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Geachte mevrouw M. van Elteren,

In overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. Onze beantwoording
hebben wij cursief toegevoegd aan uw vragen.
Toelichting:
Op 3 november heeft mevrouw Caalders, Directeur-bestuurder van de Stichting Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug, een brandbrief gestuurd naar de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) i.v.m. de groeiende bezorgdheid en
de frustratie onder terreinbeherende organisaties en particuliere landgoedeigenaren over de toenemende drukte
en met name het groeiende aantal overtredingen.
Naar aanleiding van deze brandbrief is op 4 november jl. een artikel verschenen op de website van RTV Utrecht
die heeft geleid tot schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS door de fractie van Groen Links,
mevrouw M. van Elteren.
1.

Heeft uw college kennisgenomen van dit artikel en de brandbrief van Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug, mede namens de handhavers in natuur- en buitengebieden in de regio?
Antwoord:
De provincie heeft, in samenwerking met de natuurbeheerders, op 3 november jl. zelf het initiatief
genomen om het signaal 'Drukte in de natuurgebieden' onder de aandacht te brengen bij de
Veiligheidsregio Utrecht (Verder: VRU). Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een van de
partners van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN). Binnen het USN werken
partijen samen aan de uitvoering van het toezicht en de handhaving in natuurterreinen. Mevrouw
Caalders is door de projectleider in kennis gesteld van dit signaal en heeft vervolgens i.s.m. de
provincie besloten om zelf deze brandbrief op te stellen en deze onder de aandacht te brengen van de
VRU.

2.

Hebben er inmiddels gesprekken plaatsgevonden tussen de Provincie Utrecht, de Veiligheidsregio
Utrecht en de handhavers in natuur- en buitengebieden? Zo ja, wat hebben deze gesprekken
opgeleverd? Zo nee, bent u daar wel toe bereid?
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Antwoord:
Met de VRU wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk met enige regelmaat overlegd over uiteenlopende
onderwerpen in de verschillende gremia. N.a.v. de afgegeven signalen hebben er gesprekken
plaatsgevonden met de Veiligheidsregio met de volgende resultaten.
1. De gesprekken met het Regionaal Operationeel Team (ROT) van de VRU hebben o.a. geleid tot
een advies van ROTCovid-19team van de Veiligheidsregio aan het Regionaal Beleidsteam (RBT)
om de communicatieboodschap 'Recreëer in je eigen omgeving' actief onder de aandacht te
brengen van haar inwoners om zodoende de natuurgebieden te ontlasten. In haar vergadering
van 11 november jl. heeft het RBT besloten het advies hierover om te zetten in een statement
voor de communicatie. Zie Bijlage Statement VRU
2. Gemeenten worden opgeroepen door de voorzitter van de Veiligheidsregio om samen met
natuurbeheerders op zoek te gaan naar passende (lokale) oplossingen voor met name de
parkeer- en verkeersproblematiek bij en rondom de natuurgebieden.
3. Provincie, natuurbeheerders, RUD Utrecht en de VRU zoeken praktische samenwerking om snel
een actueel beeld te krijgen van de drukte in de natuurgebieden.
4. Komen tot de oprichting van een actiecentrum Natuur, met deelname vanuit natuurbeheerders,
provincie Utrecht e.a. die op basis van een actueel beeld van de drukte en problemen in
natuurgebieden snel goede besluiten kan nemen om overlast te beperken of op te lossen.
Ad 1. De communicatieboodschap 'Recreëer in je eigen omgeving' heeft de provincie zelf al op 6
november jl. onder de aandacht gebracht door het plaatsen van een bericht op Twitter en Facebook.
Ook andere partijen hebben deze oproep op hun websites geplaatst.
3.

Bent u het met ons eens dat deze toenemende druk op natuurgebieden en het gebrek aan capaciteit
om dit in goede banen te leiden niet wenselijk is en schadelijke gevolgen voor mens, natuur en dier
voorkomen moeten worden? En dat de situatie extra zorgelijk is omdat de Nederlandse natuur toch al
sterk onder druk staat door de stikstofcrisis, het verlies aan biodiversiteit en droogte?
Antwoord
Een te grote druk op natuurgebieden is inderdaad niet wenselijk. Wel maakt de huidige tijd, met
corona, dat vele inwoners hun vermaak nu buitenshuis zoeken. Alle alternatieven (evenementen zijn er
niet en de horeca is dicht) zijn gesloten en dus doen zij dat nu veelal in groene gebieden en bossen en
ook in natuurgebieden. Dit vraagt om (extra) aandacht.

4.

