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1.

ONTWERP-BESLUIT
a. Kennis te nemen van het advies om de personele capaciteit op het gebied van de
onderdelen ecologie, publiek en toezicht en handhaving uit te breiden;
b. De aanstelling en inzet van 0,5 fte ten behoeve van een boswachter publiek in de
gebieden van Groenalliantie vast te stellen;
c. De aanstelling en inzet van 0,3 fte ten behoeve van een boswachter ecologie in de
gebieden van Groenalliantie vast te stellen;
d. De aanstelling en inzet van 0,2 fte ten behoeve van een Buitengewone
Opsporingsambtenaar in de gebieden van Groenalliantie vast te stellen;
e. Het overhevelen het materiële budget vanuit het gebiedsbeheer naar het personele
budget met betrekking tot de producten Gebiedsbeheer (0,3 fte), Toezicht en
Handhaving (0,2 fte) Communicatie (0,5 fte) vast te stellen.

2.

ONDERWERP IN KORT BESTEK

Het beheerteam Groene Hart zet zich in voor continuïteit in het beheer van Groenalliantie en het
werken aan de Kwaliteitsimpuls. Bij het aannemen van de opdracht door Staatsbosbeheer begin 2017
was in eerste instantie vooral aandacht voor het beheren van de gebieden. Er is vanuit de gebruikers
van de gebieden en de partners in de gebieden echter steeds meer vraag naar het meedenken en
meedoen in de gebieden. Hierdoor is er een aanhoudende vraag naar een boswachter ecologie en/of
een boswachter publiek. Het team bestaat idealiter uit drie werkeenheden: boswachters beheer,
boswachters ecologie en boswachters publiek (waaronder ook de BOA valt). Door deze drie
werkvelden te combineren kan er goed ingesprongen worden bij actualiteiten of calamiteiten in de
gebieden. Met die inzet kan Staatsbosbeheer een compleet pakket aan diensten aanbieden.
Huidige inzet
Vanuit het product gebiedsbeheer is er ruimte beschikbaar om 5 boswachters beheer aan te stellen
(5 fte). Deze functies zijn per maart 2020 100% ingevuld. Met deze bezetting kan het reguliere beheer
& onderhoud worden uitgevoerd conform bestuursopdracht. De onderdelen ecologie en publiek
worden nu gedeeltelijk uitgevoerd en worden door beheerders erbij gedaan.
Boswachter ecologie
Een boswachter ecologie heeft een onmisbare expertise op het gebied van natuur en groene wet- en
regelgeving. Hij of zij heeft contacten met de diverse belangengroepen en andere terrein- en
beheerorganisaties.
Het werkveld ecologie is niet gedekt vanuit het Terrein Beheer Model. Er zijn echter diverse verplichte
en wenselijke taken op het gebied van ecologie die nodig zijn om het beheer & onderhoud te mogen
en kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld taken als het uitvoeren van gedragscodes. Dit betekent volgens
geldende regelgeving dat aanwezige flora en fauna voorafgaand aan het werk in beeld moeten
worden gebracht en dat daar tijdens werkzaamheden rekening mee dient te worden gehouden. Dit
vraagt dus ook specifieke kennis voorafgaand aan boswerkzaamheden, maar ook bij het
inventariseren en monitoren van kolonievogels en slaapplaatsen van vogels e.d. vanwege
beheerwerkzaamheden. Ook horen hier alle zaken bij die betrekking hebben op jacht &
faunabestrijding. Om het beheer duurzamer en ecologisch verantwoord uit te voeren is meer actuele
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kennis en wetenschap van de aanwezige flora & fauna gewenst. Een boswachter ecologie is hierbij
een belangrijke schakel.
Om vanuit een actueler en beter kennisniveau op het gebied van ecologie te kunnen beheren, wordt
ook voldaan aan geldende wet- en regelgeving en kan Staatsbosbeheer dit beheer beter overleggen
en afstemmen met o.a. groene omgevingspartijen.
Om bovengenoemde taken uit te voeren op het gewenste kwaliteitsniveau, wordt voorgesteld om een
boswachter ecologie voor 0,3 fte aan te stellen voor het personele budget ten laste van het product
Gebiedsbeheer. De inzet kan gedekt worden uit het materiële budget voor Gebiedsbeheer.
BOA
Vanuit het product Toezicht & Handhaving is dekking voor 1 fte boswachter BOA. In de
zomermaanden, van mei tot september, constateert Staatsbosbeheer een onderbezetting op toezicht
en handhaving. Gezien het intensieve gebruik en de geconstateerde overtredingen en misdrijven, is
het wenselijk om elk weekend een BOA te laten acteren. Tevens kunnen hierdoor extra avond- en
weekenddiensten in duo worden uitgevoerd.
Hiervoor is 0,2 fte benodigd. Voorgesteld wordt om een BOA aan te stellen voor 0,2 fte voor het
personele budget ten laste van het product Toezicht en Handhaving. De inzet kan gedekt worden uit
het materiële budget voor Gebiedsbeheer.
Boswachter Publiek
Om in de gebieden van de Groenalliantie op de wenselijke wijze goed zichtbaar, bereikbaar en
aanspreekbaar te zijn is het nodig om voor een deel een boswachter publiek in te zetten. Nu is deze
functie in het team Groene hart niet ingevuld en worden de nodige werkzaamheden ‘erbij’ gedaan
door een boswachter beheer en een communicatieadviseur.
Gezien het publieke speelveld, de grote betrokkenheid van omwonenden, gebruikers,
omgevingspartijen en overheden is het zeer wenselijk dat er een medewerker vrijgemaakt wordt om
de lokale en gebiedsgerichte communicatie uit te voeren.
Groenalliantie mist nu een vast gezicht naar buiten toe die zorgt voor de oog- en oorfunctie op het
gebied van communicatie, omgevingsbewustzijn en vraag-antwoord van en richting derden.
Het aanstellen van een boswachter publiek biedt meerwaarde voor Groenalliantie bij de invulling van
het gastheerschap. De boswachter publiek speelt een schakelrol tussen exploitanten,
hondeneigenaren, gebruikers, pers, maar ook de rest van het beheerteam en het bestuur. Door de
(structurele) inzet van de boswachter publiek en ecologie heeft het team herkenbare gezichten in de
regio en is zij goed vindbaar voor derden. Dit draagt bij aan het vertrouwen in het team. Ook is er dan
ruimte om actief mee te denken over vraagstukken in de regio, zoals op het gebied van communicatie,
educatie en/of de essentaksterfte. Het team Groene Hart kan uw opdracht nog efficiënter en beter
uitvoeren met de komst en structurele inzet van genoemde functie(s).
Voorgesteld wordt, om de rol van betrouwbare beheerder uit te kunnen voeren, om 0,5 fte aan te
stellen voor een boswachter publiek ten laste van het personele budget van het product
Communicatie. De inzet kan gedekt worden uit het materiële budget voor Gebiedsbeheer .
3.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
- Conform besluitvorming tijdens de bestuurlijke werkconferentie in februari 2019.
- Ingestemd tijdens DB GA 2 april 2020.

