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Ondenverp: Beantwoording schriftelijke vragen exart.47 RvO aan het College van GS, gesteld door mevrouw
E. Broere en de heer R. Dercksen van de PW betreffende ecoducten (d.d.22-06-2013)

Hoeveel heeft de provincie, direct danwel via aan de provincie gelieerde organisaties, tot op heden
uitgegeven aan het verbinden van natuurgebieden. Hierin zijn o.a. begrepen kosten voor ecoducten,
onteigeningen, uitkoop van grondbezitters, tunnels, begeleiding, coördinatie etc.
Antwoord; De provincie beperkt zich tot het treffen van voorzieningen aan provinciale infrastructuur,
voor zover die infrastructuur een ecologische barrièrewerking heeft voor sooften. Tot op heden is er
voor grote (ecoducten of ecotunnels) en kleinere faunavoorzieningen (bijvoorbeeld dassenfunne/s,
amfibieëngoten e.d.) bij provinciale wegen die gerealiseerd zijn ongeveer 15 miljoen Euro uitgegeven.
Het gaat om de onderdoorgang bij de N225 fe E/sf, de ecoducten Treekerwissel bij de N227 en
Beukbergen bij de N237, de wildtunnel bij de N412 en ongeveer 40 kleine faunavoorzieningen onder
provinciale wegen. ln deze bedragen zijn alle noodzakelijke kosten voor de voorbereiding, de
gebouwde voorziening zelf en de toelopen betrokken.
Daarnaast hebben wij kosten gemaakt voor ecoducten die in voorbereiding zijn. Voor het Boele
Staalecoduct (N237) hebben wij ook kosfen gemaakt voor verwerving en onteigening. ln het
programma Haft van de Heuvelrug hebben wij voorzien in terugverdienmogelijkheden. Wij hebben u
reeds gei'nformeerd over de financiering van het programma Haft van de Heuvelrug.

2.

Wat heeft dit concreet, in aantallen, betekent voor de biodiversiteit en hoe verhouden die cijfers zich tot
die het CBS publiceert?

htto://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?WV=T&DM=SLNL&PA=7'l903ned&LA=NL
Antwoord: Op 25 februari hebben wij de Statencommissíe RGW geinformeerd over het functioneren
van ecoducten op de Utrechtse Heuvehug aan de hand van het CSO-rapport'Monitoring van
ecoducten en corridors binnen het programmagebied Haft van de Heuvelrug'. Geconcludeerd wordt
dat de gerealiseerde ecoducten inmiddels al intensief gebruikt worden door de sooften. Op basts
hiervan is de verwachting dat de bos- en heidecorridor een belangrijke rol gaat spelen in het behoud
en versterking van biodiversiteit doordat op die locaties één van de randvoorwaarden voor een goed
functionerend ecologisch netwerk voor de soorten is ingevuld. De effecten op de biodiversiteit zijn de
resultante van een samenspel van een groot aantal maatregelen en ingrepen, waaruan het opheffen
van fysieke versnippering er één is. Andere belangrijke maatregelen en ingrepen zijn inrichtings- en
beheermaatregelen, herstelmaatregelen (bijvoorbeeld in het kader van stikstofbelasting) maar ook
bijvoorbeeld de ontsnipperingsmaatregelen van andere partijen zoals Rijkswaterstaat, Prorail,(t.b.v. de
rijksinfrastructuur), gemeenten en waterschappen.
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Uit onderzoek elders in het land, waarover wij u in februari eveneens hebben geinformeerd, blijkt dat
ecoducten in elk geval goed functioneren voor mobiele sooften. Daarmee leveren de ecoducten een
belangrijke bijdrage aan het behouden van de deze soorten in onze provincie. Aangeien de
biodiversiteit een resultante is van verschillende maatregelen (zie hierboven) is het niet mogelijk om
een gevraagde cijfermatige relatie te leggen fussen alleen het aanleggen van grote en kleinere
faunapassages en de mate waarin de biodiversiteit wordt behouden en/of versterkt in een bepaalde
periode.
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