen ingezet en verantwoord?

 Hoe regelen we monitoring, evaluatie en bijsturing?

Als projectleider kan ik melden dat beide gedeputeerden afgelopen maandag hebben 

ingestemd met het eindresultaat van onze inspanningen. 

Op donderdag 14 maart van 13.30 – 14.30 uur vindt er een feestelijke bijeenkomst plaats op 

landgoed Oostbroek om de samenwerking tussen de provincie, TBO en de RUD Utrecht te 

bekrachtigen. De beide gedeputeerden zullen hierbij ook aanwezig zijn. 

Namens hen nodig ik u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Indien u hierbij aanwezig wilt zijn het verzoek om u bij mij aan te melden. Voor eventuele 

vragen en/of opmerkingen kunt u zich ook tot mij wenden via of via 030-258 3583 of  

berry.campagne@provincie-utrecht.nl. 

 

mailto:berry.campagne@provincie-utrecht.nl


Graag zie ik uw komst tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 
 
Berry Campagne
Projectleider project  verkennings- en keuzeproces Toezicht en Handhaving Buitengebied

Programma presentatie ‘Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht’

13:30 – 15:00 | Landgoed Oostbroek

Ceremoniemeester: Berry Campagne, groene regisseur provincie Utrecht

13:30 – 13:35
Kort welkomstwoord door Saskia van Dockum van het Utrechts Landschap, als gastvrouw 
van de presentatie van het ‘Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht’.

13:35 – 13:50
Toelichting op het ‘Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht’ door Jean-Paul de 
Poorter die de ontwikkeling ervan heeft begeleid.
 Wie zijn de partners?
 Waarom hebben zij het ‘Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht’ ontwikkeld?
 Wat houdt het ‘Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht’ in?

13:50 – 14:00
Gezamenlijk fotomoment bestuurders ter bekrachtiging van het ‘Utrechts 
samenwerkingsmodel natuurtoezicht’.



14:00 – 14:30
Bestuurders bevraagd. Berry Campagne, groene regisseur van de provincie Utrecht, 
interviewt de gedeputeerden Maasdam en Pennarts en de aanwezige bestuurders van de 
terreinbeherende organisaties en particuliere landgoedeigenaren over hun verwachtingen 
van en ambities met het Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht.

14:30 – 15:00
Nazit en gelegenheid tot netwerken.


