
Schriftelijke vragen ex. Art. 47 

        Provincie Utrecht 

        

Donderdag 5 november 2020 

Geachte leden van Gedeputeerde Staten, 

Op woensdag 4 november 2020 verscheen dit artikel op de website van RTV 
Utrecht: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2107966/frustratie-bij-natuurbeheerders-
toenemende-drukte-en-steeds-meer-overtredingen.html  

Hieruit blijkt dat natuurbeheerders, boswachters en boa’s hun handen vol hebben 
aan de steeds groter wordende groep bezoekers van natuurgebieden. Er is sinds het 
begin van de coronacrisis sprake van een toenemende druk op de natuur. Hierdoor 
is er weinig ruimte op de paden, kan er niet goed gecontroleerd worden of mensen 
de regels in de natuur goed naleven en ontstaan er gevaarlijke situaties omdat auto’s 
in de bermen van provinciale wegen parkeren.  

Met de huidige bezetting en beschikbare middelen is er te weinig capaciteit om dit in 
goede banen te leiden en de verwachting is dat door de sluiting van horeca, 
pretparken, musea en dergelijke, de druk alleen maar toeneemt.  

Naar aanleiding van bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen aan het 
college van Gedeputeerde Staten: 

1. Heeft uw college kennis genomen van dit artikel en de brandbrief van 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, mede namens de handhavers in natuur- 
en buitengebieden in de regio? 
 

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? 
 

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? 
 

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? 
 

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 
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dieren beschermen, de provinciale wegen veilig houden en ervoor zorgen dat 
mensen voldoende afstand houden ivm corona? 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  
 
Marjolein van Elteren 
GroenLinks 