4.

JURIDISCHE GEVOLGEN
Niet van Toepassing.

2

5.

FINANCIËLE GEVOLGEN
Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het overhevelen het materiële budget vanuit
het gebiedsbeheer naar het personele budget met betrekking tot de producten Gebiedsbeheer
(0,3 fte), Toezicht en Handhaving (0,2 fte) en Communicatie (0,5 fte),
Lasten als boswachters heel het begrotingsjaar 2020 in dienst zouden zijn:
Boswachter Ecologie 1310*0,3*84 (0,3 fte schaal 8) € 33.012
Boswachter BOA 1310*0,2*73 (0.2 fte schaal 6)
€ 19.126
Boswachter Publiek 1310*0,5*84 (0.5 fte schaal 8)
€ 55.020
€ 107.158
Indien het bestuur akkoord is met het aanstellen van deze boswachters, wordt bij de
Najaarsrapportage 2020 de lasten voor het begrotingsjaar 2020 ingeschat, als deze boswachters
nog in dienst zijn getreden in 2020. Bij de concept begroting 2021 is deze overheveling vanuit het
materiële budget naar personele budget reeds verwerkt, rekening houdend met de indexering.

6.

COMMUNICATIE
Na aanstelling van de boswachter publiek wordt hierover gecommuniceerd.

7.

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer en goedgekeurd door het Directieteam van
Staatsbosbeheer.

8.

VERDERE PROCEDURE
-

Uitvoering van uw besluit;
Bij de concept begroting 2021 is deze overheveling vanuit het materiële budget naar
personele budget reeds verwerkt, rekening houdend met de indexering.

Hoogachtend,

Mevr. L. de Lange
Bestuurssecretaris
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