Hoe kan de recreatiedruk beter verdeeld worden? Welke mogelijkheden ziet u op korte en lange
termijn en welke rol ziet u daarvoor voor de provincie?
Antwoord
De bezoeker kiest zijn eigen weg en gaat in grote aantallen op pad. De vraag is daarbij hoe wij hen
kunnen beïnvloeden om dat niet massaal op dezelfde plaats te doen. In de zomer hebben wij de
Druktemonitor gelanceerd. In de evaluatie is gebleken dat deze veel bezocht is en dat veel bezoekers
zich ook hebben laten leiden door de informatie die daarop stond.
De Druktemonitor wordt nu ook weer ingezet om bezoekers te spreiden over zoveel mogelijk gebieden.
De provincie heeft de Druktemonitor geïnitieerd en blijft hiermee doorgaan. Ook met de verdere
ontwikkeling hiervan om nog betere informatie aan de inwoners en bezoekers te kunnen bieden.
Daarnaast zullen wij op zoveel mogelijk manieren communiceren richting inwoners en bezoekers over
de situatie.
Ook de VRU heeft een dashboard om bezoekers te monitoren in de bossen en natuur. Er wordt
hiervoor gebruik gemaakt van Whatsapp-groepen waarin Provincie, natuurbeheerders, RUD Utrecht,
VRU e.a. met elkaar informatie uitwisselen om gerichte acties te kunnen uitzetten. Wij gaan in overleg
met de VRU om nog meer samen te werken en de informatie met elkaar te delen.
Ten aanzien van de lange termijn het volgende. De huidige drukte geeft aan dat er nu al onvoldoende
recreatieve ruimte beschikbaar is wanneer men massaal naar buiten trekt. Met meer woningbouw in
het verschiet ligt er dus een opgave voor meer recreatief groen. Binnen het programma 'Groen Groeit
Mee' verkennen wij met de regio's de mogelijkheden voor meer recreatief groen. Verder wordt er
gekeken naar het verbeteren van de zogenaamde Toeristisch Overstap Punten (TOP's) in het kader
van bereikbaarheid. Een TOP biedt de mogelijkheid om over te stappen van auto naar fiets of lopend
om het gebied in de directe omgeving te bezoeken. In het Programma Recreatie en Toerisme, wat
momenteel wordt opgesteld, is het spreiden van bezoekers een actiepunt die uitgewerkt moet gaan
worden naar meer concrete acties.
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5.

Zijn er mogelijkheden om, in samenwerking met relevante partners, op korte termijn de
handhavingscapaciteit te vergroten? Zo ja, op welke wijze krijgt dit vormt? Zo nee, op welke wijze wil
uw college ervoor zorgen dat de regels in de natuur goed nageleefd worden zodat we de
natuurgebieden en wilde dieren beschermen, de provinciale wegen veilig houden en ervoor zorgen dat
mensen voldoende afstand houden i.v.m. corona?
Antwoord
Inhuur van (extra) groene BOA's is op dit moment nog niet toegestaan op grond van Beleidsregels
Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Dit betekent dat het niet mogelijk is om op heel korte termijn de
handhavingscapaciteit te vergroten.
CO VID-19 heeft er wel voor gezorgd dat de provincie Utrecht, natuurbeheerders en de RUD Utrecht
anders zijn gaan werken dan dat zij hadden voorgenomen. Op basis van het Utrechts
Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN) werken partijen samen aan de uitvoering van het toezicht
en de handhaving in natuurterreinen. 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. Partijen zijn zich bewust dat zij, onder de huidige omstandigheden de
samenwerking moeten versterken met gemeenten, politie e.a. om vanuit een ieders eigen
verantwoordelijkheid, bezoekers veilig te laten genieten van onze mooie natuurgebieden.
Wel merken we op dat de natuurbeheerders, RUD Utrecht en de provincie niet verantwoordelijk zijn
voor openbare orde en veiligheid. De verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op lokaal niveau
ligt bij de gemeente.
Verder wordt opgemerkt dat op landelijk niveau uitvoering wordt gegeven aan het Plan van aanpak
versterking toezicht en handhaving buitengebied. Een werkgroep waarin ook de provincie is
vertegenwoordigd heeft de uitwerking van het plan van aanpak ter hand genomen. Het plan van
aanpak dat de Kamer eind 2018 heeft ontvangen, vormt de basis voor de voortgangsrapportage, langs
de lijnen van de vier sporen uit het plan van aanpak: 1. capaciteit, 2. opleidingen, 3. uitrusting en
4. samenwerking. De Minister heeft op 10 juli dit jaar aan de Tweede Kamer een
voortgangsrapportage verstuurd waar in hij ingaat op de maatregelen en de stand van zaken rondom
het plan van aanpak buitengebieden. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in augustus de
opdracht gekregen om de beleidsregels inzake een beperkte mogelijkheid tot inhuur in domein Il
(buitengebieden) in de toekomst mogelijk te maken. Ambtelijk is de verwachting uitgesproken dat de
wijziging van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar medio 2021 in werking zal treden.
De Kamerbrief is als bijlage toegevoegd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Knol- van Leeuwen
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