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Aan Provinciale Staten Datum : 13 augustus 2008  
Statencommissie RGW Uw kenmerk : 2008RGW146 
 Ons kenmerk :  
 Contactpersoon : C. Klemann 
 E-mail : chris.klemann 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 3142 
 Bijlage(n) : Notitie 

wildaanrijdingen    
 

Onderwerp: Uitvoering van de motie wildaanrijdingen 17 dec. 2007 Partij van de Dieren  
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
Met de bijgevoegde notitie geven wij uitvoering aan de motie wildaanrijdingen van 17 december 2008 
van de Partij van de dieren.  
 
Aanleiding 
In de PS vergadering van 17 december 2007 is naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma van het 
college van Gedeputeerde Staten voor 2007 – 2011 een motie ingediend door de Partij van de Dieren. 
 
Voorgeschiedenis 
Gezien het aantal aanrijdingen met reeën in de provincie, jaarlijks tussen de 200 en 250 officiële 
meldingen, en de materiële en immateriële schade die dit tot gevolg heeft, hebben zij het college van 
Gedeputeerde Staten verzocht om: 

- in kaart te brengen de locaties en daarbij behorende aantallen van wildaanrijdingen op de 
provinciale wegen 

- te inventariseren welke reeds bekende en beproefde aanvullende maatregelen genomen 
kunnen worden om de veiligheid van mens en dier te vergroten 

- inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van deze afzonderlijke maatregel met daarbij de 
afzonderlijke effecten voor de verkeersveiligheid  

 
Essentie / samenvatting: 
Er is voor gekozen om de ongevallen met grotere diersoorten ree en das in beschouwing te nemen 
vanwege de inpakt bij aanrijdingen. Uit de inventarisatie blijkt dat de meeste aanrijdingen 
plaatsvinden op de Utrechtse Heuvelrug. De provincie neemt diverse maatregelen om de aanrijdingen 
terug te dringen. Het gaat daarbij om de bouw van ecoducten en faunapassages, verkeersmaatregelen, 
afscherming van wegen met rasters, het aanbrengen van beplanting, het plaatsen van wildspiegels en 
zonering van recreatie. Een experimentele ontwikkeling is het elektronische wilddetectiesysteem.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Alle genoemde maatregelen hebben een positief effect op de verkeersveiligheid van mens en dier. De 
ene maatregel meer dan de andere. Er zijn echter te weinig onderzoeken naar het effect van de 
verkeersveiligheid uitgevoerd om dit nader te kunnen kwantificeren.  
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Financiële consequenties 
-- 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
-- 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
De notitie ‘Uitvoering van de motie wildaanrijdingen 17 december 2008 Partij voor de Dieren ter 
kennisname aan te nemen.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


