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Aan: 
De heer L.C. van den Dikkenberg 
In afschrift aan: 
Provinciale Staten van Utrecht 

DATUM 

NUMMER 

UW BRIEF VAN 

UW NUMMER 

BIJLAGE 

15-09-2020 
82161883 
27-08-2020 
8215D95C 

DOMEIN 

REFERENTIE 

DOORKIESNUMMER 

E-MAILADRES 

ONDERWERP 

LLO 
C. Klemann 
0653738051 
chris.klemann@provincie-utrecht.nl 
Beantwoording schriftelijke vragen art. 
47 RvO door de heer L. C. van den 
Dikkenberg van de fractie SGP 
betreffende "Werkzaamheden ecoduct 
Rumelaar''. 

Geachte heer van den Dikkenberg, 

Toelichting 
Naar aanleiding van het uitvoeren van werkzaamheden aan het ecoduct Rumelaar over de A 12 heeft u ons de 
volgende vragen gesteld die wij hiermee beantwoorden. 

1. Ons bereiken berichten dat er in het kader van de bestrijding van een invasieve exoot grote 
hoeveelheden zand moeten worden verwijderd van het ecoduct Rumelaar en dat dit zou worden 
vervangen door schralere grond. Kloppen deze berichten? 

Antwoord: 

Ja deze berichten kloppen. Het ecoduct Rumelaar over de A12 is in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat. 
Rijkswaterstaat heeft als eigenaar - beheerder een aannemer opdracht gegeven om de aanwezige grond van 
het ecoduct Rumelaar te vervangen door schrale grond. Het doel is de gewenste schraalgraslandontwikkeling 
en heideontwikkeling op gang te brengen en tegelijk de aanwezige Japanse Duizendknoop te verwijderen. De 
gronddelen met daarin de Japanse Duizendknoop worden afgevoerd, als zijnde vervuilde grond, naar een 
gecertificeerd bedrijf dat dit op een verantwoord wijze verwerkt. Een ander belangrijk punt is dat het gronddek er 
ook af moet omdat het ecoduct lekt en er een nieuwe afdeklaag op het beton aangebracht moet worden. 

2. Zoja: 
a. Wanneer hebt u de Staten hierover geïnformeerd? 

Antwoord: 

Rijkswaterstaat is als eigenaar verantwoordelijk voor de communicatie over de werkzaamheden aan het 
ecoduct Rumelaar. Vanwege verkeershinder van 28 augustus tot 3 oktober heeft Rijkswaterstaat een 
persbericht geplaatst over de uitvoering van het werk en de noodzakelijke verkeersmaatregelen. 
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b. Wat zijn de kosten van deze operatie? 

Antwoord: 

De provincie Utrecht maakt geen kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden. De kosten zijn voor 
Rijkswaterstaat. Het huidige onderhoudswerk aan het ecoduct Rumelaar is door Rijkswaterstaat als extra 
maatregel op het lopende beheercontract aanbesteed bij de aannemer. Het betreft het afgraven en afvoeren 
van het aanwezige gronddek, inclusief de Japanse Duizendknoop, het aanbrengen van een nieuwe waterdichte 
afdeklaag op het beton en het aanvoeren en afwerken van een nieuw schrale toplaag. 

c. Welke alternatieven hebt u overwogen? 

Antwoord: 

Het ecoduct Rumelaar over de A 12 is in eigendom bij Rijkswaterstaat. Staatsbosbeheer voert het reguliere 
beheer uit op het natuurdeel van het ecoduct en de toelopen. Dit gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat. 

d. Wat is de stikstofuitstoot van deze operatie? Hoeveel huizen hadden daarvan gebouwd 
kunnen worden? 

Antwoord: 

Bij navraag over dit punt bij Rijkswaterstaat geven zij aan dat de werkzaamheden op het ecoduct tijdelijke, 
kortdurende werkzaamheden betreffen, met een beperkte stikstofuitstoot. Het meest nabij gelegen Natura 2000- 
gebied met stikstofgevoelige vegetaties is de Amerongse Bovenpolder op 6.6 km afstand. De tijdelijke 
werkzaamheden aan het ecoduct veroorzaken daarom geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. De 
werkzaamheden hebben daarom ook geen invloed op het aantal huizen dat gebouwd kan worden. 

Op grond van Artikel 1.3 van het Besluit natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/BWBR0038662/2020-01- 
Q1 is de minister het bevoegd gezag voor o.a. rijks infrastructuur. De provincie is dus voor herstel van het 
ecoduct niet het bevoegd gezag in het kader van de Wet natuurbescherming." 

Hoogachtend 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-v n Leeuwen 
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