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Betreft : Toezichttaken Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 
 
 
 

Geacht College van Gedeputeerde Staten, Geachte Provinciale Staten van Zeeland, 
 
 

Wij, de ZLTO, het Zeeuws Particulier Grondbezit, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Natuurtoezicht, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en  de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging willen onze zorg kenbaar maken over de invulling van één van de taken 
die u als Provincie heeft. Het betreft het toezicht houden ten aanzien van o.a. de 
Natuurbeschermingswet en de Provinciale Milieu Verordening Zeeland,  taken die u heeft uitbesteed 
aan de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland nader te noemen RUD.  
 
Daar, waar in andere Provincies tussen de Provinciale handhavers (groene BOA’s domein 2) en de 
andere bij particulieren in dienst zijnde groene domein 2 BOA’s intensief wordt samengewerkt en 
netwerken worden opgebouwd om de milieu criminaliteit die zich in het buitengebied afspeelt een 
halt toe te roepen, zien wij in Zeeland zeer zorgwekkende ontwikkelingen. 
 
Wij moeten vaststellen dat door de RUD samenwerking met particuliere groene domein 2 BOA’s  
structureel wordt afgehouden. In twee richtingen werkt dit contraproductief. Particuliere groene 
domein 2 BOA’s kunnen bijvoorbeeld hun processen - verbaal niet via, en met ondersteuning van, de 
RUD indienen.  De groene domein 2 BOA’s van de RUD laten zich ook niet bijstaan door particuliere 
domein 2 BOA’s die bevoegdheden hebben om geweldsmiddelen in te zetten en derhalve gewapend 
zijn. (Dit is van het grootste belang voor het optreden tegen milieucriminaliteit. Denk aan de  wild-, 
kreeften- en schelpdierenstroperij en het dumpen van afval van drugslaboratoria). 
 
De meest absurde en zorgwekkende ontwikkeling echter die onder onze leden tot grote onrust leidt, is 
een besluit van de RUD om alle provinciale groene domein 2 BOA’s uitsluitend in te zetten tijdens 
kantooruren van 08:00 tot 17:00 uur.  
Stroperijdelicten vallen onder het hoofdstuk “soortenbescherming ” van de wet Natuurbescherming 
waar u als eindverantwoordelijke een bestuurlijke strafbeschikking milieu voor op kunt leggen. 
Stroperij in de ruimste zin van het woord., vindt het hele jaar door plaats, maar juist nu is het gezien 
de tijd van het jaar van het grootste belang dat hier door u handhavend tegen opgetreden wordt. 
Bovenstaande betekent dat u het bevoegd gezag bent en een wettelijke taak heeft, in het kader van 
de handhaving op de wet Natuurbescherming en de Provinciale Milieuverordening Zeeland u die dus 
willens en wetens wordt verzaakt. 
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Het zal u bekend zijn dat de milieucriminaliteit, denk aan stroperij en bijvoorbeeld afvaldumping zich 
voornamelijk afspeelt buiten de periode dat uw handhavers door u worden ingezet.  Dit beleid zal een 
nog grotere mate van onveiligheid(sgevoel) in uw plattelandsprovincie veroorzaken en in de 
beroepssectoren zorgen voor onrechtmatige concurrentie. 
 
Wij; de ZLTO, het Zeeuws Particulier Grondbezit, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Natuurtoezicht, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging vinden dat u vanuit het Provinciaalbestuur zou moeten ingrijpen.  
 
U zou er bij de RUD op moeten aandringen dat:  

• Er meer samenwerking gezocht moet worden met de particuliere  groene domein 2 BOA’s 

• Er convenanten afgesloten moeten worden met de werkgevers van particuliere groene 
domein 2 BOA’s werkzaam binnen de Provincie Zeeland. 

• Door de RUD een toezicht- en handhavingsnetwerk wordt opgebouwd.  

• Handhaving voor een belangrijk deel toegespitst dient te worden op met name 
milieucriminaliteit die bij de plattelandsbevolking leidt tot onveiligheidsgevoel en in de 
beroepssectoren zorgt voor onrechtmatige concurrentie.  

• Handhavingstaken zich niet beperken tot kantoortijden ! 

 
Wij vernemen graag van u op welke wijze u uw toezichthoudende taken gaat invullen. 

 
 
Hoogachtend, 
Namens, ZLTO, Zeeuws Particulier Grondbezit, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Natuurtoezicht, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging  
 
 
 
 
Kees van Hulst 
regiomanager 


