Factsheet voor particuliere grondeigenaren
Inzet groene BOA’s door particuliere grondeigenaren

Kader

Wat houdt de inzet van
groene BOA’s in?

Wat levert de inzet van
groene BOA’s op?

Hoe kan ik de groene BOA’s
inzetten?

Wat kost de inzet van groene
BOA’s?
Meer informatie

Op basis van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN) werken
de provincie Utrecht, natuurbeheerders en de Regionale Uitvoeringsdienst
Utrecht RUD Utrecht samen aan de uitvoering van het toezicht en de handhaving
in natuurterreinen. De RUD Utrecht heeft voor de uitvoering hiervan structureel
middelen van de provincie gekregen om drie buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) aan te stellen. Deze drie zogenaamde BOA’s
landelijk gebied werken niet alleen samen met de natuurbeheerders maar ook
met politie, gemeenten, Recreatieschap Midden Nederland etc. Ook particuliere
landgoedeigenaren kunnen voor toezicht een beroep doen op het deze BOA’s.
De BOA’s surveilleren in de natuurgebieden en houden toezicht op de Wet
natuurbescherming en de openstellingsregels. De nadruk ligt hierbij op:
1. Naleving openstellingsregels:
Loslopende honden
Mountainbikers
Ruiters
Wandelen buiten paden + betreden niet opengestelde terreinen +
verblijf na zonsondergang (inclusief kamperen, hangjongeren, vuur
maken, etc.)
Motorcrossers
2. Afvalstort
3. Stroperij (wild- en houtstroperij)
- Toezicht voorkomt schade aan de natuur, aan paden en gewonde en
dode dieren
- Toezicht vergroot de veiligheid voor andere recreanten
U kunt een beroep doen op extra BOA-toezicht als daar volgens u concrete
aanleiding voor is. Tijdens een intakegesprek zal de BOA uw wensen in kaart
brengen om vervolgens het extra BOA-toezicht in samenspraak met u vorm te
geven.
Voor dit incidenteel gratis BOA-toezicht dient u contact op te nemen met het
BOA-loket via boaloket@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vraagt u dan naar dhr.
R. Lauwers, BOA-coördinator, van de RUD Utrecht.
Het is ook mogelijk om afspraken te maken over tijdelijk meer BOA-toezicht. Dit
toezicht gebeurt door de gezamenlijke inzet van de deelnemers aan het Utrechts
Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Dit gebeurt ook via het BOA-loket. In dat
geval bemiddelt het BOA-loket tussen vraag en aanbod, zonder direct te sturen
op- of zeggenschap te hebben over de daadwerkelijke inzet van de BOA’s van
betrokken organisaties. De aanvrager en aanbieder van BOA-capaciteit maken in
dat geval onderling afspraken.
Incidentele inzet naar aanleiding van meldingen valt onder het reguliere werk
van de groene BOA’s van de RUD Utrecht en is kosteloos voor de eigenaar.
De andere vorm van BOA-toezicht gebeurt binnen het Utrechts
Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht op basis van het uitruilen van diensten.
Met vragen kunt u terecht bij dhr. R. Lauwers van de RUD Utrecht. Voor vragen
over het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht kunt u contact op met
dhr. B. Campagne van de provincie Utrecht via berry.campagne@provincieutrecht.nl.

