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Schriftelijke statenvragen over faunapassages otters

Geachte mevrouw Voerman,

In deze brief beantwoorden wij uw vragen over faunapassages voor de otter, zoals door u gesteld in de brief 
van 17 september 2019.

1. Bent u het met ons eens dat de huidige verkeerssituatie nog steeds een gevaar vormt voor de 
ontwikkeling van de otterpopuiaties in Groningen en Drenthe, en dat er nog steeds te weinig 
geschikte, en voor de dieren veilige, verbindingen zijn tussen de natuurgebieden? Zo nee, 
waarom niet?

Nee. Wij maken grote vorderingen met het aanleggen van, voor de otter veilige verbindingen tussen de 
natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland. Momenteel realiseren wij bijvoorbeeld een grote faunatunnel 
onder de A7 bij Scharmer. De aanleg van een tweede, grote faunatunnel onder de A28 is in voorbereiding.

2. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de in 2017 uitgesproken 
voornemens? Hoe staat het met het overleg met het Rijk / Rijkswaterstaat over de aanleg van 
faunapassages bij de A 7 en A28 uit het MJPO? Is hier al voortgang geboekt, en is het Rijk bereid om te 
gaan investeren? Zo nee, welke mogelijkheden heeft u/het iPO om de benodigde 
faunapassages af te dwingen bij het Rijk?

De door u genoemde voornemens, zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd of in voorbereiding.
Wij doen dit in overleg met het Rijk.

3. Hoe verhoudt de weigering van het Rijk voor financiering zich tot de Europese natuurwetgeving 
met de bijbehorende verplichting tot soortenbescherming, en de provinciale taak van 
natuurbeheerder? Wat vindt u van het feit dat de provincie veel geld steekt in het aanleggen van 
natuurgebieden en het behalen van natuurdoelstellingen, en vervolgens moet toezien dat de 
natuurgebieden niet verbonden worden omdat het Rijk de portemonnee niet trekt?

Wij hebben geen aanwijzingen dat het Rijk zich onttrekt aan de Europese natuurwetgeving.
Zoals blijkt uit ons antwoord op vraag 2, vinden wij dat wij wel in staat zijn om voldoende verbindingen tussen 
de natuurgebieden aan te leggen.
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4. Bent u het met Natuurmonumenten eens dat een droge verbinding onder de A7 noodzakeiijk is, 
en bereid deze optie met het Rijk te bespreken? Zo nee, waarom niet?

Aan de westkant van de stad Groningen, liggen al twee faunapassages onder de A7 die mede voor de otter 
bedoeld zijn. Op basis van de bij ons beschikbare informatie zien wij geen noodzaak voor de aanleg van nog 
een droge verbinding.

5. is het raster iangs het Noord-Wiilemskanaai inmiddeis gereed, en worden de otters inderdaad 
richting de twee bestaande ondergangen geieid? Heeft de maatregei voigens u het gewenste 
effect? Waar biijkt dit uit?

Het geleidende raster langs het Noord-Willemskanaal is gereed. Er zijn sindsdien geen otters meer 
doodgereden op dit deel van de A28 en er worden regelmatig otter-spraints (uitwerpselen) aangetroffen bij de 
onderdoorgangen.

6. Eerder dit Jaar werd er een otter doodgereden bij het Juiianapiein, en ook het meest recente 
siachtoffer viei binnen de stadsgrenzen, is er ai voortgang geboekt inzake het voornemen om de 
otters uit de stad Groningen weg te houden, zoais het Coiiege in 2017 aangaf? Zo Ja, weike 
maatregeien zijn getroffen en zijn deze voigens u afdoende?

Wij hebben overleg gevoerd met de gemeente Groningen over dit onderwerp en dat heeft ertoe geleid dat de 
gemeente extra maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat de otter de stad in trekt. Voor de volledigheid 
verwijzen wij u naar de beantwoording van de gemeente Groningen op vragen van gemeenteraadslid mw. De 
Wrede van Partij voor de Dieren.
https://qroninaen.raadsinformatie.nl/document/8041410/1/Beantwoordina%20vraqen%20PvdD%20ex%20art%2
038%20RvO%20over%20faunapassaqes

7. is inmiddeis in kaart gebracht hoe de staat van onderhoud en beheer is van de oudere 
faunavoorzieningen, en zo Ja, wat was hiervan het resuitaat?

Wij kunnen u geen resultaten melden omdat wij nog bezig zijn met het onderzoek.

8. Wat zijn voigens u de nog aan te pakken knelpunten voor otters en andere diersoorten, en hoe 
ziet de planning en de samenwerking met andere partners er uit?

Wij hebben inmiddels het merendeel van de knelpunten, in verbindingen tussen de natuurgebieden van het 
Natuurnetwerk Nederland, opgelost. De resterende knelpunten zijn bij ons in beeld en de aanleg van de 
daarvoor nog benodigde faunavoorzieningen, nemen wij mee bij de realisering van de laatste delen van het 
Natuurnetwerk Nederland. Onze streefdatum daarvoor is 2027. De aanleg van maatregelen voor fauna doen wij 
in samenwerking met onze partners in het veld.

9. Is er voldoende provinciaal budget beschikbaar voor de komende Jaren voor de aanleg van alle 
benodigde faunavoorzieningen? Zo nee, wat zijn de tekorten?

Ja, er is voldoende budget beschikbaar.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeafde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.


