SPREEKTEKST
Faunapassages
Wat behelst het voorstel?
Provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het behoud van biodiversiteit in de provincie. Ontsnipperingsbeleid is
nodig om de populaties in stand te houden en om de populaties te laten bewegen tussen de verschillende
gebieden. Het gaat om populaties die onder de kritische grens van instandhouding zijn of komen.
Wat kost het?
Eerst afgesproken: begroting 2019: 4 miljoen t/m 2023, 10 miljoen 2023-2030.
Nieuwe BA: 5 miljoen (50% natuur, 50% mobiliteit) voor deze periode.
Vragen VVD
- We steken hier enorm veel geld in, maar in hoeverre kan bewezen worden of de populatie die onder de
kritische grens ligt ook echt behouden wordt door de aanleg van faunapassages?
- Hebben we enig idee van hoe effectief de maatregelen zijn, oftewel wordt er gebruik gemaakt van de
passages? ja aldus ambtenaar
- Hoe zit het met het onderhoud van de passages?
- De rol van de gemeentes, gezamenlijke verantwoordelijkheid: Doen zij ook wat nodig is op de nietprovinciale wegen?
Mening VVD
Voor de VVD staat de effectieve inzet van onze provinciale middelen voorop. Dit betekent het slim en doelmatig
combineren van maatregelen met aanleg en onderhoud van wegen, maar ook effectiviteit met betrekking tot je
doelen, namelijk het behoud van soorten en het veilig krijgen van onze wegen. Daarom de vraag aan de
gedeputeerde: Is er inzicht in of de populatie die onder de kritische grens liggen ook echt behouden blijven door
de aanleg van faunapassages?
Er is veel onduidelijkheid of er wel inzicht is in de staat van de huidige voorzieningen. Voor de VVD is het van
belang om eerst inzicht te krijgen in wat er allemaal al ligt aan voorzieningen en wat de staat daarvan is. Dit
voorkomt dat we zaken dubbel doen of er ergens onderhoud makkelijker is dan op een andere plek een nieuwe
voorziening aan te leggen. Kan de gedeputeerde aangeven of dit overzicht er is en zo niet, hoe zij van plan is om
dit te gaan krijgen? En kan zij dit dan ook met de Staten delen?
De VVD vindt het belangrijk dat ervoor wordt gezorgd dat er in één keer een voorziening wordt aangelegd die
voor meerdere diersoorten geschikt is. Dit voorkomt dat je elke keer weer zaken aan moet passen als er nieuwe
diersoorten in een bepaald gebied komen.
En, voorzitter, ik snap dat het wettelijk gezien een provinciale taak is, maar dragen gemeenten ook evenredig
hun steentje bij? En hoe motiveren we gemeenten om hun eigen knelpunten aan te pakken en te verbeteren,
met name op de niet-provinciale wegen?
Tot slot, voorzitter,

